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ผลการดำ เนินงาน Performance

ผลงานด้านงบประมาณ Perform Budget Performance Ance

ฝ่ายการคลังได้มีการบริหารจัดการภาพรวมรายได้
และรายจ่ายของคณะฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้าน 
“องค์กรที่มีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล (Organization 
Effectiveness and Good Governance)” 

คณะฯ ได้รับผลกระทบจากการตอบสนองนโยบายภาค
รัฐในการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามระดับคุณวุฒิ 
ปรับ เงิน เพิ่ มชดเชย ให ้พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล
ตามแนวทางของกพ. รวมถึงการปรับเพิ่มค่าครองชีพ
ช่ัวคราวให้กับบุคลากรทุกประเภทการจ้าง ประกอบกับ
ความต้องการให้เกิดการธ�ารงคงอยู่ของบุคลากรของคณะฯ 
ที่มีศักยภาพให้ปฏิบัติงานต่อเนื่อง ตามวุฒิการศึกษา ท�าให้
คณะฯจ�าเป็นต้องปรับตวัโดยการวางมาตรการเพิม่รายได้และ
ลดค่าใช้จ่าย การบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ การใช้ประโยชน์
จากสินทรัพย์ การบริหารวัสดุคงคลังให้มีประสิทธิภาพ

The division has managed the overview of faculty 

revenue and expenditure to comply with the strategy on 

“Organization Effectiveness and Good Governance”.

The faculty is impacted by the government’s policy to 

adjust the salary for the filling according to their 

qualifications, and the compensation for Mahidol 

University’s employees in accordance with Office of the 

Civil Service Commission, including adjusting the temporary 

living expenses to every type of employment, and the need 

to keep the faculty’s potential personnel to continue 

working according to their education qualifications. As a 

result, the faculty has to create the regulation to increase 

revenue and decrease the expenses, manage the still 

resource and inventory, as well as utilizing the asset, 

effectively.

ฝายการคลัง
Finance Department



แถลงข่าว “ศิริราชเปดตัวหุ่นยนต์ผ่าตัดตัวที่ 2 หลังใช้หุ่นยนต์ตัวแรกผ่าตัดสําเร็จกว่า 1,000 ราย” ณ 
ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7
Press conference on “The opening release of the robot assisted surgery after the success 
of the utilization of the first robot assisted surgery in over 1,000 cases” was held at the 
Aditayadhorn Kitikhun conference room, 7th floor of Sayamindra building.

ตุลาคม 2555
October 20121
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งบประมาณรายจ่ายคณะฯ ตามแหล่งเงินและหมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ 2554 – 2556
Faculty’s budget expenditure according to financial source and expenditure category 2011-2013
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เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายแยกตามแหล่งเงิน
A comparison of budget expenditure according to financial source

เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายแยกตามหมวดรายจ่าย
A comparison of budget expenditure according to expenditure category
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1. อัตราการใช้งบประมาณ
   Rate of budget utilization 
 1.1 เงินงบประมาณแผ่นดิน (รวมเงินกองทุนไทยเข้มแข็ง)
        Government budget (included Thai Kem Kaeng Fund)

 1.2 เงนินอกงบประมาณ (เงนิรายได้คณะฯ) 
     Non-government budget (faculty revenue)

2. อัตราการก่อหนี้ผูกพันของงบลงทุน 
   Rate of investment budget

  อัตราการใช้งบประมาณโดยรวม
 Rate of budget utilization in general

à»‡ÒËÁÒÂ 2556 
Target 2013

2556
2013

2555
2012

2554
2011µÑÇªÕéÇÑ´ KPI
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Table: A comparison of faculty index in Budget Effectiveness
Ë¹‹ÇÂ : ÃŒÍÂÅÐ
Unit : Percentage

(1) ปีงบประมาณ 2555 เกิดเหตุการณ์ภาวะอุทกภัยครั้งใหญ่
ในราวต้นปีงบประมาณ 2555 จ�าเป็นต้องปิดการให้บริการไปราว 1 
เดือน ส่งผลต่อค่าอัตราการใช้งบประมาณปี 2555 ท�าได้อยู่ที่ร้อยละ 
89 แต่นับว่าสูงกว่าค่าเป้าหมาย 11 เดือนที่ร้อยละ 85 (ค่าเป้าหมาย 
11 เดือน อยู่ที่ร้อยละ 85 = ร้อยละ 93 x 11 เดือน / 12 เดือน)

(1) In fiscal year 2012, flood crisis caused one-month 
interruption for operation. It resulted budget utilization rate 
decreased to 89% but it was still higer than the target value of 
11 months at 85% (The target value of 11 months = 93% x 11 
months / 12 months).

หมายเหตุ : Remark:
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แนวทางการบริหารงานด้านงบประมาณ
พัฒนาระบบ ปรับขบวนการ และสร้างความรู้ ความเข้าใจ

ในการบริหารงบประมาณแบบมีส่วนร่วมกับภาควชิา/ หน่วยงาน 
เน้นการบริหารงบประมาณเชิงรุก การสร้างเครือข่ายงบประมาณ
สัมพันธ์โดยการเพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่าน Web การบริหาร
ชุมชนนกัปฏิบัตกิาร Cop ชุมชนคนใช้งบโดยใช้แนวคดิการจัดการ
ความรู้เพื่อความยั่งยืน ปีงบประมาณ 2556 มีการด�าเนินการ
โครงการงบประมาณเอาจริง ใครนิ่งเราตัดงบฯ นอกจากนี้ยัง
ด�าเนินโครงการต่อเนื่อง 2 โครงการ ได้แก่ โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ สร้างคุณครูงบประมาณ และโครงการสหสาขาบริหาร
คลังวัสดุ ภาควิชาเพื่อการจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และ  
ธรรมาภิบาล

ขยายจุดรับช�าระเงินเป็น 67 จุด แบ่งเป็น ผู้ป่วยนอก 59 
จุด ผู้ป่วยใน 8 จุด ให้บรกิารผู้ป่วยในที่ช�าระเงินด้วยบัตรเครดิต
บนหอผู้ป่วยตั้งแต่เวลา 09.00 - 20.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวัน
หยุดราชการ และวันนักขัตÄกษ์ เพิ่มช่องทางการช�าระค่าลง
ทะเบียนประชุมวชิาการ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าหอพกันกัศกึษา 
และลูกหนี้ผ่อนช�าระ ให้สะดวกเพิ่มขึ้น โดยน�าใบแจ้งยอดช�าระเงิน 
(Bill Payment) ไปช�าระได้ท่ีธนาคารไทยพาณิชย์ ทหารไทย 
ธนาคารกสกิรไทย ธนาคารกรุงไทย และบริษทัเคาน์เตอร์เซอร์วสิ

Budget Management Improvement
Deve lopment o f budge t management 

system, process adjustment, and knowledge and 
understanding creation are conducted in collaboration 
with departments/ divisions with emphasis on        
proactive budget management. Budget relationship 
network is established to increase the communication 
channel under the concept of knowledge management 
for sustainability. In the fiscal year 2013, the budget 
implementation is strictly serious. The budget will be 
cut down from the departments/ divisions that stop 
working. Moreover, there are two continuing projects 
such as knowledge exchange project to produce the 
budget instructor, and multidisciplinary inventory 
management for departments to administer             
organization effectiveness and good governance.

Providing more payment counters to 64 counters 
in which 59 counters for out-patients and 8        
counters for inpatients, as well as the service for 
inpatients who pay by credit card at the patient 
wards from 09:00 – 20:00 everyday including       
holidays. The payment channel for registration fee 
for scientific conference, utility bills, students’       
dormitory rent and the installment payment are also 
added for the customers’ convenience. They can 
bring their bills to pay at Siam Commercial Bank, 
Thai Military Bank, Kasikorn Bank, Krung Thai Bank 
and the Counter Service Company.

ผลงานด้านการเงิน Financial Performance

จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการตรวจสุขภาพแก่พระภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไป เนื่องในวัน
คล้ายวันประสูติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชันษา 
99 ป ณ โรงเรียนวัดบวรนิเวศวรมหาวิหาร
Organize the medical mobile unit to provide health examination services to monks, novices 
and general public on the occasion of the 99th birthday anniversary of His Holiness 
Somdet Phra Nyanasamvara the Supreme Patriarch of Thailand at Wat Bowonniwet 
School.

ตุลาคม 2555
October 20123
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ตารางการรับเงิน ปี 2554-2556
Table of Payment Receiving in 2011 – 2013

Table of Cheque Payment in 2011 – 2013
ตารางการจ่ายเช็ค ปี 2554-2556 

Ë¹‹ÇÂ : ÅŒÒ¹ºÒ·

Unit: Million baht

ค่ารักษาพยาบาล 
Medical treatment

รายได้อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ค่ารักษาพยาบาล
Other revenues besides medical treatment

เช็คออก/จ่ายโดยธนาคาร
ไทยพาณิชย์ (มหาชน)
Cheque issued by Siam 
Commercial Bank (Public)

เช็คที่จัดพิมพ์เอง
Own printing cheque

ผลรวม
Total

»‚§º»ÃÐÁÒ³
Fiscal year

»‚§º»ÃÐÁÒ³
Fiscal year

2556
2013

2556
2013

2555
2012

2555
2012

2554
2011

2554
2011

¡ÒÃÃÑºà§Ô¹
Receiving

เชçค
Cheque

9,734.71

479.75

23,495

75

23,570

11,237.03

88.46

11,325.49

22,793

809

23,602

9,690.79

1,795.70

11,486.49

23,232

944

24,176

10,047.77

7,308.75

17,356.52

จ�านวน (ฉบับ)
Issues

จ�านวน (ฉบับ)
Issues

จ�านวน (ฉบับ)
Issues

จ�านวนเงิน (: ล้านบาท)
Amount

(:Million baht)

จ�านวนเงิน (: ล้านบาท)
Amount

(:Million baht)

จ�านวนเงิน (: ล้านบาท)
Amount

(:Million baht)

8,936.08

349.43 

9,945.77

572.18
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ผลงานด้านการเงินอื่น ๆ อาทิ ด�าเนินการควบคุมการรับ-จ่าย
เงินอุดหนุนการวิจัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ด�าเนินการควบคุม
การรับ-จ่ายเงินของโครงการบริการวิชาการ 8 โครงการ จากเดิมขึ้น
กับศูนย์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าอยู่ภายใต้คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล

อกียงัมุ่งม่ันเพือ่พฒันางานบริการด้านช�าระเงนิให้เกิดประสทิธภิาพ
เพิ่มขึ้น และผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจมากขึ้น

จัดท�าโครงการปิดงบไวถูกใจผู้ใช้งบ เพื่อลดระยะเวลาในการจัดท�า
รายงานการเงิน จากเดิม 20 วัน เป็น 10 วัน เพื่อให้ผู้บรหิารสามารถ
ใช้รายงานการเงินในการวางแผนและตัดสินใจ เพื่อก�าหนดกลยุทธ์
ของคณะฯ ท้ังนี้ รายงานการเงินได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชี
รั บอนุญาต แล ะ มี ก า รน� า เ สนอต ่ อ กรรมการปร ะ จ� า คณะ 
และสภามหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัยมหิดล

มกีารเปลีย่นแปลงทีส่�าคัญ คอื เปลีย่นการประมาณการทางบญัชี
ส�าหรับอายุการใช ้ประโยชน ์ของอาคาร ส ่วนปรับปรุงอาคาร
และสิ่งก่อสร้างจาก 5 ปีและ 20 ปี เป็น 5 ปีและ 40 ปี

ดัชนีตัวช้ีวัดความสามารถในการด�าเนินงานของคณะฯ ทางด้าน
การคลัง ได้แก่ ร้อยละรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย ซึ่งคือ อัตราส่วนแสดง
ความสามารถในการท�ารายได ้สูงกว ่าค ่า ใช ้จ ่ ายโดยเทียบกับ
กลุม่โรงพยาบาลในประเทศสหรัฐอเมริกาจาก Almanac of Hospital 
Financial and operation indicators โดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ

1. กรณีได้รับงบสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
2. กรณีไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน

Other financial performances, for example, 
controlling receiving and disbursement for 
research fund in accordance with the university’s 
regulation, as well as controlling receiving and 
disbursement of 8 academic service projects 
which are formerly under the administration of 
Applied and Technological Service Center, 
Mahidol University, are now under Faculty of 
Medicine Siriraj hospital

Formulate quick closing budget project 
satisfy user and reduce the duration of 
financial report formulation from 20 to 10 days. 
As a result, the executive can use this report 
to plan and make a decision to set the faculty 
strategy. In this regard, the financial report has 
received the approval of the certified public 
accountant and presented to the faculty executive 
members, as well as Mahidol University Council 
according to Mahidol University’s regulation.

Accounting estimate change is a key to 
estimate the number of years the building, 
renovation and construction parts will be used 
from 5 years and 20 years to 5 years and 40 
years, respectively. The capability of faculty’s 
key performance index in finance is the percentage 
of gaining more revenue than the expenditure, 
benchmarking with the almanac of Hospital 
Financial and Indicators group of USA, and 
categorized into 2 cases.

1. With the support from government budget
2. Without the support from government budget

ผลงานด้านการบัญชี Accounting Performance

งาน Siriraj Palliative Care Day 2012 หัวข้อ “Living to the end: Palliative Care for an 
ageing population” ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา โดยจัดเสวนาทางวิชาการ 
ปาฐกถาเกียรติยศสุมาลี นิมมานนิตย์ นิทรรศการ และกิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลผู้ปวย Palliative Care
Siriraj Palliative Care Day 2012 on the theme “Living to the end: Palliative Care for an 
ageing population”, and “Sumalee Nimmannit” honorary lecture, as well as the exhibition 
and activities on caring the palliative care patients, was held at Rajpanadda Sirindhorn 
conference room, Srisavarindira building.
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ตารางผลการด�าเนินงานของงบการเงินรวมปีงบประมาณ 2553 – 2556
Table of Total Financial Budget Operation in the fiscal year 2010 – 2013 Ë¹‹ÇÂ: ÃŒÍÂÅÐ

Unit: Percentage

1. กรณีได้รับงบสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
   With the support from government budget

2. กรณีไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
   Without the support from government budget

»‚§º»ÃÐÁÒ³
Fiscal year

2556
2013

2555
2012

2554
2011

2553
2010

11.40

-17.95

18.84

-19.39

7.50

-34.01

7.59

-24.44

บริการค�านวณต้นทุนด ้านการเรียน การสอน 
การบริการ การวิจัย

ร่วมประชุมและจัดท�าต้นทุน เพื่อปรับปรุงอัตราค่า
บริการสาธารณสุขเพื่อใช้ส�าหรับการเบิกจ่ายค่ารักษา
พยาบาลในสถานบริการของทางราชการ ให้แก่ส�านกังานวจัิย
เพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย จ�านวน 2,415 
ÃÒÂ¡ÒÃ

โครงการน�าเสนอผลการด�าเนินงานรายภาควิชา
โดยจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานเปรียบเทียบ 3 ปี
พร้อมวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ผู้บริหารของภาคได้รับทราบ
ในขณะเดียวกับก็เป็นการรับข้อเสนอแนะเพื่อน�ามาปรับปรุง
ข้อมูลให้สมบูรณ์ต่อไป

โครงการจัดอบรมและเผยแพร่ความรู้ในการค�านวณ
ต้นทุน (Cost knowledge sharing) เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรม มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการค�านวณต้นทุน และ
เพื่อให้ผู ้เข้ารับการอบรมสามารถจัดเตรียมข้อมูลในการ
ค�านวณต้นทุนได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว

ร่วมเป็นทมีงานในโครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหาร
จัดการวสัดคุงคลงั โดยร่วมกับฝ่ายบริหารสนิทรัพย์ ฝ่ายนโยบาย
และแผน ฝ่ายเภสชักรรม งานพสัด ุงานงบประมาณ และงานบัญชี 
เพือ่ให้มีการใช้งบประมาณ การจัดซ้ือ ตดั Stock อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม และลดการสูญเสีย

 Provide cost accounting calculat ion in 
teaching – learning, services, and research

 Attend the conference and formulate the cost 
accounting to improve the medical treatment rate for 
disbursement in the government hospital for Health 
Insurance System Research Office totaling 2,415 items

 Project presentation on individual department’s 
performance by formulating 3 years performance reports 
to compare with data analysis for the department 
executive’s acknowledgement and in the meantime 
receiving comments to improve for data’s completeness.

 A training and dissemination of cost knowledge 
sharing project is organized to provide trainees with 
knowledge and understanding on cost accounting 
calculation, so they are able to prepare data for fast 
and correct calculation.

 Collaborate with Asset Management Division, 
Policy and Planning Division, Pharmacy Department, 
Procurement Division, Finance Division, and Accounting 
Division to be a teamwork for the suitability, correctness 
and waste reduction of budget utilization, purchasing, 
and subtract stock.

หมายเหตุ: ข้อมูลปีงบประมาณ 2556 แสดงข้อมูลงบการเงินที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีอนุญาต
Remark: For the fiscal year 2013, the financial data has not yet been approved by the certified public accountant.

ผลงานด้านบัญชีต้นทุน Cost Accounting Performance
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งานเงนิรายได้มีตวัช้ีวดัในการปฏบิตังิาน คอื อตัราร้อยละของ
การเรียกเก็บเงินทันเวลา และอายุลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล

การปรับปรุงการเรียกเก็บเงิน สามารถเรียกเก็บเงินค่ารักษา
พยาบาลผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอกได้ทันเวลาเพียงร้อยละ 94.4 
89.5 และ 86.5 ในปีงบประมาณ 2554 2555 และ 2556  
ตามล�าดบั (เป้าหมาย ร้อยละ 100) พบว่าปัญหาอปุสรรคทีส่�าคญั  
คือ ระบบการเรียกเก็บเงินของประเทศไทยมีการปรับเปลี่ยนให้ต้อง
เรียกเก็บเป็นแบบ DRG Version 5.1.1 และมีการปรับเปลี่ยน
การส่งข้อมูลระบบ Electronic Claim โดยเฉพาะเรื่องโครงสร้าง
ข้อมูลยา ซึ่งส่งผลท�าให้ล่าช้าในการส่ง รวมถึงการรวม 3 กองทุน 
คือ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ประกันสุขภาพถ้วน
หน้า ประกันสงัคม โดยการใช้โปรแกรมการส่งเบกิในรูปแบบเดยีวกัน

ระบบการบริหารจัดการลูกหนี้ในการตรวจสอบปรับปรุง
รายการลกูหนีท่ี้ไม่ถูกต้อง มีการพฒันาวธิกีารตดิตามหนี ้ก�าหนด
เวลาในการติดตามหนี้ สามารถน�าเสนอข้อมูลลูกหนี้ท่ีมีปัญหา 
เพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงอายุเฉลี่ย 
โดยรวมของลูกหนี้ท่ีรวมลูกหนี้ผู้ป่วยเงินสด มีเป้าหมายอายุหนี้
เฉลี่ยไม่เกิน 30 วัน ส�าหรับอายุลูกหนี้เฉลี่ยที่เป็นลูกหนี้หน่วยงาน 
(ไม่รวมลูกหนี้ผู้ป่วย) มีเป้าหมายอายุลูกหนี้เฉลี่ยไม่เกิน 45 วัน

ผลงานดีเด่น
รางวัลหน่วยงานดีเด ่น ประจ�าป ี 2550 – 2551  

รางวัลหน่วยงานดีเด่นประเภทดาวทอง ประจ�าปี 2552 – 2555
รับการศกึษาดงูานจากหน่วยงานภายนอกในระบบด้านต่าง ๆ  

ได้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ร่วมกับบริษทัเครือปนูซิเมนต์ไทย (SCG) จัดโครงการอนรัุกษ์
ปะการังให้คงอยู่ใต้ท้องทะเล “รักษ์หาด ร่วมใจปลูกปะการัง” ณ 
ฐานทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

Percentage of in-time bill collection and medical 
receivable age are used as the KPI of the Income Unit.

Improve the bill collection which is able to collect 
the medical treatment cost of in and out-patient in 
time at only 94.4, 89.5 and 86.5 in the fiscal year 
2011, 2012, and 2013, respectively (from the 100% 
target). It is found that the main obstacle is the bill 
collection system in Thailand has changed to DRG 
(Diagnosis-related group) Version 5.1.1 and sending 
information through Electronic Claim, especially the 
drug structure data has been changed as well. Moreover, 
the merging of 3 funds namely government official’s 
medical treatment welfare, Universal coverage scheme, 
and social security that use the same disbursement 
program, results the delay of sending.

Development of Account Receivable Management 
in Audit and Adjustment of Incorrect Receivable List

Bill collecting and timing for collection are developed; 
therefore, the data of unsecured receivables are 
effectively concluded and presented to the executive. 
Average of receivable age including cash receivables 
are targeted not exceed than 30 days, and average 
receivable age of organization receivables excluding 
the patient receivables are targeted not exceed than 
45 days.

Outstanding Performance
Outstanding division award 2007 – 2008; Dao 

Thong outstanding division award 2009 – 2012
Welcome the study visit from the external  

organizations such as Maharaj Nakorn Chiangmai 
Hospital, Faculty of Medicine Chiangmai University; 
Faculty of Sciences, Mahidol University

Collaborate with The Siam Cement Group (SCG) 
in the Coral Conservation Awareness Project “Restore 
the Beach, Grow the Coral” at Sattahip Naval Base, 
Chonburi

ผลงานด้านการบริหารลูกหนี้ Performance on Account Receivable
Management
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