
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 1

น ำเสนอโดย

นำงสำวพัชยำ  เพ่งจินดำ

นำงสำวอุษณีย์  พุทธธนะพทิักษ์

นำงสำวธัญลักษณ์  แก้วป้อย

Purpose
ตั้งเป้ำหมำย

Process
ลงมือท ำ

Performance
วัดผล

นักวิชำกำรเงินและบัญชี

นักวิชำกำรเงินและบัญชี

นักวิชำกำรเงินและบัญชี

กำรพัฒนำระบบเงินยืมทดรองรำชกำรเชิงรุก
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1. บทสรุปของผู้บริหำร

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงำน2.

กำรเรียนรู้ควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง ของ 
"ลูกค้ำของกระบวนกำรที่น ำเสนอ" 

3.

กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติในอดีต 4.

กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 5.

กำรวัดและวิเครำะห์คุณภำพของผลกำรท ำงำน 
และประโยชน์ที่ได้รับ6.

ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงในกำรแก้ไข7.

ควำมท้ำทำยต่อไป 8.

ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ และควำมยั่งยืน 9.

เอกสำรอ้ำงอิง10.

หัวข้อน ำเสนอ
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1.บทสรุปของผู้บริหำร

งำนบัญชีจึงได้วิเครำะห์และทบทวน
กระบวนกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้ทรำบ
สำเหตุและปัญหำที่เกิดขึ้น 

พบว่ำบุคลำกรยังไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในระเบียบ หลักเกณฑ์ และช่องทำงกำร
ติดต่อส่ือสำรไม่สะดวก ล่ำช้ำ

จึงจัดท ำโครงกำร “พัฒนำระบบลูกหนี้
เงินยืมทดรองรำชกำรเชิงรุก” เพื่อบูรณำ
กำร ระบบกำรปฏิบัติงำนทั้งกระบวนกำร 

ในอดีตงำนบัญชีมียอดคงเหลือของ
ลูกหนี้เงินยืมฯ คงค้ำงมำกกว่ำ 30 วัน 
จ ำนวนหลำยรำย

จัดบรรยำย KM เกี่ยวกับระเบียบและ
วิธีกำรยืม-ชดใช้ เงินทดรองรำชกำร 
พร้อมเอกสำรตัวอย่ำงกำรยืมและ
หลักฐำนประกอบกำรชดใช้ท่ีถูกต้อง 
สมบูรณ์ตำมระเบียบ หลักเกณฑ์ 

ปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มขอยืมเงินและ
ชดใช้เงินยืมใหม่ โดยผู้ยืมสำมำรถสแกน 
QR code ด้ำนซ้ำยของแบบฟอร์ม
ขอยืมเงิน เพื่อศึกษำระเบียบ

มีช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำร แบบ 
Two-way Communication โดยจัดกลุ่ม
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ (กลุ่ม Line เงินยืม) 
เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่ำวสำร  
ประชำสัมพันธ์

เพิ่มแบบฟอร์มขอเบิกงบประมำณใน
โครงกำร โดยใช้แบบฟอร์มกำรขอตั้ง
งบประมำณ (Website รพ.ธ/HR 
Training โดยในแบบฟอร์มระบุอัตรำ
ค่ำใช้จ่ำยกำรเบิกแต่ละรำยกำร ซึ่ง
ผู้ยืมสำมำรถดูได้จำกระบบติดตำม
ขั้นตอนกำรเบิกจ่ำยใน Google Sheet 
(เฉพำะงบพัฒนำบุคลำกร) เริ่มใช้เดือน
กุมภำพันธ์ 2563

จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์เผยแพร่ควำมรู้
ในระบบ Intranet ของ รพ.ธ และใน 
YouTube

ปัจจุบันมีกำรแพร่ระบำดของโรค 
Covid- 19 จึงเกิดกำรพัฒนำ
กระบวนกำรภำยใต้ Concept กำรเว้น
ระยะห่ำงเป็นเรื่องส ำคัญ

Lean กระบวนกำรกำรท ำสัญญำยืม
เงินและส ำเนำเอกสำร โดยผู้ยืมกรอก
ข้อมูลผ่ำนระบบ Google Form 
พร้อมแนบไฟล์เอกสำร 

เพิ่มช่องทำงกำรแจ้งโอนเงินและ
ติดตำมทวงถำมกับผู้ยืมผ่ำนทำง
E-mail 

ก ำหนดวันโอนเงินเป็นทุกวันศุกร์ของ
สัปดำห์ผ่ำนระบบ TTB Business Click 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
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วิสัยทัศน์ (Vision)

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)

TUH 4.0 ORGANIAZTION OF THE FUTURE FOR ALL โรงพยำบำลธรรมศำสตร์ 4.0 มุ่งสู่องค์กรแห่งอนำคตเพื่อ
ประชำชน

2. ข้อมูลเก่ียวกับองค์กรและหน่วยงำน

“รพธ. รัก พัฒนา ธรรมาภิบาล”

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ค่านิยม (Core Values) : Think 

“TRANSFORM”
TRAN : Transform

S : Spirit of Thammasat
FOR : Focus on Results

M : Managements by Fact
S : System Perspective

ผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำล

รองผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย
บรหิำร

รองผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกำร
คลงั

รกัษำกำรในต ำแหน่ง
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบรหิำร
แผนและกำรคลงั

หวัหนำ้งำนบญัชี

หมวดบญัชีทั่วไป หมวดบญัชีเจำ้หนี ้ หมวดบญัชีลกูหนี ้ หมวดบญัชีเงินเดือน หน่วยรำยงำนและ
ประมวลผล

หมวดตรวจสอบ
ค่ำใชจ้่ำย

หมวดบญัชีสนิทรพัย์ หมวดบญัชีลกูหนีเ้งินยืม หมวดบญัชีค่ำตอบแทน หมวดธุรกำร

หวัหนำ้งำนกำรเงิน หวัหนำ้งำนรำยได้ หวัหนำ้งำนจดัหำพสัดุ
หวัหนำ้งำนทะเบียนและ
คลงัวสัดุ

หวัหนำ้งำนนโยบำยและ
แผน

รองผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย
พฒันำอย่ำงยั่งยืน

รองผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย
บรกิำรสขุภำพ
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3. กำรเรียนรู้ควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง
ของ "ลูกค้ำของกระบวนกำรที่น ำเสนอ" 

ขา้ราชการ                                                                 
พนกังานมหาวทิยาลยัท่ีปฏิบติังานใน รพ.                 
พนกังาน รพ.ประเภทประจ า

ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
งานตรวจสอบภายใน

➢ ไดรั้บรายงานลูกหน้ีเงินยมืทดรองราชการคงเหลือรวดเร็ว 
พร้อมทั้งวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติ 

➢ ควบคุมและติดตามลูกหน้ีอยา่งมีประสิทธิภาพ

➢ ยมืเงินไดท้นัเวลา สะดวก รวดเร็ว สามารถติดตามสถานะเงินยมืได้
➢ ไม่ตอ้งรับเช็คดว้ยตนเอง 
➢ มีช่องทางการติดต่อส่ือสาร หลากหลายช่องทาง
➢ ไดรั้บค าปรึกษาหรือค าแนะน า  ไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจ 

ในกระบวนการยมืเงิน และชดใชเ้งินยมืฯ
➢ ไดรั้บการแจง้เดือนการโอนเงินแลว้และใกลว้นัครบก าหนดชดใช ้

➢ ไดรั้บรายงานลูกหน้ีเงินยมืทดรองราชการคงเหลือถูกตอ้งตามระเบียบ 
➢ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม รัดกมุ
➢ ควบคุม ติดตามลูกหน้ีอยา่งมีประสิทธิภาพ

ผูบ้ริหาร รายงานผูบ้ริหาร

ขอ้สังเกตและ           
ขอ้ทกัทว้งจากการ

ตรวจสอบ

เกบ็ขอ้มูลจาก
แบบประเมิน

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
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4. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติในอดีต 

ขั้นตอนการยมืเงินทดรองราชการ

รับเอกสารชดใช้เงนิยมืทดรองราชการ ใบส าคัญและ
หลักฐานประกอบตา่ง ๆ พร้อมตรวจสอบเอกสาร 

ขออนุมตัชิดใช้คนืเงินยืมพรอ้มบันทกึตดัหนีใ้น

ทะเบียนคมุลกูหนี ้ระบบ Microsoft Excel และตัด
หนี้ระบบ e-Phis 

จัดท ารายงานลกูหนีค้งเหลอืภายในวนัที่ 15 ของเดอืน
ถัดไป

ผู้ยืมแกไ้ขใหถู้กตอ้ง

ขั้นตอนการชดใชเ้งินยมืทดรองราชการ
ไม่ถูกตอ้ง ไม่ถูกตอ้ง

เจ้าหนา้ทีง่านการเงนิ  เขยีนเชค็ส่ังจา่ย
เสนอผูบ้รหิารอนุมตัลิงนาม

ผู้ยืมมารบัเชค็ทีง่านการเงนิ

หมายเหต ุ* การจา่ยเงนิใหผู้ย้มืตอ้งจา่ยลว่งหนา้ก่อนถงึก าหนดไมเ่กนิ 5 วันท าการ

งานบญัชใีบส าคญัจา่ย พร้อมบนัทกึบญัชใีนระบบ e-Phis
และจดัท าทะเบยีนคมุลกูหนีใ้นระบบ Microsoft Excel

ผู้ยืมกรอกแบบฟอรม์สัญญา
เงินยืม งานการเงนิตรวจสอบ
เอกสารและจดัท าสัญญายมืเงนิ

งานบญัช ีน าส่งเชค็ทีธ่นาคาร
เพ่ือโอนเงนิเขา้บญัชผีู้ยมื

ก่อนปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2559-2563

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ผู้ยืมกรอกแบบฟอรม์การขอยืมเงนิ
ทดรองราชการ งานบญัชตีรวจสอบ
เอกสารและจดัท าสัญญายมืเงนิ
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5. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

ก่อน ปี 2560

➢ งำนบัญชีจัดท ำเอกสำรแสดง
รำยละเอียดหลักฐำนประกอบกำร
ชดใช้เงินยืมเพื่อให้ผู้ยืมทรำบ ให้งำน
กำรเงินแนบเอกสำรให้ผู้ยืมเมื่อขอท ำ
สัญญำยืมเงิน

➢ จัดบรรยำย KM เกี่ยวกับระเบียบและ
วิธีกำรยืมเงินและชดใช้เงินยืมทดรอง
รำชกำร พร้อมเอกสำรตัวอย่ำงกำรยืม
และหลักฐำนประกอบกำรชดใช้ท่ีถูกต้อง 
สมบูรณ์ตำมระเบียบ หลักเกณฑ์  อย่ำง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

➢ จัดท ำโครงกำรพัฒนำคุณภำพ 
“พัฒนำระบบเงินยืมทดรองรำชกำร
เชิงรุก” โดยเพิ่มช่องทำงกำร
ติดต่อสื่อสำรผ่ำน Line เงินยืมเพื่อ
ถำม-ตอบข้อสงสัย และสร้ำงควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑ์กำร
ยืมเงินและกำรชดใช้เงินยืมทดรอง
รำชกำร

➢ สร้ำง QR Code ทำงด้ำนซ้ำยของ
แบบฟอร์มขอยืมเงิน โดยอัปโหลดไว้ที่
เว็บไซต์ของฝ่ำยบริหำรแผนและกำร
คลัง ผู้ยืมสำมำรถสแกน QR Code เพื่อ
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มขอยืมเงินพร้อม
กรอกข้อมูลได้โดยไม่ต้องขอรับที่งำน
บัญชี และน ำกลับไปกรอกข้อมูลแล้วจึง
น ำมำส่งอีกครั้ง  โดยบุคลำกรสำมำรถ
ศึกษำระเบียบหลักเกณฑ์ของกำรยืมเงิน
และชดใช้เงินยืมทดรองรำชกำร และ
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องต่ำง ๆ 

➢ งำนบัญชี จัดท ำแบบฟอร์มกำรขอตั้ง
งบประมำณ เพื่อให้ผู้ยืมทรำบถึงระเบียบ
อัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรเบกิจ่ำยแต่ละรำยกำร
ก่อนกำรเขียนโครงกำร และลดกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยเกินอัตรำที่ก ำหนด  โดยมี
แบบฟอร์มกำรจัดโครงกำรและกำรจัดงำน ซึ่ง
สำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ Website 
รพ.ธ  ระบบ HR Training  ทั้งนี้ผู้ยืมสำมำรถ
ติดตำมสถำนะกำรเบิกจ่ำยจำกระบบติดตำม
งบพัฒนำบุคลำกร ผ่ำน Google Sheet 
(เฉพำะงบพัฒนำบุคลำกร)

➢ งำนบัญชี น ำส่งเช็คที่ธนำคำร เพื่อโอน
เงินเข้ำบัญชีผู้ยืมและแจ้งข้อควำมผ่ำน
โทรศัพท์มือถือผู้ยืม 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
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5. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 
ขั้นตอนกำรยืมเงินทดรองรำชกำร (ใหม่)

ผูย้ืมย่ืนแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผ่านระบบ Google Form โดยเข้า 
Website ของฝ่ายบริหารแผนและการคลังของ รพ. ธรรมศาสตร์ฯ และ
กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอยืมเงินทดรองราชการพร้อมแนบไฟล์เอกสาร 
(ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์)

เจ้าหน้าที่งานบัญชีตรวจสอบ และจัดท าเอกสารการยืมเงินใน
ระบบ E-Phis ระบบ Excel และน าข้อมูลการจ่ายเข้าระบบ 
Internet Banking ของธนาคารทหารไทยธนชาต

หมายเหตุ  * ยื่นเอกสารก่อน 10 วันท าการ และการจ่ายเงินให้ผู้ยืมต้องจ่ายล่วงหน้าก่อนถึงก าหนดไม่เกิน 5 วันท าการ

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

น าจ่ายผ่านระบบทุกวันศกุร์ของสัปดาห ์และงาน
บัญชีแจ้งโอนเงินผ่านช่องทาง SMS , E-mail และ 
Line กลุ่มเงินยืม 

ผู้ยืมกรอกแบบฟอร์มการขอยืมเงินทดรองราชการ และ
ยื่นเอกสารด้วยตนเองท่ีงานบัญชี

เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน  เขียนเช็คส่ังจ่าย
เสนอผู้บริหารอนุมัติลงนาม

งานบัญชี น าส่งเช็คท่ีธนาคาร
เพ่ือโอนเงินเข้าบัญชีผู้ยืม

เจ้าหน้าท่ีงานบัญชีตรวจสอบ และจัดท าเอกสาร
การยืมเงินในระบบ E-Phis ระบบ Excel 

เสนอผู้บริหารอนุมัติผ่านระบบ Internet Banking

เปลี่ยนเป็น

เปลี่ยนเป็น

เปลี่ยนเป็น

เปลี่ยนเป็น
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5. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

ไม่ถูกต้อง

ขั้นตอนกำรชดใช้เงินยืมทดรองรำชกำร 

งานบัญชีแจ้งเตือนให้ผู้ยืมทราบก่อนถึงวันครบก าหนดชดใช้เงินยืม 
5 วัน และ 3 วัน ผ่านทาง SMS , E-mail และ Line เงินยืม

รับเอกสารชดใช้เงินยืมทดรองราชการ ใบส าคัญและ
หลักฐานประกอบต่างๆ พร้อมตรวจสอบเอกสาร 

ขออนุมัติชดใช้คืนเงินยืมพร้อมบันทึกตัดหนี้ในทะเบียนคุม
ลูกหนี้ ระบบ  Microsoft Excel และตัดหนี้ระบบ e-PHIS

จัดท ารายงานลูกหนี้คงเหลือ  ภายใน วันที่ 15 ของเดือนถัดไป

ถูกต้อง

ส่งคืนผู้ยืมแก้ไขให้ถูกต้อง

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ปรับเปล่ียนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ          

ลดปริมาณลูกหนี้คงค้าง
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5. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

Website ฝ่ายบริหารแผนและการคลัง
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พัฒนำระบบลูกหนี้เงินยืมทดรองรำชกำรเชิงรุก
การจัดโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ Knowledge 

Management

แบบฟอรม์การขอตัง้งบประมาณ เร่ิมใช้ตัง้แต่เดอืน กุมภาพันธ ์2563 เป็นต้นปป

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
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พัฒนำระบบลูกหนี้เงินยืมทดรองรำชกำรเชิงรุก

ปรับเปล่ียนธุรกรรมทางการเงนิ ปรับเปล่ียนการส่งเอกสารสัญญายืมเงนิ

ช่องทางการแจ้งเตอืนการโอนเงนิและการชดใช้เงนิยืม

เปลี่ยนเปน็ เปลี่ยนเปน็



โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 13

กระบวนการใหม่

งำนบัญชีตรวจสอบและจัดท ำเอกสำร

2 วัน

งำนกำรเงินจัดท ำเช็ค

2 วัน

เสนอผู้บริหำรตำมล ำดับชั้น

5 วัน

โอนเงินเข้ำบัญชีผู้ยืม

1 วัน

งำนบัญชีตรวจสอบและจัดท ำเอกสำร

1 วัน

ผู้บริหำรอนุมัติในระบบ

3 วัน

เงินเข้ำบัญชีผู้ยืม 
พร้อมส่ง SMS & E-mail & Line

1 วัน

พัฒนำระบบลูกหนี้เงินยืมทดรองรำชกำรเชิงรุก

กระบวนการเดิม
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6. กำรวัดและวิเครำะห์คุณภำพของผลกำรท ำงำน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

Purpose
ตั้งเป้าหมาย

Process
ลงมือท า

Performa
nce
วัดผล
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ผลการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ 2559 - 2563
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หลังปรับเปลี่ยนกระบวนการปีงบประมาณ 2564

ผลการด าเนินงาน   ปีงบประมาณ 2564

ก่อนปรับเปลี่ยนกระบวนการปีงบประมาณ 2564
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6. กำรวัดและวิเครำะห์คุณภำพของผลกำรท ำงำน 
และประโยชน์ที่ได้รับ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการปรับปรงุ

มรีะบบการควบคุม
ภายในท่ีรัดกุม
เหมาะสม ลดความ
เสี่ยงต่อการถูก
ตรวจสอบจากผู้
ตรวจสอบส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดนิ 
และผู้สอบบัญชีท้ัง
ภายในและภายนอก

บริหารลูกหน้ีเงิน
ยืมทดรองราชการ
อย่างเป็นระบบ 
ท าให้ผู้ยืมชดใช้เงิน
ยืมทดรองราชการ
ได้ทันตามก าหนด 
ท าให้จ านวนลูกหน้ี
เงินยืมคงค้างลดลง

บริหารเวลาและ
ลดค่าใช้จ่าย 
Lean Process 
และ Paperless 
ลดเวลาการ
ปฏิบัติงานและ
ค่าใช้จ่ายอย่าง
เหมาะสม

สร้างองค์ความรู้
ใหม่ๆ แก่บุคลากรใน
โรงพยาบาล มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเกี่ยวกับ
การยืมเงินและชดใช้
เงินยืมทดรองราชการ

มีการท างานเป็น
ทีมและการคิด
วิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ เพ่ือ
พัฒนาบุคลากรสู่
ความเป็นเลิศ

ผลิตสื่อเผยแพร่
ทาง YouTube 
ให้ความรู้เงินยืม
ทดรองราชการ
และชดใช้เงินยืม
ทดรองราชการ 

มี Tacit Knowledge  
ลูกหนี้เงินยืมทดรอง
ราชการ และคู่มือ SOP  
จ านวน 1 เล่ม เพื่อเป็น
แนวทางให้บุคลากร 
สามารถศึกษาและท า
ความเข้าใจตลอดจน
ปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง
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7. ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงในกำรแก้ไข

ผู้ยืมเงนิทดรองราชการไมเ่ขา้ใจระเบยีบ
การยมืเงนิและการชดใชเ้งนิยมื

งานบญัชมีีความเส่ียงในการเกบ็รกัษา
เช็ค

ผู้ยืมไมเ่ขา้ใจถงึระเบยีบอตัราคา่ใช้จ่าย
ในการเบกิจ่าย

ปัจจุบันทีม่โีรคระบาด Covid – 19 
การเวน้ระยะหา่งเป็นเรือ่งส าคญั

จัดบรรยายและพัฒนาส่ือออนไลน ์
ระบบเงนิยมืทดรองราชการเชงิรกุ

งานบญัชนี าขอ้มลูการจา่ยเขา้ระบบ
Internet Banking

จัดท าแบบฟอรม์การขอตัง้งบประมาณ

1. 

4. 

3. 

2. 

ปัญหาและอปุสรรค แนวทางการแก้ไข

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ผู้ยืมกรอกแบบฟอรม์และแนบไฟล์
เอกสารยมืผา่นระบบออนไลน์

ระบบ e-Phis เป็นเพียงทะเบยีนคมุลกูหนีไ้มไ่ด้
ออกแบบไว้ส าหรบัจดัเกบ็รายละเอยีด5. จัดท าขอ้มลูในโปรแกรม Excel เพ่ือ

จัดเกบ็รายละเอยีดรายบคุคลและรายงานผล
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8. ควำมท้ำทำยต่อไป 

1.   ออกแบบระบบและพัฒนา Line Official Account เพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ยืม โดยสร้าง Rich Menu เกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑ์
การปฏิบัติต่าง ๆ, แบบฟอร์มการส่งหลักฐานเพื่อชดใช้เงินยืมทดรอง
ราชการ (ACC_ARLTLTUH201), การติดตามสถานการณ์ยืมเงินและวัน
ครบก าหนดชดใช้เงินยืม และอัพเดทข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับเงินยืมทดรอง
ราชการ ภายใต้ชื่อลูกหนี้เงินยืม รพ.ธ

2.  พัฒนารายงานในโปรแกรมระบบ e-Phis เพื่อให้เข้าถึงฐานข้อมูล
รายบุคคล เพื่อให้ติดตามและรายงานผลได้ทันที
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9. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ และควำมยั่งยืน 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ



โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 21

10. เอกสำรอ้ำงอิง

• ระเบียบมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำร
ยืมเงินทดรองรำชกำรและกำรชดใช้คืนเงินยืมของโรงพยำบำลธรรมศำสตร์
เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2558

• ระเบียบมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และอัตรำกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และกำรจัดงำนของโรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลิม
พระเกียรติ พ.ศ. 2558
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