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คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 

บทความฉบับเต็ม (TQM Full Paper) 

ชื่อเรื่องน าเสนอ  Cost Saving by Multi-bank Pooling Technique 
 
ชื่อหน่วยงาน    งานการเงิน  ฝ่ายการคลัง   ส านักงานคณบดี  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
ชื่อผู้เขียน (ผู้น าเสนอ)  1. นางสกุลรัตน์ จันทร์แสงศรี   ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 

                2. นางสาวกัลยาณี  หลวงบาน   ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
               3. นายคฑาวุฒิ   ประวัติศิลป์   ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 

 ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอุบลรัตน์  สันตวัตร   ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายการคลัง 
 ผู้สนับสนุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
 

1. บทสรุปของผู้บริหาร 
ฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มีแผนการพัฒนากระบวนการบริหาร

จัดการด้านต่าง ๆ โดยมีเรื่องของการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการรับเงินและการจ่ายเงินรวมอยู่ใน 
การบริหารจัดการของฝ่ายการคลังที่ให้ความส าคัญในระดับต้น ๆ เช่นเดียวกับการบริหารจัดการหลักด้านอ่ืน ๆ  
ของฝ่ายการคลัง การบริหารเงินฝากธนาคารถูกก าหนดเป็นเป้าหมายหลักในการด าเนินการเพ่ือให้เกิดมาตรฐาน
เทียบเท่ากับระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝากและถอนเงินสดซึ่งเป็นธุรกรรมที่ใช้บริการของธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ 
จ าเป็นต้องมีมาตรฐานที่ดีและสามารถตรวจสอบที่มาและที่ไปของการฝากถอนเงินได้รวดเร็ว ชัดเจน และไม่มีความเสี่ยง
ทางการเงิน งานการเงิน ฝ่ายการคลัง ซึ่งเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบจึงต้องปรับวิธีการท างานและมองหามาตรฐานการ
ด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือให้การรับเงินและจ่ายเงินไม่เกิดโอกาสเสี่ยงในการทุจริต เพ่ือป้องกันก่อนที่จะมีเหตุการณ์ทุจริต 
และไม่เกิดความสูญเสียทางการเงิน หรือควบคุมการด าเนินการไม่ใหเ้กดิค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่จ าเป็น     

งานการเงิน เป็นหน่วยงานสังกัดฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีหน้าที่ในการดูแล
รับผิดชอบด้านการรับและจ่ายเงิน ร่วมถึงการจัดเก็บและรักษาเงินทุกประเภท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็น
องค์กรของรัฐที่มีธุรกรรมทางการเงินหลากหลายเนื่องจากมีพันธกิจทั้งทางด้านการให้บริการทางการแพทย์ การศึกษา 
การวิจัย และด้านวิชาการ ท าให้มีความจ าเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากธนาคารจ านวนมาก เพ่ือรองรับการให้บริการทาง
การแพทย์และพันธกิจต่าง ๆ ส่งผลให้ต้องมีการกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จภายในวันรุ่งขึ้น
(วันท าการ) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของการปฏิบัติการทางการเงิน และเพ่ือความถูกต้อง ครบถ้วน และตรวจสอบได้  
นอกจากนี้เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนและการปรับเปลี่ยนธุรกรรมทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ใหม่ ๆ งานการเงิน  
ฝ่ายการคลัง จ าเป็นต้องมองหานวัตกรรมทางการเงินหรือเครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ ที่ธนาคารพาณิชย์น ามา
ปรับเปลี่ยนวิธีการให้บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพพร้อมกับส่งผลให้มีประสิทธิผลสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการของธนาคาร
พาณิชย์ต่าง ๆ ประกอบกับการเข้าสู่ โลกแห่งยุคดิจิทัลซึ่งรัฐบาลได้ก าหนดให้เป็นยุทธศาสตร์หลักของประเทศ 
สืบเนื่องจากการที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีการท าสัญญาข้อตกลงกับทางธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) ส าหรับโครงการ “Siriraj Smart Hospital” เพ่ือพัฒนาระบบ Application ของโรงพยาบาล (Siriraj 
Connect) จากโครงการดังกล่าวทางธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ได้ เข้ามาน าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ 
ทางการเงินต่าง ๆ ที่ธนาคารมีอยู่เพ่ือให้ทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลพิจารณา ซึ่งจากการศึกษา วิเคราะห์ 
และพิจารณา ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ของธนาคารพาณิชย์กับการปฏิบัติงานปกติด้านการรับและจ่ายเงินโดยน ามา
ประยุกตใ์ช้ให้เกิดเป็นประโยชน์และทันสมัยต่อการใช้งานด้านการบริการของธนาคาร   

งานการเงิน ฝ่ายการคลัง ร่วมประชุมและหารือกับทางธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) อย่างต่อเนื่อง
ก่อนการพิจารณา โดยมีการน าวิธีการปฏิบัติงานและผลิตภัณฑ์ของธนาคารมาเป็นโจทย์ในการพัฒนางานแต่ยังต้องคง
คุณภาพด้านต่าง ๆ ได้แก่ การไม่ให้เกิดความสูญเสียด้านการเงิน การป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต และต้องสามารถ
ตรวจสอบได้ทันเวลาโดยมีข้อมูลเส้นทางการเงินครบถ้วนไม่น้อยกว่าวิธีการท างานในรูปแบบเดิม จากเงื่อนไขและ
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ข้อจ ากัดที่ก าหนดไว้ท าให้งานการเงิน ฝ่ายการคลัง เสนอขอใช้ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร “การบริการรวบรวมเงินจาก
บัญชีต่างธนาคาร (Multi-bank Pooling)” โดยเมื่อน าหลักการ Lean น ามาประยุกต์วิเคราะห์ก่อนการพิจารณา
เลือกใช้บริการให้เกิดความเหมาะสมและเข้ากับการปฏิบัติงานที่ประจ า  

การบริการรวบรวมเงินจากบัญชีต่างธนาคาร (Multi-bank Pooling) เป็นวิธีการใหม่ที่จะท าให้ 
งานการเงิน ฝ่ายการคลัง สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานด้านระยะเวลาได้ดีขึ้น  ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายใน
ด้านการเดินทางไปติดต่อธนาคารและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ นอกจากนี้ยังสามารถเพ่ิมรายได้ในส่วนของผลประโยชน์ทาง
การเงินเช่น ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เป็นต้น การบริการรวบรวมเงินจากบัญชีต่างธนาคาร (Multi-bank Pooling) 
เป็นการบริหารเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันของทุกธนาคารที่เปิดบัญชีไว้และมีการหมุนเวียนเงินเข้าออก 
โดยมอบหมายให้ทางธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ตรวจสอบว่ามีเงินฝากเข้ามาที่บัญชีกระแสรายวันของ
ธนาคารต่าง ๆ ที่อนุญาตเพ่ือท าการถอนเงินอัตโนมัติแทนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และน าฝากเข้าบัญชี  
ออมทรัพย์ซึ่งมีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารทุกวัน การใช้วิธีการดังกล่าวนอกจากเพ่ิมประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ 
แล้วการท างานของธนาคารที่มีทั้ งมาตรฐานต่าง ๆ ทางการเงินรองรับ และความเป็นมืออาชีพ  ยังช่วยให้ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีบรรทัดฐานการท างานและบริหารจัดการทางการเงินเทียบเท่ากับกิจการของ
เอกชน (บริษัทมหาชน) ซึ่งเลือกใช้บริการดังกล่าวเช่นเดียวกัน 

 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 

 

 โครงสร้าง ฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วิสัยทัศน์ วัฒนธรรม พันธกิจ 
วิสัยทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นสถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดินมุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากล   

 

วัฒนธรรมองค์กร  “SIRIRAJ”  ประกอบด้วย 
 S =   Seniority   รักกันดุจพี่น้อง  
 I  =   Integrity   ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้  
 R =   Responsibility  รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา   
 I  =   Innovation  คิดสร้างสรรค์    
 R =   Respect   ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา   
 A =   Altruism   ค านึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง   
 J =   Journey to Excellence and Sustainability มุ่งม่ันพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน 
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พันธกิจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีพันธกิจที่จะจัดการศึกษา เพ่ือผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการ
แพทย์ทุกระดับและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง การวิจัย สร้างบรรยากาศทางวิชาการ ให้บริการทางการแพทย์ที่
มีคุณภาพ คุณธรรม ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และน ามาซึ่งศรัทธา 
และความนิยมสูงสุดจากประชาชนรวมทั้งชี้น าสังคมไทยในด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต 

 

 ผลิตภัณฑ์/บริการที่ส าคัญและกลไกในการส่งมอบให้กับลูกค้า  

 การศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะงานที่เป็นงานประจ าโดยเริ่มจากมุมมองของค่าใช้จ่ายในการด าเนินการว่ามี
รายการอะไรบ้าง เพ่ือน ามาสู่การหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากลที่ยอมรับทั่วไป นอกจากนี้
ต้องสามารถยกระดับการท างานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยต้องไม่เสียค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยนวิธีการ แต่หลักการ
ท างานต้องเท่าเดิมหรือลดระยะเวลาในการท างาน และต้องไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งทางด้านการใช้ทรัพยากร
บุคคล และมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในปัจจุบันหรือที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต 
 

บริการหลักท่ีส าคัญ กลไกส่งมอบบริการลูกค้า 
การบริการรวบรวมเงินจากบัญชีต่างธนาคาร 
(Multi-bank Pooling) เป็นการมอบหมายให้
ธนาคารท าหน้าที่ถอนเงินฝากธนาคารจาก
บั ญ ชี เ งิ น ฝ า ก ก ร ะ แ ส ร า ย วั น แ ล ะ 
น าฝากธนาคารเข้าบัญชีออมทรัพย์ 

การด าเนินการส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานปกติเดิมได้แก่ 
 เพ่ิมดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ที่

ถูกน าฝากเข้าอย่างสม่ าเสมอ 
 ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานประจ า 

ได้แก่ การจัดท าเอกสารเบิกเงิน และ ถอนเงิน /
ขั้นตอนการขอพิจารณาอนุมัติ / ขั้นตอนการจัดท า
เช็คเพ่ือใช้ถอนเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน  

 ป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการท างานผิดพลาด 
(Human Error) 

 ต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ การเดินทางไป
ติดต่อธนาคาร / เอกสารต่าง ๆ (กระดาษ หมึก
พิมพ์ ผงหมึก) / ค่าธรรมเนียมสมุดเช็ค 

 ลดขั้นตอนการด าเนินการตั้งเจ้าหนี้สั่งจ่ายเช็ค ซึ่งมี
ก ารป รั บ วิ ธี ก าร ให้ เข้ ากั บ ก ารด า เนิ น ก ารที่
ปรับเปลี่ยนไป 

การกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
(เจ้าหน้าที่การเงินกลาง) 

 ง่ายต่อการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และ
รวดเร็ว ทั้งบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน และบัญชี 
เงินฝากออมทรัพย์ ที่เก่ียวข้อง 

 
 กลุ่มลูกค้าที่ส าคัญ 

ประเภทผู้รับบริการ กลุ่มลูกค้า 
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ประเภทผู้รับบริการ กลุ่มลูกค้า 
ระดับปฏิบัติการที่ เกี่ยวข้องกับการจัดท า
หนังสือขออนุมัติถอนเงิน และ การกระทบยอด
บัญชีเงินฝากธนาคาร (บัญชีเงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน และ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์) 

 เจ้าหน้าที่การเงินกลาง งานการเงิน 
 

ระดับปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการตัดจ่ายและ
ตั้งเจ้าหนี้สั่งจ่ายเช็ค 

 เจ้าหน้าที่งานบัญชี (ระบบเจ้าหนี้ – AP) 

ระดับปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าเช็ค 
สั่งจ่ายฯ 

 เจ้าหน้าที่การเงินจ่าย งานการเงิน 

ระดับบริหาร  ผู้บริหารที่มีอ านาจอนุมัติตามล าดับชั้น 

ธนาคารพาณิชย์  ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  

 รางวัล/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ 
1. รางวัลชนะเลิศประจ าปี  2551 การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดีเด่นแห่งปี 
(Thailand ICT Excellence Awards 2008  For Siriraj Back Office Project (SI-BACX))  
2. TQM-Best Practices in Thailand จากการน าเสนอบทความ เรื่อง “ระบบการติดตามและประเมินผล 
ด้านงบประมาณ อย่างบูรณาการเพื่อความยั่งยืน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลจากมูลนิธิ
ส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย 
3. ประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) ในพิธีเปิด 
การประชุม HA National Forum ครั้งที่ 16 ภายใต้หัวข้อ “จินตนาการสร้างสรรค์คุณภาพ (Imagination for 
Quality)” ซึ่งจัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) 
4. รางวัลโครงการติดดาว ประจ าปี 2554 รางวัล “นวัตกรรมดีเด่นด้านแนวคิด Lean ประเภทหน่วยงาน จ่ายเช็ค
ทันใจ ใช้ระบบ Electronic Payment”  
5. รางวัลโครงการติดดาว ประจ าปี 2558 รางวัล “นวัตกรรมดีเด่น ประเภททีมสาขา โครงการ 2 คอยเหลือ  
1 คอย ตรวจยาฉับไว จ่ายเงินไม่พลาด”   
6 .ร า ง วั ล  " ก า ร บ ริ ห า ร สู่ ค ว า ม เป็ น เ ลิ ศ  Thailand Quality Class (TQC) "  ป ร ะ จ า ปี  2 5 5 9 
จากกระทรวงอุตสาหกรรม รางวัลดังกล่าวให้ความส าคัญกับระบบบริหารจัดการที่ เป็นเลิศเพ่ือพัฒนา 
ขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจก้าวไปสู่มาตรฐานสากล 
7. รางวัลโครงการติดดาว ประจ าปี 2559 รางวัล “นวัตกรรมดีเด่น ด้านการบริหารทรัพยากร ประเภทหน่วยงาน 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจุดรับช าระเงิน งานการเงิน ฝ่ายการคลัง”  
8. รางวัลโครงการติดดาว ประจ าปี 2561 รางวัล “นวัตกรรมดีเด่น ด้านการบริหารทรัพยากร ประเภทหน่วยงาน 
โครงการพัฒนาระบบการเงินผู้ป่วยนอก (Finance OPD)” 
9. TQM-Best Practices in Thailand จากการน าเสนอบทความ เรื่อง“โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการรับ
ช าระค่ารักษาพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล”  
จากมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย 
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10.รางวัลโครงการติดดาว ประจ าปี 2560 รางวัลนวัตกรรมดีเด่น ประเภททีมสหสาขา โครงการครบถ้วน สมบูรณ์ 
เพ่ิมพูนรายได้ด้วยระบบ Tick Sheet 
11. รางวัลโครงการติดดาว ประจ าปี 2560 รางวัลนวัตกรรมดีเด่น ด้านการบริหารทรัพยากร ประเภททีมสหสาขา 
โครงการพัฒนาระบบการเงินผู้ป่วยนอก (Finance OPD) 
12. รางวัลโครงการติดดาว ประจ าปี 2561 รางวัลนวัตกรรมดีเด่น แนวคิด Lean ประเภททีมสหสาขา โครงการ 
Fast DF 
13. รางวัลโครงการติดดาว ประจ าปี  2561 รางวัลแนวคิด Lean ประเภททีมสหสาขา โครงการโอนง่าย  
จ่ายถูกต้อง ด้วยแนวคิด Lean Fast Payment Transfer 
14. รางวัลโครงการติดดาว ประจ าปี 2561 รางวัลนวัตกรรมดีเด่น ด้านการบริหารทรัพยากร ประเภททีมสหสาขา 
โครงการพัฒนาเครื่องช าระค่ารักษาพยาบาลอัตโนมัติ (Kiosk) 
15. รางวัลโครงการติดดาว ประจ าปี 2561 รางวัลนวัตกรรมดีเด่น ด้านการบริหารทรัพยากร ประเภททีมสหสาขา 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับเงินบริจาคด้วยระบบ Finance Donation และ QR Payment 
16. รางวัลโครงการติดดาว ประจ าปี 2561 รางวัลนวัตกรรมดีเด่น ประเภทหน่วยงาน โครงการการใช้ DCI 
เพ่ือการบริหารเงินต่างประเทศ 
17. TQM-Best Practices in Thailand 19th จากการน าเสนอบทความ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการรับ
ช าระค่ารักษาพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช 
18. TQM-Best Practices in Thailand 20th จากการน าเสนอบทความเรื่อง กระบวนการบริหารเงินลงทุน 
19. TQM-Best Practices in Thailand 20th จากการน าเสนอบทความ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการรับช าระ
เงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกด้วยระบบ (Finance OPD) 
20. TQM-Best Practices in Thailand 20th จากการน าเสนอบทความเรื่อง กระบวนการพัฒนาระบบรับ
บริจาคออนไลน์ 
21. TQM-Best Practices in Thailand 20th จากการน าเสนอบทความ โครงการครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ิมพูน
รายได้ด้วยระบบ Tick Sheet 
22. TQM-Best Practices in Thailand 20th จากการน าเสนอบทความ โครงการลดขั้นตอนการท างานให้เกิด
ประสิทธิภาพด้วยระบบค่าธรรมเนียมแพทย์ (DF : Doctor Fee) 
23. โครงการเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี ประจ าปี 2562 การบริหารจัดการเก็บ
รายได้ของภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 
24. ANQ 17th Congress 2019 Bangkok  “Quality Innovation for sustainability” รางวัล Asian Quality 
Service Award โครงการ Siriraj Connect 

 

3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง ของ “ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ” 
 

กลุ่มลูกค้า ความคาดหวัง/ 
ความต้องการที่ส าคัญ วิธีการประเมิน/ผลลัพธ์ ความถี่ 

ระดับปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าหนังสือขออนุมัติถอนเงินและกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
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กลุ่มลูกค้า ความคาดหวัง/ 
ความต้องการที่ส าคัญ วิธีการประเมิน/ผลลัพธ์ ความถี่ 

 เจ้าหน้าทีก่ารเงิน
กลาง งานการเงิน 

 ลดภาระการปฏิ บั ติ งาน
ประจ าเรื่องการถอนเงินจาก
บั ญ ชี เ งิ น ฝ า ก ธ น า ค า ร
ประเภทกระแสรายวัน และ 
น าฝากเข้าบัญชีประเภท
อ อ ม ท รั พ ย์  ที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการนี้ 

 ลดความเสี่ยงด้าน Human 
Error ต่ าง ๆ  ได้ แก่  ก าร
จัดท าบันทึกอนุมัติผิดพลาด 
/ การตรวจสอบยอดเงินไม่
ถูกต้อง เป็นต้น 

 ล ด ขั้ น ต อ น ก า ร เส น อ
ผู้บริหารอนุมัติการถอนและ
ฝากเงินจากบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่เก่ียวข้อง 

 ลดต้นและค่าใช้จ่าย ได้แก่ 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเอกสาร / 
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใน ด้ า น ก า ร
เดินทางไปติดต่อธนาคาร / 
การลดภาระงานแล้วใช้ใน
การด าเนินการท างานอ่ืน ๆ 
ที่มีความจ าเป็นหรือเป็น
งาน ด้ า น ก าร วิ เค ร า ะ ห์
เพ่ิมขึ้น / เพ่ิมดอกเบี้ยรับ
จากการน าเงินฝากอย่าง
สม่ าเสมอ 

 ช่ วย ใน การป้ อ งกั น ก าร
ทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
การคุ้นชินในการด าเนินการ
เกี่ยวกับการถอนเงินสดออก
จากบัญชีเงินฝากธนาคาร 

 ประเมินการท างานจาก
แบบสอบถามความพึ ง
พอใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ช่วงระยะแรกใน
การปฏิบัติงานที่
ได้รับข้อมูลจาก
ธนาคารฯ 

ระดับปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการตัดจ่ายตั้งเจ้าหนี้เช็ค 

 เจ้าหน้าที่งานบัญชี  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และบันทึกบัญชีเพ่ือให้เข้า
กับขั้นตอนการถอนและน า
ฝากที่ปรับเปลี่ยน 

 ประเมินแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

 ระ ย ะแ รก ที่ มี
การปฏิบัติงาน
ใหม ่
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กลุ่มลูกค้า ความคาดหวัง/ 
ความต้องการที่ส าคัญ วิธีการประเมิน/ผลลัพธ์ ความถี่ 

 ลดความเสี่ยงในเรื่องการตั้ง
เจ้าหนี้ 

ระดับปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าเช็คสั่งจ่าย 

 เจ้ าห น้ าที่ ก าร เงิน
จ่าย 

 ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
ไม่จ าเป็น 

 ลดความเสี่ยงเรื่องจัดท าเช็ค
ด้ ว ย วิ ธี ก าร  Manual ซึ่ ง
อาจจะมีความผิดพลาดได ้

 ประเมินแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

 ระ ย ะแ รก ที่ มี
การปฏิบัติงาน
ใหม ่

ระดับบริหาร 

 ผู้บริหาร  

 
 เพ่ิ มความน่ าเชื่ อถือของ
ข้อมูลจากการด าเนินการ
ของทางสถาบันการเงินและ
น าข้อมูลที่เจ้าหน้าที่การเงิน
กลางมาใช้บริหารจัดการ 
(ข้อมูลที่ได้มีความน่าเชื่อถือ 
/  ก า ร บั น ทึ ก ร า ย ก า ร
ค ร บ ถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง ต า ม
มาตรฐานการบัญชีในระบบ 
SAP แ ล ะ ต ร ง กั บ  Bank 
Statement)  

 ได้ รั บ การราย งานยอด 
เงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ 
โดยน ามาประกอบการ
ตัดสินใจที่ทัน เหตุการณ์
และน าไปบริหารจัดการให้
เกิดผลประโยชน์สูงสุด 

 

 ร า ย วั น / ต า ม
เหตุการณ์ 

หน่วยงานภายนอกคณะฯ 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน) 

 ได้รับเงินฝากบัญชีจากต่าง
ธนาคารเข้ามายังบัญชีของ
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด
(มหาชน) ถูกต้อง ทันเวลา 
และตรวจสอบได้ง่าย 

 ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ 
ศิริราชพยาบาล เป็นองค์กร
ของรัฐแห่งแรก ๆ ที่สมัคร
เข้าใช้บริการ 

 ส า ม า ร ถ น า เส น อ เป็ น
ตั ว อ ย่ า ง ใ ห้ กั บ ลู ก ค้ า 

 ความถู ก ต้ อ งค รบ ถ้ วน 
เมื่ อ มี ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร 
โด ยสอบ ถาม ค วาม พึ ง
พอใจเมื่อเริ่มใช้งาน 

 รายวันที่ มีการ
รับเงินเข้าบัญชี
กระแสรายวัน 



                                                                                                
                                                        

Cost Saving by Multi-bank Pooling Technique   8 

คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 

กลุ่มลูกค้า ความคาดหวัง/ 
ความต้องการที่ส าคัญ วิธีการประเมิน/ผลลัพธ์ ความถี่ 

รายอื่น ๆ ของธนาคาร 
 

 

4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 
 งานการเงิน ฝ่ายการคลัง มีหน้าที่บริหารจัดการด้านการรับเงิน และ การจ่ายเงิน การบริหารจัดการต่าง ๆ 
ถูกก าหนดให้มีมาตรฐานในระดับสากล  ในแต่ละวันงานการเงิน ฝ่ายการคลัง ด าเนินการท าธุรกรรมทางการเงิน
เกี่ยวกับการรับ และ จ่ายเงิน เป็นจ านวนมากและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่ อง จากสถิติ ในปัจจุบัน  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีบัญชีเงินฝากธนาคารซึ่งเปิดบัญชีไว้กับหลายธนาคารเนื่องจากมีความจ าเป็นและ
รองรับกับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ปัจจุบันมีบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทต่าง ๆ ทั้งสิ้นจ านวน 72 บัญชี 
โดยมีรายการธุรกรรมการรับเงินโอนและการจ่ายเงิน แต่ละวันเฉลี่ยสูงสุดถึง 500 รายการต่อวัน ไม่รวมช่วงเวลา  
ที่มีเหตุการณ์พิเศษที่มีผู้บริจาคต้องการบริจาคเงินซึ่งท าให้มีรายการธุรกรรมทางการเงินมากกว่า 1,000 รายการ 
จึงท าให้การบริหารจัดการมีความจ าเป็นต้องท าการกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารภายในวันรุ่งขึ้น (วันท าการ) 
เพ่ือให้ถูกต้อง ครบถ้วน และตรวจสอบได้ พร้อมทั้งจัดท าบันทึกขออนุมัติถอนเงินโดยเสนอผู้บริหารลงนามอนุมัติตาม
ขั้นตอนและจัดท าเช็คสั่งจ่ายเพ่ือน าฝากเช็คเข้าบัญชี สัปดาห์ละ 3 ครั้งต่อ 1 บันทึก จากการที่มีธุรกรรมทางการเงิน
จ านวนมากท าให้งานการเงิน ฝ่ายการคลัง มองหานวัตกรรมทางการเงิน หรือ บริการใหม่ๆ ของสถาบันการเงินที่มี
ชื่อเสียงและน่าเชื่อถือ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้กับธุรกรรมทางการเงินของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
โดยน าร่องบัญชีเงินฝากธนาคารกลุ่มของบัญชีการรับเงินบริจาคจ านวน 8 บัญชี ซึ่งเป็นบัญชีที่มีการหมุนเวียนจ านวน
เงินมูลค่าสูง ส าหรับใช้เป็นต้นแบบและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ส าหรับการปฏิบัติงานรูปแบบนี้กับกลุ่มบัญชีเงินฝาก
ธนาคารอ่ืน ๆ  

 ขั้นตอนกระบวนการจัดท าหนังสือขออนุมัติถอนเงินและน าฝากเข้าบัญชีคณะฯ  
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
ปัญหาที่พบจากกระบวนการจัดท าหนังสือขออนุมัติถอนเงินและน าฝากเข้าบัญชีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 ก่อนการด าเนินโครงการเจ้าหน้าที่การเงินกลาง งานการเงิน ฝ่ายการคลัง  การปฏิบัติงานขั้นตอนท างาน  
ต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็นวิธีการ Manual ซึ่งเป็นการท างานที่ยุ่งยาก อีกทั้งยังมีความเสี่ยงในเรื่องของความผิดพลาดที่เป็น    
ตัวเงิน  ซึ่งการปฏิบัติงานต้องประกอบกับการดูรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารจาก web site ของธนาคาร 
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ซึ่งจากการพิจารณาอาจเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นได้จากการท างาน (Manual error) และในการท าการถอนเงิน 
และฝากเงินและมีข้ันตอนการเสนอผู้บริหารเพ่ืออนุมัติ จึงใช้เวลามากในการด าเนินการปฏิบัติงานทั้งสิ้นต่อครั้ง 370 นาท ี
(6 ชั่วโมง 10 นาที) ท าให้เกิดการสูญเสียเวลาเปล่าในการปฎิบัติงานทั้งสิ้นต่อครั้ง 240 นาที ( 4 ชั่วโมง 10 นาที)   
 

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 
  จากปัญหาข้อจ ากัดที่เจ้าหน้าที่การเงินกลาง ที่ปฏิบัติงานประจ าเป็นวิธีการ Manual  ท าให้เกิดการมองหา
ธุรกรรมทางการเงินใหม่ ๆ ซึ่งเกิดขึ้นในโลกแห่งยุคดิจิทัลโดยเฉพะอย่างยิ่ง การมองหานวัตกรรมทางการเงินหรือ
เครื่องมือทางการเงินที่เป็นช่องทางที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพจึงควรมาจากสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงและเป็นที่
ยอมรับของประเทศเริ่มการมองหาช่องว่างที่จะสามารถเข้าถึงการเปลี่ยนแปลงการท างานให้ด้านการเงินที่ทันสมัย
และเป็นการบริหารความคิดออกนอกกรอบของการท างานเดิม ๆ ที่เคยปฏิบัติมาเป็นเวลานาน การวิเคราะห์การ
ท างานที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีจุดประสงค์เพ่ือลดระยะเวลาการท างาน เป็นการน าแนวคิด 
Lean เข้ามาเป็นตัวช่วยสนับสนุนเพ่ือลดความสูญเปล่าเพ่ิมมาตรฐานการท างานและสามารถท าให้งานที่ท าอยู่ประจ า
ยังคงต้องมีท้ังประสิทธิภาพและประสิทธิผล คงเดิมหรือมากขึ้น นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงความปลอดภัยและคุ้มค่าใน
เรื่องต่าง ๆ และมองไปถึงอนาคตว่าการด าเนินการโครงการนี้จะไม่ก่อเกิดค่าใช้จ่ายทางการเงินหรือค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ 
โดยจากการพิจารณาทั้งหมดแล้วการใช้บริการรวบรวมเงินจากบัญชีต่างธนาคาร (Multi-bank Polling) ช่วยในการ
ลดระยะเวลาท างานจากเดิมใช้เวลาในการด าเนินการต่อครั้ง 370 นาที (6 ชั่วโมง 10 นาที) เหลือเพียง 120 นาที (2 
ชั่วโมง) และลดเรื่องของค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งหมด ได้แก่ ค่ากระดาษท่ีใช้ในการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้อง เช่น  ค่าธรรมเนียมเช็ค และค่าใช้จ่ายเดินทางไปธนาคาร 
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 ขั้นตอนเข้าการเรียกดูรายการโอนเงินเข้าบัญชีคณะฯ 
 

 1.  เข้า E: mail  ที่คณะฯ ได้แจ้งให้ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด(มหาชน) ส่งข้อมูลการท าเช็คสั่งจ่ายโอนเข้า
บัญชีของคณะฯ 

 
 
  

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
2.ใส่รหัสที่ธนาคารก าหนดให้เพ่ือเรียกดูรายการจ านวนยอดเงินโอนเข้าบัญชีฯ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. จะปรากฏข้อมูลของแต่ละบัญชีที่มีรายละเอียดของวันที่ท าการโอน,เลขที่เช็คน าฝากและยอดจ านวนเงิน

ตรวจสอบความถูกต้องของเงินที่เข้าบัญชีคณะฯ เพ่ือน าไปบันทึกรายการทางบัญชี  
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างานและประโยชน์ที่ได้รับ 
 

 โค ร งก าร   Cost Saving by Multi-bank Pooling Technique  ส าม าร ถ ล ด เว ล าแ ล ะต้ น ทุ น 
ในการฝากเงิน เป็นการใช้งาน ที่มีประโยชน์และทันสมัย จากที่คณะฯ เข้าโครงการร่วมกับทางธนาคาร 
ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) มาน าเสนอผลิตภัณฑ์ หรือบริการทางการเงิน เรื่องการใช้บริการรวบรวมเงินจาก 
บัญชีต่างธนาคาร (Multi-bank Pooling) ให้กับทาง งานการเงิน ฝ่ายการคลัง  ที่จะสามารถลดขั้นตอนท างานต่าง ๆ 
ส่วนใหญ่เป็นวิธีการ manual และป้องกันการเกิดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้การการท างาน (Manual error)  
ในการจัดท าหนังสือขออนุมัติถอนการถอนเงิน และ น าฝากเงินเข้าบัญชีคณะฯ  ตอบสนองทันการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ท้าทาย อีกทั้งสนองตอบความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานในฝ่ายการคลัง  ซ่ึงสามารถวัดผลได้ชัดเจน
ในเรื่องของการลดระยะเวลาในการด าเนินการต่อหนึ่งการท ารายการจากเดิม 370 นาที (6 ชั่วโมง 10 นาที)  
เหลือเพียง 120 นาที (2 ชั่วโมง)และลดเรื่องของค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งหมด ได้แก่ ค่ากระดาษที่ใช้ในการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ 
ประมาณ 5,000 บาทต่อปี และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ค่าธรรมเนียมเช็ค และค่าใช้จ่ายเดินทางไปธนาคาร) 
ประมาณ 25,000 บาทต่อปี  
 
สรุปประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม  ได้ดังนี้ 

จ ำนวนเงินท่ีเขำ้

แต่ละบญัชี 

จ ำนวนเงินท่ีเขำ้แต่ละบญัชี 
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  1. เป็นการบริหารความคิดออกนอกกรอบของการท างานเดิม ๆ ที่เคยปฏิบัติมาเป็นเวลานานของเจ้าหน้าที่
การเงินและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีมุมมองในการท างานที่กว้างขึ้นจากการท างานระบบ Manual 

  2. การน าหลักการ Lean เพ่ือลดความสูญเปล่าของกระบวนการท างาน ลดระยะเวลา ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย 
ลดความเสี่ยงในการเดินทาง และต้องให้งานที่ท าอยู่ยังคงต้องมีทั้งประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล คงเดิมหรือมากขึ้น  

  3. ค านึงถึงความปลอดภัยและคุ้มค่าในเรื่องต่าง ๆ โครงการนี้จะไม่ก่อเกิดค่าใช้จ่ายทางการเงิน หรือ ค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่ตามมา 

  4. การท าธุรกรรมทางการเงินที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของธนาคารพาณิชย์ชั้นน าที่มีชื่อเสียงเชื่อถือได้ในระดับสากล 
มาประยุกต์ใช้งานขององค์กร  

  5. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นองค์กรของรัฐแห่งแรกที่ ใช้บริการ (Multi-bank Pooling) 
ให้เทียบเท่ากับองค์กรเอกชนที่มีชื่อเสียงในระดับต้น ๆ ของประเทศไทย ได้แก่ บริษัท โอสถสภา จ ากัด (มหาชน) และ 
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด(มหาชน) เป็นต้น เพ่ือสู่วิสัยทัศน์อย่างยั่งยืน   

  6. การป้องกันความเสี่ยงในด้านต่าง  ๆ ได้แก่ การเสียผลประโยชน์ในการท าเงินสดคงเหลือไปก่อให้เกิดดอก
ผลในเวลาที่เหมาะสม การคงค้างเงินสดไว้ในบัญชีโดยไม่จ าเป็น  

  7. การตรวจสอบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ยังช่วยในเรื่องของการปรับลดขั้นตอนการบันทึกรายการบัญชีลง  
  8. ผู้บริหารทราบรายงานยอดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ และสามารถน าไปวิเคราะห์แผน – ผล 

เพ่ือหาผลตอบแทนที่สูงกว่า  
  9. ระดับคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อยู่ในเกณฑ์ดีมาก – มากที่สุด 

         
ตารางการประเมินผลความพึงพอใจ 

ล าดับ
ที ่

กลุ่มผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 
จ านวน 
(คน) 

สัดส่วน 
(%) 

ภาพรวม 
ความพึงพอใจ 

1 ระดับผู้ปฏิบัติการที่เก่ียวข้อง  5 60 มาก ถึง มากท่ีสุด 
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  1.1  เจ้าหน้าที่การเงินกลาง 2 40 มากที่สุด 
  1.2  เจ้าหน้าที่ตั้งหนี้ตัดจ่าย 1 10 มาก 
  1.2 เจ้าหน้าที่การเงินจ่าย 2 10 มาก 

2. ผู้บริหาร 2 20 มาก 
3 ผู้ประเมินภายนอกองค์กร (ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด มหาชน) 1 20 มาก 

 รวม 8 100 มาก ถึง มากท่ีสุด 
 
7. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน 
 ปัจจัยหลักที่ท าให้กระบวนการของโครงการ  Cost Saving by Multi-bank Pooling Technique 
บรรลุประสิทธิผลได้อย่างยั่งยืน มี 3 องค์ประกอบที่เกี่ยวเนื่องกัน ได้แก่ 

  คน People : ผู้บริหารให้ความส าคัญในการบริหารจัดการคนให้มีการพัฒนางานที่ไม่หยุดนิ่ง โดยท าการ
วิเคราะห์กลุ่มท างานที่มีกระบวนการปฏิบัติงานประจ าต่อเนื่องแบบ Manual ให้สามารถประยุกต์น าเทคโนโลยีของ
ธ น า ค า ร 
ที่ เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินซึ่งเป็นธุรกรรมใหม่ ๆ มาใช้ทดแทนในการปฏิบัติงาน โดยการมอบอ านาจช่วง 
ให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารในการสั่งจ่ายเงินแทนผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมีเป้าหมายให้ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นองค์กรที่มีวิธีการปฏิบัติงานที่ก้าวหน้า / มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน
ประเทศหรือสากล 
 

 ขบวนการ Process  : การน าแนวคิด Lean มาแก้ไขปัญหาของกระบวนการเดิม Pain Point  ที่มีการท างานที่
ยุ่งยากซับซ้อน ลดการผิดพลาด ให้สามารถลดขั้นตอนและลดเวลาการท างาน ที่มีความสะดวก รวดเร็ว และ สามารถ
ตรวจสอบได้ แก้ไขเปลี่ยนกระบวนการท างานแบบเดิม  โดยใช้บริการการรวบรวมเงินจากบัญชีต่างธน าคาร 
Multi - bank  Pooling ลดการสูญเปล่า ไม่ต้องคงเงินสดไว้ในเงินบัญชีเงินฝากธนาคาร เพราะระบบธนาคาร 
จะท าการโอนเงินจากบัญชีหลักไปบัญชีย่อยของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลให้ทุกวันท าการ สามารถ 
น าเงินที่ธนาคารน าฝากเข้าบัญชีของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพ่ือไปหาผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด มีการตรวจสอบความถูกต้อง จัดท าการกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกครั้ง ภายใต้แนวทาง PDCA   (Plan Do 
Check Act) 

 
 

 นโยบาย Policy : การด าเนินการตามกรอบนโยบายที่ทุกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภายใต้
มหาวิทยาลัยมหิดล ต้องยึดมั่นตามนโยบายในเรื่องของความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ พร้อมให้สามารถตรวจสอบระบบ 
ข้อมูล จ านวนเงิน และ ประสิทธิภาพของบุคลากรที่ด าเนินการตามขบวนการที่ใช้บริการการรวบรวมเงินจากบัญชีต่าง
ธนาคาร Multi - bank  Pooling เพ่ิมความเชื่อมั่นโดยสามารถตรวจทานความถูกต้อง การตรวจสอบการกระทบยอดเงิน
ทั้งระบบภายใน ระบบการบันทึกบัญชี (SAP) และระบบรายงานทางธนาคาร (Bank Statement) นอกจากนี้ยังวาง
นโยบายเสริมการจัดการความรู้เพื่อให้บุคลากร ทีมผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องได้มีข่าวสาร ความรู้ที่ พร้อมต่อการปรับตัว
ทันการเปลี่ยนแปลงของนโยบายหรือปัจจัยสภาพแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในการด าเนินการไปสู่ความส าเร็จที่
ไม่ข้ึนกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มงานใดเพียงกลุ่มเดียว  
 
8. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
  ชื่ อ ใน ก ารขอ เปิ ดบั ญ ชี เงิน ฝ ากธน าค าร ขอ ง 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีความหลากหลาย 
  ร ว บ ร ว ม บั ญ ชี เ งิ น ฝ า ก ธ น า ค า ร ข อ ง 

คณ ะแพทยศาสตร์ศิ ริ ราชพยาบาล  ที่ มี ชื่ อและ
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คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
เนื่องจากการขอเปิดบัญชีต้องระบุวัตถุประสงค์ในการน า
บัญชีเงินฝากนั้นไปใช้งาน 
 

วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ใน ก า ร เปิ ด บั ญ ชี ที่ เห มื อ น กั น 
เพ่ือด าเนินการขอใช้บริการกับทางธนาคาร 

 ขาดความรู้ ความเข้าใจ ระบบ Multi Pooling Bank 
ในการท างานของธนาคาร 

 เชิญเจ้าหน้าที่ธนาคารมาให้ความรู้ ความเข้าใจ 
ในระบบการท างานของธนาคาร พร้อมจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานเพ่ือเป็นคู่มือให้เจ้าหน้าที่ของงานการเงิน
กลาง 

 รู ป แบ บ ราย งาน เป็ น ม าต รฐ าน ของธน าค าร 
ซึ่ งมี จ านวนช่องรายการต่าง ๆ  จ านวนมากท าให้
ตัวหนังสือและตัวเลขมีขนาดเล็กยากในการตรวจสอบ
เนื่องจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มีบัญชี 
เงินฝากธนาคารประเภทต่าง ๆ ที่เปิดบัญชีไว้กับธนาคาร
แต่จ านวนมาก  

 ธนาคารด าเนินการสร้างรูปแบบรายงาน  PDF, 
Excel File เพ่ือความสะดวกในการใช้ขึ้น 

 ผู้รับมอบอ านาจช่วงของธนาคารไม่ได้ท าการลงนาม 
ในการสั่งจ่ายเช็ค ท าให้ไม่สามารถน าเช็คฝากเข้าบัญชี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได ้ 
 

 ธนาคารต้นทางโทรศัพท์ ป ระสานติ ดต่ อกับ
เจ้าหน้าที่ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
รับทราบโดยแจ้งขอให้ธนาคารต้นทางน าเช็คฝากเข้า
บัญชีให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภายในวัน
นั้น ๆ  

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เพ่ิมความ
ละเอียด รอบครอบ ในการด าเนินการตรวจสอบ 
ความถูกต้องก่อนน าเช็คฝากเข้าบัญชีธนาคารให้กับ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 
9. ความท้าทายต่อไป 

 เสนอแนวทางให้ธนาคารพิจารณา เพ่ิมเงื่อนไขในการให้บริการ “การรวบรวมเงินจากบัญชีต่างธนาคาร 
Multi Pooling Bank”  ให้สามารถรองรับชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีความแตกต่างกัน    

 การเปิดบัญชีบัญชีเงินฝากธนาคารให้พิจารณาเรื่องของชื่อบัญชีให้เป็นกลาง และสามารถใช้ร่วมในวัตถุประสงค์
ต่างกันได้ เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการด าเนินการ  

 
10. เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี) 

 ประกาศมหาวิทยาลั ยมหิ ดล  เรื่อง หลักเกณ ฑ์ และวิธีการรับ เงิน  การเก็บรักษาเงิน  การเบิก เงิน  
การจ่ายเงิน และการควบคุมดูแลการจ่ายเงิน พ.ศ. 2551 
 


