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ปจัจบุนั

ครัง้ที ่1 ครัง้ที ่2 ครัง้ที ่3 ครัง้ที ่4
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14.51% 13.73% 8.09% 4.91% 3.81%

(131/903) (14/102) (11/136) (8/163) (21/550)

เป้าหมาย

 (Target)

ผลลัพธ์การด าเนินงาน

ด าเนินการโครงการน ารอ่ง

1. อตัรา

การสง่คนื

เอกสาร

เพือ่แกไ้ข

5%

ตวัวดั/

ตวัชีว้ดั

ส าคญั

(PI/KPI)

ก่อนเริม่

โครงการ 
ต .ค .59-ก .ค .60

ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 20th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร[   ] TQM-Best Practices   
   [] TQM-Progressive Learners 
ประเภทองค์กร  [   ] หน่วยงานธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  [  ] หน่วยงานด้านการศึกษา   

 [] หน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐ  [  ] หน่วยงานทางด้านสาธารณสุข 
ชื่อเรื่องน าเสนอ   เบิกเงินถูกต้อง ท าได้ง่ายดาย ด้วยตัวช่วยสูตรส าเร็จ 
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด  

[  ] 1. การน าองค์กร    [  ] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการนโยบาย  
[  ] 3. การเอาใจใส่ลูกค้าและตลาด  [  ] 4. การวัด การวิเคราะห์ และ การจัดการความรู้  
[  ] 5. การเอาใจใส่ทรัพยากรบุคคล  [] 6. การจัดการกระบวนการ  
[  ] 7. การประยุกต์ระบบมาตรฐานต่างๆเข้ากับการบริหารจัดการ  

ชื่อหน่วยงาน  งานงบประมาณ   ฝ่ายการคลัง   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
ที่อยู่  2  ถนนวังหลัง  แขวงศิริราช  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทรศัพท ์ 02-4198773   
ชื่อผู้เขียน (ผู้น าเสนอ)   นางสาววีรวรรณ์ ลิมปิอนันต์ชัย  ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  

 นายพรหมพร พรมมาส    ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  
โทรศัพท์ 02-4198773  มือถือ 087-5191470  (นางสาววรีวรรณ์ ลิมปิอนันต์ชัย),  
089-6316607(นายพรหมพร พรมมาส)    อีเมล si.financeaudit@gmail.com 
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม”  
การพัฒนารูปแบบเอกสารในการเบิกเงินโดยใช้โปรแกรม Excel เป็นตัวก ากับความถูกต้องครบถ้วนในการท างาน
ทีง่่าย สะดวก เจ้าหน้าที่ประจ า หรือ ผู้ปฏิบัติใหม่ สามารถจัดท าเอกสารได้โดยง่าย  แบบฟอร์มที่ใช้ จัดให้มีการ
เชื่อมโยงข้อมูลที่จ าเป็น และข้อมูลที่สัมพันธ์กัน ตรวจสอบถูกต้องและครบถ้วนได ้ช่วยลดเวลาการจัดท าเอกสาร
เบิกจ่าย ช่วยในการค านวณ การแสดงผลลัพธ์ ทั้งตัวเลขและตัวอักษรได้อย่างถูกต้อง และลดข้อผิดพลาดในการ
ท างาน ไม่ต้องท างานซ้ าท าให้เสียเวลาในการแก้ไข ส่งเอกสารไป-กลับ 
ประสิทธิผล  
1.อัตราการส่งคืนเอกสารเพื่อแก้ไขได้ร้อยละ 3.81 ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่วางไว้ที่ร้อยละ 5  ช่วยการท างานของ
ภาควิชา/หน่วยงานให้ส าเร็จได้อย่างถูกต้อง เพียงระบุข้อมูลให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นงาน ท าให้เอกสารที่ใช้ในการ
เบิกเงิน ถูกต้อง ตามข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล โอกาสผิดพลาดน้อยลง ลดการส่งคืน
เอกสารเพ่ือแก้ไข ช่วยประหยัดต้นทุนเพียงกรอกข้อมูลตามสูตรที่เชื่อมโยงล่วงหน้าในโปรแกรม Excel สามารถ
ควบคุมข้อผิดพลาดในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ผลการด าเนินงาน 
โครงการน าร่อง 
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การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    

  [] อนุญาต   [  ] ไมอ่นุญาต 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่น าเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
              [] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 
 

บทคัดย่อ 
ชื่อเรื่อง :  เบิกเงินถูกต้อง ท าได้ง่ายดาย ด้วยตัวช่วยสูตรส าเร็จ 

ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ฝ่ายการคลัง ตระหนักถึงการปฏิบัติงานให้
ถูกต้องตามข้อบังคับ หลักเกณฑ์และประกาศของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพ่ือให้การจัดการด้าน
งบประมาณ การเงิน การบัญชี การบริหารลูกหนี้ และการวิเคราะห์ต้นทุนได้มาตรฐาน โปร่งใส พร้อมให้
ตรวจสอบ รวมทั้งมีการพัฒนาบุคลากร และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง  

เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินของคณะฯ ถูกต้องตามข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ และในการปฏิบัติ 
ฝ่ายการคลังมีการจัดการอบรมเพ่ือให้ความรู้แก่ผู้รับบริการอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจ
ในการเบิกจ่าย เพ่ือให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างถูกต้อง แต่พบว่ายังมีเอกสารที่ต้องตีกลับส่งคืนเพ่ือแก้ไข ท าให้เกิด
การท างานซ้ า (Rework) เกิดเวลาที่ใช้ในการแก้ไข การรอคอยส่งคืนในทุกขั้นตอน ใช้เวลาการท างานโดยเฉลี่ยถึง 
9 ชั่วโมง/การส่งคืน1 ครั้ง การรับ-ส่งเอกสารในแต่ละขั้นตอนมักจะถูกส่งตามรอบเวลา เช่น รอบเช้า 1 รอบ รอบ
บ่าย 1 รอบ เป็นต้น และการรับ-ส่งเอกสารมีจ านวนขั้นตอนภายในหน่วยงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับโครงสร้างการบังคับ
บัญชา และหลักเกณฑ์ภายในตามที่แต่ละหน่วยงานก าหนด ในการส่งเอกสารไป-กลับ ใช้เวลาโดยเฉลี่ยอย่างน้อย 
12 ขั้นตอน ท าให้สูญเสียเวลาในการรอคอย การท างานซ้ า และมีการใช้ทรัพยากรเพ่ิมเติมจากการรับ-ส่งคืน
เอกสาร ฝ่ายการคลังจึงรวบรวมสาเหตุการส่งคืนเอกสารและพบว่าเกิดจากสาเหตุดังภาพที่ 1 
 
ภาพที่ 1  
สาเหตุการส่งคืนเอกสาร 

 
 
 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน ท างานได้ถูกต้องในการท างานเพียงครั้งเดียว ฝ่ายการคลังจึงออกแบบพัฒนาระบบ

การท างาน โดยศึกษาจากการท างานจริงของผู้ปฏิบัติงานกลุ่มเป้าหมาย ที่ค านึงถึงทั้งวิธีการท างานให้ถูกต้อง  
ก ากับควบคุมด้วยโปรแกรมการท างานของ Excel เพ่ือให้ถูกต้องตามข้อบังคับ และหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย พร้อม
การค านวณและการสะกดค า การแปลงจ านวนเลขเป็นอักษร ท าให้ผู้ใช้งานสามารถมั่นใจว่าการท างานถูกต้อง 
ครบถ้วนและใช้งานง่าย ในปี 2560 ฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจึงจัดโครงการน าร่องร่วมกับ
ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยการใช้แบบฟอร์มที่สร้างขึ้น ท าให้จ านวนเรื่องที่ส่งคืนของ
ฝ่ายการพยาบาลลดลง จากนั้นขยายผลจัดการอบรมผู้ปฏิบัติงานจนประยุกต์ใช้ทั่วทั้งองค์กร ทั้งยังเป็นต้นแบบ
แนวคิด ในการน าโปรแกรม Excel ไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน ส าหรับผู้ใช้งาน และส าหรับผู้ที่เล็งเห็น
ประโยชน์ในการน าไปใช้งานอื่นๆ ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในทุกหน่วยงาน ทั้งองค์กร 
 

/ 
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ภาพที่ 2 วิธีปฏิบัติที่ดีและผลที่ได้รับ 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 3  ขั้นตอนการปรับกระบวนการวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 Timeline แบบฟอร์มและโปรแกรมโครงการน าร่อง-ขยายผลทั่วองค์กร 
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ภาพที่ 5 แบบฟอร์มสูตรส าเร็จใบรับรอง แทนใบเสร็จรับเงินในโปรแกรม Excel 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม Excel สร้างสูตรในการเชื่อมโยงข้อมูล 
ตัวอย่างที่ 1  แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน เป็นแบบฟอร์มที่ใช้เป็นเอกสารประกอบการขอเบิก
จ่ายเงิน เนื่องจากหลักฐานการจ่ายเงินที่ได้รับมีข้อมูลไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดในข้อบังคับของหาวิทยาลัยมหิดล 
หรือตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ กรณีท่ีข้อมูลบนหลักฐานการจ่ายเงินมีข้อมูลดังต่อไปนี้ 
แสดงบนหลักฐานการจ่ายเงินไม่ครบถ้วนจะต้องจัดท าใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินประกอบกับหลักฐาน 
การจ่ายเงินทุกรายการ                             

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 6 แสดงความเชื่อมโยงของข้อมูลบนแบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตัวอย่างที่ 2 แบบฟอร์มเงินยืมทดรองจ่าย เป็นแบบฟอร์มที่ใช้กรณีที่ผู้ ใช้งานต้องการยืมเงินทดรองจ่าย  
สร้างเพ่ือใช้พิมพ์บันทึกขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย สัญญาเงินยืมฯและสรุปรายการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

o ขั้นตอนที่ 1 ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลรายละเอียดผู้ยืมเงิน ภาพที่ 7 และข้อมูลค่าใช้จ่าย ภาพที่ 8 
 
 
 
 
  
 

                                      
1             /        1                               

(1)                                                              
2                                   2                               

(2)                                                              
3     -                         3                               

(3)                                                              
4             
(                              
                                      )  

4                               
(5)                                                      
(6)                                                                

 

 าย  เ  ย    ยื  

 าย  เ  ย ค่า   จ่าย 

 รายการบนหลักฐานการจ่ายเงิน  
ตามข้อบังคับฯ 

(ก) ชื่อ ที่อยู่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  
     ของผู้ขายสินค้า/บริการ  
(ข) ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้า  
(ค) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน  
(ง) รายการและปริมาณสินค้า   
(จ) จ านวนเงินตัวเลขและตัวอักษร  
(ฉ) ลายมือชื่อผู้รับเงิน 
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o ขั้นตอนที่ 2 ผู้ใช้งานสามารถสั่งพิมพ์แบบฟอร์มทีไ่ด้จากการผูกสูตรเชื่อมโยงจากข้อมูลที่ได้จากการบันทึก
เพ่ือขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย ดังภาพที่ 9-11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 

 

ภาพที่ 9 

 ใบสรุปค่าใช้จ่ายเพื่อใช้แนบบันทึก  
ที่แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ต้องการยืม
เงินทดรองจ่าย แบบฟอร์มแสดง 
จ านวนเงินรวมทั้งตัวเลขตัวอักษร  
และ ชื่อผู้จัดท า ให้อัตโนมัติ 
 

 

ภาพที ่11 

 บั นทึ ก ขออนุ มั ติ ยื ม เ งิ นทดรอ งจ่ า ย  
ที่แสดงข้อมูลและรายละเอียด ครบถ้วน 
ถูกต้อง พร้อมแสดงรายการเอกสารที่ผู้ใช้
แบบฟอร์มต้องแนบเอกสารเพ่ิมเติม เพ่ือให้
ผู้ใช้งานสามารถจัดท ารายการยืมเงินได้อย่าง
ถูกต้อง และแนบเอกสารได้อย่างครบถ้วน  

 

ภาพที่ 10 

สัญญาเงินยืมทดรองจ่าย  
ทั้งด้านหน้า-หลังสัญญาแสดงรูปแบบ
สัญญาถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดอย่างสมบูรณ์  
พร้อมแสดงข้อมูลผู้ยืม จ านวนเงินตัวเลข 
ตัวอักษร และก าหนดช าระเงิน ครบถ้วน
ถูกต้อง 

 


