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[  ] 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 02-4141791  โทรสำร 02-4199440 เว็บไซต์ www.si.mshidol.ac.th 
ชื่อผู้เขียน (ผู้น ำเสนอ)  

1. นำงสกุลรัตน์        จันทร์แสงศรี  นักวิชำกำรเงินและบัญชี 
2. นำงสำวกัลยำณี      หลวงบำน  นักวิชำกำรเงินและบัญชี 
3. นำยคฑำวุฒิ                      ประวัติศิลป์  นักวิชำกำรเงินและบัญชี 

สนับสนุนและให้ค ำปรึกษำ ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) 
ชื่อผู้ประสำนงำน 
นำงสำวกัลยำณี หลวงบำน โทรศัพท์ 02-4141789 / 062-365 5856 email: Kunlayanee.lua@mahidol.ac.th 
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) ศึกษำและวิเครำะห์ลักษณะงำนที่เป็นงำนประจ ำโดยเริ่มจำกมุมมองของค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรว่ำมีรำยกำรอะไรบ้ำง 
เพ่ือน ำมำสู่กำรประเมินควำมต้องกำรโดยมุ่งหำผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินที่มีคุณภำพและมำตรฐำนสำกลที่ยอมรับทั่วไป 
นอกจำกนี้ต้องสำมำรถยกระดับกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพสูงขึ้นโดยต้องไม่เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำร  
แต่หลักกำรท ำงำนต้องเท่ำเดิมหรือลดระยะเวลำในกำรท ำงำน และต้องไม่ก่อให้เกิดควำมสูญเสียทั้งทำงด้ำนกำรใช้
ทรัพยำกรบุคคล และมีต้นทุนค่ำใช้จ่ำยในปัจจุบันหรือท่ีอำจจะเกิดข้ึนได้ในอนำคต กำรไม่ละเลยกำรมองหำสิ่งใหม่ ๆ มำใช้
ทดแทนก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีของโครงกำรนี้เช่นกัน  
2) กำรน ำนวัตกรรมทำงกำรเงิน หรือ ผลิตภัณฑ์ที่มีมำตรฐำนในระดับสำกล โดยสถำบันกำรเงินที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ 
เข้ำมำใช้ทดแทนกำรท ำงำนที่เป็นระบบกำรท ำงำน manual จำกเดิมใช้เจ้ำหน้ำที่กำรเงินด ำเนินกำรตรวจสอบรำยกำรเงิน
ฝำกคงค้ำงในบัญชีเงินฝำกกระแสรำยวันของธนำคำรต่ำง ๆ เมื่อทรำบว่ำมีเงินฝำกคงค้ำงจึงเริ่มด ำเนินกำรตำมกระบวนกำร
ถอนเงินและไปน ำฝำกเข้ำบัญชีที่มีผลตอบแทนต่อไป โครงกำรนี้สำมำรถวิเครำะห์และประเมินผลกำรใช้งำนจนมั่นใจว่ำ 
กำรน ำวิธีกำรของธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) เรียกว่ำ “บริกำรรวบรวมเงินจำกบัญชีต่ำงธนำคำร (Multi-bank 
Pooling)” มำทดแทนขั้ น ตอนกำรท ำงำน ได้  และยั งสำมำรถลดระยะเวลำในกำรถอน เงินและฝำก เงิน ได้  
อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยไม่ก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ 
3) กำรควบคุม  และ ติ ดตำม  พร้อมทั้ งตรวจสอบกำรท ำงำนอย่ ำงต่อ เนื่ อง นอกจำกนี้ ในกำรด ำเนิ นกำร 
จะมีจุดตรวจสอบที่ ส ำคัญทุกครั้งในกำรท ำงำน ได้แก่  จุดแรก เมื่ อทำงธนำคำรฯ ตรวจสอบแล้วว่ำในบัญชี  
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กระแสรำยวันที่ท ำข้อตกลงไว้มีเงินฝำกคงค้ำง ก่อนที่จะด ำเนินกำรถอนและน ำฝำกเข้ำบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์  
จุดที่ สอง งำนกำรเงิน  ฝ่ ำยกำรคลั ง สำมำรถ เข้ ำ ไปตรวจสอบยอด เงินฝำกออมทรัพย์ ใน ระบบ ธนำคำร 
เพ่ือกระทบยอดรำยกำรเงินฝำกธนำคำรได้ทันที  
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
(เช่น) ผลลัพธ์ด้านของเสียลดลง ต้นทุนต่อหน่วยลดลง รอบเวลาท างานลดลง ความผันแปรของคุณภาพงานลดลง ข้อ
ร้องเรียนของลูกค้าลดลง ผลิตภาพต่อพนักงานเพิ่มข้ึน อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้น วัฒนธรรมองค์กรดีขึ้น อัตรา
การรักษาลูกค้าเพ่ิมขึ้น ยอดขายเพ่ิมขึ้น เป็นต้น  

1) ลดขั้นตอนกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน ฝ่ำยกำรคลัง จำกเดิมใช้เวลำในกำรด ำเนินกำรต่อครั้ง 370 นำที  
(6 ชั่วโมง 10 นำที) เหลือเพียง 120 นำที (2 ชั่วโมง) และลดเรื่องของค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ทั้งหมด ได้แก่ ค่ำกระดำษท่ีใช้ในกำร
พิมพ์เอกสำรต่ำง ๆ ประมำณ 5,000 บำทต่อปี และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ค่ำธรรมเนียมเช็ค และค่ำใช้จ่ำยเดินทำง 
ไปธนำคำร) ประมำณ 25,000 บำทต่อปี     
2) มีขั้นตอนในกำรตรวจสอบที่ชัดเจนในแต่ละจุดก่อนกำรด ำเนินกำร ได้แก่ ก่อนท ำกำรถอนเงินเพ่ือท ำฝำกธนำคำร  
ทำงธนำคำรฯ ส่ง email แจ้งจ ำนวนเงินคงค้ำงซึ่งทำงเจ้ำหน้ำที่กำรเงินสำมำรถใช้เป็นเอกสำรในกำรตรวจสอบได้ 
นอกจำกนี้เมื่อมีกำรฝำกเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ธนำคำรฯ ส่ง email แจ้งรำยกำรเงินฝำกที่ธนำคำรฯ ได้น ำฝำกเพ่ือให้
ตรวจสอบเป็นขั้นตอนสุดท้ำย เพ่ือยืนยันควำมถูกต้อง ครบถ้วน และ สมบูรณ์ ในกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน  
3) เกิดควำมพึงพอใจในกำรด ำเนินกำรเนื่องจำกกำรท ำงำนที่เป็นระบบมำตรฐำนของทำงธนำคำรและกำรท ำงำนในทุก ๆ 
ขั้นตอนต้องมีกำรก ำหนด User และ Password ในกำรเข้ำใช้งำนในแต่ละขั้นตอนกำรท ำงำนซึ่งเป็นมำตรฐำนสำกล 
ของธนำคำร ท ำให้เกิดควำมม่ันใจแต่สำมำรถตรวจสอบได้ตลอดเวลำ 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [   ] อนุญำต  [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [   ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
 
  



 

  3 

บทคัดย่อ 
ชื่อเรื่อง: Cost Saving by Multi-bank Pooling Technique 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 

งำนกำรเงิน เป็นหน่วยงำนในสังกัดของฝ่ำยกำรคลัง คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล 
โดยมีหน้ำที่ เป็นหน่วยงำนที่มีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรรับเงิน  และ กำรจ่ำยเงิน กำรบริหำรจัดกำรต่ำง ๆ ถูกก ำหนด 
ให้มีมำตรฐำนในระดับสำกล เพ่ือให้กำรรับเงิน และ จ่ำยเงินไม่เกิดโอกำสเสี่ยงในกำรทุจริต (ป้องกันกำรก่อทุจริต) สูญเสีย 
ทำงกำรเงิน หรือเกิดค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่มีควำมจ ำเป็น ท ำให้เกิดกำรมองหำธุรกรรมทำงกำรเงินใหม่ ๆ ซึ่งเกิดข้ึน
ในโลกแห่งยุคดิจิทัลโดยเฉพะอย่ำงยิ่ง กำรมองหำนวัตกรรมทำงกำรเงินหรือเครื่องมือทำงกำรเงินที่เป็นช่องทำงที่มีคุณภำพ  
และมีประสิทธิภำพจึงควรมำจำกสถำบันกำรเงินที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของประเทศ ในแต่ละวันงำนกำรเงิน ฝ่ำยกำรคลัง 
ด ำเนินกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินเกี่ยวกับกำรรับ และ จ่ำยเงินเป็นจ ำนวนมำกและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง จำกสถิติ 
ในปัจจุบันคณะฯ มีบัญชีเงินฝำกธนำคำรซึ่งเปิดบัญชีไว้กับหลำยธนำคำรเนื่องจำกมีควำมจ ำเป็นและรองรับกับวัตถุประสงค์ 
ที่แตกต่ำงกัน ปัจจุบันมีบัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภทต่ำง ๆ ทั้งสิ้นจ ำนวน 72 บัญชี โดยมีรำยกำรธุรกรรมกำรรับเงินโอน  
และกำรจ่ำยเงิน แต่ละวันเฉลี่ยสูงสุดถึง 500 รำยกำรต่อวัน ไม่รวมช่วงเวลำที่มีเหตุกำรณ์พิเศษที่มีผู้บริจำคต้องกำรบริจำคเงิน 
ซึ่งท ำให้มีรำยกำรธุรกรรมทำงกำรเงินมำกกว่ำ 1,000 รำยกำร จึงท ำให้กำรบริหำรจัดกำรมีควำมจ ำเป็นต้องท ำกำรกระทบยอด
บัญชีเงินฝำกธนำคำรภำยในวันรุ่งขึ้น (วันท ำกำร) เพ่ือให้ถูกต้อง ครบถ้วน และตรวจสอบได้ พร้อมทั้งจัดท ำบันทึกขออนุมัติ 
ถอนเงินโดยเสนอผู้บริหำรลงนำมอนุมัติตำมขั้นตอนและจัดท ำเช็คสั่งจ่ำยเพ่ือน ำฝำกเช็คเข้ำบัญชี สัปดำห์ละ 3 ครั้งต่อ 1 บันทึก
งำนกำรเงิน ฝ่ำยกำรคลัง จำกกำรที่มีธุรกรรมทำงกำรเงินจ ำนวนมำกท ำให้งำนกำรเงิน ฝ่ำยกำรคลัง มองหำนวัตกรรมทำงกำรเงิน 
หรือ บริกำรใหม่  ๆ ของสถำบันกำรเงินที่มีชื่อเสียงและน่ำเชื่อถือ  เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้กับธุรกรรมทำงกำรเงินของ 
คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล  โดยน ำร่องบัญชีเงินฝำกธนำคำรกลุ่มของบัญชีกำรรับเงินบริจำคจ ำนวน  8 บัญชี  
ซึ่งเป็นบัญชีที่มีกำรหมุนเวียนจ ำนวนเงินมูลค่ำสูง ส ำหรับใช้เป็นต้นแบบและมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ส ำหรับกำรปฏิบัติงำน
รปูแบบนี้กับกลุ่มบัญชีอื่น ๆ  

กำรบริกำรรวบรวมเงินจำกบัญชีต่ำงธนำคำร (Multi-bank Pooling) เป็นธุรกรรมที่ทำงธนำคำรรวบรวมเงิน
คงเหลือจำกบัญชีกระแสรำยวันขององค์กรที่มีอยู่กับธนำคำรต่ำง ๆ มำรวมไว้ในบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรำยวันที่เปิด
บัญชีไว้กับธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) เพียงบัญชีเดียว วัตถุประสงค์เพ่ือสะดวกและสำมำรถน ำเงินไปบริหำรจัดกำรให้
เกิดผลประโยชน์สูงสุด โดยธนำคำรรับท ำหน้ำที่แทนบริษัทในกำรตรวจสอบว่ำมียอดเงินสดคงเหลือในบัญชีเงินฝำกกระแสรำยวัน
ต่ำง ๆ ตำมที่ตกลงหรือไม่ ถ้ำมีธนำคำรจะท ำกำรสั่งจ่ำยเช็คจำกบัญชีเงินฝำกกระแสรำยวันต่ำง  ๆ ตำมที่บริษัทมอบหมำย  
แล้วด ำเนินกำรถอนเงินด้วยเช็คของธนำคำรนั้น ๆ และน ำเช็คฝำกเข้ำบัญชีธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) โดยงำนกำรเงิน 
ฝ่ำยกำรคลัง ได้ท ำกำรวิเครำะห์วิธีกำรด ำเนินกำร และศึกษำขั้นตอนกำรบริหำรจัดกำร แล้วพบว่ำธุรกรรมทำงกำรเงินที่ธนำคำร
ให้บริกำรนี้สำมำรถน ำมำใช้ลดเวลำของขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรของคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลได้  โดยช่วงแรกเริ่ม
ด ำเนินกำรกับกลุ่มบัญชีเงินรับบริจำคซึ่ง คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล ได้ท ำกำรเปิดบัญชีไว้กับธนำคำรหลำยแห่งเพ่ือรองรับ
กำรบริจำคเงินโครงกำรต่ำง ๆ  

กำรประยุกต์ใช้กำรบริกำรรวบรวมเงินจำกบัญชีต่ำงธนำคำร (Multi-bank Pooling) ของธนำคำรไทยพำณิชย์ 
จ ำกัด (มหำชน) เป็นกำรน ำหลักกำร Lean มำคิดประยุกต์ให้งำน เพ่ือลดเวลำ, ลดต้นทุนค่ำใช้จ่ำยและเพ่ิมรำยได้ เป็นกำรบริหำร
เงินฝำกกระแสรำยวันของทุกธนำคำรได้ โดยผูกเรื่องของควำมถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และสำมำรถตรวจสอบได้มำทดแทน 
กำรจัดท ำบันทึกกำรขออนุมัติถอนเงินเพ่ือจัดท ำเช็คสั่งจ่ำยน ำฝำกเงินเข้ำบัญชีประเภทออมทรัพย์ที่มีผลตอบแทน โดยลดขั้นตอน
กำรท ำงำนที่ยุ่งยำกเพ่ือน ำเวลำที่ได้รับกลับคืนมำไปปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ รวมถึงลดควำมเสี่ยงในเรื่องของควำมผิดพลำดที่เป็นตัวเงิน
และเป็นกำรป้องกำรควำมสูญเสียทำงกำรเงินจำกกำรใช้วิธีกำร Manual ในกำรปฏิบัติงำน 
ขั้นตอนที่ส าคัญและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนที่ส าคัญเหล่านั้น ที่ได้ออกแบบ-พัฒนา-น าไปปฏิบัติ  

โครงกำร ลดเวลำและต้นทุนในกำรฝำกเงิน โดยกำรใช้บริกำรรวบรวมเงินจำกบัญชีต่ำงธนำคำร (Multi-bank 
Pooling) เป็นผลสืบเนื่องจำกกำรที่ทำงคณะฯ ได้จัดท ำสัญญำข้อตกลงกับทำงธนำคำรไทยพำณิชย์  จ ำกัด (มหำชน) ส ำหรับ
โครงกำร “Siriraj Smart Hospital” ซึ่งโครงกำรดังกล่ำวจัดท ำ Mobile Application “Siriraj Connect” เพ่ือให้ผู้ป่วยหรือ
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ประชำชนใช้งำนบน Smart Phone ด้วย Function กำรใช้งำนต่ำง ๆ ที่มีประโยชน์และทันสมัย รวมถึงกำรพัฒนำเครื่องช ำระ 
ค่ำรักษำพยำบำลอัตโนมัติ (Kiosk) กำรจัดให้ ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) เข้ำมำน ำเสนอผลิตภัณฑ์ หรือบริกำรทำง
กำรเงินต่ำง ๆ ที่ธนำคำรมีอยู่ นอกจำกนี้งำนกำรเงิน ฝ่ำยกำรคลัง ก็ได้เชิญธนำคำรพำณิชย์ต่ำง ๆ เข้ำมำเสนอผลิตภัณฑ์ 
ทำงกำรเงินต่ำง ๆ เช่นกัน หลังจำกนั้นงำนกำรเงิน ฝ่ำยกำรคลัง ได้ เริ่มจำกขั้นตอนต่ำง ๆ ส ำหรับโครงกำรร่วมกับทำงธนำคำร 
ไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน)ดังต่อไปนี้ 
1. ศึกษำบริกำรต่ำง ๆ ของธนำคำร ที่เป็นธุรกรรมทำงกำรเงินเกี่ยวกับกำรฝำกเงิน – กำรถอนเงิน โดยเชิญเจ้ำหน้ำที่ 
ของธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) มำน ำเสนอ  
2. วิ เครำะห์ กำรด ำเนิ นกำรทำงกำรเงิน  ฝ่ ำยกำรคลั ง  เพ่ื อ พิ จำรณ ำว่ ำธุ รกรรมทำงกำรเงิน ใดบ้ ำงที่ ส ำมำรถ 
ใช้บริกำรของธนำคำรมำทดแทนหรือลดขั้นตอน/กระบวนกำรท ำงำนต่ำง ๆ โดยสิ่งที่ต้องค ำนึงถึง เช่น กำรลดควำมสูญเสียต่ำง ๆ 
(ใช้หลักกำร Lean) กำรเกิดขึ้นของค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ กำรตรวจสอบรำยกำร (ควำมถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลำ) และกำรป้องกัน
ไม่ให้เกิดกำรทุจริต 
3. เลือกกำรบริกำรรวบรวมเงินจำกบัญชีต่ำงธนำคำร (Multi-bank Pooling) เป็นธุรกรรมทำงกำรเงินของธนำคำรมำแทน 
กำรด ำเนินกำร โดยมีข้อจ ำกัด/เงื่อนไขว่ำบัญชีที่ใช้บริกำรต้องมีชื่อบัญชีเหมือนกันทุกตัวอักษรของธนำคำรต่ำง ๆ  
4. หำรือกับธนำคำรเพ่ือพิจำรณำ วิธีกำรใช้บริกำร และขั้นตอนต่ำง ๆ ในกำรท ำงำน เพ่ือดูผลกระทบต่ำง ๆ รอบด้ำน 
นอกจำกนี้ยังศึกษำข้ันตอนในกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงกัน พร้อมพิจำรณำรำยงำนที่ต้องใช้งำนเมื่อเริ่มด ำเนินกำร 
5. จัดท ำจดหมำย และกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริกำร  รวบรวมเงินจำกบัญชีต่ ำงธนำคำร  (Multi-bank Pooling)  
และท ำจดหมำยแจ้งรำยชื่อผู้รับมอบอ ำนำจช่วงให้ธนำคำรต่ำง ๆ รับทรำบว่ำมีกำรมอบอ ำนำจให้ธนำคำร ไทยพำณิชย์ จ ำกัด 
(มหำชน) เป็นผู้ท ำกำรสั่งจ่ำยเช็คแทน  
6. ธนำคำรด ำเนินกำรจัดสอนวิธีกำรใช้งำนระบบและรำยงำนต่ำง ๆ ตำมควำมจ ำเป็นต้องใช้งำน เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่งำนกำรเงิน 
ฝ่ำยกำรคลัง สำมำรถใช้งำนได ้
7. ทดสอบโดยน ำบัญชีที่ เลือกว่ำจะใช้ส ำหรับบริกำรรวบรวมเงินจำกบัญชีต่ำงธนำคำร  (Multi-bank Pooling) ส่งให้ 
ทำงธนำคำร เพ่ือขึ้นใช้งำนในระบบ และติดตำมควำมคืบหน้ำ 

ก่อนกำรด ำเนินโครงกำรเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน งำนกำรเงิน ฝ่ำยกำรคลัง ใช้เวลำในกำรด ำเนินกำรร่วมสูงถึง 370 นำที 
(6 ชั่วโมง 10 นำที ) และขั้นตอนท ำงำนต่ำง ๆ ส่วนใหญ่ เป็นวิธีกำร manual ซึ่งผสมกับกำรดูรำยกำรจำก web site 
ของธนำคำร ซึ่งจำกกำรพิจำรณำแล้วกำรเกิดควำมผิดพลำดก็อำจจะเกิดขึ้นได้กำรกำรท ำงำน (manual error) และในกำรท ำกำร
ถอนเงิน และ ฝำกเงิน ก็มีขั้นตอนและต้องใช้เวลำในกำรด ำเนินกำร โดยจำกกำรพิจำรณำทั้งหมดแล้วกำรใช้บริกำรรวบรวมเงิน
จำกบัญชีต่ำงธนำคำร (Multi-bank Polling) ช่วยในกำรลดระยะเวลำท ำงำนจำกเดิมใช้เวลำในกำรด ำเนินกำรต่อครั้ง 370 นำที 
(6 ชั่วโมง 10 นำที) เหลือเพียง 120 นำที (2 ชั่วโมง) และลดเรื่องของค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ทั้งหมด ได้แก่  ค่ำกระดำษที่ใช้ในกำรพิมพ์
เอกสำรต่ำง ๆ ประมำณ 5,000 บำทต่อปี และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ค่ำธรรมเนียมเช็ค และค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปธนำคำร) 
ประมำณ 25,000 บำทต่อปี  

           
รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 

(Multi-bank Pooling) 
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   โครงกำรนี้เป็นกำรมองหำช่องว่ำงที่จะสำมำรถเข้ำถึงกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเงินที่ทันสมัย และเป็นกำรบริหำร
ควำมคิดออกนอกกรอบของกำรท ำงำนเดิม ๆ ที่เคยปฏิบัติมำเป็นเวลำนำน กำรวิเครำะห์กำรท ำงำนที่เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจำกอดีต
จนถึงปัจจุบัน โดยมีจุดประสงค์เพ่ือลดระยะเวลำกำรท ำงำน (กำรน ำหลักกำร Lean เข้ำมำเป็นตัวช่วยสนับสนุน) แต่จะต้องให้งำน
ที่ท ำอยู่ยังคงต้องมีทั้งประสิทธิภำพ และ ประสิทธิผล คงเดิมหรือมำกขึ้น นอกจำกนี้ยังต้องมองถึงควำมปลอดภัยและคุ้มค่ำในเรื่อง
ต่ำง ๆ ทั้งนี้ยังต้องมองไปถึงอนำคตว่ำกำรด ำเนินกำรโครงกำรนี้จะไม่ก่อเกิดค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน หรือ ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ที่ตำมมำ
ด้วย 

   นอกจำกนี้โครงกำรดังกล่ำวเป็นเสมือนกำรสร้ำงมิติใหม่ส ำหรับกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของธนำคำร
พำณิชย์ชั้นน ำที่มีชื่อเสียงเชื่อถือได้ในระดับสำกลมำประยุกต์ใช้งำนกับงำนกำรเงินปกติขององค์กร  ยังเป็นส่วนส ำคัญ 
ที่เปิดโอกำสให้เจ้ำหน้ำที่กำรเงินมีมุมมองในกำรท ำงำนที่กว้ำงข้ึน และยังเป็นกำรยกระดับกำรท ำงำนให้เทียบเท่ำกับองค์กรเอกชนที่
มีชื่อเสียงในระดับต้น ๆ ของประเทศไทย ได้แก่ บริษัท โอสถสภำ จ ำกัด (มหำชน) และ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ำกัด(มหำชน)  
เป็นต้น ซึ่งก็เลือกใช้วิธีกำรด ำเนินกำรเช่นนี้ด้วย 

   สิ่งส ำคัญอีกประเด็นเป็นเรื่องของกำรป้องกันควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำง  ๆ ได้แก่ กำรเสียผลประโยชน์ในกำรท ำเงินสด
คงเหลือไปก่อให้เกิดดอกผลในเวลำที่เหมำะสม กำรคงค้ำงเงินสดไว้ในบัญชีโดยไม่จ ำเป็น เป็นต้น โครงกำร ลดเวลำและต้นทุน 
ในกำรน ำฝำกเงิน โดยกำรใช้บริกำรรวบรวมเงินจำกบัญชีต่ำงธนำคำร  (Multi-bank Pooling) จึงเป็นอีกโครงกำรหนึ่ ง 
ซึ่งสำมำรถวัดผลได้ชัดเจนในเรื่องของกำรลดระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรต่อหนึ่งกำรท ำรำยกำรจำกเดิม 370 นำที (6 ชั่วโมง 10 
นำที) เหลือเพียง 120 นำที (2 ชั่วโมง) โดยมีกำรปรับขั้นตอนกำรท ำงำนบำงส่วนให้ทำงธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) 
ด ำเนินกำรแทน และปรับวิธีกำรท ำงำนใหม่เป็นกำรตรวจสอบและกระทบยอดเงินฝำกธนำคำร นอกจำกนี้ยังช่วยในเรื่องของ  
กำรปรับลดขั้นตอนกำรบันทึกรำยกำรบัญชีลงแต่ภำพรวมสุดท้ำยเท่ำเดิม 

   จำกกำรด ำเนินโครงกำร ลดเวลำและต้นทุนในกำรน ำฝำกเงิน โดยกำรใช้ บริกำรรวบรวมเงินจำกบัญชี 
ต่ำงธนำคำร (Multi-bank Pooling) ท ำให้เกิดกำรจัดกระบวนกำรทั้งในด้ำนควำมคิดที่มองเรื่องของกำรท ำงำนแบบเดิม และสร้ำง
กำรท ำงำนแบบใหม่ที่โลกยุคปัจจุบันมีวิวัฒนำกำรทำงด้ำนกำรเงินเปลี่ยนไป นอกจำกนี้ยังเป็นต้นแบบในกำรสร้ำงกระบวนกำร
จัดหำนวัตกรรมทำงกำรเงินเข้ำมำช่วยในกำรสร้ำงระบบกำรเงินขององค์กำรให้มีควำมทันสมัย  เกิดควำมรวมเร็วในกำรจัดท ำ
ธุรกรรมทำงกำรเงิน หลีกเลี่ยงและป้องกันควำมเสี่ยงจำกกำรท ำงำนระบบ Manual มำใช้สถำบันกำรเงินที่มีชื่อเสียงและมีระบบ
กำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเงินที่เป็นสำกลทดแทน แต่ที่ส ำคัญคือต้องสำมำรถกระทบยอดเงินฝำกธนำคำรและตรวจสอบขั้นตอน  
กำรท ำงำนที่ส ำคัญได้อย่ำงชัดเจน 


