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 สรุปจุดท่ีเป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” 
1. การปรับปรุงกระบวนการทำางานใหม่โดยนำาเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนการทำางานแบบ Manual เพื่อให้ได้
ประสิทธิภาพงานที่สูง และมีมาตรฐานทีด่ีอย่างยั่งยืน
2. การใช้แนวคิดมุ่งการปิดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดตั้งแต่ต้นทาง (zero error at the beginning) โดยรว่มกัน
นำาความต้องการและข้อจำากัดของทุกภาคส่วน มาออกแบบกระบวนการทำางานแบบใหม่ ทำาให้ไม่เกิดความสูญเปล่า
ของการทำางานข้ันตอนซำ้า (Rework) และไม่มีการยกเลิก/แก้ไขปรับปรุงบัญชีในภายหลัง/ข้ามงวดรอบบัญชี

 ประสิทธิผล 
1. ลดเวลาที่ใช้ในการบันทึกบัญชีรับรู้รายได้จากการรับบริจาคตามสัดสว่นของคา่เสื่อมราคาเป็นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรอง (NPAEs) ตามกระบวนการใหม่ ใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง หลังจากทำางานด้วยกระบวนการที่ใช้เทคโนโลยี
3 โปรแกรมชุดคำาสั่ง สามารถลดเวลาในการทำางานเหลือเพียง 0.5 ชัว่โมง จากกระบวนการเดิมที่ต้องพึ่งพาคนในการ
ทำางานมีโอกาสผดิพลาดใช้เวลาถึง 8 ชัว่โมง ลดลงได้มากถึง 450 นาที หรือคดิเป็นร้อยละ 94
2. ไม่มรีายการทีต่้องเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติปรับปรุงบัญชีจากการทำางานที่ผดิพลาดจากการทำางาน
ตามกระบวนการใหม่ (zero error) 

 การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครน้ีได้
[ ] อนุญาต

 การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหวา่งที่นำาเสนอในวันการจดังานขององค์กรผู้สมัครน้ีได้
[ ] อนุญาต

บทคัดย่อ
การพัฒนากระบวนการบันทึกบัญชีรับทรัพย์สินบริจาคแบบอิเลคโทรนิคส์

ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ :
คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นสถาบันการแพทย์ของแผ่นดินท่ีไม่มุ่งหวังกำาไรสูงสุด 

มีประวัติและช่ือเสียงมายาวนานกว่า 130 ปี เป็นส่วนงานท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ปริมาณมากท่ีเก่ียวข้องภายใต้พันธกิจอันสำาคัญท่ีหลากหลาย ท้ังด้านการเรียนการสอน บริการรักษาพยาบาล วิจัย และบริการ
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วิชาการ  มีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรต่างๆเพ่ือใช้ขับเคล่ือนองค์กรปริมาณมาก และมีมูลค่ารวมสูงถึงร้อยละ 30 
ของสินทรัพย์ท้ังหมด เพ่ือพร้อมใช้ในการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังในปัจจุบัน และรองรับการเติบโต
รวมถึงการตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนในอนาคตของทุกพันธกิจท่ีนับวันจะเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว  

 การควบคุมระบบบัญชีและรายงานผลการดำาเนินงานด้านการเงินท่ีสะท้อนการมีธรรมาภิบาลท่ีดี การจัดให้มีมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินสำาหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ เป็นกิจกรรมท่ีคณะฯให้ความสำาคัญเป็นอย่างย่ิง  ตลอดมากระ
บวนการบันทึกบัญชีสินทรัพย์รับบริจาคน้ัน ถือเป็นภารกิจท่ีมีความสำาคัญในการจัดการ เม่ือมีการรับสินทรัพย์รับบริจาคเข้ามา ต้อง
บริหารให้เกิดการรับรู้รายได้ และค่าใช้จ่ายถูกต้องท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีทันการณ์ ทุกเดือนจะตรวจสอบข้อมูล กระทบ
ยอด ปิดบัญชี และนำาข้อมูลจากระบบบัญชีไปจัดทำารายงานทางการเงินเพ่ือนำาเสนอคณะกรรมการผู้บริหารเพ่ือการตัดสินใจ มี
การติดตามรายงานแผน ผลตัวช้ีวัดต่างๆตามยุทธศาสตร์คณะฯ และนำาส่งมหาวิทยาลัยมหิดล ได้อย่างถูกต้องและทันกำาหนด 
นอกเหนือจากการทำางานท่ีถูกต้องเพ่ือสนองตอบต่อหน่วยงานภายในแล้ว ยังต้องพร้อมให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากภายนอกเข้า
มาทำาการตรวจสอบรับรองงบการเงินตามข้อบังคับการบริหารเงินเองของส่วนงานท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลกำากับ 

การได้มาซ่ึงสินทรัพย์น้ันตามกระบวนการทางบัญชี สามารถแบ่งออกเป็น 2 วิธี ได้แก่ วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง  และวิธีการรับ
บริจาค ท่ีผ่านมาคณะฯมีจำานวนรายการสินทรัพย์ท่ีได้รับบริจาคเพ่ิมยอดข้ึนจนถึงปีปัจจุบันมากกว่า 1,200 รายการต่อเดือน และ
มีโอกาสจะเพ่ิมปริมาณอีกในอนาคต  เน่ืองจากภารกิจท่ีมากข้ึน จึงมีการวางอัตรากำาลังของผู้ปฏิบัติงานในงานบริหารพัสดุ ฝ่าย
ทรัพย์สินและพัสดุท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมน้ีหลายคนเพ่ือรองรับงานด้านพัสดุ เจ้าหน้าท่ีเหล่าน้ันจะทำาการบันทึกรายการบัญชีใน
ระบบทรัพย์สินภายใต้ระบบ SAP มีโอกาสท่ีจะบันทึกคู่บัญชีนอกเหนือเง่ือนไขท่ีออกแบบไว้ได้แตกต่างกันไป  หลังจากน้ันจะนำาส่ง
ข้อมูลให้กับงานบัญชีเพ่ือตรวจสอบ และทำาการสร้างรายการบัญชี ด้วย Excel file  ณ วันส้ินงวดบัญชี จากการศึกษา ติดตาม
ปัญหา พบว่ามีการทำางานผิดพลาดหลายประเด็น ได้แก่ การสร้างข้อมูลหลักทรัพย์ผิดประเภทแหล่งเงิน (Fund) ผิดพลาด การ
บันทึกผิดรหัสบัญชี (GL Account)  เป็นต้น  โดยงานบัญชีจะได้รับข้อมูลเพ่ือตรวจสอบ 
จากงานบริหารพัสดุเพียงเดือนละคร้ัง (วันท่ี 5 ของเดือนถัดไปก่อนการปิดรอบบัญชี ในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไปตามท่ีตกลงในข้ัน
ตอนการปิดบัญชีท่ีกำาหนดกันไว้) ข้อมูลท่ีได้รับต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำาไปใช้น้ัน หากพบข้อผิดพลาดจากการ
ทำางานจากท่ีกล่าวข้างต้น  จะทำาให้เกิดความล่าช้าในการทำางานในช่วงปิดงวดบัญชีส้ินเดือนเน่ืองด้วยเวลาท่ีเหลือก่อนปิดงบการ
เงินมีจำากัด  อีกท้ังยังมีกระบวนการท่ีต้องทำาต่อ คือ เม่ืองานบัญชีตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้ว จะนำาข้อมูลไป Upload เข้าระบบ 
SAP ด้วย Template File แบบ Manual ซ่ึงมีข้อจำากดัการทำาข้อมูล Template รองรับข้อมูลได้เพียง 999  บรรทดัต่อ
รายการ ซ่ึงจำานวนรายการสินทรพัย์ที่ต้องดำาเนินการตามกระบวนการมีปริมาณสะสมมากถึง 15,000 รายการต่อ
เดือน จึงสรา้ง Template ทั้งสิ้นถึง 16 ไฟล์งาน ใช้เวลาในการทำางานรวม 8 ช่ัวโมงต่อคร้ังท่ีมีการ Run งาน ด้วยกำาหนด
รอบของการปิดบัญชีภายในวันท่ี 10 ของทุกเดือน ทำาให้การทำางานเหลือเพียง 5 วันทำาการหลังจากได้รับข้อมูลจากงานบริหาร
พัสดุ  ความเสียหายจะเกิด เม่ือการตรวจสอบข้อมูลทำาไม่ทันในรอบการปิดบัญชี มาพบข้อผิดพลาดข้ามงวดบัญชี จะต้องทำาเร่ือง
ขออนุมัติจากผู้บริหารเพ่ือขอปรับปรุงรายการท่ีผิดพลาด หากเกิดการปรับปรุงจำานวนมาก จะเสียเวลาท้ังระดับปฏิบัติการในการ
แก้ไข Rework และเวลาอันมีค่าของผู้บริหารต้องพิจารณาลงนามบันทึกขอปรับปรุงข้ามงวด และยังส่งผลเสียต่อความถูกต้องและ
ความน่าเช่ือถือของข้อมูลท่ีนำาเสนอแก่ท่ีประชุมคณะผู้บริหาร และรายงานท่ีนำาส่งหน่วยงานภายนอก
วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยมท่ีสอดคล้องกับค่าประสิทธิผล 

เพ่ือลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดจากการทำางานท่ีต้องพ่ึงพาคน และเพ่ิมโอกาสในการนำาเวลาท่ีประหยัดได้จากการนำา
เทคโนโลยีมาพัฒนาโปรแกรมชุดคำาส่ังมาใช้ ไปเพ่ิมคุณค่างานวิเคราะห์อ่ืนๆ จึงเกิดการพัฒนาการบริหารงานระหว่างระบบ
สินทรัพย์ถาวร ( Fixed Asset) และระบบบัญชีของคณะฯให้เพ่ิมประสิทธิภาพ ลดความสูญเปล่าได้มากย่ิงข้ึน  คู่ความร่วมมือ จึง
คิดหาโอกาสปิดความเส่ียงจากการทำางานท่ีผิดพลาด โดยนำาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมมือกับฝ่ายสารสนเทศ และท่ี
ปรึกษาด้านสารสนเทศมืออาชีพจากภายนอก ร่วมกันนำาปัญหาท่ีพบ สถิติข้อผิดพลาด ระยะเวลาท่ีใช้ไปของท้ังระดับผู้ปฏิบัติงาน 
และระดับบริหาร การ Rework งาน วิเคราะห์หาสาเหตุหลักของปัญหาไม่พึงประสงค์ ทำาการออกแบบ ปรับปรุงกระบวนการ
ทำางานใหม่โดยนำาเทคโนโลยีท่ีสามารถทดแทนการทำางานแบบ Manual ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพงานให้ดีข้ึน และมีมาตรฐานท่ีดี
อย่างย่ังยืน โดยมีการใช้แนวคิดมุ่งการปิดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดต้ังแต่ต้นทาง (zero error at the beginning) นำาความต้องการ
และข้อจำากัดของทุกภาคส่วน มาออกแบบกระบวนการทำางานแบบใหม่ ทำาให้ไม่เกิดความสูญเปล่าของการทำางานข้ันตอนซำ้า 
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(Rework) และไม่มีการยกเลิก/แก้ไขปรับปรุงบัญชีในภายหลัง/ข้ามงวดรอบบัญชี นอกจากน้ีในการทำางานของระบบยังมีความ
ปลอดภัยในการเข้าทำางาน การเข้าถึงระบบ โดยในการใช้งานโปรแกรมชุดคำาส่ังอัตโนมัติเหล่าน้ี มีการกำาหนด user and 
password ในการเข้าถึง การทำางานตาม authority ท่ีมีการกำาหนดไว้ล่วงหน้า ผ่านระบบสารสนเทศของคณะฯท่ีได้รับการ
ทบทวนตามมาตรฐานความปลอดภัยม่ันคงด้านสารสนเทศ ISO 27001 เป็นประจำา และผ่านการรับรองจากภายนอกทุกรอบ

หลังจากใช้กระบวนการเทคโนโลยี 3 โปรแกรมชดุคำาสั่ง เพ่ือบันทึกบัญชีอัตโนมัติ รับรู้เป็นรายได้จากการรับบริจาค
ตามสัดส่วนของค่าเส่ือมราคาเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรอง (NPAEs)  สามารถลดเวลาในการทำางานในช่วง Rush 
Period เหลือเพียง 0.5 ชัว่โมง จากเป้าหมายที่ตั้งไว้น้อยกวา่ 1 ชั่วโมง จากเดิมที่พึ่งพาคนในการทำางานใช้เวลานานถึง
8 ชัว่โมง การใช้เทคโนโลยีในกระบวนการ ช่วยคืนเวลาทำางานมาได้ถึง 450 นาที หรือลดการใช้เวลาลงคดิเป็นร้อยละ 94 
และไม่มีข้อผิดพลาด ไม่มีรายการท่ีต้องนำาเสนอผู้บริหาร เพ่ือขออนุมัติปรับปรุงบัญชีจากการทำางานท่ีผิดพลาด (zero error)  ผล
งานเชิงประจักษ์จากท้ังหมดเหล่าน้ี คือ ผลจากการปิดโอกาสความเส่ียงทุกประการจากการทำางานด้วยเทคโนโลยีท่ีนำามาใช้พัฒนา
ชุดโปรแกรมคำาส่ังบนระบบ SAP ในส่วนกระบวนการทำางานท่ีเกิดข้อผิดพลาดบ่อยตามสถิติท่ีรวบรวมมา ทดแทนการทำางานด้วย
แบบ Manual โดย 3 โปรแกรมท่ีมากด้วยประสิทธิภาพน้ี  ได้แก่
โปรแกรมตรวจสอบข้ันตอนการสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ โปรแกรม
ตรวจสอบข้ันตอนการรับมูลค่าสินทรัพย์ และโปรแกรม
บันทึกบัญชีรับรู้รายได้สินทรัพย์รับบริจาคให้โดยอัตโนมัติ
ช่วยลดระยะเวลาการทำางาน เพ่ิมประสิทธิภาพและความ
ถูกต้องของข้อมูล 
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