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ชื่อผู้เขียน (ผู้นาเสนอ) 1. นางสกุลรัตน์ จันทร์แสงศรี
ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
2. นางดรุณี วินันทมาลากูล
ตาแหน่ง รักษาการหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
3. นางสาวสุรางค์ พรหมศร
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
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o สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม”
1. การพัฒนาระบบรับบริจาคที่คานึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล สามารถตอบสนองทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม นโยบายและเทคโนโลยี ได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งตอบโจทย์การบริหารจัดการการรับ
บริจาคตลอดกระบวนการพัฒนา : P วางแผน D ดาเนินการ C ติดตามประเมินผล และ A นาปัญหาอุปสรรคไป
ปรับปรุงจนเกิดวงจรการพัฒนางานให้ดีขึ้นไปอย่างไม่สิ้นสุด
2. การบริหารโครงการพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน : การนาศักยภาพของทุกกลุ่มมาทางานแบบมีส่วนร่วม
มีการจัดการความรู้ คู่มือการทางาน และการบริหารปัญหาอย่างเป็นระบบ ผ่าน Helpdesk
3. การบริหารข้อมูลเพื่อการจัดการด้านการรับบริจาคจากฐานข้อมูลผู้บริจาคที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนนาไปรายงาน
วิเคราะห์แผน-ผล มีรายงานต่างๆทั้งระดับปฏิบัติการ และระดับบริหาร รวมถึงด้านสิทธิประโยชน์ การดูแลสุขภาพ
ของผู้บริจาค การจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุน การแจ้งข่าวสารกิจกรรมของคณะฯ ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ มุ้งเน้นการ
บริจาคอย่างยั่งยื่น ต่อเนื่อง
o ประสิทธิผล
1. ระบบรับบริจาคที่พัฒนาขึ้นเองโดยคานึงถึงประโยชน์และความสะดวกในการบริจาคของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
สมดุล สามารถตอบสนองทันการเปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่อง
2. ระยะเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จากเดิมระบบ SAP ใช้เวลาอย่างต่า 5 นาที เหลือเพียงไม่เกิน 2 นาทีต่อการ
ให้บริการ 1 ครั้งหลังจากใช้ระบบใหม่ด้วยระบบ Finance Donation
3. ความสามารถในการนาเสนอรายงานเพื่อการจัดการด้านการรับบริจาครายเดือน ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
4. ระดับคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจผู้บริจาค อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก
o อนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้
o อนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างทีน่ าเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครนี้ได้
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บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง : กระบวนการพัฒนาระบบรับบริจาค คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลให้ความสาคัญกับการพัฒนาองค์กร บุคลากร ระบบและ
กระบวนการบริหารจัดการเพื่อดาเนินการตามพันธกิจด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการทางการแพทย์ระดับตติย
ภูมิให้มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่วิสัยทัศน์เป็นสถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดินที่ไม่มุ่งหวังกาไรสูงสุด หากแต่มุ่งความก้าวหน้า
ท้าทายในระดับสากลที่ไม่หยุดนิ่ง อดีตที่ผ่านมาคณะฯได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากรัฐบาลแต่ละปีเพียงร้อยละ
20 ซึ่งไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการคณะฯ ทั้งเพื่อการให้การรักษาแก่ผู้ป่วยที่นับวันจะทวีจานวนมากขึ้น การสร้าง
บุคลากรทางการแพทย์การสาธารณสุขไทยที่มีความรู้ความสามารถและจริยธรรมอันดี การให้ทุนการศึกษาอบรมเพื่อต่อ
ยอด พัฒนาความสามารถ ศักยภาพแก่แพทย์ อาจารย์และบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งในและต่างประเทศ การส่งเสริม
การทาวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในระดับโลกจากการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ดีกว่าในการเพิ่มโอกาสการศึกษาวิจัยการ
ใช้ยา วัสดุทางการแพทย์ การค้นหาวิธีการเพื่อการรักษาที่มีประสิทธิผลยิ่งกว่า การบริการวิชาการและภารกิจเพื่อความ
รับผิดชอบต่อสังคม จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่คณะฯต้องเพิ่มความสามารถในการพัฒนาทั้งระบบ กระบวนการ กลยุทธ์และ
ความสามารถของบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทุกมิติเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริจาค อันจะเพิ่มโอกาสการ
ได้รับการสนับสนุนในรูปเงินบริจาคเพื่อการบูรณาการงานในทุกพันธกิจ
การพัฒนาระบบรับบริจาคของคณะฯเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนองค์กรด้วยระบบสารสนเทศ (Develop
IT -driven Organization ) ตามแผนยุทธศาสตร์หลัก ในยุทธศาสตร์ที่ 4 องค์กรที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศอย่าง
ยั่งยืน (Management Excellence and Sustainability) พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้คณะฯ เป็น
องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง (High Performance Organization) สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลและก้าวหน้าอย่าง
ยั่งยืน กระบวนการพัฒนาระบบรับบริจาคของคณะฯ (ภาพที่ 1) คานึงถึงการตอบสนองความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีได้อย่างต่อเนื่อง เดิม คณะฯบันทึกรายการรับบริจาคและนาข้อมูลไป
จัดทาใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ SAP ซึง่ ผู้บริจาคต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดของตนเองใหม่ทุกครั้ง ขาดความสามารถใน
การจัดเก็บประวัติการรับบริจาคเป็นฐานข้อมูล อีกทั้งรูปแบบและกระดาษในการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินเป็นฟอร์มต่อเนื่องที่
พิมพ์จากเครื่อง Dot Matrix เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน ไม่สะดวกในการเรียกรายงานตามที่ต้องการ ต่อมาเพื่อแก้
จุดด้อยที่ไม่สามารถตอบสนองการทางานปริมาณมากได้ทัน การณ์และการนาสารสนเทศจากระบบไปใช้งานต่อ ขาด
ประสิทธิภาพ มีการเพิ่มรูปแบบการรับบริจาคด้วยหลักการ Anywhere any time and amount คณะฯจึงพัฒนา
ระบบเพื่อรองรับช่องทางการรับบริจาคด้วยระบบ Online ผ่านทาง Web Site และเพิ่มการพัฒนาการรับบริจาคผ่าน
ระบบ Finance Donation ที่สามารถให้ บริการรับบริจาคได้ปริมาณมาก พัฒนางานครบวงจรจนถึงการออก
ใบเสร็จรับเงินแบบ Big Lots เพื่อยกระดับการให้บริการทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิตอล คณะฯสร้างความ
ร่วมมือพันธมิตรการให้บริการ ออกแบบระบบเพื่อให้บริการที่ให้ผู้บริจาคเป็นศูนย์กลางและมีความเชื่อมโยงข้อมูลการ
บริ จาคสนองพัน ธกิจ ของกรมสรรพากร และธนาคารแห่ งประเทศไทย ด้วยการให้ บริการรับบริจาคผ่านระบบ QR
Payment และ e-Donation ที่ตอบโจทย์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง
o วิธีปฏิบัติในขั้นตอนที่สาคัญ :
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการรับบริจาคของคณะฯ เน้นการมีส่วนร่วมของกลุ่มทางานด้านการพัฒนาการ
รับบริจาค อันประกอบด้วย ฝ่ายกิจกรรมสื่อสารองค์กรและสังคม ฝ่ายการคลัง ฝ่ายสารสนเทศ และพันธมิตรเครือข่าย
ความร่ ว มมื อ ร่ ว มกัน วิ เคราะห์ โ อกาสการน าความต้องการของผู้ มีส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย การเปลี่ ยนแปลงนโยบายและ
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เทคโนโลยีมาเป็นโจทย์ เพื่อพัฒนาทั้งกลยุทธ บุคลากรและระบบรับบริจาคในทุกขั้นตอนตั้งแต่การนาเข้าข้อมูล การรับ
เงินบริจาครูปแบบต่างๆจนถึงการออกใบเสร็จรับเงิน รูปแบบการพัฒนาระบบฯจัดการผ่านการจัดโครงการโดยกาหนด
วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ กรอบระยะเวลาตามขั้นตอนการดาเนินการ 7 ขั้นตอน ได้แก่ รวบรวมข้อมูลความต้องการ
จากผู้ใช้งาน กาหนดขอบเขตงาน ออกแบบและวิธีการพัฒนา ทดสอบระบบ จัดทาคู่มือและอบรมผู้ใช้งาน ขึ้นใช้งาน
ของระบบ และสรุปติดตามผล การพัฒนาระบบฯของคณะฯเริ่มต้นจากการนาความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อจากัด
ระบบเดิม การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม เชิงนโยบายและเทคโนโลยี มาใช้เป็นองค์ประกอบเพื่อพัฒนา ร่วมกับความ
ต้องการของผู้ใช้งานเพื่อให้ได้ระบบบริจาคใหม่ที่สะดวกและตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริจาค ลดข้อด้อยของระบบ
เดิมทีค่ ณะฯใช้ คือ ระบบ SAP เพิ่มช่องทางในการบริจาคผ่านระบบ Online ที่ผู้บริจาคมีความสะดวก ลดค่าใช้จ่ายและ
เวลาในการดาเนินการ ไม่ต้องเดินทางมา ณ จุ ดรับบริจาค สามารถบริจาคได้ทั้งบัตรเครดิตและเดบิตผ่านทางระบบ
Payment Gateway ของธนาคาร มีความเป็นส่วนตัว บริจาคตามที่ต้องการไม่มีขีดจากัด นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางการ
สื่อสาร ให้ข้อมูลเรื่องราวของการรับบริจาคที่คณะฯต้องการสื่อ การได้รับข้อมูลผู้บริจาคจากผู้บริจาคเองโดยตรงผ่าน
ระบบฯ นับเป็นส่วนสาคัญที่ทาให้คณะฯนามาใช้ในการวางแผนกิจกรรมเชิญชวนให้มาร่วมบริจาคเมื่อมีโครงการอื่นๆ
ต่อมามีการพัฒนาระบบภายใต้ชื่อ Finance Donation เพื่อสร้างความประทับใจได้ตั้งแต่การบริจาคครั้งแรก
จนถึงครั้ งต่อๆไป เน้ น ลดเวลาการรอคอย ช่วยให้ มั่นใจได้ด้านความถูกต้องและการดารงคงอยู่ของข้อมูล มีความ
ปลอดภัยในการทางานทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลผู้บริจาค ช่วยอานวยความสะดวกแก่ทั้งผู้บริจาคและผู้ให้
บริการ ลดข้อผิดพลาด ลดความซ้าซ้อน ลดต้นทุนจากความสูญเปล่าที่เกี่ยวข้อง มีการนาข้อมูลการรับบริจาคในอดีต
และแผนการระดมทุนเงินบริจาคที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมาเป็นฐานข้อมูลในการสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด การ
ปรับลดขั้นตอนการรับบริจาคซึ่งระบบเดิม (SAP)ที่มีหลายขั้นตอนเกิ นจาเป็นมาใช้วิธีการ Mapping รายการและ
Interface ข้อมูลการบริจาคเงินมาบันทึกรายการบัญชี ณ สิ้นวัน ช่วยให้การทางานมีประสิทธิภาพสูง ลดเวลาในการรับ
บริจาคอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลดีต่อความพึงพอใจของทุกภาคส่วน การมีข้อมูลในอดีตไม่ต้องบันทึกรายการพื้นฐานใหม่
เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขบัตรประชาชนในรายผู้บริจาคท่านเดิม มีการเก็บรวบรวมไว้จากการบริจาคครั้งแรกมีส่วนช่วยให้การ
บริจาคคล่องตัวและลดระยะเวลาการรอคอยได้อย่างมีนัยสาคัญ
กลุ่ มทางานด้านการพัฒนาการรั บบริ จาคยัง ไม่หยุดนิ่งที่จะนาเทคโนโลยีทางการเงินที่ทันสมัย รองรับการ
ให้บริการยุค Thailand 4.0 /ยุคดิจิตอล (Digital Service) ด้วยระบบบริจาคที่ผู้บริจาคสามารถใช้งานได้ด้วยตัวเอง
ตามต้องการ เน้นสะดวก คล่องตัว รวดเร็วและปลอดภัย ครอบคลุมการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความจาเป็นเพื่อใช้งาน
นอกเหนือจากการบริจาคครั้งต่อไป การทางานในอนาคตสามารถเชื่อมโยงข้อมูลสาหรับทุกฝ่าย นาระบบไปใช้งานได้ใน
ทุก สถานที่ เมื่ อ มี ก ารรั บ บริ จ าคไม่ เฉพาะภายในรพ.ศิ ริ ร าชเท่ า นั้ น เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายของภาครั ฐ และ
กรมสรรพากร ในเรื่องของการรับเงินบริจาคผ่านระบบ e-Donation คณะฯสร้างโอกาสความร่วมมือกับธนาคารไทย
พาณิชย์ จากัด (มหาชน) พัฒนา QR Payment ในรูปแบบของ e-Donation ผ่านโครงการธนาคารแห่งประเทศไทย
สามารถให้บริการรับบริจาคอย่างชาญฉลาดสอดรับกับแผนการใช้งานของกรมสรรพากร นับเป็นความสาเร็จที่ได้เป็น
หน่วยงานของรัฐแห่งแรกในประเทศไทยที่ให้บริการนี้ โดยมีการเปิดตัวโครงการ e-Donation เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม
2561 ซึ่งจัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข กรมสรรพากร และสมาคมธนาคารไทย
ระบบสารสนเทศทางการเงินเพื่อการรับบริจาคคานึงถึงความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่บันทึก การ
จัดเก็บสืบค้นในระบบสารสนเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสารสนเทศ บุคลากรได้รับการอบรม มีคู่มือการทางาน
การเข้าถึง การนาเข้า การส่งออกภายใต้การควบคุมที่ออกแบบสิทธิการทางานไว้ล่วงหน้าผ่าน User Password ที่ได้รับ
การควบคุมตามมาตรฐานเทคโนโลยีที่ได้รับการรับรอง ช่วยให้การดาเนินการรับบริจาคเป็นไปตามแผนปฏิบัติกา รตาม
โครงการ Thailand Quality Conference & The 20th

3

กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ผู้เกี่ยวข้องสามารถทราบผลสัมฤทธิ์ตามกรอบเวลาของแผน ผ่านการนาข้อมูลสถิติต่างๆทั้งมิติ
ปริมาณและคุณภาพ ได้แก่ มูลค่าเงินบริจ าค จ านวนครั้งการรับบริจาค ความพึงพอใจจากการรับบริการ แยกตาม
กิจกรรม กองทุน ประเภทผู้บริจาคหรือปัจจัยที่สนใจจากฐานข้อมูลในระบบ ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ ติดตามประเมินผล
ประสิทธิภาพการดาเนินการตามตัวชี้วัด และนาเสนอรายงานแผน-ผลทั้งระดับปฏิบัติการและระดับบริหารเพื่อการ
ตั ด สิ น ใจปรั บ แผนด าเนิ น การหากจ าเป็ น การจั ด การฐานข้ อ มู ล สามารถน ามาวิ เ คราะห์ เ พื่ อ หาโอกาสการสร้ า ง
ประสบการณ์การบริจาคใหม่ๆ การออกแบบรูปแบบกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริจาค การให้
สิทธิประโยชน์แก่ผู้บริจาคตามเงื่อนไขการเป็นผู้มีอุปการคุณ เพิ่ม ประโยชน์ในการระดมทุนสาหรับการรับบริจาคโอกาส
ต่อ ๆ ไป ระบบที่ง่าย สะดวก ช่วยให้ผู้บริจาคที่มีความประทับใจ สามารถเป็นผู้ประชาสัมพันธ์การบริจาค เกิดการสร้าง
และการบริ ห ารความสั ม พัน ธ์ ที่ดี เพิ่ มภาพลั กษณ์แ ละความจงรั กภั กดี ใ นการบริจ าคต่ อเนื่อ งจากระบบที่มั่ น ใจได้
(Donator Relationship Management) การนาข้อมูลบริจาคจากฐานข้อมูล อีกทั้งข้อเสนอแนะจากผู้บริจาคจากการ
ประเมินความพึงพอใจจากระบบที่พัฒนา สามารถนาไปใช้ในการออกแบบกิจกรรม โครงการเพื่อผู้บริจาคเดิม และ
วางแผนปฏิบัติการเพื่อเพิ่มการรับบริจาคจากผู้บริจาครายใหม่ตามโอกาส นาข้อมูลจากระบบไปวางแผนประมาณการ
รายได้ รายจ่ายจากการรับบริจาคในการทาแผนการเงินล่วงหน้าภาพรวมของคณะฯ (Medium Term Enterprise
Planning) และนามาซึ่งวงจร Deming Cycle & CQI ในการพัฒนาคณะฯอย่างพลวัต
o ประสิทธิผล
กระบวนการพัฒนาระบบรับบริจาค คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สามารถตอบสนองทันการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆอย่างท้าทาย อีกทั้งสนองตอบความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อ ย่างต่อเนื่อง มีการบริหารข้อมูลการรับ
บริจาคเพื่อการจัดการจากฐานข้อมูลผู้บริจาคที่ได้จากระบบฯสามารถนาไปรายงานวิเคราะห์แผน -ผล หาโอกาสจัด
กิจกรรมการรับบริจาคตอบสนองตรงกลุ่มเป้าหมาย ช่วยตอบโจทย์ของคณะฯในการได้รับเงินสนับสนุนจากการบริจาค
ด้วยความเชื่อมั่นในพลังของการให้ เม็ดเงินบริจาคจากความศรัทธาในประสิทธิภาพงานจะนาไปบริหารจัดการทุกพันธ
กิจของคณะฯเพื่อสู่วิสัยทัศน์อย่างยั่งยืน สรุปประสิทธิผลที่เป็นรูปธรรมได้ ดังนี้
1. ระบบรับบริจาคสามารถตอบสนองความต้องการทีท่ ันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่อง
 ระบบรับบริจาคผ่าน Online ผู้บริจาคทารายการบริจาคได้ด้วยตนเอง
 ระบบรับบริจาค Finance Donation รองรับผู้บริจาคมาติดต่อด้วยตนเอง มีการจัดเก็บประวัติข้อมูลของเลข
ประจาตัว 13 หลักของผู้บริจาคไว้ในการสืบค้นหา กรณีที่ผู้บริจาคท่านเดิมกลับมาบริจาคเงินในครั้งต่อไป ลด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จากเดิมที่ใช้เวลาอย่างต่า 5 นาทีต่อการให้บริการ 1 ครั้งเหลือเพียงใช้เวลา
ไม่เกิน 2 นาทีต่อการให้บริการ 1 ครั้ง สามารถรับบริจาคภายนอกสถานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
 บันทึกประวัติข้อมูลส่วนตัวผู้บริจาค เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นและช่วยลดการบันทึกรายการ เมื่อผู้
บริจาคกลับมาบริจาคใหม่
 ลดขั้นตอนการบันทึกรายการทางบัญชีทุกครั้งเมื่อมีการรับบริจาค แต่ใช้วิธีการ Interface ข้อมูลการรับ
บริจาคไปบันทึกบัญชี ณ สิ้นวัน
 เปลี่ ยนรูป แบบและกระดาษใบเสร็จรับเงิน ให้ เกิดความรวดเร็ว ขึ้น จากเดิมใช้เครื่องพิมพ์แบบ Dot
Matrix (ใบเสร็จรับเงินแบบคาร์บอนต่อเนื่อง) มาใช้เครื่องพิมพ์ LaserJet (ใบเสร็จรับเงินกระดาษA5)
ทาให้ลดระยะเวลาในการออกใบเสร็จรับเงินและแก้ปัญหาเครื่องเสียได้ในเวลาจากัด
 ระบบประมวลผลและสรุปเพื่อใช้นาส่งเงินบริจาค ทาให้ง่ายต่อการตรวจสอบสอบและกระทบยอดเงิ นใน
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ต้อ งสิ้ น วัน และสามารถน าข้ อมู ล การรับ เงิ น บริ จ าคมาวิ เ คราะห์ เ พื่ อรายงานผู้ บ ริ ห ารเพื่ อประเมิ น
ประสิทธิผลของโครงการบริจาคต่าง ๆ
 ผู้บริจาคสามารถสอบถามข้อมูลประวัติการบริจาคเพื่อให้ในการของสิทธิประโยชน์ต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับ
การบริจาคในอดีตได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง
 ระบบรับบริจาคผ่าน QR Payment (e-Donation) ผู้บริจาคสามารถส่งข้อมูลการบริจาคให้แก่กรมสรรพากรได้
ด้วยตนเอง กรมสรรพากรสามารถรับข้อมูลของผู้บริจาคได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและตรงตามเวลาที่กาหนด
โดยผู้บริจาคไม่ต้องนาใบเสร็จรับเงินไปยื่นแบบเพื่อแสดงขอลดหย่อนภาษีประจาปี กรณีผู้บริจาคมีการนาส่งเงิน
ภาษี เ กิ น จะได้ รั บ เงิ น คื น ภาษี เ ร็ ว ขึ้ น และสามารถตรวจสอบข้ อ มู ล การบริ จ าคได้ ต ลอดเวลา บนเว็ บ ไซต์
กรมสรรพากร (www.rd.go.th) นับว่าคณะฯดาเนินการนาร่องให้ระบบภาษีของประเทศไทยได้พัฒนาไม่หยุดนิ่ง
ปัจจุบันกรมสรรพากรได้นาระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation ) มาใช้เพื่อการบันทึกข้อมูลผู้บริจาค
สาหรับสนับสนุนการศึกษาโดยให้หน่วยรับบริจาคเป็นผู้บันทึกรายการ ในกรณีที่ผู้บริจาคไม่สะดวกบริจาคด้วย
วิธีการบริจาคแบบ QR e-Donation
2. ความสามารถในการนาเสนอรายงานเพื่อการจัดการด้านการรับบริจาคจากระบบรายเดือน ไม่เกินวันที่ 10 ของ
เดือนถัดไป
3. สร้างความมั่นใจและศรัทธาต่อการบริจาค เนื่องจากระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลการบริจาคได้ทุกครั้งอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การบริจาค สืบค้นหาข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง รวดเร็ว
4. การรับสิทธิประโยชน์การบริจาค เมื่อผู้บริจาค บริจาคครบตามระเบียบการสมนาคุณผู้อุปการะของคณะฯ สามารถ
นาข้อมูลจากระบบรับบริจาคดาเนินการให้ผู้บริจาคได้รับสิทธิประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
5. ระดับคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจผู้บริจาค อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก
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ภาพที่ 1 กระบวนการพัฒนาระบบรับบริจาค คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
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