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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 21st Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 
ประเภทการสมัคร [ ] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท ำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   
                                    และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

[   ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide  
     และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ        [  ] หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ   
[] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ      [  ] หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 

ชื่อเรื่องน าเสนอ กำรพัฒนำโปรแกรมสัญญำกำรยืมเงินทดรองจ่ำยในระบบ SAP  
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[  ] 1. กำรน ำองค์กร     [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย  
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด   [  ] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้  
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล   [] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร  
[  ] 7. กำรประยุกต์ระบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร  

ชื่อหน่วยงาน งำนบัญชี ฝ่ำยกำรคลัง คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล  
ที่อยู่ เลขที่ 2 โรงพยำบำลศิริรำช ถนนพรำนนก แขวงพรำนนก เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700  
โทรศัพท์ 02-414-1761  โทรสำร 02- 419-9601 เว็บไซต์ www.si.mahidol.ac.th 
ชื่อผู้เขียน (ผู้น ำเสนอ)  

1. นำงสำวณัฏฐ์ระพี   ชำประดิษฐ์       นักวิชำกำรเงินและบัญชี  
2. นำงสำวสุนิสำ        โตทอง         นักวิชำกำรเงินและบัญชี   
3. นำงสำวนุศรำ  อินหนู   ฝ่ำยสำรสนเทศ 

     
นำงสำวสุนิสำ โตทอง โทรศัพท์ 02-4141761 / 063-5644693   email: kook_8989@hotmail.com 
 
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1. กำรมองหำระบบมำใช้งำนทดแทนกำรท ำงำนหรือพัฒนำระบบเพ่ือช่วยในกำรป้องกันควำมผิดพลำดที่อำจ
เกิดขึ้นได้จำกกำรให้ระบบ Manual ในกำรท ำงำนหรือจัดท ำเอกสำรต่ำง ๆ นอกจำกนี้ยังช่วยในกำรน ำข้อมูลที่มีใน
ระบบมำพัฒนำเป็นรำยงำนหรือสำมำรถใช้ข้อมูลต่ำง ๆ เพ่ือประเมินผลกำรปฏิบัติง ำน จำกกำรประเมินควำม
ต้องกำรทั้งงำนปัจจุบันที่ท ำอยู่ของหน่วยงำน และ จำกกำรเก็บข้อมูลควำมผิดพลำดหรือกำรแก้ไขเอกสำรที่เกิดขึ้น
ในอดีต ท ำให้มีกำรวิเครำะห์โปรแกรมมำตรฐำนที่ใช้งำนอยู่ในปัจจุบันได้แก่ ระบบ SAP ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีผู้ใช้งำน
จ ำนวนมำกทั่วโลกและมีมำตรฐำนของระดับชั้นน ำ โปรแกรมช่วยจัดกำรสำยงำนทุกสำยงำนให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
ได้ อย่ำงรวดเร็ว และได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย ำ จึงเป็นจุดตั้งตนส ำหรับกำรประยุกต์เพ่ือใช้งำน ในขั้นตอนกำร
ด ำเนินกำรมีกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรอย่ำงเป็นระบบและท ำวิธีกำร ของวงจรบริหำรงำนคุณภำพ (PDCA) เข้ำมำ
ด ำเนินกำร เริ่มจำกกำรวำงแผน (Planning) ขั้นตอนนี้เป็นกำรวำงแผนกำรด ำเนินกำรและท ำกำรเก็บรวบรวมควำม
ต้องกำรต่ำง ๆ ทั้งหมดจำกกำรท ำงำนที่เกิดขึ้นในอดีต และวำงแผนต่อเนื่องในกำรพัฒนำระบบ SAP  ให้หน่วยงำนผู้
ยืมเงินสำมำรถจัดท ำบันทึกอนุมัติและสัญญำกำรยืมเงินทดรองจ่ำยด้วยระบบ SAP โดยมีกำรใช้ฐำนข้อมูลจำกฝ่ำย
ทรัพยำกรบุคคล ที่มีข้อมูลเป็นแบบ Real time ซึ่งระบบมีข้อมูลรำยละเอียดอย่ำงครบถ้วนและถูกต้อง   ขั้นตอน
ต่อมำเป็นกำรพัฒนำระบบ (Do) โดยได้รับควำมร่วมมือจำกทำงฝ่ำยสำรสนเทศ และ ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล ในกำร
ระดมควำมคิด และ ออกแบบระบบ และ ชิ้นงำนที่ต้องกำรท ำให้สำมำรถพัฒนำออกมำเป็นเอกสำรต่ำง ๆ ที่ระบบ 
SAP เป็นผู้สร้ำงสัญญำกำรยืมเงินทดรองจ่ำย ประกอบไปด้วย 1.) สัญญำกำรยืมเงินทดรองจ่ำย 2 แผ่น  2.) บันทึก
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ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ำย  1  แผ่น  3.) เอกสำรแนบสัญญำรำยกำรส่งใช้เงินยืม 2 แผ่น ขั้นตอนด ำเนินกำรหลัก
จำกพัฒนำเป็นกำรทดสอบกำรท ำงำนของระบบ (Check) เพ่ือให้กำรพัฒนำสำมำรถรองรับควำมต้องกำรของทุก
หน่วยงำนจึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งต้องทดสอบกำรท ำสัญญำและสร้ำงรำยงำนให้รองรับกำรใช้งำนในรูปแบบและระเบียบ
ของคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ซึ่งจะแตกต่ำงจำกรำยงำนของกำรใช้งำนทั่วไป เมื่อมีกำรทดสอบจนสำมำรถ
ใช้งำนได้ตำมที่วำงแผน จึงด ำเนินกำรขั้นตอนสุดท้ำย คือกำรน ำขึ้นใช้งำน (Action) เพ่ือให้กำรใช้งำนเกิดควำม
สะดวกจึงได้มีกำรจัดท ำคู่มือกำรใช้งำน และ มีกำรเชิญผู้ใช้งำนทั้งหมดมำร่วมประชุมน ำเสนอวิธีกำรใช้งำนเพ่ือทรำบ
กำรข้ึนใช้ระบบและท ำกำรใช้งำนจริง 

2. ปรับวิธีกำรท ำงำนให้สอดคล้องกับระบบงำนที่พัฒนำขึ้นใหม่โดยผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถเรียกดูข้อมูลและ
ตรวจสอบสถำนะของสัญญำที่ถูกสร้ำงในระบบ SAP แบบ Real time  ซึ่งผู้ปฏิบัติงำนจะสำมำรถท ำงำนได้บน
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และสำมำรถท ำกำรวิเครำะห์สถำนะของวงเงินยืมทดรองจ่ำยที่มีกำรก ำหนดวงเงินรวมท ำให้เกิด
กำรบริหำรจัดกำรเงินได้อย่ำงคุ้มค่ำและมีประสิทธิภำพ โดยกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวท ำให้มีกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
แบบครบวงจร ตั้งแต่กำรเริ่มยืมเงินทดรองจ่ำยที่มีกำรกรอกข้อมูลเข้ำระบบและพิมพ์เอกสำรต่ำง ๆ จำกระบบ SAP 
หลังจำกท่ีมีกำรเบิกเงินไปใช้ปฏิบัติงำนจริงก็จะสำมำรถทรำบระยะเวลำกำรยืมเงินทดรองจ่ำย ส่งผลท ำให้หน่วยงำน
ที่ต้องติดตำมกำรส่งคืนเงินยืมทดรองจ่ำยสำมำรถ ทวงถำมถ้ำเกินเวลำที่ก ำหนดได้อย่ำงชัดเจนและไม่ก่อให้เกิดควำม 
ไม่พึงพอใจในกำรติดตำม เนื่องจำกระบบมีข้อมูลแจ้งวันสิ้นสุดสัญญำ นอกจำกนี้ยังส่งผลให้เกิดควำมคุ้มค่ำ  
ในกำรบริหำรจัดกำรวงเงินทดรองจ่ำยที่ผู้ใช้เงินทดรองจ่ำยคืนและส่งต่อให้กับผู้ต้องกำรใช้ท่ำนต่อไปอย่ำงเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

3. กำรใช้งำนระบบ SAP ในส่วนของกำรท ำสัญญำเงินยืมทดรองจ่ำยและกำรติดตำม เกิดควำมพึงพอใจทั้งส่วน
ของผู้จัดท ำบันทึกขออนุมัติและสัญญำกำรยืมเงินทดรองจ่ำย ในระบบ SAP ของภำควิชำ/หน่วยงำน ส ำหรับส่วน
ของผู้ใช้งำนฝ่ำยกำรคลัง ซึ่งเป็นผู้พัฒนำระบบก็สำมำรถใช้งำนได้ดีและเกิดควำมพึงพอใจในระดับที่ดีเช่นกัน 
เนื่องจำกระบบเป็นมำตรฐำน ท ำให้ข้อมูลที่มีส ำหรับใช้งำนมีควำมน่ำเชื่อถือ ถูกต้องตรงตำมควำมเป็นจริง และ
ตรวจสอบข้อมูลได้ในเวลำที่เหมำะสม 
 
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1. ระบบ SAP ที่พัฒนำแล้วเสร็จสำมำรถน ำไปใช้งำนกับผู้ยืมเงินทดรองจ่ำยโดยมีกำรวัดผลจำกระยะเวลำ
ตั้งแต่ขั้นตอนกำรจัดท ำบันทึกอนุมัติและสัญญำกำรยืมเงินทดรองจ่ำย เมื่อเทียบเทียบกับกำรท ำงำนรูปแบบเดิม
สำมำรถลดระยะเวลำกำรด ำเนินกำรลง 15 นำที จำกเดิมต้องใช้เวลำเฉลี่ยถึง 30 นำท ีต่อกำรท ำสัญญำ ในบำงกรณี
ที่มีปัญหำเรื่องของเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนใหม่ไม่เคยด ำเนินกำรมำก่อนบำงกรณีใช้เวลำนำนกว่ำ 30 นำทีถึง 60 นำที 

2. ลดข้อผิดพลำดของกำรส่งเอกสำรมำยังฝ่ำยกำรคลังเพ่ือขอเบิกเงินยืมทดรองจ่ำย จำกกำรวิเครำะห์จ ำนวน
ของสถิติข้อผิดพลำดและกำรส่งคืนบันทึกขออนุมัติและสัญญำกำรยืมเงินทดรองจ่ำย (กำรตรวจสอบเอกสำรก่อนกำร
ส่งเบิกรวมถึงสัญญำกำรยืมเงินทดรองจ่ำยและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ) พบว่ำลดลงเป็นที่น่ำพอใจอย่ำงยิ่งใน
ปี 2562 ไม่มีเอกสำรที่ต้องด ำเนินกำรส่งคืนเพ่ือแก้ไขหรือปรับปรุง (เท่ำกับ 100 % เอกสำรที่ได้รับถูกต้อง) 
เมื่อเปรียบเทียบจำกเดิมในปี 2561 ที่มีส่งคืน 16 เรื่อง/ปี  

3. กำรวัดผลของระดับควำมพึงพอใจในกำรจัดท ำบันทึกอนุมัติและสัญญำกำรยืมเงินทดรองจ่ำยด้วยระบบ 
SAP จำกกำรประเมินควำมพึงพอใจของภำควิชำ/หน่วยงำน  ได้รับควำมพึงพอใจจำกกำรใช้งำนในระบบ SAP อยู่ที่
ระดับควำมพึงพอใจร้อยละ  88.80 สูงกว่ำเป้ำที่ตั้งไว้ที่ระดับมำกกว่ำ ร้อยละ 80 โดยเมื่อขึ้นใช้งำนจะถือว่ำระบบนี้
เป็นงำนประจ ำในกำรด ำเนินกำรเรื่องของกำรจัดท ำเอกสำรเบิกจ่ำยเงินยืมทดรองจ่ำย 

 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
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  [] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทคัดย่อ 
 

ชื่อเรื่อง :  การพัฒนาโปรแกรมสัญญาการยืมเงินทดรองจ่ายในระบบ SAP 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 
  โดยฝ่ำยกำรคลัง อยู่ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของ คณบดีคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล โดยเป็น
หน่วยงำนที่ดูแลระบบบัญชี กำรเงิน งบประมำณ และกำรบริหำรกำรคลัง โดยมีวิสัยทัศ พันธกิจ ที่สอดคล้องกับ          
คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล  
  งำนบัญชี ฝ่ำยกำรคลัง เป็นหน่วยงำนที่มีควำมรับผิดชอบเรื่องของเบิกจ่ำยเงินยืมทดรองจ่ำยของคณะ
แพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล ซึ่งมีวงเงินยืมทดรองจ่ำย 18 ล้ำนบำท โดยในแต่ละเดือนจะมี
ภำควิชำ/หน่วยงำนที่ต้องกำรใช้เงินยืมทดรองจ่ำยในกำรท ำงำนจ ำนวนมำก โดยกำรด ำเนินกำรก่อนกำรเบิกเงินทด
รองจ่ำย ภำควิชำหรือหน่วยงำนจะต้องจัดท ำเอกสำรบันทึกขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ำย และสัญญำกำรยืมเงินทดรอง
จ่ำย ซึ่งในอดีตแต่ละภำควิชำ/หน่วยงำน ด ำเนินกำรโดยใช้โปรแกรม Microsoft office ในกำรบริหำรจัดกำร โดยแต่ละ
ภำควิชำ/หน่วยงำนจัดท ำเอกสำรต่ำง ๆ ในรูปแบบที่แตกต่ำงกันออกไปโดยคงเนื้อหำที่มีควำมส ำคัญไว้ในเอกสำรให้
ครบถ้วนเพ่ือส่งเบิกจ่ำยเงินยืมทดรองจ่ำย หลังจำกด ำเนินกำรในเรื่องของเอกสำรต่ำง ๆ ครบถ้วนแล้ว เอกสำรจะถูกส่งมำยัง
ฝ่ำยกำรคลังเพ่ือด ำเนินกำรตรวจสอบและท ำกำรเบิกจ่ำย ซึ่งในกระบวนกำรตรวจสอบจะต้องมีกำรพิจำรณำเอกสำรต่ำง ๆ 
ให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกด้ำน จึงพบประเด็นปัญหำต่ำง ๆ เช่น กำรระบุรำยละเอียดต่ำง ๆ ไม่ครบถ้วน / ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง
ของวันที่ไม่ถูกต้อง / เอกสำรประกอบไม่ถูกต้อง เป็นต้น ท ำให้จ ำเป็นต้องส่งเอกสำรกับไปแก้ไข กำรด ำเนินกำรดังกล่ำว
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ส่งผลให้ระยะเวลำในกำรเบิกจ่ำยใช้เวลำนำน / เรื่องที่เป็นกำรด ำเนินกำรปกติกลำยเป็นเรื่องกำรเบิกจ่ำยด่วน / ควำม
ต้องกำรใช้เงินไม่เป็นไปตำมที่ต้องกำรของผู้ใช้เงิน / ผู้ตรวจสอบเอกสำรต้องใช้ระยะเวลำในกำรท ำงำนนำนเนื่องจำกต้องเพ่ิม
ควำมละเอียด รอบครอบในกำรตรวจสอบ และมีควำมเสี่ยงในกำรตรวจสอบไม่ครบถ้วน (Manual Error) นอกจำกนี้กำร
ติดตำมและกำรวิเครำะห์ข้อมูล หรือกำรบริหำรจัดกำรวงเงิน ท ำได้ล ำบำก เนื่องจำกเป็นระบบ Manual เกือบทุก
กระบวนกำรยกเว้นหลังจำกที่มีกำรบันทึกรำยกำรเบิกจ่ำยเข้ำระบบ SAP แล้วจะมีข้อมูลบำงส่วนที่สำมำรถน ำออกมำจำก
ระบบเพ่ือใช้งำนต่อไป 
 โครงกำรนี้เริ่มจำกกำรมองประเด็นปัญหำที่เกิดขึ้นกับกำรท ำงำนประจ ำซึ่งไม่ได้ท ำงำนบนระบบคอมพิวเตอร์ โดย
น ำมำเป็นโจทย์ในกำรคิดวิธีกำรแก้ปัญหำหรือปรับปรุงขั้นตอนกำรท ำงำนให้เกิดระบบกำรท ำงำนที่ดีและสำมำรถมีข้อมูลมำ
ใช้ได้อย่ำงต่อเนื่องในกำรบริหำรจัดกำร ด้วยวิธีกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ (Systematic Thinking) และสรรหำโปรแกรม
ส ำเร็จรูปที่มีอยู่มำเป็นค ำตอบ ปัจจุบันฝ่ำยกำรคลังใช้ระบบ SAP เป็นโปรแกรมส ำเร็จรูปที่มีมำตรฐำนระดับสำกลในกำรใช้
งำนบันทึกรำยกำรบัญชีและด ำเนินกำรเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง Module AP ซึ่งส ำหรับท ำกำรจ่ำยเงิน Vendor และ
บุคลำกรภำยในองค์กำร หรือ จ่ำยค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ทั้งหมด เพ่ือให้กำรท ำงำนสำมำรถตอบโจทย์ปัญหำที่มีอยู่ในปัจจุบันทุก
ด้ำน จึงเลือกใช้ระบบ SAP ในกำรพัฒนำเรื่องของกำรท ำบันทึกขออนุมัติ และสัญญำกำรยืมเงินทดรองจ่ำย พร้อมเอกสำร
ประกอบกำรยืมเงินทดรองจ่ำย โดยกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวจ ำเป็นต้องได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ฝ่ำยสำรสนเทศ และ ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล  
  

                 
                             ภาพที่ 1 ขั้นตอนด าเนินการพัฒนาโปรแกรม 
 

จำกกำรด ำเนินกำรโครงกำรนี้ท ำให้สำมำรถจัดท ำเอกสำรกำรขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ำย ประกอบไปด้วย (1) 
สัญญำกำรยืมเงินทดรองจ่ำย 2 แผ่น  (2) บันทึกขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ำย  1  แผ่น (3) เอกสำรแนบสัญญำ รำยกำรส่งใช้
เงินยืม  2  แผ่น (4) เอกสำรประกอบกำรยืมเงิน เช่น บันทึกขออนุมัติในหลักกำร ใบจองงบประมำณ เป็นต้น ซึ่งกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำวมีส่วนส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรช่วยลดเรื่องของกำรจัดท ำเอกสำรต่ำง ๆ ไม่ถูกต้องหรือกำรส่งเอกสำรกลับไป
มำได้ 100% หรือ ไม่เกิดควำมผิดพลำดในกำรจัดท ำเอกสำรอีกต่อไป นอกจำกนี้ผลประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรด ำเนินกำรคือ
ผู้ใช้งำนหรือผู้ที่ต้องกำรเบิกจ่ำยเงินทดรองจ่ำยไม่ต้องเสียเวลำกับกำรจัดท ำเอกสำรในรูปแบบที่ไม่ตำยตัวขึ้นอยู่กับกำร
ด ำเนินกำรในแต่ละครั้ง ท ำให้สำมำรถลดระยะเวลำในกำรท ำงำนเหลือเพียง 15 นำที จำกเดิมที่ใช้เวลำเฉลี่ยถึง 30 นำที 
ควำมส ำเร็จนอกเหนือจำกกำรเบิกจ่ำยเงินทดรองจ่ำยที่รวดเร็วและเบิกจ่ำยได้สะดวกขึ้นแล้ว และมีกำรเก็บข้อมูลต่ำง ๆ 
มำวิเครำะห์เชิงสถิติด้ำนอ่ืน ๆ ได้ตำมควำมต้องกำรใช้งำน 
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   ภาพที่ 2 ข้ันตอนการด าเนินการก่อนและหลังการพัฒนาระบบ SAP 

 
 
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 

กำรจัดท ำบันทึกข้อควำมขึ้นอยู่กับกำรพิมพ์ข้อควำมของแต่ละภำควิชำ/หน่วยงำน  ในส่วนสัญญำกำรยืมเงินทด
รองจ่ำย   มีฟอร์มส ำหรับกรอกข้อมูลลงในสัญญำกำรยืมเงินทดรองจ่ำย  จำกนั้นส่งเอกสำรตำม Flow เพ่ือเข้ำสู่ขั้นตอนกำร
ยืมเงินทดรองจ่ำย เอกสำรเข้ำฝ่ำยกำรคลังมีกำรตรวจสอบบันทึกขออนุมัติยืมเงินและสัญญำกำรยืมเงินทดรองจ่ำย ก่อนที่
จะด ำเนินกำรจ่ำยเงินให้กับผู้ยืมเงินทดรองจ่ำย ซึ่งข้อมูลรำยละเอียดในกำรท ำบันทึกขออนุมัติยืมเงินและสัญญำกำรยืมเงิน
ทดรองจ่ำย จะมีรูปแบบ เนื้อหำข้อควำมที่พิมพ์ในบันทึกหลำกหลำย จึงท ำให้เกิดควำมผิดพลำดได้ตลอดเวลำ เช่น จ ำนวน
เงินที่เป็นตัวเลขกับตัวอักษรไม่ตรงกัน  ระบุรหัสพนักงำน (SAP ID)  ไม่สัมพันธ์กับชื่อผู้ยืมเงิน  ชื่อผู้ยืมในสัญญำกำรยืมเงิน
ที่แนบมำไม่สัมพันธ์กับบันทึกขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ำย กำรค ำนวณวันที่สิ้นสุดสัญญำไม่ถูกต้อง เป็นต้น ท ำให้กำร
ตรวจสอบเอกสำรก่อนท ำกำรตั้งหนี้/เบิกจ่ำยต้องใช้เวลำในกำรตรวจสอบเป็นเวลำนำน และ ต้องใช้ควำมละเอียดรอบคอบ
ในกำรตรวจสอบแต่ละจุดของเอกสำรเนื่องจำกเอกสำรถูกท ำขึ้นด้วยวิธีกำร Manual จำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรยืมเงิน
ทดรองจ่ำยมีผู้ยืมเงินทดรองจ่ำยจ ำนวนทั้งสิ้น 700 รำยต่อปี จำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั่วคณะฯ ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี 

 

 
 

จำกสถิติเห็นได้ว่ำมีกำรส่งเรื่องกลับภำควิชำ/หน่วยงำนเพ่ือท ำกำรแก้ไข ซึ่งบำงโครงกำรใกล้ถึงวันที่จัดโครงกำร 
หรือวันที่ต้องน ำเงินไปใช้ในกำรเตรียมโครงกำรก่อนล่วงหน้ำ จึงท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรรับเงิน  เมื่อบันทึกขออนุมัติยืม
เงินและสัญญำกำรยืมเงินทดรองจ่ำยถูกต้อง และได้รับกำรอนุมัติจำกคณบดีแล้ว  ฝ่ำยกำรคลังท ำกำรออกเลขที่สัญญำกำร
ยืมเงินทดรองจ่ำย พร้อมทั้งด ำเนินกำรโอนเงินเข้ำบัญชีของผู้ยืมเงินทดรองจ่ำยต่อไป  เพ่ือให้ทันต่อกำรน ำเงินยืมทดรอง
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สถติสิง่คนืภาควชิา/หนว่ยงาน

จ ำนวนสญัญำ สง่คนื

รอ้ยละ 2.00 รอ้ยละ 2.17 รอ้ยละ 2.26
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จ่ำยไปใช้ในโครงกำรหรือกิจกรรม  เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ยืมทดรองจ่ำยซึ่งเป็นได้ทั้งภำควิชำหรือหน่วยงำน
ทั้งหมดของคณะฯ และจำกกำรเก็บสถิติอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือทรำบปัจจัยหลักของปัญหำ (Root Cause Analysis) และน ำมำ
วิเครำะห์หำแนวทำงกำรแก้ปัญหำจึงพบว่ำกำรจัดท ำเอกสำรต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นด้วยวิธีกำร Manual เป็นควำมยำกในกำรที่จะ
แก้ปัญหำเรื่องของควำมผิดพลำดจำกกำรจัดท ำบันทึกและเอกสำรประกอบต่ำง ๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และสำมำรถ
ตรวจสอบได้ง่ำย ฝ่ำยกำรคลังได้ร่วมมือกับฝ่ำยสำรสนเทศและฝ่ำยทรัพยำกรบุคล ศึกษำระบบ SAP  เพ่ือพัฒนำโปรแกรม
สัญญำกำรยืมเงินทดรองจ่ำย ให้เป็นแบบฟอร์มเดียวกัน เพ่ือลดควำมผิดพลำดและลดระยะเวลำในกำรจัดท ำบันทึกข้อควำม
ให้ถูกต้อง ทดแทนกำรใช้โปรแกรม Microsoft office โดยเก็บรวบรวมรำยละเอียดส ำคัญที่ควรมีในบันทึกข้อควำมและ
สัญญำกำรยืมเงินทดรองจ่ำย เพ่ือน ำมำใช้ในกำรออกแบบพัฒนำโปรแกรมในระบบ SAP เพ่ือให้รองรับกำรท ำงำนของ
ภำควิชำ/หน่วยงำน โดยให้โปรแกรมสัญญำกำรยืมเงินทดรองจ่ำยใช้ฐำนข้อมูลบุคลำกรของฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล ที่มีข้อมูล
เป็นแบบ Real time เพ่ือใช้เป็นฐำนข้อมูลส ำหรับกำรยืมเงินผ่ำนระบบ SAP  โปรแกรม แสดงรำยละเอียดข้อมูลที่ได้
ออกแบบไว้ เช่น วันที่สร้ำงสัญญำ รหัส SAP ID ชื่อผู้ยืมเงินทดรองจ่ำย สังกัดภำควิชำ/หน่วยงำน จ ำนวนเงินที่ยืม วันที่จัด
กิจกรรมและวันที่สิ้นสุดโครงกำร  ผู้อนุมัติ และ วันที่ขอรับเงิน เป็นต้น เมื่อกรอกรำยละเอียดกำรสร้ำงสัญญำเงินยืมทดรอง
จ่ำยในระบบ SAP  แล้วระบบจะระบุเลขที่สัญญำ พร้อมทั้งค ำนวณวันที่สิ้นสุดสัญญำให้แบบอัตโนมัติ จำกนั้นสั่งพิมพ์
สัญญำกำรยืมเงินออกจำกระบบ SAP ซึ่งประกอบด้วย  1.) สัญญำกำรยืมเงินทดรองจ่ำย 2 แผ่น 2.) เอกสำรแนบสัญญำ
รำยกำรส่งใช้เงินยืม 2 แผ่น 3.) บันทึกขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ำย 1 แผ่น โดยภำควิชำ/หน่วยงำนจะต้องแนบเอกสำร
ประกอบเพ่ือขออนุมัติยืมเงินต่อไป  นอกจำกนี้ระบบ SAP จะเก็บ Log  ข้อมูลกำรท ำงำนของสัญญำกำรยืมเงินทั้งหมด   ซึ่ง
ช่วยอ ำนวยควำมสะดวก   มีฐำนข้อมูลอยู่ในระบบสำรสนเทศส ำหรับกำรสืบค้นข้อมูลย้อนหลัง เมื่อมีกำรขอข้อมูลเพ่ือใช้
ประกอบกำรพิจำรณำต่ำงๆ  


