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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  Cheque Outsourcing เอกสำรครบ รับเช็คง่ำย   
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 งำนกำรเงิน ฝ่ำยกำรคลัง คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล  
ที่อยู่ เลขที่ 2 โรงพยำบำลศิริรำช ถนนพรำนนก แขวงพรำนนก เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 
โทรศัพท์  02-4149441  โทรสำร  02-4197185  เว็บไซต์  www.si.mahidol.ac.th         
ชื่อผู้เขียน (ผู้น ำเสนอ)  

1. นำยชลชัย         นิงสำนนท์      นักวิชำกำรเงินและบัญชี  
2. นำงสำวธัญลักษณ์      วรรณวิโรจน์      เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป        
3. นำงสำวสุวรรณี         มำน้อย     นักวิชำกำรเงินและบัญชี  

ชื่อผู้ประสำนงำน   
นำงสำวสุวรรณี มำน้อย  โทรศัพท์ 02-4141803 / 089-7969624  email: suwannee.man@mahidol.ac.th 
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1. กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลที่สำมำรถน ำไปสู่กระบวนกำรปรับปรุงกำรท ำงำนของ งำนกำรเงิน ฝ่ำยกำรคลัง 
คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล และ ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐำนในกำร
ปรับปรุงวิธีกำรปฏิบัติให้เกิดควำมสะดวกในกำรรับเช็ค และ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุกำรณ์เอกสำร
ประกอบกำรรับเช็คไม่ถูกต้อง และ ไม่ครบถ้วน จะน ำมำซึ่งกำรติดตำมแก้ไขเอกสำร โดยส่งผลทั้งทำงด้ำนกำร 
ใช้ทรัพยำกรบุคคลในกำรติดตำม และยังเป็นกำรเสียเวลำในกำรติดตำมเอกสำรกลับมำเพ่ือแนบเป็นเอกสำร
ประกอบกำรบันทึกรำยกำรบัญชี รวมถึงควำมไม่สะดวกในเรื่องของกำรเก็บรวบรวมเอกสำรที่จะต้องรอรำยกำร
ที่ไม่สมบูรณ์ท ำให้กำรเก็บเอกสำรขำดควำมคล่องตัวในกำรเข้ำแฟ้ม  

2. กำรประสำนงำนและกำรร่วมมือกันปรับรูปแบบกำรท ำงำนของหน่วยงำนรำชกำรและหน่วยงำนเอกชน  
โดยมองหำแนวทำงที่เหมำะสม เพ่ือน ำมำใช้ในกำรปรับวิธีกำรท ำงำนให้สำมำรถเก็บและรวบรวมเอกสำร
ประกอบกำรรับเช็ค ซึ่งเจ้ำหนี้จะต้องด ำเนินกำรน ำเอกสำรที่ถูกต้อง และ ครบถ้วน มำยืนกับทำงธนำคำรไทย
พำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) เพ่ือแลกกับเช็คที่ธนำคำรด ำเนินกำรจัดท ำและเก็บรวมรวบเอกสำรประกอบกำรจ่ำย
เช็ค ให้กับคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

3. กำรควบคุมและติดตำมเอกสำรประกอบในกำรจ่ำยค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ เพ่ือเก็บรวบรวมเป็นสถิติ และ น ำประเด็น
ปัญหำต่ำง  ๆ  มำพิจำรณำว่ำเพ่ือหำจุดสมดุลในกำรแก้ไขหลังจำกที่มีกำรปรับกระบวนกำร และ วิธีกำรท ำงำน
ของทำงเจ้ำหน้ำที่ธนำคำรฯ แล้ว 

ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
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1. เอกสำรประกอบกำรรับเช็คถูกต้อง และ ครบถ้วน ท ำให้ลดภำระกำรตรวจสอบเอกสำรแล้วเจอข้อผิดพลำด 
จนต้องมีกำรติดตำมผู้รับเช็คมำท ำกำรแก้ไข หรือ เอำเอกสำรมำให้ใหม่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งท ำให้กระบวนกำรต่อ
จำกกำรตรวจสอบต้องหยุดชะงัก โดยจำกสถิติมีรำยกำรที่ผิดพลำดต่อเดือนสูงสุดถึง 13.3% หลังจำกด ำเนิน
โครงกำรแล้วรำยกำรผิดพลำดลดลงต่ ำกว่ำ 1% นอกจำกนี้ยังสำมำรถลดเวลำในกำรท ำงำน เพ่ือติดตำม 
กำรแก้ไขเอกสำรจำกเดิมสูงสุด 428 นำที หลังจำกด ำเนินโครงกำรแล้วลดลงเหลือต่ ำกว่ำ 68 นำท ี

2. กำรด ำเนินกำรต่อเนื่องภำยหลังกำรรับเช็ค เกิดควำมสะดวก คล่องตัว และสำมำรถจัดเก็บเอกสำรหรือชุดของ
เอกสำรได้อย่ำงเป็นระบบ  เนื่องจำกถ้ำมีเอกสำรเพียงแค่หนึ่งฉบับไม่ถูกต้องก็จะท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนไม่สำมำรถ
จัดเก็บเอกสำรเข้ำกล่องได้ เนื่องจำกต้องรอเอกสำรให้ครบถ้วนแล้วจึงจะท ำกำรเรียงเอกสำรตำมเลขที่ชุด
เอกสำรแล้วจึงบรรจุลงในกล่องเพ่ือเคลื่อนย้ำยเอกสำรไปยังจุดเก็บเอกสำรได้ 

3. ลดภำระกำรติดตำมเอกสำร และ ท ำให้ผู้มำรับเช็คไม่ต้องเสียเวลำในกำรน ำเอกสำรแนบ หรือ เอกสำรที่
ด ำเนินกำรไม่ถูกต้องกลับไปแก้ไขแล้วน ำกลับมำส่งใหม่ อีกทั้งยังเป็นควำมเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเอกสำรส ำคัญ
ประกอบกำรรับเช็คครบถ้วน  ซึ่งเป็นเอกสำรที่มีควำมส ำคัญในกำรใช้ประกอบกำรตรวจสอบของผู้สอบบัญชีฯ 
ภำยในและภำยนอก  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทคัดย่อ 
 
ชื่อเรื่อง : Cheque Outsourcing เอกสารครบ รับเช็คง่าย    
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลเป็นโรงพยำบำลและโรงเรียนแพทย์แห่งแรกที่ใหญ่ และเก่ำแก่ที่สุดของ
ประเทศไทย ได้รับกำรสถำปนำขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2431 ปัจจุบันเป็นเวลำ 132 ปี มีวิสัยทัศน์ เป็นสถำบัน 
ทำงกำรแพทย์ของแผ่นดินมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศระดับสำกล โดยมีกำรพัฒนำไม่หยุดนิ่ง  ทั้งด้ำนบุคลำกร ระบบ กลไก 
และกระบวนกำร เพ่ือด ำเนินกำรตำมพันธกิจหลักให้มีประสิทธิภำพอย่ำงบูรณำกำรทั้ง 4 ด้ำน อันได้แก่ 
1) จัดกำรศึกษำ 2) กำรวิจัยแบบครบวงจรและสร้ำงนวัตกรรมทำงกำรแพทย์ 3) ให้บริกำรกำรแพทย์ที่มีคุณภำพ 
คุณธรรม ทันสมัย ได้มำตรฐำนสำกล สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ และชี้น ำสังคมไทย 4) เสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งในพันธกิจวิชำกำร   
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งำนกำรเงิน ฝ่ำยกำรคลัง เป็นหน่วยงำนหนึ่งที่เป็นก ำลังส ำคัญด้ำนกำรสนับสนุนให้องค์กรก้ำวไปข้ำงหน้ำ
อย่ำงต่อเนื่อง กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรจ่ำยเงินก็เป็นปัจจัยส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและหน่วยงำนภำยนอก
จ ำนวนมำก จึงมีควำมจ ำเป็นต้องพัฒนำให้สอดคล้องกับวิวัฒนำกำรทำงกำรเงินที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว
ในยุคดิจิทัล กำรจ่ำยค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ โดยกำรจัดท ำเช็คลงชื่อผู้รับเงินที่ มีจ ำนวนมำกบำงเดือนสูงถึง 1,800 ฉบับ 
จึงมีควำมยุ่งยำก และ ต้องเสียเวลำในกำรตรวจสอบและลงนำมเป็นอย่ำงมำก เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรสะดวก 
รวดเร็ว และ ไม่เพ่ิมภำระในกำรด ำเนินกำรให้กับผู้เกี่ยวข้อง จึงได้เลือกใช้กำรบริกำรจัดท ำเช็คจ่ำยโดยธนำคำร  
ไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งกำรบริกำรดังกล่ำวจะลดขั้นตอนในกำรจัดท ำเช็คได้อย่ำงชัดเจน และยังเป็นกำร
สะดวกกับทำงผู้รับเช็คท่ีสำมำรถเลือกไปรับเช็คกับทำงธนำคำรฯ ได้โดยตรงทั้งนี้ในกำรรับเช็คกับธนำคำรผู้รับเช็คจะ
มีหน้ำที่น ำส่งเอกสำร ให้กับทำงธนำคำรและธนำคำรจะเป็นผู้รับผิดชอบในกำรตรวจสอบและเก็บรวบรวมเอกสำร 
(ใบเสร็จรับเงิน และ หนังสือมอบอ ำนำจในกำรรับเช็ค) เมื่อด ำเนินกำรส่งมอบเช็คเรียบร้อยแล้ว ธนำคำรจะส่ง
เอกสำรต่ำง ๆ พร้อมต้นขั้วเช็ค (ทุกวันอังคำร และ วันพฤหัสบดี)  ให้กับทำงงำนกำรเงิน เพ่ือด ำเนินกำร 
ในเรื่องของกำรจัดเก็บเอกสำรต่อไป 
 เนื่องจำกกำรด ำเนินกำรใช้บริกำรของธนำคำร ตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน 2552 งำนกำรเงิน ฝ่ำยกำรคลัง  
ยั งพบประเด็นของ เอกสำรที่ ยั ง ไม่ถู กต้อง  จึ ง เ ริ่ มแนวคิด ในกำร เก็บรวบรวมข้อมูลควำมผิดพลำด 
และนัดทำงธนำคำรเข้ำมำร่วมหำรือในกำรด ำเนินกำรหำแนวทำงแก้ไข ซึ่งกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นกำรบริหำร
จัดกำรกระบวนกำรท ำงำนของทั้งทำงคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลและธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) 
ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด แต่จะต้องไม่ไปกระทบกับมำตรฐำนในภำพรวมของธนำคำร เนื่องจำกธนำคำร  
เป็นผู้ให้บริกำรกับหลำย ๆ องค์กร  
 กำรเริ่มเก็บรำยละเอียดประเด็นปัญหำท ำให้สำมำรถระบุสำเหตุต่ำง ๆ ได้อย่ำงชัดเจน 1.) เลขที่ใบแจ้งหนี้
ไม่ตรงกับใบเสร็จรับเงิน 2.) ขำดลำยเซ็นผู้รับเงินในใบเสร็จรับเงิน 3.) บำงกรณีจ่ำยเอกสำรใบเสร็จรับเงินต้องมี
จ ำนวนเท่ำกับเอกสำรกำรเบิกเงินท ำให้ใบเสร็จรับเงินไม่ครบตำมจ ำนวนเงิน 4.) ไม่ลงวันที่รับเงินในใบเสร็จรับเงิน / 
กรอกรำยละเอียดกำรรับเงินไม่ครบถ้วน / ระบุเลขที่เช็คไม่ถูกต้อง 5.) รำยละเอียดในใบแจ้งหนี้ไม่ตรงกับ
ใบเสร็จรับเงิน 6.) ระบุวันที่ในใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้อง 
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รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 
ขั้นตอนที่ส ำคัญของกำรด ำเนินกำรเพ่ือแก้ปัญหำควำมไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และ ไม่สมบูรณ์ 

ของเอกสำรประกอบกำรจ่ำยเช็คของธนำคำร เป็นกำรเก็บรวบรวมข้อมูลควำมผิดพลำดแยกตำมสำเหตุ 
ของปัญหำเพื่อใช้ในกำรเป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจในกำรมองหำกระบวนกำรหรือวิธีกำรแก้ไขจุดปกพร่อง งำน
กำรเงิน ฝ่ำยกำรคลัง จึงเริ่มเก็บรำยละเอียดและเชิญทำงธนำคำรเข้ำร่วมในกำรประชุมหำแนวทำงแก้ไข โดยมีกำร
น ำเสนอประเด็นที่พบข้อผิดพลำดซึ่งจะหำรือในแนวทำงกำรแก้ไข ได้มีกำรระดมสมองว่ำจะแก้ไขด้วยวิธีกำรใดที่
จะต้องไม่กระทบกับมำตรฐำนกำรปฏิบัติ งำนของทั้ งงำนกำรเงิน  ฝ่ ำยกำรคลั ง  คณะแพทยศำสตร์  
ศิริรำชพยำบำล และ ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน)  
 จำกกำรหำรือทำงธนำคำรน ำเสนอเงื่อนไขมำตรฐำนส ำหรับกำรด ำเนินกำรจ่ำยเช็คที่ธนำคำร เพ่ือสร้ำง
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และจะได้น ำมำเป็นเงื่อนไขในกำรหำวิธีกำรหรือแนวทำงในกำรแก้ปัญหำ และทำงงำนกำรเงิน 
ฝ่ำยกำรคลัง ชี้แจงรำยละเอียดปัญหำที่เกิดขึ้น โดยน ำเสนอเป็นข้อมูลเชิงสถิติ เพ่ือให้เห็นภำพของปัญหำได้ง่ำยทั้ง
ด้ำนสำเหตุที่เป็นประเด็นของปัญหำและขนำดของปัญหำ 
 หลังจำกมีกำรประชุมเพ่ือทรำบปัญหำและแนวทำงกำรแก้ปัญหำท ำให้คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล
ได้รับควำมร่วมมือจำกทำงธนำคำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นรูปธรรมดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
ล ำดับ ประเด็นปัญหำ แนวทำงแก้ไข 

1 เลขที่ใบแจ้งหนี้ไม่ตรงกับใบเสร็จรับเงิน งำนกำรเงินด ำเนินกำรตรวจสอบหลังจำกที่ได้รับเอกสำรคืน
จำกธนำคำร 

2 รำยละเ อียด ใน ใบแจ้ งหนี้ ไม่ ต ร งกับ
ใบเสร็จรับเงิน 

3 ขำดลำยเซ็นผู้รับเงินในใบเสร็จรับเงิน ธนำคำรเพ่ิมข้ันตอนตรวจสอบรำยละเอียด ลำยเซ็นผู้รับเงิน 
กรณีเจอข้อผิดพลำดและผู้รับเช็คน ำเช็คกลับไปแล้วจะต้อง
ตำมมำแก้ไขภำยใน 5 วัน 

4 บำงกรณีจ่ำยเอกสำรใบเสร็จรับเงินต้องมี
จ ำนวนเท่ำกับเอกสำรกำรเบิกเงินท ำให้
ใบเสร็จรับเงินไม่ครบตำมจ ำนวนเงิน 

5 ไม่ลงวันที่รับเงินในใบเสร็จรับเงิน / กรอก
รำยละเอียดกำรรับเงินไม่ครบถ้วน / ระบุ
เลขที่เช็คไม่ถูกต้อง 

 ธนำคำรแจ้งว่ำระบบกำรตรวจสอบมำตรฐำนของ
ธนำคำรไม่ร่วมกำรตรวจสอบในเรื่องนี้ 

 งำนกำรเงินด ำเนินกำรตรวจสอบหลังจำกที่ได้รับ
เอกสำรคืนจำกธนำคำร 

6 ระบุวันที่ในใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้อง 
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