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รูใ้จคนใชง้บประมาณ

EE
Print EFD By Yourself

โครงการ “เราท าด้วยกัน”
นางสาววราณี  ปลื้มทวี
นางสาวแพรวพรรณ  ภู่สาย
นายสุทธิพงศ์  วีณิน
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1. บทสรุปของผู้บริหาร
2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน
3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ" 
4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 
5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 
6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน และประโยชน์ที่ได้รับ
7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข
8. ความท้าทายต่อไป 
9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน 
10. เอกสารอ้างอิง

หัวข้อน าเสนอ



1 นาที

1.บทสรุปของผู้บริหาร

กระบวนการเดิม

1-3 วนัท าการ

กระบวนการใหม่

หลังจัดท าโครงการ

Pestilence

Process

Paper

Person
Save Time 99.9 %

ยุคที่ 1 ยุคที่ 2 ยุคที่ 3

ลดความสูญเปล่าซับซ้อนที่ไม่จ าเป็น

ลดพลังงานจากการพิมพ์
และการ SCAN เอกสาร

ใบจองงบประมาณส่งตรงไปยัง
ภาควิชา/หน่วยงาน ทันทีเมื่อ
ใบจองงบประมาณผ่านอนุมัติ
เรียบร้อยแล้ว
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Fishbone Diagram

กระบวนการท างาน

เอกสารใบจอง
งบประมาณ

สถานการณ์แพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส Covid

บุคลากร

PLANNING

DESIGN

ANALYSIS

IMPLEMENTATION

TESTING &
INTEGRATION

MAINTENANCE

โมเดลการพัฒนาซอฟตแ์วร์

ปัญหา

ขั้นตอนการส่งออก
ใบจองงบประมาณ

ช่วงต้นปีล่าช้า
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2. ข้อมูลเก่ียวกับองค์กรและหน่วยงาน

• จัดการศึกษาและฝึกอบรมให้บริการทางการแพทย์
และการสร้างเสริมสุขภาวะ

• วิจัยและสร้างนวัตกรรม 

• องค์กรที่เป็นเลิศ มุ่งสู่อนาคตด้วยผลงานที่เป็นเลิศ

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

วัฒนธรรมองค์กร
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3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังของ 
"ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ" 

ประเภทลูกค้าที่ส าคัญ กลุ่มลูกค้า ความต้องการ/ความคาดหวัง วิธีการประเมิน/ผลลัพธ์

ภายในหน่วยงาน • บุคลากรงานงบประมาณที่มี
หน้าที่ออกใบจองงบประมาณ
ให้แก่ภาควิชา/หน่วยงาน

• ลดความซ ้าซ้อนของการด้าเนินการออกใบจอง
งบประมาณ ให้แก่ภาควิชา/หน่วยงาน เช่น การ Print ,
การ Scan เอกสาร, การลงนามในเอกสารใบจอง
งบประมาณ 

• จัดเก็บสถิติของผู้ใช้งานที่ไม่สามารถ
เข้าใช้งานโปรแกรมพิมพ์ใบจอง
งบประมาณได้

• การจัดท้าแบบประเมิน
ความพึงพอใจ การใช้งานโปรแกรม
พิมพ์ใบจองงบประมาณหน่วยงาน

ภายในคณะฯ
• ภาควิชา/หน่วยงาน
กว่า 94  ภาควิชา/หน่วยงาน

• ภาควิชา/หน่วยงาน สามารถเข้าใช้งานโปรแกรมพิมพ์ใบ
จองงบประมาณได้ครบถ้วน

• ภาควิชา/หน่วยงานได้รับใบจองงบประมาณที่ถูกต้อง
ทันเวลา สามารถด้าเนินการต่อได้ทันเมื่อใบจอง
งบประมาณผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

เจ้าหน้าที่งานงบประมาณ

หัวหน้างานงบประมาณ

กระบวนการเดิม (ต้นปีงบประมาณ)
งบจัดสรร รับรองพิธีการ

HA งบลงทุน

เจ้าหน้าที่เดินเอกสาร

 94 ภาควิชา/หน่วยงาน
 >900 รายการ

ภาควิชา/หน่วยงาน

1-3 วนัท าการ

รับเอกสาร



8

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

กระบวนการใหม่ (ต้นปีงบประมาณ)
งบจัดสรร รับรองพิธีการ

HA งบลงทุน

1 นาที

Save Time 99.9 %
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ขั้นตอนการพิมพ์ใบจองงบประมาณ
1 2

3 4



งบจัดสรร รับรองพิธีการ

HA งบลงทุน

 94 ภาควิชา/หน่วยงาน
 >900 รายการ

ภาควิชา/หน่วยงาน

1-3 วนัท าการ

รับเอกสาร

งบจัดสรร รับรองพิธีการ

HA งบลงทุน

1 นาที

Save Time 99.9 %
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กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่



ใบจองงบประมาณแบบเก่า ใบจองงบประมาณแบบใหม่

ระยะเวลา 3 วนั

signature
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างานและประโยชน์ที่ได้รับ

ตัวชี้วัด

มิติคุณภาพ

เป้าหมาย 
(Target)

ผลลัพธก์ารด าเนินการ

ก่อนด าเนินโครงการ

หลังด าเนินการโครงการ
(>3 รอบการวัดผล)

คุณ
ภา

พ

ระ
ยะ

เว
ลา

คว
าม

พึง
พอ

ใจ ครั้งที่ 1
วัน/เดือน/ปี

ต.ค.- ธ.ค. 2564

ครั้งที่ 2
วัน/เดือน/ปี 

ม.ค. - เม.ย. 2565

ครั้งที่ 3
วัน/เดือน/ปี

พ.ค. – ก.ย. 2565

1. สามารถพัฒนาโปรแกรมการพิมพ์ใบจอง
งบประมาณ และเปิดระบบให้ใช้งานได้ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้

✓ ร้อยละ 100 - - 50 100

2. ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานระบบพิมพ์ใบจอง
งบประมาณได้ครบ ทุกภาควิชา/หน่วยงาน

✓ ร้อยละ 100 - - - 100

3.สามารถลดระยะเวลาการรอคอยใบจอง
งบประมาณ

✓ ไม่เกิน 5 นาที 1 – 3 วัน ท าการ - 50 นาที 1 นาที

4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ✓ ≥ 3 คะแนน - - - 3.8 คะแนน
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2 เพ่ือแก้ไขปัญหาบุคลากรเดินเอกสารไม่เพียงพอ

3 เพ่ือลดกระบวนการท างานที่ซ้ าซ้อน

1

เพ่ือลดระยะเวลาในการรอคอยเอกสารใบจองงบประมาณ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน และรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง

6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างานและประโยชน์ที่ได้รับ
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7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ปัญหา อุปสรรค
วงรอบการ
ปรับปรุง

แนวทางแก้ไข

การพัฒนาและการปรับกระบวนการพิมพ์ใบจองงบประมาณ 
ทีมงานงบประมาณไม่สามารถพัฒนาระบบได้เอง 

CQI รอบที่ 1:
1 ต.ค. 64 – 28 ม.ค. 65

จัดประชุมร่วมกับ ที่ปรึกษา SCG และ ที่ปรึกษา IT One เพื่อหา
แนวทางในการปรับเปลี่ยนกระบวนการ และแนวทางในการพัฒนาระบบ
พิมพ์ใบจองงบประมาณ 

การจัดอบรมการพิมพ์ใบจองงบประมาณให้กับภาควิชา/
หน่วยงาน ผ่านระบบ Zoom ท าให้ผู้เข้าอบรมบางท่านไม่สะดวก
เข้าร่วมทดสอบได้ขณะอบรม

CQI รอบที่ 2:
ระยะเวลา มี.ค. 2565

จัดท าคู่มือ One page การเข้าใช้งานระบบพิมพ์ใบจองงบประมาณ ให้
ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเข้าทดสอบระบบได้หลังการจัดอบรม

หลังจากทดสอบระบบ และเปิดระบบให้ภาควิชา/หน่วยงาน เข้า
ใช้งานระบบพิมพ์ใบจองงบประมาณ พบว่าบางภาควิชา/
หน่วยงาน ไม่มีสิทธิในการเข้าใช้งาน รวมถึง มีการเพิ่มเติมข้อมูล 
E-mail ที่ใช้เชื่อมต่อกับการแจ้งเตือนการอนุมัติใบจอง
งบประมาณ อยู่ตลอดเวลา

CQI รอบที่ 3:
1 เม.ย. – 30 ก.ย. 65

มีการสอนบุคลากรงานงบประมาณ ให้สามารถเพิ่มเติมข้อมูล E-mail ใน
ระบบ SAP ได้ด้วยตนเอง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
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8. ความท้าทายต่อไป 

เป็นต้นแบบในการพัฒนา
โปรแกรมการพิมพ์ใบจอง
งบประมาณให้กับส่วนงานอื่น

พัฒนาระบบส่งเอกสารที่
ผ่านการอนุมัติแล้ว 
ผ่านระบบ Online

พัฒนาระบบแจ้งเตือน
การใช้งบประมาณผ่าน
ระบบ Auto Mail

พัฒนาระบบแจ้งเตือน
การอนุมัติใบจองงบประมาณ
ทางระบบ Auto Bot 
บน App SiVwork

1 2 3 4
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9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน 

Vision

Dare to 
Change

Communication

Integration

Synergy
Model
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10. เอกสารอ้างอิง

พระราชบญัญัตกิารจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560

บันทกึขอแจ้งแผนปิดปีและแนวปฏบิัตใินการเบกิจ่ายและกันเงนิของส่วนงาน มาตรฐานระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภยัสารสนเทศ ISO 27001:2013

นโยบายความม่ันคงปลอดภยัสารสนเทศ คณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหดิล ปี พ.ศ. 2559

แนวปฏบิตัใินการรักษาความม่ันคงปลอดภยัด้านสารสนเทศ คณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหดิล ปี พ.ศ. 2559
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