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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 21st Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 
ประเภทการสมัคร [x] 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   
[x] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ      [  ] หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 

ชื่อเรื่องน าเสนอ การอนุมัติรายการจ่ายและโอนเงินอัตโนมัติ (Approval Process & Direct Payment) 
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

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

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ำยกำรคลัง ส ำนักงำนคณบดี คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ที่อยู่ ตึกชัยนำทนเรนทรำนุสรณ์ 
ชั้น 2  เลขท่ี 2 โรงพยำบำลศิริรำช    ถ.วังหลัง    แขวงศิริรำช   เขตบำงกอกน้อย   กรุงเทพมหำนคร   10700    
โทรศัพท์  02-4198598 โทรสำร  02-4198598 เว็บไซต์http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/finance  
ชื่อผู้เขียน (ผู้น ำเสนอ)  

1. น.ส.ณัฏฐ์ระพี   ชำประดิษฐ์       ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชี   
 โทร. 061-5985192  email : kaiu_cha@hotmail.com 

2. นำยชลชัย        นิงสำนนท์         ต ำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร 
    โทร. 089-4512299   email : kant_chon@hotmail.com 
3.  นำงสำวปรียำภรณ์  สุขงำม  ต ำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
    โทร. 089-8210779  email : preeyaporn.suk@mahidol.ac.th 
  

สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1. กำรพัฒนำโปรแกรมกำรอนุมัติรำยกำรจ่ำย (Approval) ผ่ำนระบบ SAP นั้น เพ่ือทดแทนกำรอนุมัติโดยกำร
เซ็นบนกระดำษ  ซึ่งภำยใต้กำรท ำงำนของโปรแกรมนี้ยังสำมำรถรองรับกำรน ำข้อมูลต่ำงๆ เกี่ยวกับกำร
จ่ำยเงินตำมรอบกำรจ่ำย (อังคำร,พฤหัสบดี) ไปใช้ประโยชน์ในด้ำนอื่นๆ ได้อีกด้วย   

2. ฝ่ำยกำรคลังใช้บริกำรธุรกรรมทำงกำรเงินกับธนำคำรไทยพำณิชย์  จ ำกัด (มหำชน) ภำยใต้ธุรกรรมระบบ 
SCB Business ระบบโอนเงิน Online แบบ Direct Payment เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกเจ้ำหนี้  ไม่ต้อง
เดินทำงมำรับเช็คท่ีเคำน์เตอร์งำนกำรเงิน และไม่ต้องเดินทำงน ำเช็คไปน ำฝำกที่ธนำคำรซึ่งต้องใช้เวลำในกำร
รอคิว และต้องรอเช็ค Clearing  
 
 

3. ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยในกำรโอนเงินเข้ำบัญชีให้กับเจ้ำหนี้ โดยใช้ระบบ Pre-register ของทำงธนำคำรใน
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของเจ้ำของบัญชี 

 
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
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1. มีกำรลดกระบวนกำรพิมพ์ทะเบียนคุมกำรจ่ำยเงินและลงนำมในกระดำษ โดยใช้ขบวนกำร Approval 
Process ผ่ำนระบบ SAP แทน ซึ่งสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้ทรัพยำกรไดม้ำกถึงปีละ 288,460.00 บำท 

2. กำรน ำโปรแกรม Approval Process ในรูปแบบรำยงำน Vendor Line Item สำมำรถน ำข้อมูลที่มีอยู่ใน
ระบบ SAP น ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้ำนกำรเบิก-จ่ำย รวมทั้งเชื่อมโยงกำรท ำงำนอย่ำงครบวงจร
ตลอดสำยงำน ต่ำงๆ ได้ดังนี้ 

2.1 สรุปยอดรำยกำรจ่ำยเจ้ำหนี้โดยสำมำรถแยกบัญชีแหล่งเงินที่จ่ำย ในแต่ละรอบกำรจ่ำย ซึ่งท ำ
ให้สำมำรถบริหำรเงินเพ่ือเตรียมกำรจ่ำยได ้

2.2 รำยงำนสำมำรถแยกประเภทภำษีหัก ณ ที่จ่ำย ภงด.3 และ ภงด.53 ตำมแหล่งเงินตำมรอบ
กำรน ำส่งภำษี ทุกสิ้นเดือน ได ้

3. เจ้ำหนี้ได้รับเงินเข้ำบัญชีทันทีตำมรอบกำรจ่ำย ท ำให้ไม่ต้องเสียเวลำในกำรมำรับเช็ค และไม่ต้องเดินทำงน ำ
เช็คไปน ำฝำกที่ธนำคำรซึ่งต้องใช้เวลำในกำรรอคิว และต้องรอเช็ค Clearing  ท ำให้เกิดควำมพึงพอใจแก่
เจ้ำหนี้มำกยิ่งขึ้น 

4. ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยในกำรโอนเงินเข้ำบัญชีเจ้ำหนี้  
4.1 มีกำรก ำหนด User ID/Password ระดับผู้ใช้งำนในกำรเข้ำถึงข้อมูลต่ำงๆ ในกำรท ำรำยกำร

ของระบบธนำคำร 
4.2 ในกำร Upload ข้อมูลกำรจ่ำยเงินจำกระบบ SAP เพ่ือส่งผ่ำนระบบของธนำคำร (Direct 

Payment) มีกำรติดตั้งโปรแกรม Hash Total เพ่ือป้องกันกำรถูกลักลอบเปลี่ยนแปลงข้อมูล
กำรจ่ำยเงิน 

4.3 มีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี ผ่ำนระบบของธนำคำร (Pre-
register) ก่อนท ำกำรโอนเงินเข้ำบัญชี 

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

 
 

บทคัดย่อ 
 

ชื่อเรื่อง : การอนุมัติรายการจ่ายและโอนเงินอัตโนมัติ Approval Process & Direct Payment) 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 
          วิสัยทัศน์ของคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล คือ  “เป็นสถำบันทำงกำรแพทย์ของแผ่นดิน   
มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศระดับสำกล”  พันธกิจ ที่จะจัดกำรศึกษำ  เพ่ือผลิตบัณฑิตและบุคลำกรทำงกำรแพทย์ทุกระดับ  
และแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ เฉพำะทำง  ท ำกำรวิจัย  สร้ำงบรรยำกำศทำงวิชำกำร ให้บริกำรทำงกำรแพทย์ที่มีคุณภำพ  
คุณธรรม ทันสมัย ได้มำตรฐำนสำกล สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศและน ำมำซึ่งศรัทธำและควำมนิ ยม
สูงสุดจำกประชำชน รวมทั้งชี้น ำสังคมไทยในด้ำนสุขภำพอนำมัยและคุณภำพชีวิต  
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  โดยฝ่ำยกำรคลัง อยู่ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของ คณบดีคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล โดยเป็น
หน่วยงำนที่ดูแลระบบบัญชี กำรเงิน งบประมำณ และกำรบริหำรกำรคลัง โดยมีวิสัยทัศ พันธกิจ ที่สอดคล้องกับ          
คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล   
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย  : 

- วิสัยทัศน์ ของฝ่ำยกำรคลัง เป็นหน่วยงำนบริหำรงำนด้ำนกำรคลัง มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศระดับสำกล  
- พันธกิจ ของฝ่ำยกำรคลัง คือ จัดกำรด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี งบประมำณ  กำรบริหำรลูกหนี้และกำร

วิเครำะห์ต้นทุน ที่ได้มำตรฐำน โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ รวมทั้ง  มีกำรพัฒนำบุคลำกร และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ อย่ำงต่อเนื่อง  

- หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน บัญชี  งบประมำณ  กำรบริหำรลูกหนี้ และกำร
วิเครำะห์ต้นทุนที่ได้มำตรฐำน โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีกำรพัฒนำบุคลำกรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
อย่ำงต่อเนื่อง มุ่งสู่ควำมก้ำวหน้ำอย่ำงมีมำตรฐำนในระดับสำกล  

 
รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 
 คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล  สำมำรถบริหำรเงินรำยได้ของส่วนงำนเอง  ซึ่งตำมแผนยุทธศำสตร์
ดังกล่ำวท ำให้เล็งเห็นควำมส ำคัญของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่สำมำรถน ำมำสนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำร
เบิก-จ่ำยเงิน เพ่ือลดขั้นตอนกำรท ำงำนและกำรใช้ทรัพยำกร รวมทั้งเชื่อมโยงกำรท ำงำนอย่ำงครบวงจรตลอดสำย
งำน  ให้เกิดประโยชน์ในด้ำนกำรเบิก-จ่ำย โดยกำรเบิก-จ่ำยแต่ละรอบกำรจ่ำยเงินปริมำณเอกสำรกำรจ่ำย มีปริมำณ
จ ำนวนมำก และมีกำรพิมพ์เอกสำรทุกขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นตอนตั้งหนี้ 
2. ขั้นตอนตัดจ่ำย (ก ำหนดวันจ่ำยเงิน) 
3. ขั้นตอนจัดท ำทะเบียนคุมจ่ำยเงิน 
4. ขั้นตอน Outsource Cheque และ Direct Payment 

ซึ่งในแต่ละขั้นตอนจะต้องมีกำรพิมพ์เอกสำรทุกขั้นตอน ซึ่งเป็นกำรสิ้นเปลืองทรัพยำกรกระดำษ และระยะเวลำกำร
ลงนำมในเอกสำรแต่ละแผ่น   
 
 
 ฝ่ายการคลัง และฝ่ายสารสนเทศ ร่วมกันศึกษำข้อมูลที่บันทึกลงในระบบ SAP เพ่ือน ำมำเป็นข้อมูลในกำร
วิเครำะห์แนวทำงกำรปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภำพกระบวนกำรเบิก-จ่ำย  ในกำรลดขั้นตอน  ลดระยะเวลำกำรท ำงำน 
ซึ่งกำรพัฒนำโปรแกรมกำรอนุมัติรำยกำรจ่ำย (Approval) ผ่ำนระบบ SAP นั้น เพ่ือทดแทนกำรอนุมัติโดยกำรเซ็น
บนกระดำษ  ซึ่งคณะฯ ได้ใช้บริกำรธุรกรรมทำงกำรเงินกับธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) ภำยใต้ธุรกรรม
ระบบ SCB Business Net โดยทำงธนำคำรจัดท ำกำรโอนเงินให้บุคลำกรภำยในคณะฯ (SCB Direct Credit) จึง
ออกแบบและพัฒนำระบบ SAP เพ่ือเป็นกำรลดขั้นตอนในกำรมำรับเช็ค และรอเช็ค Clearing (กรณีน ำฝำกต่ำง
สำขำ) ลดระยะเวลำ ลดทรัพยำกรต่ำงๆ โดยให้พนักงำนที่มีกำรเบิกเงิน แจ้งควำมประสงค์และบัญชีธนำคำรที่
ต้องกำรให้โอนเงินเข้ำบัญชี  โดยใช้ระบบ SCB Pre-Register ในกำรตรวจสอบเลขที่บัญชีธนำคำรและชื่อของผู้เบิก
เงินที่ประสงค์จะให้โอนเงินเข้ำบัญชีว่ำถูกต้องตรงกัน และ Update เลขที่บัญชีธนำคำร ใน Master Vendor ระบบ 
SAP เพ่ือใช้เป็นฐำนข้อมูลที่ถูกต้องในครั้งต่อๆ ไป  และยังสำมำรถ Download รำยละเอียดเลขที่บัญชีธนำคำร 
และ email จำก Master Vendor ระบบ  SAP ตำม Template ของ SCB เพ่ือให้ธนำคำรไทยพำณิชย์ฯ โอนเงิน
เข้ำบัญชีของเจ้ำหนี้พนักงำนได้เลย นอกจำกนี้กำรบริกำร SCB Business Net ยังให้บริกำรส่ง email แจ้งให้กับ
บุคลำกรภำยในคณะฯ เพ่ือทรำบวันที่มีเงินโอนเข้ำบัญชี เป็นกำรลดขั้นตอนกำรท ำงำนและกำรใช้ทรัพยำกร  ในด้ำน
กำรเบิก-จ่ำย สูงสุด 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน และผลการปฏิบัติงาน 
 ให้เจ้ำหนี้ที่มีกำรเบิกเงิน แจ้งควำมประสงค์และบัญชีธนำคำรที่ต้องกำรให้โอนเงินเข้ำบัญชี  โดยฝ่ำยกำร
คลังใช้ระบบ SCB Pre-Register ในกำรตรวจสอบเลขที่บัญชีธนำคำรและชื่อของผู้เบิกเงิน ก่อนน ำเลขที่บัญชีที่
ถูกต้องเข้ำระบบ SAP ในฐำนข้อมูลของเจ้ำหนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
กระบวนการท างานเดิม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กระบวนการ
ท างานใหม่ 
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ผลจากการด าเนินการ  
 

 

ตัววัด/ตัวชี้วัดส าคัญ 
(PI/KPI) 

ผลลัพธ์การด าเนินการ 
ก่อนด าเนินโครงการ หลังด าเนินการโครงการ 

1. เพ่ือปรับลดขั้นตอน และ ระยะเวลำใน
กระบวนกำรท ำงำน 

141 
(นำที) 

85 
(นำที) 

2. เพ่ือลดค่ำใช้จ่ำย กำรใช้ทรัพยำกร 
    2.1 กระดำษ 
   2.2 ชั่วโมงกำรท ำงำน 

288,460 
(บำท/ปี) 

0 
(บาท) 

3. ควำมพึงพอใจ N/A 89 % 


