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 บทความฉบับเต็ม (TQM Full Paper) 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 21st Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

เรื่อง “ การแจ้งเตือนการใช้งบประมาณผ่านอิเล็กทรอนิกส์ e-Budget Alert ” 

ประเภทการสมัคร  TQM-Best Practices    
ประเภทองค์กร  หน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐ   
วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยมของกระบวนการ ในหมวด 6 การจัดการกระบวนการ 
ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายการคลัง ฝ่ายสารสนเทศ ส านักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ชื่อผู้เขียน (ผู้น าเสนอ)  
  1. นางสาวอิษฏา  รัชตนันทิ ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
  2. นางสาวศุจินันท์  ชูกลิ่น  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
  3. นายสุทธิพงศ์      วีณิน  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 

1. บทสรุปของผู้บริหาร 
 คณะฯ มีการบริหารจัดการคน ระบบ กระบวนการท างาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพการใช้งบประมาณใน

ทุกหมวดรายจ่ายต่างๆที่ เหมาะสมกับระยะเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ งภาควิชา/หน่วยงานภายใต้คณะฯ  
มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนงานให้ทุกพันธกิจหลักของคณะฯ ทั้งด้านการบริการรักษาพยาบาล ด้านการเรียน
การสอน  การส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์มีความรู้และทักษะอย่างมืออาชีพ และด้านการบริการวิชาการและอ่ืนๆ 
เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์การเป็นสถาบันการแพทย์ของแผ่นดินที่มุ่งพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศในระดับสากล 
  เพ่ือให้การบริหารงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย งานงบประมาณ ฝ่ายการคลัง และเครือข่าย  
ร่ วม มื อ กั น เพ่ื ออ าน วย ให้ เกิ ด ก ารบ ริ ห ารงบ ป ระมาณ ที่ ส อ ดป ระส าน กั น อย่ างก ลม กลื น ต าม ป ฏิ ทิ น
https://op.mahidol.ac.th/hr/ การท างานที่วางแผน และสื่อสารกันไว้ล่วงหน้า ตั้งแต่ต้นน้ า ขั้นการตั้งงบประมาณที่
ต้องน าข้อมูลการใช้งบประมาณจากระบบสารสนเทศไปประมาณการ วางแผนการเติบโตขององค์กรและเตรียมแหล่ง
ทรัพยากรให้เพียงพอ ขั้นก่อนเข้าปีงบประมาณที่ต้องการความเข้าใจในแผนระดับชาติ ระดับมหาวิทยาลัย และระดับ
ภาควิชา/หน่วยงานทั่วทั้งคณะฯให้มุ่งเป้าหมายเดียวกัน ร่วมมือกันตามแผน เตรียมการเรื่องการออกรหัสก ากับงาน 
Internal Order และรหัสหมวดรายจ่ายงบประมาณ เพ่ือให้ภาควิชา/หน่วยงานทราบเป้าหมาย ด าเนินการท า (PR 
Purchase Requisition) (ใบเสนอราคา) จัดเตรียมเอกสารเพ่ือจัดท าหนังสือจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าได้ทันการณ์ก่อนเปิดปี 
กลางน้ า ขั้นเข้าปีงบประมาณ ท าการติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณทั้งภายในปีปัจจุบันและรายการยกยอดข้ามปี 
รวมถึงการติดตามรายการขออนุมัติในหลักการ โครงการฯที่ได้รับอนุมัติแล้วมีการออกใบจองงบประมาณยังไม่ได้มีการ
เบิกจ่ายเงินหรือเบิกจ่ายเงินแล้วมียอดคงเหลือ ตรวจเอกสารการน ามาเบิกจ่ายให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ ประกาศ
ตามหลักการธรรมาภิบาลที่ดี มีการเก็บสถิติการตีเอกสารกลับเพ่ือให้แก้ไขงานให้แล้วเสร็จ  และปลายน้ า ได้แก่ ขั้นปิด
ปีงบประมาณ การยกยอดรายการข้ามปีมาติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณให้คืบหน้าตามแผนตามสัญญาที่ได้ก าหนดไว้ 
  ด้วยปริมาณงานภายใต้บริบทขนาดใหญ่ของคณะฯ และมีความหลากหลายทั้ง Fund Center  
หมวดรายจ่าย แผนงานและพันธกิจ ภารกิจการสื่อสารการติดตามและรวบรวมข้อมูลการใช้งบประมาณในแต่ละสถานะ 
ตลอดจนถึงการตอบกลับจากภาควิชา/หน่วยงานเพ่ือรายงานผลตามแนวทางแก้ไข จึงเป็นภาระงานค่อนข้างมาก  
และสิ้นเปลืองทรัพยากรในการด าเนินการด้วยกระบวนการเดิม คือ การสื่ อสารการเร่งรัดงาน โดยใช้กระดาษ  
ภารกิจที่ฝ่ายการคลังในฐานะผู้ให้บริการ ต้องด าเนินการ ได้แก่ การดึงข้อมูล เก็บสถิติ จัดรูปแบบรายงานเพ่ือสื่อสาร  

https://op.mahidol.ac.th/hr/
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ให้ผู้รับบริการ คือ ภาควิชา/หน่วยงาน ทราบเรื่องและแก้ไขประเด็นปัญหา ช่วยด าเนินการต่อให้เสร็จสิ้นและตอบกลับ
ผลมายังต้นทางในงานหลักๆ 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการติดตามใบจองงบประมาณที่ยังไม่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2. ด้าน
การแจ้งรายการยกยอดภาระผูกพันคงค้างข้ามปีที่ยังเบิกจ่ายไม่เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ระบุไว้   3. ด้านการติดตามรายการ
ขออนุมัติหลักการโครงการฯ ที่ได้รับอนุมัติแล้วยังไม่ด าเนินการหรือด าเนินการไม่เสร็จมียอดงบประมาณคงเหลือ   
รวมทั้ง ความไม่สมบูรณ์ของเอกสารประกอบ ทั้งเรื่องการขออนุมัติหลักการใช้งบประมาณ และเรื่องการน าเอกสาร
ทางการเงินมาเสนอเพ่ือขอเบิกจ่าย  โดยขอเร่งรัดให้ภาควิชาฯเร่งด าเนินการและตอบกลับรายไตรมาส  ฝ่ายการคลัง 
ต้องดึงข้อมูลจากระบบ SAP  เพ่ือรวบรวมรายการที่คงค้าง ด าเนินการข้างต้น มาจัดกลุ่มและติดตามภาควิชา/หน่วยงาน 
พร้อมจัดท าบันทึกแจ้งภาควิชา/หน่วยงาน ด้วยการตรวจทาน กระทบยอด จัดพิมพ์เสนอลงนาม และน าส่งเอกสาร 
ในรูปแบบกระดาษ มีการใช้กระดาษในการติดตามภาควิชา/หน่วยงานจ านวนมากอีกทั้งการตอบกลับผลการด าเนินการ
จากภาควิชา/หน่วยงานในฐานะผู้รับบริการ ล้วนท าให้สิ้นเปลืองทรัพยากรสิ้นเปลืองการใช้พลังงานในกิจกรรมจัดพิมพ์ 
เสนองาน น าส่ง เดินทาง รอคอย และไม่ได้การันตีความส าเร็จของงาน ไม่มั่นใจถึงการรับรู้ เข้า ถึงเนื้อหาของบุคคล
เป้าหมายที่เราต้องการสื่อสารให้ทราบ และให้เขาเร่งด าเนินการต่อ  นอกจากนี้ในอดีตการติดตามงานแยกเจ้าหน้าที่ 
ต่างคนต่างจัดท า ไม่มีกระบวนการรวบภาควิชา/หน่วยงานเพ่ือการน าส่งเรื่องออก “แบบยกชุด” และหรือยังต้องใช้ 
การติดตามทางโทรศัพท์ที่ไม่มีการจดบันทึกความคืบหน้าสถานะงานตอบกลับที่ครบถ้วนทั่วถึง 
  ด้วยเล็งเห็นว่าการติดตามเร่งรัดในรูปแบบบันทึกข้อความแบบเดิมนั้น เรื่องที่ไปถึงภาควิชา/หน่วยงาน
มีความล่าช้า ผ่านหลายขั้นตอนทั้ ง ขาเข้า ขาออก บางภาควิชาฯไม่ได้รับเอกสาร สูญหาย งานที่ตั้ งเป้ าไว้ 
ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงศึกษาวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุร่วมกันภายในทีมงานงบประมาณ  ฝ่ายการคลัง   
และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และท าการสัมภาษณ์/สอบถามภาควิชา/หน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือหาโอกาสพัฒนา
กระบวนการใหม่ๆ มีการเก็บรวบรวมสถิติทรัพยากรที่ใช้ โดยเฉพาะกระดาษ เปรียบเทียบทั้งก่อนและหลังการปรับ
กระบวนการ  จากการติดตามการใช้กระดาษในช่วงเวลา 1 ปีย้อนหลัง พบว่ากิจกรรมการเร่งรัดติดตามภาควิชา/
หน่วยงานท าให้คณะฯใช้กระดาษปริมาณสูงถึงราว 1,000 แผ่น ยังไม่นับค่าผ้าหมึก ความสึกหรอของเครื่อง PC  Printer  
Xerox  ค่าแรงและเวลาของกิจกรรม การน าเสนอลงนาม การน าส่ ง การเดินเอกสารภายนอก การรอคอย  
และโอกาสสูญหายไม่ถึงผู้รับสาร งานงบประมาณ ฝ่ายการคลัง  จึงจัดโครงการร่วมกับฝ่ายสารสนเทศ เพ่ือหาโอกาส
ปรับกระบวนการท างาน จัดโครงการ “ การแจ้งเตือนการใช้งบประมาณผ่านอิเล็กทรอนิกส์  e-Budget Alert “  
โดยใช้แนวคิด LEAN  ลดความสูญเปล่า ลดความซ้ าซ้อนที่ไม่จ าเป็น ตัดกระบวนการที่ไม่มีคุณค่าออกไป น าแนวคิดมา
ออกแบบ วางแผน ด าเนินการ ติดตามผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคช่วงด าเนินโคร งการ 
ท้ายที่สุดพบว่าหลังเริ่มโครงการ คณะฯ สามารถลด Waste ปรับรูปแบบกระบวนการท างานร่วมมือกับภาควิชา/
หน่วยงาน ท าให้ไม่มีการใช้กระดาษในการติดตามงานอีกต่อไป ช่วยประหยัดทรัพยากร ลดการท าลายต้นไม้  
การเก็บเอกสารในรูปแบบกระดาษ 
  ผลประจักษ์ชัดเกิดประโยชน์แก่คณะฯ คือ การลดความสูญเปล่า ลดการใช้พลังงานที่เกี่ยวเนื่อง 
กับการจัดพิมพ์อย่างเห็นได้ชัด  อีกทั้งเรื่องได้น าส่งตรงไปยังหัวหน้าภาควิชา/หน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายโดยตรง  
ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาติดตามรายการได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสนับสนุนแนวคิดคณะฯในการใช้
ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ขับเคลื่อนงานพันธกิจองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด   จากการเก็บข้อมูลก่อนเริ่มโครงการ 
อัตราการเบิกจ่ายใช้งบประมาณ ก่อนเริ่มโครงการปีงบประมาณ 2561 คิดเป็นร้อยละ 81.31 และหลังจากท าโครงการ
พบว่าปีงบประมาณ 2562  มีอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณอยู่ที่ร้อยละ 88.39   เห็นได้ว่ามีแนวโน้มการเบิกจ่าย
งบประมาณสูงขึ้นร้อยละ 7.08 สูงกว่าค่าเป้าหมายโครงการที่วางไว้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 การบริหารงบประมาณ 
มีประสิทธิภาพ ซึ่งได้พัฒนากระบวนติดตามต่อยอดโดยน าข้อมูลที่จะสื่อสารติดตามภาวิชา/หน่วยงานเข้าสู่ระบบ  
Application Si vWORK โดยแต่ละภาควิชา/หน่วยงาน สามารถ Lock in เข้าไปดูข้อมูลได้ เป็นรายไตรมาส   
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ในระบบมีการรายงานรายการคงค้างแยกประเภทพร้อมแจงวัตถุประสงค์ให้กลุ่มเป้าหมายด า เนินการกิจกรรมต่อ  
โดยแต่ละภาควิชา/หน่วยงานจะมีรหัสการเข้าถึง สามารถเรียกดูได้ตาม Fund Center ของแต่ละหน่วยงาน  
ซึ่งการท างานบน Application Si vWORK ที่พัฒนาขึ้น เพ่ือเพ่ิมโอกาสความสามารถการเข้าถึงได้ผ่านช่องทาง Smart 
Device ต่างๆที่มีใช้กันอย่างแพร่หลาย เหมาะกับพฤติกรรมศิริราช 6S ยุคใหม่ Speed, Smartness, Smoothness, 
Slimness, Sufficient Economy และ SIRIRAJ Culture ด้วยแนวคิด Any Time Any Place  
 

 
ภาพที่ 1 แนวคิดการปรับกระบวนการการแจ้งเตือนการใช้งบประมาณผ่านอิเล็กทรอนิกส์ e-Budget Alert 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

2.1 โครงสร้างขององค์กร 
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ภาพที่ 2 โครงสร้างองค์กร 

 
2.2 วิสัยทัศน์ วัฒนธรรม พันธกิจ 

 
o วิสัยทัศน์  

 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นสถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากล 
 

o วัฒนธรรมองค์กร “SIRIRAJ”  
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o พันธกิจ  

 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีพันธกิจที่จะจัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทย์  
ทุกระดับและแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะทาง การวิจัย สร้างบรรยากาศทางวิชาการ ให้บริการทางการแพทย์ 
ที่มีคุณภาพ คุณธรรม  ทันสมัย  ได้มาตรฐานสากลสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  น ามาซึ่งศรัทธา  
และความนิยมสูงสุดจากประชาชนรวมทั้งชี้น าสังคมไทยในด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 ผลิตภัณฑ์/บริการที่ส าคัญและกลไกในการส่งมอบให้กับลูกค้า 

บริการหลักของกระบวนการเพ่ือให้คณะฯทุกภาคส่วน  ได้ขับเคลื่อนงานผ่านการบริหารงบประมาณ 
อย่างมีส่วนร่วมรายละเอียด ดังตาราง 

บริการหลักท่ีส าคัญ กลไกส่งมอบบริการลูกค้า 

1 การแจ้งรายงานติดตามงานผ่านระบบ 
ช่องทางการสื่อสาร ดังนี้ 

 รายการติดตามการบริหารงบประมาณ 
รายการภาระผูกพันข้ามปีคงค้างข้ามปี  
เพ่ือเร่งเบิกจ่ายให้ทันภายในปี 

 รายการที่ขออนุมัติหลักการโครงการฯ ทีย่ังไม่
ด าเนินการหรือด าเนินการแล้วมีเงินคงเหลือ 

 รายการใบจองงบประมาณคงค้าง 
เร่งด าเนินการตามระเบียบพัสดุให้ก่อหนี้ผูกพัน
ทันภายในปีงบประมาณ 

2. การแจ้งรายการคงค้างให้ด าเนินการและรายการ
ติดตามงาน การปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการติดตาม
รายการผ่านทีป่ระชุม 

 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงการสิ่งสร้าง 
ร่วมกับฝ่ายนโยบายและแผน ฝ่ายทรัพย์สินและ
พัสดุ ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ เพ่ือจัดเตรียม

1. ลูกค้าได้รับทราบรายการคงค้างและสามารถติดตาม
กับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ทราบสาเหตุและ
ตอบกลับรายการคงค้างหรือที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 
(เดิม สื่อสารผ่านบันทึกข้อความโดยใช้กระดาษ 
ใหม่ ผ่านระบบ eDoc และผ่าน Si VWORK 
Application) 

 
 
 
 

2. ลูกค้ารับทราบแผนการด าเนินงานและปฏิทิน 
การท างานผ่านทีป่ระชุม ช่องทาง Line กลุ่ม 
CoP ชุมชนคนใช้งบ และ Web Site  
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บริการหลักท่ีส าคัญ กลไกส่งมอบบริการลูกค้า 

แผนการเบิกจ่ายให้ทันภายในปีงบประมาณ 
 ประชุมติดตามงบลงทุนและรายการยกยอดข้าม

ปีงบประมาณ ร่วมกับฝ่ายนโยบายและแผน  
ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ และ ภาควิชา/หน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 

2.4 กลุ่มลูกค้าที่สำคัญ 

ประเภทผู้รับบริการ กลุ่มลูกค้า 

 ภายในคณะฯ  ผู้บริหารและเครือข่ายระดับบริหาร  
 ภาควิชา/หน่วยงาน กว่า 90 หน่วยงาน : ระดับ

บริหารและระดับปฏิบัติการ 
 หน่วยงานภายนอกคณะฯ 

 
 มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ผู้ประกอบการ 

 
2.5 รางวัล / ประกาศนียบัตรที่ได้รับ 

1. ได้รับประกาศนียบัตรการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค (Disease Specific Certification) การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า
เทียม (Total Knee Replacement : TKR)  และการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะตับ (Liver Transplantation) ในงาน
ประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 17  โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
(สพร.)  

2. TQM-Best Practices in Thailand จากการน าเสนอบทความ เรื่อง “ระบบการติดตามและประเมินผลด้าน
งบประมาณ อย่างบูรณาการเพ่ือความยั่งยืน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล”จากมูลนิธิ
ส่งเสริมทีคิวเอ็ม ในประเทศไทย 

3. โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล 
JCI เป็นแห่งแรกของโรงพยาบาลรัฐและโรงเรียนแพทย์ในประเทศไทย 

4. ประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) ในพิธีเปิดการ
ประชุม HA National Forum ครั้งที่  16 ภายใต้หัวข้อ “จินตนาการสร้างสรรค์คุณภาพ ( Imagination for 
Quality)” ซึ่งจัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) 
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5. ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ  ส าหรับการน าเสนอบทความเรื่อง ระบบการบริหารต้นทุนเพ่ือการจัดการที่เป็นเลิศ 
ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่งาน Thailand Quality Conference ครั้งที่ 17 

6. รางวัล "การบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class (TQC)" ประจ าปี 2559 จากกระทรวงอุตสาหกรรม 
รางวัลดังกล่าวให้ความส าคัญกับระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิ จ
ก้าวไปสู่มาตรฐานสากล 

7. ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ  ส าหรับการน าเสนอบทความ รางวัล Thailand Quality Conference มูลนิธิส่งเสริม
ทีคิวเอ็มในประเทศไทย (มสท.) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครั้งท่ี 18 ประจ าปี 2560 ดังนี้ 

 การจัดท าโปรแกรม Siriraj AR Reconcile Statement 
 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการรับช าระเงินค่ารักษาพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช 

8. ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ  ส าหรับการน าเสนอบทความ รางวัล Thailand Quality Conference  
มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย (มสท.) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครั้งที่ 19 
ประจ าปี 2561 ดังนี้ 

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรับช าระค่ารักษาพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช  
 โครงการพัฒนาระบบบริหารการตรวจสอบการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลที่เป็นเลิศ 

 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
 ระบบการบริหารเงินทุนวิจัยแบบครบวงจร 
 ระบบการจัดท ารายงาน เพ่ือการบริหารจัดการตามสิทธิผู้ป่วย  

9. ได้ รับมอบประกาศเกี ยรติ คุณ   ส าหรับการน าเสนอบทความ รางวัล  Thailand Quality Conference  
มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย (มสท.) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครั้งที่ 20 
ประจ าปี 2562  

 กระบวนการบริหารเงินลงทุน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 โครงการปรับกระบวนการก ากับภารกิจปิดบัญชี 
 โครงการบูรณาการสารสนเทศเพ่ือการอนุมัติงบลงทุนด้วย Qlikview 
 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุล่วงหน้าเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารพัสดุและงบประมาณ 
 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับช าระเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกด้วยระบบ Finance OPD 
 กระบวนการขับเคลื่อนองค์กรด้วยตัวชี้วัดทางการเงิน 
 การบริหารกระบวนการติดตามหนี้อย่างเป็นระบบครบวงจร 
 กระบวนการพัฒนาระบบรับบริจาคออนไลน์ 
 โครงการครบถ้วนสมบูรณ์เพิ่มพูนรายได้ด้วยระบบ Tick Sheet 
 โครงการลดขั้นตอนการท างานให้เกิดประสิทธิภาพด้วยระบบค่าธรรมเนียมแพทย์ (DF :Doctor Free) 
 การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลการจัดโครงการ ด้วยการใช้ Internal Order (IO) 
 Lean กระบวนงานด้วยระบบ Template และ Checklist 
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 All New Siriraj English Website:  The Cooperative Framework towards International 
Excellence 

 เบิกเงินถูกต้อง ท าได้ง่ายดาย ด้วยสูตรส าเร็จ 
 Conduct of the Annual Technical Conference 
 โครงการพัฒนาระบบการวางแผนและติดตามรายได้ค่ารักษาพยาบาลอย่างบูรณาการ 
 Information System for Strategic Management 
 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการอนุมัติจัดสรรงบลงทุน กรณีจ าเป็นเร่งด่วนระหว่างปีงบประมาณ 
 กระบวนการจัดท ารายงานค่าบริการสุขภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

10. รางวัล Asian Quality Service Award จากโครงการ “Siriraj Connect” ในงาน ANQ 17th Congress 2019 
Bangkok “Quality Innovation for Sustainability” 

11. รางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2562 จากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) รางวัลบริการภาครัฐ 
ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับด ีและระดับดีเด่น จ านวน 2 รางวัล ได้แก่ 

 รางวัลระดับดีเด่น ได้แก่ โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกและตรวจคัดกรอง 
ทารกแรกเกิด เพ่ือคุณภาพชีวิตเด็กไทยยุค 4.0 โดย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

 รางวัลระดับดี  ได้แก่  โครงการการบริหารจัดการเก็บรายได้ของภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดย ฝ่ายการคลัง 

3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง ของ “ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอน าเสนอ 

การได้มาซึ่งข้อมูลความต้องการของลูกค้าหลัก การหาโอกาสพัฒนาจากการรับฟังเสียงของลูกค้า  
มีวิธีการประเมิน/ผลลัพธ์ ประเมินความพึงพอใจ ดังนี้ 

 การสังเกต การรับฟังข้อคิดเห็นผ่านการถามตอบ : จากการประชุมติดตามงานระหว่างหน่วยงาน  
มีข้อซักถาม / ข้อเสนอแนะ น ามาแก้ไขปรับปรุงระบบงานให้ดีขั้นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  

 การใช้แบบสอบถาม : ให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการ ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการพร้อมทั้งมี
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการ 

 การสอบถามขณะติดตามงาน :  มีการจัดท าเก็บสถิติการท างาน ความส าเร็จของภาควิชา/หน่วยงาน
และสื่อสาร หาสาเหตุปัญหาและปัจจัยที่ท าให้ไม่ได้เป้า การติดตามเร่งรัดรายการค้างเบิกจ่ายของ
ภาควิชา/หน่วยงาน ให้เสร็จสิ้นถูกต้องครบถ้วนทั้งกระบวนการ  
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กลุ่มลูกค้า 
ความต้องการที่ส าคัญ/ 

ความคาดหวัง 
วิธีการประเมิน/ผลลัพธ์ ความถี่ 

ระดับบริหาร 

 ผู้บริหารและ
เครือข่าย 
ระดับบริหาร 
(ท่ีปรึกษา 
ฝ่ายทรัพย์สิน
และพัสดุ  
ฝ่ายนโยบาย
และแผน  
ภาควิชา/
หน่วยงาน 
ส านักงาน
ผู้อ านวยการ) 

 

-ได้รับข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ 
ในการบริหารงบประมาณท่ีถูกต้อง 
ทันเวลา เปรียบเทียบค่าเป้าหมาย
หลังจากการสื่อสารเร่งรัดงาน ท าการ
ปิดยอดรายการให้ถูกต้องส่งผลให้ KPI 
ของคณะฯเป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่  

 รายงานวิเคราะห์ผลการใช้
งบประมาณรายเดือน 

 รายงานรายการคงค้างทีย่ัง
ไม่ได้ด าเนินการ 
เพ่ือติดตามให้ภาควิชา/
หน่วยงานทราบหรือยังไม่ได้
ด าเนินการให้เสร็จสิ้น  

 รายงานรายการคงค้างต่างๆ
ของรายการยกยอดข้ามปี 
 

-ได้รับข้อมูลความเห็นเพ่ือการ
ตัดสินใจประชุมคณะกรรมการพัฒนา
โครงการสิ่งก่อสร้างเพ่ือเร่งด าเนินการ
ขับเคลื่อนให้เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นตาม
เป้าหมายที่ได้วางไว้ 

-ประเมินผลความพึงพอใจ
จากการตอบกลับงานทุกครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
-ประเมินผลความพึงพอใจ
รายปี และตอบข้อซักถามใน
ที่ประชุมฯไม่มีข้อร้องเรียน 
 

 

-รายไตรมาส
และตามแผน 
ที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2 ครั้ง/เดือน 

ระดับปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ 

 เจ้าหน้าที่
ภาควิชา/
หน่วยงาน 

 

-การแจ้งประเด็นปฏิบัติงาน 
ที่ชัดเจนทุกช่องทางการสื่อสาร 
-การแจ้งแผน-ผล เทียบค่าเป้าหมาย
การบริหารงบประมาณที่ทันการณ์ 
ทุกช่องทางการสื่อสาร 

-ประเมินผลความพึงพอใจ
และตอบข้อซักถามตาม
ช่องทางการสื่อสาร และไม่มี
ข้อร้องเรียน 

- รายไตรมาส  
และทุกครั้ง 
ทางโทรศัพท์ 
 
 
 
 

หน่วยงานภายนอกคณะฯ 

 มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

-รายงานติดตามการใช้งบประมาณปี
ก่อน interface น าส่งมหาวิทยาลัยให้
ถูกต้อง 

น าส่งรายงานให้ทันตาม
ก าหนดที่วางแผนไว้ 

- รายเดือน 

 ผู้ประกอบการ -ได้รับเงินตามระยะเวลาเงื่อนไข ไม่มีการร้องเรียน -รายไตรมาส 
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กลุ่มลูกค้า 
ความต้องการที่ส าคัญ/ 

ความคาดหวัง 
วิธีการประเมิน/ผลลัพธ์ ความถี่ 

(บริษัท 
ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ร้านค้า) 

ในสัญญา 
-มีสภาพคล่อง  สามารถด าเนินการให้
งานแล้วเสร็จได้ทันตามก าหนด 

จากผู้ประกอบการ  
สามารถเบิกจ่ายได้ 
ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

และทุกครั้ง 
ทางโทรศัพท์ 

 

4.กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

 
 ขั้นการติดตามดึงรายงานคงค้างในระบบ SAP   

ในอดีตที่ผ่านมาจะท าการดึงข้อมูลมาจัดท ารายงานติดตามใบจองงบประมาณสถานะคงค้าง 
(Earmarked Fund Journal)  ในระบบ SAP และน ามาจัดท าข้อมูล เพ่ือท าการสรุปรายการคงค้างใน Excell 
แยกตามภาควิชา/หน่วยงาน 

 List รายการที่ยังไม่ได้จัดท ารายงานขอซื้อ/ขอจ้าง (PR)  
 ดึงข้อมูลในระบบและท าการดึงข้อมูล FMRP_RFFMEP1FX รายการที่ภาควิชา/หน่วยงาน ตั้งหนี้แล้ว 
 รายการที่ขออนุมัติหลักการโครงการฯ ทีย่ังไม่ด าเนินการหรือด าเนินการแล้วมีเงินคงเหลือ 
 List รายการที่ยังไม่ได้ตั้งหนี้หรือตั้งหนี้แล้ว มียอดคงเหลือ เพ่ือติดตามภาควิชา/หน่วยงาน 

 
 ขั้นการจัดท าข้อมูลสรุปติดตามภาควิชา/หน่วยงาน 

ในอดีตท าข้อมูลสรุปรายไตรมาสแยกตาม ภาควิชา/หน่วยงานของรายการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 ขออนุมัติหลักการโครงการฯ ที่ยังไม่มีการด าเนินการหรือด าเนินการไม่เสร็จเร่งให้มาด าเนินการเบิกจ่าย 

ให้เสร็จสิ้นหรือรายการคงเหลือและยกเลิกไม่ได้ใช้ ให้ปิดรายการให้เสร็จสิ้น 
 เรื่องค้ างขั้น ใบจองงบประมาณที่ ยั งไม่ด าเนินการจัดซื้ อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ให้ เร่ งออก PR  

( Purchase Requisition) และ PO (Purchase Order) ในระบบ SAP ให้เรียบร้อย 

อนุมัติใช้เวลา 3 วัน 
วัน 

ขั้นตอนที่ 3-5 ใช้เวลา 20 วัน 
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 ข้อมูลรายการภาระผูกพันคงค้างข้ามปี  งบประมาณ ที่ยั งไม่ เบิกจ่ายหรือเบิกจ่ายแล้วไม่ เสร็จสิ้น  
มี ย อด ค ง เห ลื อ  เร่ งด า เนิ น ก าร เบิ ก จ่ าย ให้ เส ร็ จ สิ้ น ต าม กระบ วน ก ารส่ วน รายก ารค ง เห ลื อ 
ให้ปิดคืนประงานให้เสร็จสิ้น  
 

 ขั้นการจัดท าบันทึกข้อความน าเสนออนุมัติ (ต้นฉบับ) โดยให้ผู้มีอ านาจอนุมัติลงนามตามล าดับขั้น หัวหน้างาน 
หัวหน้าฝ่ายการคลัง รองคณบดีฝ่ายการคลัง  และคณบดี โดยบันทึกข้อความที่เสนอลงนามอนุมัติ โดยใช้
ระยะเวลาในการน าเสนออนุมัติ  2-3 วันท าการ 

 
 ขั้นการบันทึกข้อความแนบเอกสารน าส่ง ภาควิชา/หน่วยงาน 

 จัดท าส าเนาบันทึกข้อความและเอกสารแนบ เป็นกระดาษแยกส่งตามสายภาควิชา/หน่วยงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ 
3 คนในการท าและส่งข้อมูล ใช้เวลาท าการ 2 วันในการน าส่งเอกสาร โดยคนรับส่งเอกสารจะแยกส่งตามสาย
งาน เจ้าหน้าที่รับบันทึกข้อความส่งน าเสนอให้หัวหน้าภาควิชา/หน่วยงานทราบเกี่ยวกับรายการดังกล่าว แล้ว
หวัหน้าภาควิชาส่งบันทึกข้อความถึงเจ้าหน้าที่ท างานเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ โดยตรง และมีการติดตามภาควิชา/
หน่วยงาน ทางโทรศัพท์ถึงรายการที่ยังไม่ได้ด าเนินการว่าด าเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้ว โดยการติดตามแบบ
เก่าเราใช้กระดาษ ในการติดตามงานโดยติดตามถึงภาควิชา/หน่วยงาน 250 แผ่นต่อรายไตรมาส  โดยปริมาณ
ที่ใช้กระดาษติดตามภาควิชาใช้ปริมาณกระดาษในการติดตามจ านวนมาก จ านวน 1,000 แผ่นต่อปี 

 ขั้นการรอภาควิชา/หน่วยงานแจ้งเหตุผล 
 ภาควิชา/หน่วยงาน จัดท าบันทึกส่งเรื่องตอบกลับมายังงานงบประมาณ ฝ่ายการคลังให้ทราบถึงรายการ

ดังกล่าวว่าด าเนินการขั้นตอน ใด ติดปัญหาอุปสรรคใด ซึ่ งใช้ เวลา  15 -20 วันขึ้น ไป นอกจากนี้ 
ยังมีบางส่วนที่ งานงบประมาณ  ฝ่ายการคลังมีการติดต่อเพ่ือติดตามรายการคงค้างทางโทรศัพท์  
และภาควิชา/หน่วยงาน  ตอบกลับรายการดังกล่าวทางโทรศัพท์ได ้2 ทางเลือก  
 
 

4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อนุมัติใช้เวลา 1 วัน 

ขั้นตอนที่ 3-5 ใช้เวลา 10 วัน ใช้กระดาษ      แผ่น 0 
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ภาพที่ 5.กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 
 
 

 การติดตามดึงรายงานคงค้างในระบบ SAP ดึงข้อมูลมาจัดท ารายงานติดตามใบจองงบประมาณสถานะ
คงค้าง (Earmarked Fund Journal) ในระบบ SAP และน ามาจัดท าข้อมูล เพื่อท าการสรุปรายการคง
ค้างใน Excel แยกตามภาควิชา/หน่วยงาน 

 List รายการที่ยังไม่ได้จัดท ารายงานขอซื้อ/ขอจ้าง (PR)  
 ดึงข้อมูลในระบบและท าการดึงข้อมูล FMRP_RFFMEP1FX รายการที่ภาควิชา/หน่วยงาน  
ตั้งหนี้แล้ว 

 รายการที่ขออนุมัติหลักการโครงการฯ ที่ยังไม่ด าเนินการหรือด าเนินการแล้วมีเงินคงเหลือ 
 List รายการที่ยังไม่ได้ตั้งหนี้หรือตั้งหนี้แล้วมียอดคงเหลือ เพ่ือติดตามภาควิชา/หน่วยงาน  

 
 ข้อมูลสรุปติดตามภาควิชา/หน่วยงาน 
ปัจจุบันท าข้อมูลสรุปรายไตรมาสแยกตาม ภาควิชา/หน่วยงานของรายการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 ขออนุมัติหลักการโครงการฯ ที่ยังไม่มีการด าเนินการหรือด าเนินการไม่เสร็จ 
 เรื่องค้างข้ันใบจองงบประมาณที่ยังไม่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
 ข้อมูลรายการภาระผูกพันคงค้างข้ามปี งบประมาณ ที่ยังไม่เบิกจ่ายหรือเบิกจ่ายแล้วไม่เสร็จสิ้น  

มียอดคงเหลือ 
 

 จัดท าบันทึกข้อความอิเล็กทรอนิกส์อนุมัติในระบบ eDoc พร้อมเอกสารแนบเอกสารประกอบเพื่อพิจารณา
อนุมัติ  

 จัดท าไฟล์ข้อมูล ทั้ง 3  ประเภท ส่งระบบ eDoc เพ่ือติดตาม ภาควิชา/หน่วยงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ 3 คน
ในการท าข้อมูล รวมใช้เวลาเจ้าหน้าที่ทุกคนในการจัดท าข้อมูล 1 วันท าการ 

 
 ส่งบันทึกข้อความอิเล็กทรอนิกส์ให ้ภาควิชา/หน่วยงาน ผ่านระบบ eDoc และระบบ Si vWORK 
Application รู้ใจคนใช้งบประมาณ 
 เจ้าหน้าที่ท าการส่งข้อมูลในระบบ eDoc 1 คน จัดส่งในระบบผ่านการตรวจสอบโดยหัวหน้างานงบประมาณ 

หั วหน้ าฝ่ ายการคลั ง   และรองคณ บดี ฝ่ ายการคลั ง  ไปยั งผู้ บ ริห ารของภ าควิช า/หน่ วยงาน  
แบบไร้กระดาษ ตรงถึงผู้บริหารภาควิชา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นผู้บริหารจะกดค าสั่งเพ่ือส่งต่อข้อมูล
ในระบบ eDoc ถึงเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับงานนั้นโดยตรง พบว่าผู้บริหารได้ทราบข้อมูลและใช้เวลานับจาก
การน าส่งผ่านระบบ eDoc ไปถึงผู้บริหารและไปถึงเจ้าหน้าที่ภาควิชาโดยลดระยะเวลาด าเนินงานจากเดิม
ก่อนเริ่มโครงการ 3 วัน เหลือ 1 วันท าการเท่านั้น 

 สื่อสารผ่านระบบ Si vWORK Application รู้ใจคนใช้งบประมาณ กลุ่มเป้าหมายของภาควิชา/ 
หน่วยงาน สามารถเรียกดูข้อมูลส่งข้อมูลให้ เจ้าหน้าที่  1 คนง่ายสะดวกขึ้น พร้อมปลอดภัยด้วย 
User Password ผู้ เกี่ ย วข้ อ ง เป้ าห ม าย เข้ าถึ งอ ย่ า งรวด เร็ ว แล ะว่ อ ง ไว  แท น ก าร ใช้ ข้ อ ค ว าม 
แนบเอกสารส่งถึงภาควิชา/หน่วยงานโดยลดระยะเวลาด าเนินงาน  

 
 รอภ าค ว ิช า /ห น ่วย งาน แ จ ้ง เห ต ุผล  ผ ่าน ระบ บ  eDoc แ ล ะระบ บ  Si vWORK Application  
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รู้ใจคนใช้งบประมาณ 
 เมื่อภาควิชา/หน่วยงาน ได้รับบันทึกข้อความอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ eDoc แล้ว จัดท าบันทึกส่งเรื่อง 

ตอบกลับมายังงานงบประมาณ ฝ่ายการคลัง ให้ทราบถึงรายการดังกล่าวว่าด าเนินการขั้นตอนใดแล้วโดย
ระยะเวลาในการตอบกลับจากภาควิชา/หน่วยงาน อยู่ ในช่วงเวลาไม่เกิน 10 วันท าการ โดยลดระยะเวลา
ด าเนินงานจากเดิมก่อนเริ่มโครงการ 15-20 วัน ขึ้นไป เหลือ 10 วัน หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 33 ลดลง
ดีกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ท าให้เป้าหมายที่วางไว้เป็นไปตามเป้าหมายท าให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

 
ในช่วงใกล้จะสิ้นปีงบประมาณ งานงบประมาณ ฝ่ายการคลัง จะร่วมกันจัดท าแผนปิดปี ก าหนด

แนวทาง และก าหนดการงดรับเอกสารให้ภาควิชา/หน่วยงาน และเป็นการกระตุ้นให้ภาควิชา/หน่วยงาน  
เร่งเบิกจ่ายเงินให้ทันภายในปีงบประมาณท าการสื่อสาร 

 
 

ท าการสื่อสารปฎิทินแผนปิดปี และแนวปฎิบัติในการเบิกจ่าย และขอกันเงิน  ประจ าปีงบประมาณนั้นๆ 
(ตัวอย่าง) 
 

 
การสื่อสารผ่านที่ประชุมและช่องทางต่างๆร่วมมือกันภายในเครือข่ายบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถทบทวน ติดตามแผน-ผลได้ ช่วยให้ทุกภาคส่วนเข้าใจ เห็นภาพจ าและมุ่งเป้าหมายเดียวกันในการ
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ด าเนินการบริหารงบประมาณ หากเกิดปัญหาทั้งก่อนระหว่างด าเนินการ สามารถปรึกษาผ่านทุกช่องทาง 
ทีมงานที่เกี่ยวข้องจะรีบด าเนินการให้ค าปรึกษาซึ่งเป็นปกติของการจัดการที่ปรับเข้าขบวนการปฏิบัติการงาน
ประจ าอย่างมีมาตรฐานเดียวกันทั้งหน่ายงานงบประมาณเพ่ือให้ไม่มีงานค้างนานเกินค่าเป้าหมาย 
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 ขั้นตอนการด าเนินการในอดีตและปัจจุบัน 

ขั้นตอน 
ชั่วโมง /เรื่อง  

ก่อน หลัง 

ล าดับการเข้าระบบ  Si VWork Application รู้ใจคนใช้งบประมาณ 
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PT DT FTQ PT DT FTQ 
1.ขั้นตอนการติดตามการเบิกจ่ายงานงบประมาณ 
ได้รับบันทึกอนุมัติหลักการโดยผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติ
และด าเนินการออกใบจองงบประมาณในระบบ SAP 
งานงบประมาณท าการยกยอดรายการภาระผูกพันคง
ค้างจากปีเก่าทุกหมวดรายจ่ายมายังปีงบประมาณปี
ปัจจุบัน 

6 24 90% 5 24 90% 

2.การดึงข้อมูลมาจัดท ารายงานติดตาม 
ใบจองงบประมาณสถานะคงค้าง EFD JOURNAL  โดย 
List รายการที่ยังไม่ได้จัดท ารายงานขอซื้อ ขอจ้าง/ (PR) 
ในระบบและท าการดึงข้อมูล FMRP_RFFMEP1FX
รายการที่ภาควิชาตั้งหนี้แล้ว 
โดยจะ List รายการที่ยังไม่ได้ตั้งหนี้ หรือตั้งหนี้แล้ว 
มียอดคงเหลือ เพ่ือติดตามภาควิชา/หน่วยงาน 

2 3 85% 2 4 90% 

3.ท าข้อมูลสรุปรายไตรมาสแยกตามวิชา/หน่วยงาน 
ของรายการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ ดังนี้ หลักการยังไม่มี
การด าเนินการหรือด าเนินการไม่เสร็จ เรื่องค้างในใบ
จองงบประมาณที่ยังไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบพัสดุ ข้อมูลรายการภาระผูกพันคงค้างข้าม
ปีงบประมาณท่ียังไม่ได้เบิกจ่าย 2561 

4 2 80% 4 2 90% 

4.จัดท าบันทึกข้อความน าเสนออนุมัติ 1 ฉบับ  
)ต้นฉบับ(  

5 1 90% 4 - - 

5.จัดท าส าเนาบันทึกข้อความและเอกสารแนบเป็น
กระดาษแยกส่งตามสายภาควิชา/หน่วยงาน 

1 - 85% - - 90% 

6.จัดท าบันทึกข้อความและเอกสารแนบ ส่งในระบบ 
eDoc ให้ภาควิชา/หน่วยงาน 

- - 0% 1 - 90% 

7.บันทึกข้อความส่งตรงไปยังภาควิชา/หน่วยงาน 
เจ้าหน้าทีห่น่วยงานรับบันทึกข้อความส่งน าเสนอให้
หัวหน้าหน่วยงาน/ภาควิชา ทราบเกี่ยวกับรายการ
ดังกล่าว หัวหน้าภาควิชาส่งบันทึกข้อความถึงเจ้าหน้าที่
ท าเก่ียวกับเรื่องนั้น ๆ โดยตรง และเจ้าหน้าที่ส่งต่อถึงผู้
ที่ท างานร่วม และเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลเตรียม
ส่งกลับ 

48 24 85% 12 12 90% 

8.รอค าตอบจากภาควิชา/หน่วยงาน แจ้งเหตุผลที่ยังไม่
ด าเนินการในระบบ SAP ตอบกลับผ่านระบบ eDoc 

96 48 80% 36 24 90% 
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ขั้นตอน 
ชั่วโมง /เรื่อง  

ก่อน หลัง 
PT DT FTQ PT DT FTQ 

รวม 162 126 100
% 

60 88 100
% TAT 288 154 

Value Added  (PT/TAT *100 ) 18% 23% 
Total FTQ 30.07% 47.83% 

 

จ านวน …8… Process 
Process time (PT): เวลาที่ใช้ในกระบวนการ       = …60..           
Delay time (DT): ระยะเวลาการรอคอย           = …88…  
Total turn around time (TAT): รอบเวลาทั้งหมดใช้ในกระบวนการ (PT+DT)      = ….154.…  
Value Added (คุณค่าต่อผู้รับบริการ): ระยะเวลาที่ให้คุณค่า/รอบเวลาทั้งหมด (TAT) x 100  = …  23…% 
Total FTQ (คุณภาพงานท่ีท าได้ถูกต้องในครั้งแรก: ผลคูณของ FTQ)      = …47.83...% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน และประโยชน์ที่ได้รับ 
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 หัวข้อที่ 1 การลดปริมาณเอกสารบันทึกข้อความท่ีแนบส่งไปติดตามภาควิชา/หน่วยงาน   

o ก่อนเริ่มด าเนินการใช้กระดาษ 1,000 แผ่น ต่อปี  หลังเริ่มโครงการจะพบว่าลดอัตราการใช้
กระดาษได้ร้อยละ 100   

 ห้วข้อที่ 2   อัตราการน าส่งเรื่องเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นและปิดรายการให้ครบถ้วน  
o เป้าหมายตั้งค่าไว้ที่ร้อยละ 80-85  จบโครงการท าได้ร้อยละ 88.39 จะเห็นว่าอัตราดีกว่า

เป้าหมายวางไว้ร้อยละ 3.39 
 ห้วข้อที่ 3 ลดระยะเวลาในการตอบกลับของภาควิชา / หน่วยงาน  

o เป้าหมายที่วางไว้ ไม่เกิน 12 วัน โดยก่อนเริ่มโครงการ อัตราก่อนจัดท าโครงการ ระยะเวลาตอบ
กลับของภาควิชา / หน่วยงานอยู่ที่ 15-20 วัน หลังเริ่มโครงการ อัตราการตอบกลับอยู่ที่ 10 วัน 
ดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 หัวข้อที่ 4  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
o เป้าหมายตั้งไว้ >4 คะแนน ก่อนเริ่มโครงการความพึงพอใจของผู้รับบริการอยู่ระดับพอใช้ มีผล

คะแนนที่ท าได้จริง เท่ากับ 3 หลังเริ่มโครงการได้ผลความพึงพอใจสูงขึ้นอยู่ในระดับดีถึงดีมาก ได้
คะแนนเท่ากับ 4.5  

     ประโยชน์ที่ได้รับ 
 กระบวนการท างานแบบใหม่  

 ช่วยลดความสูญเปล่าซ้ าซ้อนไม่จ าเป็น ลดพลังงานการจัดพิมพ์จัดเก็บและน าส่งเอกสารในรูปแบบ
กระดาษ ลดการท าลายต้นไม้ ช่วยอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ประหยัดทรัพยากร 
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บุคลากร  ลดขั้นตอน ชั่วโมงการท างาน โดยสามารถน าเวลาที่ลดไปเรียนรู้งานใหม่ๆ จัดท าคู่มือการ
พิมพ์ข้อความตอบกลับใน File PDF นับเป็นการลดการก่อมลพิษฝุ่นควันที่เกิดจากกระบวนการผลิต
และท าลายกระดาษ   
 ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารการท างานแก่ภาควิชา/หน่วยงานอย่างตรงเป้า เข้าถึง รวดเร็วยิ่งขึ้น 
ส่งเสริมให้คณะฯประสบความส าเร็จบรรลุเป้าหมายการบริหารงบประมาณที่วางไว้  
 ช่วยเสริมสร้างพลังแห่งเครือข่ายความร่วมมือ และเป็นต้นแบบการขยายการใช้งานทั้งเครือข่ายของ
คณะฯและหน่วยงานภายนอก 
 ช่วย เปิ ด โอกาสให้ น าความรู้ ใหม่ๆน าแนวคิดนโยบาย ได้แก่  Lean & 6S ที่ คณ ะมุ่ งเน้ น 
มาปรับปรุงกระบวนการ พัฒนางาน ผ่านการท างานกลุ่มที่เสริมพลังแก้ปัญหาทางบวก ความรู้ใหม่ๆ
การท างานเชิงระบบที่ต้องศึกษาเพ่ิมเติม และน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือลดเวลา ลดข้อผิดพลาด ความ
เสียหาย ใช้ศักยภาพคน ระบบ มาปรับกระบวนการท างานให้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น สามารถตอบสนอง
ผู้รับบริการและพันธกิจทุกส่วนอย่างไร้รอยต่อ 
 ช่วยเพ่ิมช่องทางการสื่อสารแจ้งติดตามงานหรือขอความร่วมมือเร่งรัดงานผ่านระบบไร้กระดาษ Any 
time Any Place ใช้เวลาในการเปลี่ยนพฤติกรรมคนที่คุ้นเคยกับการอ่านจากกระดาษ 
 ช่วยเพ่ิมโอกาสการบริหารจัดการความรู้ ตามหลัก Knowledge Management (KM) และการวาง
กระบวนการท างานอย่างเป็นระบบเพ่ือความยั่งยืน การจัดท าคู่มือ เอกสารคุณภาพ ขั้นตอนการ
ท างาน ผ่าน Website Si vWORK  App รู้ใจคนใช้งบฯ 
 ช่วยให้ติดตามเอกสารว่าอยู่ในสถานะไหน งานค้างท่ีใคร ในระบบ eDoc 
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ภาพที่ 6.สรุปแนวคิดผลที่ได้จากกระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน   
ปัจจัยหลักที่ท าให้การปรับกระบวนการส าเร็จผลได้อย่าง
ยั่งยืนมี 5 องค์ประกอบหลักดังนี้ 
 People 

ผู้บริหารให้ความส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนา และท างานบน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีการพัฒนาระบบติดต่อสื่อสาร
ภายในคณะฯ ที่มีประสิทธิภาพ (Si vWORK)  มุ่งเน้นให้
บุคลากรภายในคณะฯ ใช้ประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ยังมีการ
จัดการความรู้ (Knowledge Management)  เพ่ือให้มั่นใจ
ได้ว่าการให้บริการจะไม่พ่ึงบุคคลใด บุคคลหนึ่ง การสื่อสารที่
เสริมการรับรู้ การแลกเปลี่ยนทักษะประสบการณ์ผ่านกลุ่ม 
Line ชุมชนคนใช้งบ Si vWORK  Application รู้ใจคนใช้
งบประมาณ  

 

 Process   
การออกแบบและจัดการขบวนการที่น าปัญหาของ
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กระบวนการเดิม Pain Point และการน าศักยภาพความสามารถเครือข่ายท างาน สร้างโอกาสพัฒนางาน การ
สื่อสารแบบใหม่ ๆ มีการวางแผน ด าเนินการ รายงานติดตามผลเพ่ือการปรับปรุง เพ่ิมโอกาสขีดความสามารถ
ด าเนินการให้เกิดการขับเคลื่อนงานภายใต้แนวทาง PDCA หมุนวนวงจรการพัฒนางานที่ไม่หยุดนิ่ง ขบวนการ
ต่างๆมีแนวคิดท่ีพร้อมรองรับทันต่อการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย หรือปัจจัยสภาพแวดล้อม 

 Policy  
การด าเนินการตามแนวคิดพัฒนางานเป็นนโยบายของคณะฯ ได้แก่ การด าเนินการผ่านระบบที่ได้มาตรฐานสากล
ส าหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลมาตรฐาน ISO 27001:2013 (คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาลผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 27001:2013 ด้านความมั่นคง ปลอดภัยสารสนเทศ ปี2559) และเป็นไป
ตามมาตรการ หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่ก าหนดทั้งของมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์ศิริราช 
และระดับประเทศ อีกทั้งมุ่งเน้นแนวคิดการจัดการเพ่ือความยั่งยืน โดยใช้แนวคิด Lean และ 6 S ที่คณะฯ 
ให้การส่งเสริมเชิงนโยบาย 

 Project Management  :  

มีการวางแผน จัดการทรัพยากรต่าง ๆ บุคลากร บทบาทหน้าที่  ความรับผิดชอบ เครื่องมืออุปกรณ์  
ระบบสารสนเทศ รวมทั้งรายละเอียดกิจกรรมตามระยะเวลาของโครงการตั้งแต่เริ่มต้น จนกระทั่งโครงการส าเร็จ 
ลุล่วง มีการแบ่งช่วงระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ด าเนินโครงการที่ชัดเจน น านโยบายที่เปลี่ยนแปลง ปัญหา Pain 
Point มาศึกษาหาโอกาสปรับปรุงแก้ไขขบวนการ มีการปรึกษาผู้บริหารของหน่วยงาน และระดับปฏิบัติการเพ่ือ
ติดตามผล แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน มีการเก็บรวบรวมความรู้ จัดท าคู่มือ เพ่ือเกิดการเรียนรู้ใน
อนาคตเพ่ือให้ เกิดความยั่งยืน การบริหารบุคคล การจัดการขบวนการ ผ่านการจัดการโครงการที่ครบ
องค์ประกอบ การบริหารที่พร้อมรองรับการน าปัญหาหรือนโยบาย เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือปัจจัยอ่ืนใดที่
เปลี่ยนแปลงไป  
 
 
 
 

 Participation 
มุ่งการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมกัน ทั้งระดับผู้ให้บริหาร เครือข่ายงาน และระดับภาควิชา/หน่วยงาน  
ที่มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ บทบาท หน้าที่ ก าหนดเวลาด าเนินการแจ้งก าหนดการเป็นตารางล่วงหน้า 

6. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
ปัญหา /สาเหตุส าคัญ  วงรอบการปรับปรุง สรุปการพัฒนาปรับปรุง และผล 

-ข้อมูลในระบบพัสดุไม่
ครบถ้วนMaster Data ของ
รายการที่ก่อหนี้ผูกพัน พบว่า
ขาดการระบุวันที่สิ้นสุดของ

CQI รอบท่ี 1 
วันที่ 1/1/2562  
ถึง 31/3/2562 

แจ้งฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุให้ด าเนินการใส่
วันที่สิ้นสุดสัญญาให้ครบถ้วน เพ่ือจะได้ทราบ
ถึงวันที่สิ้นสุดของ PO จะได้ด าเนินการตาม
รายการใบสั่งซื้อสัญญาที่สิ้นสุดแล้ว แจ้ง
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ปัญหา /สาเหตุส าคัญ  วงรอบการปรับปรุง สรุปการพัฒนาปรับปรุง และผล 

โครงการ 
 
-File ตารางเอกสารแนบส่ง
ภาควิชา/หน่วยงาน ไม่สามารถ 
Key  ข้อมูลแล้วส่งกลับ File 
เดิม เนื่องจากเป็น PDF  
-หน่วยงาน/ภาควิชา ไมส่่ง
ข้อมูลตอบกลับต่อในระบบ
เนื่องจากคิดว่ามีหลายขั้นตอน
ในการส่งข้อมูลกลับ  
 

ภาควิชา/หน่วยงาน ให้อธิบายสาเหตุที่ยัง
ไม่ได้เบิกจ่ายให้ครบถ้วน 
-แจ้งให้ภาควิชา/หน่วยงาน key ข้อมูลตอบ
กลับในกล่องข้อความ บันทึกเอกสารแล้ว
กรอกข้อมูลตอบกลับ 
-จัดท าคู่มือการ key in PDF เพ่ือสื่อสารสอน
ภาคในการตอบกลับข้อความ 
-บางภาควิชาแจ้งมีหลายขั้นตอนในการ
ส่งกลับ  
-บางภาคขอส่งกลับเป็นกระดาษ แทนการ
ตอบกลับในระบบ และต้องให้ค าปรึกษา
ภาควิชาถึงขั้นตอนในการส่งตอบกลับจาก
ระบบ eDoc กับภาควิชาโดยจะท าการลด
กระดาษในการตอบกลับ 

ภาควิชา/หน่วยงาน ไม่เข้าใจ
ขั้นตอนในระบบ eDoc เรื่อง
การส่งข้อมูลในระบบ eDoc 
ท าให้เกิดการส่งผิดขั้นตอน 
 

CQI รอบท่ี 2 
วันที่ 1/4/2562  
ถึง 30/6/2562 

สอบถามและเรียนรู้ขั้นตอนในการใช้ 
ระบบ eDoc จากทีมธุรการฯอย่างละเอียดจน
ท างาน ได้ถูกต้อง และเข้าใจขั้นตอนในการ
ตอบกลับของระบบโดยทางงานงบประมาณ 

 ช่วงแรกๆมีบางภาควิชา/หน่วยงาน ยังไม่เข้าใจในกระบวนการ จึงมีความจ าเป็น ที่ต้องชี้แจงผ่าน และเน้น
ย้ าถึงบทบาท กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลการด าเนินการ
ดังกล่าว ภาควิชา/หน่วยงานมีอัตราการเบิกจ่ายและอัตราการใช้งบที่ดียิ่งขึ้น 

7. ความท้าท้ายต่อไป 
 การพัฒนาการใช้ Line List Menu เพ่ืออ านวยความสะดวก ต่อยอดการสื่อสารข่าวสารแก่ทีมเครือข่าย

งบประมาณ CoP Community of Practice ภายใต้ชื่อ ชุมชนคนใช้งบ 
 การน าแนวคิดพัฒนากระบวนการสื่อสาร  เพ่ือบริหารงบประมาณไปใช้ในศูนย์การแพทย์กาญนาภิเษก  

อีกท้ังเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานผ่านระบบ Digital  
 พัฒนาระบบและรูปแบบรายงาน ให้มีทันสมัยยิ่งขึ้น และเพ่ิมเติมไปยังการจัดรายงานอื่น ๆ 

8. เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี) 
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 
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