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สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1. ปรับกระบวนการทำงานโดยจากรูปแบบ Manual ที่มีความซับซ้อน เนื่องจากการส่งข้อมูลไปยัง
หน่วยงานภายนอกเพื่อเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิรักษาพยาบาลของผู้ป่วย เช่น สิทธิประกันสังคมที่ต้อง
แยกย่อยออกเป็น ประกันสังคมโรงพยาบาลศิริราช และ ประกันสังคมส่งต่อ เป็นต้น โดยปกติในการส่งข้อมูล
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานต้นสังกัดจะมีความแตกต่างทั้งปริมาณข้อมูล รูปแบบข้อมูล และ
ระบบที่ต้นสังกันนั้น ๆ กำหนด ทำให้ผู้ปฏิบัติงานต้องทำงานภายใต้เงื่อนไขการทำงานที่หลากหลาย และที่สำคัญ 
บนความกดกันเรื่องของเวลาในการดำเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดเหตุการที่ทางต้นสังกัดมีการพัฒนาระบบ 
การส่งเอกสารเรียกเก็บเป็น Version ใหม่ ๆ และ กำหนดระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนที่กระชั้นชิด จากปัจจัย  
ต่าง ๆ ทั้งหมดทำให้การบริหารจัดการมีความยากลำบาก งานเงินรายได้ ฝ่ายการคลัง   จึงมองหาแนวทางในการ
บริหารจัดการและปรับกระบวนการทำงานรูปแบบเก่า มาเป็นการพัฒนาสร้างรายงานเพื่อช่วยในการตรวจสอบ
ความถูกต้อง ในข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ดำเนินการส่งให้กับทางต้นสังกัดเพื่อเรียกเก็บหนี้ ค่ารักษาพยาบาลได้อย่าง 
ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในเวลาที่กำหนด และสามารถตรวจสอบได้ตามที่ต้องการ 

2. นำระบบ Tableau ซึ่งเป็นระบบที่ใช้งานในปัจจุบันของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มาเป็น
แนวทางเริ ่มต้นในการใช้พัฒนา ซึ่งจากการวิเคราะห์กระบวนการทำงานแล้วเห็นควรสร้างรายงานในระบบ 
Tableau เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูลที่ส่งไปเรียกเก็บหนี้ต้นสังกัด ทำให้มีระบบการตรวจสอบข้อมูล การเรียก
เก็บเงินหน่วยงานต้นสังกัดที่มีระบบมาตรฐานเชื่อถือได้และการตั้งหนี้เรียกเก็บที่ส่งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดนั้นเป็น
ข้อมูลที่ถูกต้องและตรงกับเงื่อนไขการจ่ายเงินของหน่วยงานต้นสังกัดแต่ละรายทำให้คณะแพทยศาตร์ศิริราช
พยาบาลได้รับการจ่ายชำระหนี้ของหน่วยงานต้นสังกัดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) สามารถพ ัฒนารายงานจากระบบ Tableau เพ ื ่อนำมาใช ้ ในการตรวจสอบข ้อม ูล เร ียกเก็บ 
ค่ารักษาพยาบาล ทำให้ข้อมูลส่งเรียกเก็บถูกต้อง 
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2) ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานจากเดิมจำนวน 8 ขั้นตอน การตรวจ Interface แบบใหม่มีเหลือจำนวน         2 
ขั้นตอน ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานจากเดิมใช้ระยะเวลาอย่างต่ำประมาณ 210 นาที การตรวจ Interface  
เหลือระยะเวลาอย่างต่ำประมาณ 30 นาท ี

3) ผู้ปฏิบัติงานพึงพอใจในการนำระบบใหม่มาทดแทนการปฏบัติงานแบบเดิม  
 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [ / ] อนุญาต    
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่นำเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [ / ] อนุญาต    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทคัดย่อ 
ชื่อเรื่อง :      Auto Interface Billing OPD Report 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 

การเรียกเก็บหนี้เป็นกระบวนสำคัญสำหรับงานเงินรายได้ ฝ่ายการคลัง ที่ต้องดำเนินการหลังจากการ
ให้บริการรักษาพยาบาลผู ้ป่วยที่ใช้สิทธิต้นสังกัด ซึ ่งถือว่าเป็นส่วนใหญ่ของโรงพยาบาลศิริราชจะใช้สิทธิ 
ต้นสังกัดต่าง ๆ ประมาณ 90 % ของผู ้ใช้บริการทั ้งหมดในแต่ละวัน ปัจจุบันงานเงินรายได้ ฝ่ายการคลัง 
ต้องดำเนินการจัดทำ Invoice เรียกเก็บหนี้เฉลี่ยสูงถึงวันละประมาณ 15,000 Invoices และมีแนวโน้มจำนวน
ผู ้ป ่วยที ่ใช ้ส ิทธ ิเพิ ่มขึ ้นอย ่างต ่อเน ื ่องในทุก  ๆ ปี ส ่งผลให้มีความจำเป็นต ้องดำเนินการเร ียกเก ็บหนี้ 
ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน และต้องสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ รวมถึงส่วนของผู ้ป่วยผ่อนชำระ 
ให้สามารถจ่ายชำระค่ารักษาพยาบาลภายในระยะเวลาที่กำหนด และข้ันตอนสุดท้ายที่จะกระทบต่อเนื่องจากการ
ส่ง Invoices เรียกเก็บหนี้เป็นเรื่องของการบันทึกบัญชีที่ระบบ SAP การส่งข้อมูลเรียกเก็บหนี้ที่มีประสิทธิภาพจึงมี
ความสำคัญมากในเรื่องของความน่าเชื่อถือสำหรับบุคคลภายนอกและหน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะทำ
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ให้การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกลับมายังคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดถ้าต้น
สังกัดตรวจพบความไม่ถูกต้องของข้อมูล 

จากความต้องการเรียกเก็บหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ งานเงินรายได้ ฝ่ายการคลัง จำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพ
ด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาบุคลากรให้เกิดความชำนาญด้านการเรียกเก็บหนี้ การมองหานวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น การ
พัฒนาโปรแกรมหรือเทคนิคการตรวจสอบข้อมูลเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการลดระยะเวลาในการทำงาน ทั้ง
ยังเป็นการสร้างมาตรฐานการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การตรวจสอบข้อมูลค่า
รักษาพยาบาลให้ถูกต้องและข้อมูลเป็นที่ยอมรับของต้นสังกัดหรือผู้ป่วยที่ ผ่อนชำระเป็นส่วนสำคัญและเป็น
ภาพลักษณ์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่มีต่อบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก เนื่องจากข้อมูลที่ส่งออก
ถูกต้องเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและชื่อเสียงอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้การส่งข้อมูลได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะทำให้
ได้รับการจ่ายคืนค่ารักษาพยาบาลภายในเวลาที่กำหนด โดยไม่ถูกลดจำนวนค่ารักษาพยาบาลจากการถูกหัก
ค่าปรับล่าช้า  

การตรวจสอบข้อมูล Interface ได้ถูกต้อง และ รวดเร็ว เป็นขั ้นตอนจำเป็นหลักที ่ งานเงินรายได้ 
ฝ่ายการคลัง นำมาเป็นโจทย์ในการหาเครื ่องมือช่วยในการตรวจสอบ Interface ทดแทนวิธ ีการ Manual 
เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกเก็บหนี้  สามารถตรวจข้อผิดพลาดได้อย่างรวดเร็วและสามารถนำไปแก้ไข 
ได้ทันเวลาเมื่อพบข้อผิดพลาด อีกทั้งยังสร้างคุณภาพของข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือสำหรับบุคคลภายนอกและ
องค์กรภายนอก ทำให้เกิดมาตรฐานและรูปแบบการทำงานที่ชัดเจนโดยเป็นการรองรับปริมาณงานที่มีจำนวนมาก
ขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต ปัจจุบันโรงพยาบาลศิริราชมีผู้ใช้บริการจำนวนมากและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นซึ่งผู้ป่วยส่วน
ใหญ่ใช้สิทธิการรักษาพยาบาล ส่งผลให้การตั้งหนี้เรียกเก็บมีจำนวนมากในทิศทางเดียวกัน ทำให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเรียกเก็บหนี้ ของงานเงินรายได้ ฝ่ายการคลัง ต้องใช้ระยะเวลานานในการปฏิบัติงาน โดยแต่ละต้น
สังกัดก็มีเงื่อนไขและข้อจำกัดในการใช้สิทธิรักษาพยาบาลที่แตกต่างกัน ทำให้การเรียกเก็บหนี้มีข้อจำกัดเรื่องของ 
KPI ระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้และข้อกำหนดของต้นสังกัด การเรียกเก็บหนี้มีหลายขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของต้นสังกัดทำให้การทำงานมีความซับซ้อน มีข้อจำกัด และ มีเงื่อนไขในรายละเอียดที่แตกต่าง
กัน ในการปฏิบัติงานจริงจึงจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วนและใช้เวลายาวนาน  

ก่อนเริ่มโครงการ งานเงินรายได้ ฝ่ายการคลัง ทำการตั้งหนี้โดยใช้ข้อมูลจากโปรแกรม OPDEx เพ่ือ
ตรวจสอบข้อมูลค่ารักษาพยาบาล โดยข้อมูลที่ถูกต้องจะทำการ  Mapping คู่บัญชี สำหรับส่งข้อมูลต่อไปยัง
โปรแกรม SAP เพื่อใช้บันทึกบัญชีลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลในระหว่างดำเนินการต้องทำการตรวจสอบข้อมูล  
ในทุก ๆ ขั ้นตอนที ่ส ่งต่อระหว่างโปรแกรมให้ถูกต้องด้วยวิธ ีการ Manual ซึ ่งมีความยุ ่งยากและซับซ้อน 
ทำให้เกิดปัญหา Manual Error ได้ง่าย เนื่องจากในแต่ละสิทธิการรักษาพยาบาลมีเงื่อนไขท่ีแตกต่างกัน นอกจากนี้
คณะแพทยศาสตร ์ ศ ิ ร ิ ร าชพยาบาล  ย ั งม ี การบร ิหารจ ั ดการ ในร ูปแบบของ  Company ภายใต้  
ผังองค์กรสูงถึง 8 Companies ที่มีความแตกต่างกันทั้งในด้านข้อมูลส่งออกและเงื่อนไขการเรียกเก็บ นอกจากนี้ยัง
มีเรื่องของส่วนลดต่าง ๆ เช่น ส่วนต่างจ่ายค่ารักษาพยาบาล - DRG / ส่วนต่างจ่ายค่ารักษาพยาบาล - GB / ส่วน
ต่างค่ารักษาพยาบาล - ตามข้อตกลง ทำให้มีความยากลำบากต่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที ่ผู ้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบข้อมูลเรียกเก็บหนี้ก่อนส่งข้อมูลไปยังภายนอก 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานแบบเดิมมีข้ันตอนทั้งหมด 8 ขั้นตอน 
1. Download รายงานตั้งหนี้เรียกเก็บต้นสังกัดและรายงานตั้งหนี้ผ่อนชำระจากโปรแกรม OPDEx 

/ รายงานรายได้ค่ารักษาพยาบาลคลีนิกนอกเวลาราชการ (จากโปรแกรม SiIT Enterprise) 
2. ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลทั้งหมดจำนวน 3 รายงาน เพื่อใช้กระทบยอดกับโปรแกรม SAP 
3. Download รายงานตั้งหนี้เรียกเก็บต้นสังกัด / รายงานตั้งหนี้ผ่อนชำระ / รายงานตั้งหนี้ เรียก

เก็บระหว่างกันคลีนิกในเวลา Company code S001 กับ คลีนิกนอกเวลา Company code 
S004 จากโปรแกรม SAP 

4. ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลทั้งหมดจำนวน 3 รายงานเพ่ือใช้กระทบยอดกับโปรแกรม OPDEx 
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5. ดำเนินการกระทบยอดโปรแกรม OPDEx กับระบบ SAP โดยวิธีการ Manual (ใช้คำสั่งเมนู 
VLOOK UP ใน โปรแกรม Excel) 

6. ตรวจสอบข้อมูลและหาสาเหตุของข้อมูลที่ไม่เท่ากัน 
7. แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพ่ือทำการแก้ไขข้อมูลให้สามารถบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง 
8. จัดทำรายงานในรูปแบบ Excel       

หลังจากพัฒนากระบวนการทำงานแบบใหม ่ประกอบไปด้วย 2 ขั้นตอน  
1. ตรวจสอบข้อมูลตั้งหนี้เรียกเก็บต้นสังกัดโดยใช้โปรแกรม Tableau ทดแทนการทำงานบนโปรแกรม 

Excel ช่วยให้สามารถลดระยะเวลาการทำงานและลดข้อผิดพลาดจากการใช้ระบบ Manual ในขั้นตอนนี้สามารถ
บริหารจัดการตรวจสอบข้อมูลได้จากรายงานดังนี้ 

               1.1 รายงานตั้งหนี้เรียกเก็บต้นสังกัด OPD 
               1.2 รายงานตั้งหนี้ผ่อนชำระ OPD 

        1.3 รายงานตั้งหนี้เรียกเก็บระหว่างกันคลีนิกในเวลาและคลีนิกนอกเวลา (Company code 
S001 กับ S004) 
         2. นำข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจากรายงาน Tableau มาแจ้งผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือตรวจสอบและทำการแก้ไขข้อมูล 
โดยไม่ให้ส่งข้อมูลออกไปยังหน่วยงานต้นสังกัดด้วยข้อมูลที่ไมถู่กต้อง และให้สามารถบันทึกบัญชีได้ ถูกต้อง 
ครบถ้วน และ ทันเวลาของรอบบัญชีในแต่ละเดือน 
 
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 
 

การปฏิบัติงานก่อนการพัฒนาโปรแกรมให้เจ ้าหน้าที ่ผ ู ้ปฏิบัติงานตรวจสอบข้อมูลเร ียกเก ็บหนี้ 
ต้อง Download รายงานข้อมูลตั้งหนี้เรียกเก็บหน่วยงานต้นสังกัดและรายงานข้อมูลตั้งหนี้ผ่อนชำระจากโปรแกรม 
OPDEx ซึ่งเป็นข้อมูลการออก Invoice ในการตั้งหนี้เรียกเก็บรักษาพยาบาลคลีนิกในเวลาราชการ(Company 
code S001)และคล ีน ิกนอกเวลาราชการ (คล ิน ิกพ ิ เศษ)  (Company code S004) / รายงานรายได ้ค่า
รักษาพยาบาลคลินิกนอกเวลาราชการ (Company code S004) จากโปรแกรม SiIT Enterprise  โดยทำการ 
Download รายงานทั้งหมดจำนวน 3 รายงาน ในรูปแบบ Excel  File (เฉลี่ยวันละ 15,000 Invoices) ใช้เวลา
อย่างต่ำ 60 นาที และต้องดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลแต่ละรายงาน เพ่ือกระทบยอดกับโปรแกรม SAP ในขั้นตอน
นี้ใช้เวลาอย่างต่ำ 30 นาที หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกเก็บหนี้ต้อง Download รายงานข้อมูลตั้งหนี้
เรียกเก็บต้นสังกัด / รายงานข้อมูลตั้งหนี้ผ่อนชำระ / ข้อมูลตั้งหนี้เรียกเก็บระหว่างกันคลีนิกในเวลาและคลีนิกนอก
เวลา (Company code S001 กับ S004) จากโปรแกรม SAP ในรูปแบบ Excel File (เฉลี ่ยว ันละ 15,000 
Invoices) ใช้เวลาอย่างต่ำ 60 นาที และต้องดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลแต่ละรายงานเพื่อใช้ข้อมูลสำหรับกระทบ
ยอดกับโปรแกรม OPDEx ในขั้นตอนนี้ใช้เวลาอย่างต่ำ 30 นาที โดยนำข้อมูลที่ได้มากระทบยอดกับโปรแกรม 
OPDEx  โดยใช้วิธีการ Manual (ใช้คำสั่งเมนู  VLOOK UP ในโปรแกรม Excel) สำหรับการกระทบยอดโปรแกรม 
OPDEx กับ โปรแกรม SAP ใช้เวลาอย่างต่ำ 30 นาที ในกรณีที่พบข้อมูลไม่ถูกต้องเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกเก็บ
หนี้ต้องตรวจสอบและหาสาเหตุ ของข้อมูลที่ไม่เท่ากัน ในขั้นตอนนี้ต้องใช้ความชำนาญและประสบการณ์เพื่อลด
ระยะเวลาการตรวจสอบข้อเท็จจริงในบางครั้งต้องใช้เวลาสูงถึง 30 นาที เพ่ือหาข้อแตกต่าง เช่น จำนวนเงินตั้งหนี้
ของลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลแต่ละรายจำนวนเงินไม่ถูกต้อง / การบันทึกบัญชีไม่ถูกต้องจากโปรแกรม Error / วันที่
บันทึกบัญชีไม่ถูกต้องตรงกับวันที่ให้บริการรักษาพยาบาลจริง / ผู้ปฏิบัติงานตั้งหนี้ทำการเลือกต้นสังกัดไม่ถูกตอ้ง 
/  ทำให้ไม่สามารถบันทึกบัญชีได้แต่ละวัน   รวมระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลแต่ละวันอย่างต่ำ
ประมาณ 210 นาที นอกจากนี้เมื่อพบรายการไม่ถูกต้องจะต้องแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อทำการแก้ไข (ส่งผลให้
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เกิดความล่าช้าในการทำงาน การส่งเรียกเก็บหนี้อาจจะไม่เป็นตามเงื่อนไขด้านระยะเวลาและ KPI ไม่เป็นตามที่
ต้องการ) ขั้นตอนถัดไปจัดทำรายงานในรูปแบบ Excel เป็นการสิ้นสุดกระบวนการตรวจสอบ 

 

 
  

รูปภาพแสดง กระบวนการปฏบิัติงานเดิมโดย Manual มี 8 ขัน้ตอน 
 
จากการวิเคราะห์ระบบและศึกษาความเป็นไปได้ของการปฏิบัติงานทำให้มีการพัฒนาขั้นตอน การ

ปฏิบัติงานใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วย 2 ขั้นตอน สำหรับ โครงการพัฒนาระบบการตรวจ Interface OPD งานเงิน
รายได้ ฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (Auto Interface Billing OPD Report) 

1. ตรวจสอบข้อมูลตั้งหนี้เรียกเก็บต้นสังกัดโดยใช้โปรแกรม Tableau ทดแทนการทำงานบนโปรแกรม 
Excel ช่วยให้สามารถลดระยะเวลาการทำงานและลดข้อผิดพลาดจากการใช้ระบบ Manual ในขั้นตอนนี้สามารถ
บริหารจัดการตรวจสอบข้อมูลได้จากรายงานดังนี้ 

               1.1 รายงานตั้งหนี้เรียกเก็บต้นสังกัด OPD 
               1.2 รายงานตั้งหนี้ผ่อนชำระ OPD 

       1.3 รายงานตั้งหนี้เรียกเก็บระหว่างกันคลีนิกในเวลาและคลีนิกนอกเวลา (Company code 
S001 กับ S004) 
         2. นำข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจากรายงาน Tableau มาแจ้งผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือตรวจสอบและทำการแก้ไขข้อมูล 
โดยไม่ให้ส่งข้อมูลออกไปยังหน่วยงานต้นสังกัดด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และให้สามารถบันทึกบัญชีได้ ถูกต้อง 
ครบถ้วน และ ทันเวลาของรอบบัญชีในแต่ละเดือน 
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รูปภาพแสดง โปรแกรม  Tableau 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างรายงานตั้งหนี้เรียกเก็บหน่วยงานต้นสังกัด 
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ตัวอย่างรายงานตั้งหนี้เรียกเก็บระหว่างกัน Company code S001 กับ S004 
 

 
 

 
รายงานตั้งหนี้ผ่อนชำระ 
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ตัวช้ีวัดผลสำเร็จของโครงการ 
 

 

ตัววัด/ตัวชี้วัดสำคัญ 
(PI/KPI) 

ตอบมิติคุณภาพ* 
ที่แสดงในวัตถุประสงค์ 
(ใส่เครื่องหมาย ✓) เป้าหมาย  

(Target) 
 

ผลลัพธ์การดำเนินการ 

ก่อนเริ่ม
โครงการ 

วัน/เดือน/ปี 
.................. 

 

หลังดำเนินการโครงการ  
(>3 รอบการวดัผล) 

1 2 3 4 5 
คร้ังท่ี 1 

วัน/เดือน/ปี  
31 ก.ค. 64 

คร้ังท่ี  2 
วัน/เดือน/ปี  
30 พ.ย. 64 

คร้ังท่ี 3 
วัน/เดือน/ปี 
31 ธ.ค. 64  

 
1 . ล ด ข ั ้ น ต อ น ก า ร
ท ำ ง า น แ ล ะ ล ด
ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร
ปฏิบัติงาน 

   
✓ 

   
30 นาท ี

 
210 นาที 

 
90 นาที 

 
60 นาที 

 
30 นาที 

2.ลดระยะเวลาการ
ตรวจสอบข้อมูลที ่ไม่
ถ ู ก ต ้ อ ง และข ้ อมู ล 
Error 

   
✓ 

   
10 นาท ี

 
30 นาท ี

 
15 นาที 

 
10 นาที 

 
10 นาที 

3.เพิ ่มความพึงพอใจ
ของผู้ปฏิบัติงาน 

     
✓ 

 
100 % 

 

- 
 

80 % 
 

100 % 
 

100 % 


