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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 21st Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [ √ ] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท า Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   
                                      และการทดลองน าเสนอผลงาน) 
ประเภทองค์กร  [√ ] หน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐ   
ชื่อเรื่อง  การแจ้งเตือนการใช้งบประมาณผ่านอิเล็กทรอนิกส์:  e-Budget Alert 
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด  [√ ] 6. การจัดการกระบวนการ  
ชื่อหน่วยงาน  ฝ่ายการคลัง และฝ่ายสารสนเทศ  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ที่อยู่ เลขที่  2  โรงพยาบาลศิริราช  ถนนพรานนก  แขวงพรานนก  เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพฯ  10700 
โทรศัพท์  02-414-1728   โทรสาร  -   เว็บไซต์  www.si.mahidol.ac.th 
ชื่อผู้เขียน (ผู้น าเสนอ)  1. นางสาวอิษฏา    รัชตนันทิ ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี  
         2. นางสาวศุจินันท์  ชูกลิ่น  ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี  
         3. นายสุทธิพงศ์     วีณิน  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้ประสานงาน : นางสาวอิษฏา  รัชตนันทิ  โทรศัพท์ 02-414-1733  โทรสาร -    มือถือ 096-9945632     อีเมล 
itsatabudget@gmail.com 
 

สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม”  

1) การใช้แนวคิด LEAN พัฒนากระบวนการเร่งรัดติดตามงบประมาณผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์   (e-doc)  
และ  Application รู้ ใจคน ใช้ งบ ป ระม าณ ผ่ าน  Si VWORK แท น การใช้ บั น ทึ ก ข้ อ ค วาม  แน บ เอกส าร 
ส่งถึงภาควิชา/หน่วยงาน 
2) การเชื่อมโยงทักษะ ความรู้  ความสามารถของเครือข่ายความร่วมมือ พัฒนากระบวนการท างานส าเร็จ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ประสิทธิผล  
1) เพ่ิมอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2562 จากเดิมอยู่ที่ ร้อยละ 81.30 เป็น ร้อยละ 88.39   
ผลลัพธ์ที่ท าได้จริง สูงกว่าปีก่อน คิดเป็นอัตราร้อยละ 7.09  และสูงกว่าค่าเป้าหมายที่วางไว้ที่ร้อยละ 85  
หรือสูงกว่าค่าเป้าหมาย คิดเป็นอัตราร้อยละ 3.39 
2) ลดปริมาณเอกสารบันทึกข้อความและเอกสารแนบส่งไปยังภาควิชาหน่วยงาน ร้อยละ 100 จากระบวนการท างาน
แบบเดิมที่ใช้เอกสารส่งแนบปริมาณ 1,000 แผ่น ต่อปี   
3) ลดระยะเวลาด าเนินการจากเดิม 15 วัน เหลือ 10 วัน หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 33  ลดลงดีกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
ที่ 12 วัน หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 17   
4) ระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ภาควิชา/หน่วยงานอยู่ในระดับดีถึงดีมาก ตามค่าเป้าหมายที่วางไว้ 
คะแนน >4 จากคะแนนเต็ม 5  ผลลัพธ์ที่ท าไดจ้ริง อยู่ที่ 4.5  
 
 

http://www.si.mahidol.ac.th/
mailto:itsatabudget@gmail.com
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  การอนุญาตให้มูลนิธิฯจัดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้           [√ ] อนุญาต    

  การอนุญาตให้มูลนิธิฯบันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่น าเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครนี้ได้   [√ ] อนุญาต
  

                     บทคัดย่อ 
ชื่อเรื่อง : e-Budget Alert 

ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ :  
การด าเนินการตามพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์การเป็นสถาบันการแพทย์

ข อ งแ ผ่ น ดิ น เ พ่ื อ ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ใน ร ะ ดั บ ส า ก ล นั้ น  ต้ อ ง อ า ศั ย ก า ร ขั บ เค ลื่ อ น ง า น อั น ท้ า ท า ย 
ผ่านการใช้งบประมาณของภาควิชา/หน่วยงานภายในคณะฯและการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ของคณะฯ  
ในทุกๆปีจะมีความร่วมมือกันเพ่ือขับเคลื่อนงานระหว่างเครือข่ายความร่วมมือ ได้แก่ กองแผนงาน กองคลัง 
มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายนโนบายและแผน ฝ่ายการคลัง และภาควิชา/หน่วยงานภายใต้คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล ร่วมมือกันในการบริหารจัดการตลอดสายธารแห่งคุณค่า 3 ช่วง ได้แก่ ต้นน้ า เริ่มตั้งแต่การวางงบประมาณ 
การสื่อสารการได้รับงบประมาณตามแผนงานและหมวดรายจ่าย  การเตรียมการออกใบจองงบประมาณ 
ในรายการงบลงทุน ตลอดจนการมุ่งเป้าหมายตัวชี้วัดการใช้งบประมาณที่มุ่งเป้าเดียวกัน  ปฏิทินการติดตาม
งบประมาณ การเร่งรัดการใช้งบประมาณรายการยกยอดข้ามปี กลางน้ า ได้แก่การโอน เพ่ิม ลด และใช้งบประมาณ 
ตลอดจนการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณทั้งงบประมาณปีปัจจุ บันและงบประมาณที่ยกยอดข้ามปีมา  
อีกทั้งการเร่งรัดติดตามหลักการ รายการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย จนถึงปลายน้ า การเร่งรัดการด าเนินการ 
ก่อนการปิดปี การด าเนินการปิดปีงบประมาณ และการยกยอดรายการข้ามป ี 

คณะฯให้ความส าคัญในการพัฒนากระบวนการท างานที่ไม่หยุดนิ่ง โดยเฉพาะงานด้านการบริหารงาน
งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพ่ือให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เดิม ฝ่ายการคลัง 
จัดกิจกรรมสื่อสารเร่งรัดการท างานของภาควิชา/หน่วยงาน โดยจัดท าบันทึกข้อความเพ่ือเร่งรัดติดตามภาควิชา/
หน่วยงานเป็นรายไตรมาส แต่ละงานย่อยจะดึงข้อมูลสถานะคงค้างต่างๆจากระบบงบประมาณภายใต้ SAP จัดการ 
คัดกรองข้อมูลการใช้งบประมาณในแต่ละสถานะ รวบรวม วิเคราะห์รายการที่คงค้าง น ามาจัดกลุ่มตามภาควิชา/
หน่วยงาน พร้อมจัดท าบันทึกแจ้งเร่งรัดติดตาม ภาควิชา/หน่วยงาน ทั้งนี้เพ่ือลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรการพิมพ์ ลด
การสิ้นเปลืองพลังงานที่ใช้ในกิจกรรมน าส่ง เดินทาง รอคอย และไม่ได้การันตีความส าเร็จของงาน บันทึกข้อความ
อาจไปไม่เข้าถึงบุคคลที่ต้องการสื่อสารให้ด าเนินการต่อที่ตรงบุคคลโดยเฉพาะ ลดการติดตามทางโทรศัพท์ที่ไม่มีการ
จดบันทึกความคืบหน้าสถานะงานตอบกลับที่ครบถ้วน จึงพัฒนากระบวนการแบบใหม่ โดยใช้แนวคิด LEAN  
โดยจัดโครงการ e-Budget Alert ตัดกระบวนการที่ไม่มีคุณค่าออกไป น าแนวคิดมาวางแผนและปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง โดยสามารถลดกระดาษ 1,000แผ่น ต่อปี   ในช่วงแรกท าพัฒนากระบวนติดตามต่อยอดโดยน าข้อมูลที่จะ
สื่อสารติดตามภาควิชา/หน่วยงาน โดยสื่อสารผ่านระบบ e-doc ต่อมาได้ พัฒนาน าเข้าสู่ระบบ Application  Si 
VWORK โดยแต่ละภาควิชา/หน่วยงาน สามารถ Lock in เข้าไปดูข้อมูลเป็นรายไตรมาส ในระบบมีการรายงาน
รายการคงค้างแยกประเภทพร้อมแจ้งวัตถุประสงค์ให้กลุ่มเป้าหมายด าเนินการกิจกรรมต่อ โดยแต่ละภาควิชา/
หน่วยงานสามารถเข้าดูข้อมูล ได้ตาม Fund Center ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งการท างานบน Application Si 
vWORK  ที่ พัฒนาขึ้น เพ่ือเพ่ิมโอกาสความสามารถการเข้าถึงได้ผ่านช่องทาง Smart Device ต่างๆ ที่ ใช้กัน 
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อย่างแพร่หลาย เหมาะกับพฤติกรรมคนศิริราช 6S ยุคใหม่ สะดวก รวดเร็ว ด้วยแนวคิด Any Time Any Place  
ประสิทธิภาพหลังจัดท าโครงการ คณะฯสามารถลด Waste ปรับรูปแบบกระบวนการท างานร่วมมือกับภาควิชา/
หน่วยงาน ท าให้ไม่มีการใช้กระดาษในการติดตามงานต่อไป ช่วยประหยัดทรัพยากร ลดการท าลายต้นไม้ การจัดท า
โครงการ LEAN การติดตามงบประมาณผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-doc) และ Application รู้ใจคนใช้งบประมาณ
ผ่าน Si VWORK เรียกดูข้อมูล ง่ายสะดวกขึ้น พร้อมปลอดภัย ด้วย User & Password ผู้เกี่ยวข้องเป้าหมายเข้าถึงได้
อย่างรวดเร็วและว่องไว   แทนการใช้บันทึกข้อความ แนบเอกสารส่งถึงภาควิชา/หน่วยงาน โดยลดระยะเวลา
ด าเนินการจากเดิมก่อนเริ่มโครงการ15 วัน เหลือ 10 วัน หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 33  ลดลงดีกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
ที ่12 วัน หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 17 ช่วยให้การสื่อสารติดตามงานมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้อัตราการใช้งบประมาณ 
อยู่ที่ร้อยละ 81.31 หลังเริ่มโครงการ อัตราการใช้งบประมาณอยู่ทีร้อยละ 88.39  เห็นได้ว่ามีแนวโน้มการเบิกจ่าย
งบประมาณที่สูงขึ้นร้อยละ 7.08  สูงกว่าค่าเป้าหมายที่วางไว้ไม่ต่ ากว่า 85%  สะท้อนการบริหารงบประมาณ 
แบบมีส่วนร่วมมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน   

 
ภาพที่  1 กระบวนการท างานแบบเดิม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตดิตามดงึ
รายงานคง
ค้างในระบบ 

SAP

ท าข้อมูลสรุป
ตดิตาม 
ภาควิชา/
หน่วยงาน

จัดท าบันทกึ
ต้นฉบับ
น าเสนอ
อนุมัติ

บันทกึ
ข้อความแนบ
เอกสารน าส่ง 
ภาควิชา/
หน่วยงาน

รอภาควิชา/
หน่วยงาน 
แจ้งเหตุผล
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ภาพที่  2 กระบวนการท างานแบบใหม่ 
 
 
 
 

 
 
 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับการเข้าระบบ  Si VWORK Application รู้ใจคนใช้งบประมาณ 
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ภาพที่ 3 ภาพเปรียบเทียบผลด าเนินการก่อนและหลังโครงการ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบเก่า                                                        แบบใหม่ 
 

ผลลัพธ์จากการปรับกระบวนการท างานและตัวชี้วัดหลังจบโครงการ 

 
 
 หั วข้ อที่  1  การลดปริม าณ เอกสารบั นทึ กข้ อความที่ แนบส่ ง ไปติ ดตามภ าควิช า/หน่ วย งาน   

ก่อนเริ่มด าเนินการใช้กระดาษ 1,000 แผ่น ต่อปี  หลังเริ่มโครงการจะพบว่าลดอัตราการใช้กระดาษ 
ได้ร้อยละ 100   

 ห้วข้อที่ 2 อัตราการน าส่งเรื่องเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นและปิดรายการให้ครบถ้วน เป้าหมายตั้งค่าไว้  
ทีร่้อยละ 80-85  จบโครงการท าได้ร้อยละ 88.39 จะเห็นว่าอัตราดีกว่าเป้าหมายวางไว้ร้อยละ 3.39 

 ห้วข้อที่ 3 ลดระยะเวลาในการตอบกลับของภาควิชา / หน่วยงาน เป้าหมายที่วางไว้ ไม่เกิน 12 วัน  
โดยก่อนเริ่มโครงการ อัตราก่อนจัดท าโครงการ ระยะเวลาตอบกลับของภาควิชา / หน่วยงานอยู่ที่ 15 วัน 
หลังเริ่มโครงการ อัตราการตอบกลับอยู่ที่ 10 วัน ดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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 หัวข้อที่ 4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  เป้าหมายตั้งไว้ >4 คะแนน ก่อนเริ่มโครงการความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการอยู่ระดับพอใช้ มีผลคะแนนที่ท าได้จริง เท่ากับ 3 หลังเริ่มโครงการได้ผลความพึงพอใจ 
สูงขึ้นอยู่ในระดับดีถึงดีมาก ได้คะแนนเท่ากับ 4.5  

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 กระบวนการท างานแบบใหม่ช่วยลดความสูญเปล่าซ้ าซ้อนไม่จ าเป็น  ลดพลังงานการจัดพิมพ์  จัดเก็บ 

และน าส่งเอกสารในรูปแบบกระดาษ ลดการท าลายต้นไม้  ช่วยอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม  
นับเป็นการลดการก่อมลพิษฝุ่นควันที่เกิดจากกระบวนการผลิตและท าลายกระดาษ   

 จากกระบวนการเร่งรัดติดตามงบประมาณทางอิเลคโทรนิคส์ ช่ วยสื่อสารให้เกิดการท างานของภาควิชา/
หน่วยงานให้ส าเร็จบรรลุค่าเป้าหมายที่วางไว้ ท าให้กระบวนการติดต่อสื่อสารถึงภาควิชา/หน่วยงาน  
 ได้รวดเร็วขึ้น ส่งผลให้อัตราการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

 -ประหยัดทรัพยากรบุคลากร  ลดขั้นตอน ชั่วโมงการท างาน โดยสามารถน าเวลาที่ลดไปเรียนรู้งานใหม่ๆ  
 สร้ างเครือข่ ายสอนทีมงานต้นแบบขยายการ ใช้ งานทั้ ง ในคณ ะแพทยศาสตร์ศิ ริ ราชพยาบาล  

และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 


