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Zero Liability Fraud Protection
by Cash Account Control

น ำเสนอโดย
นำงสำวศรินณำ พงษ์ตันกุล

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล
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1.บทสรุปของผู้บริหำร

SolvingProblems

➢ ไม่สำมำรถเรียกดูรำยกำรเงินสดในมือคงค้ำง
ทั้งหมดในระบบ SAP ได้ 

➢ มีจ ำนวนรำยกำรรับช ำระเงินเฉลี่ยสูงถึง 10,000-
12,000 รำยกำรต่อวัน

➢ กำรวิ เครำะห์ข้อมูลเงินสดคงเหลือเป็นแบบ 
Manual ซึ่งต้องจัดท ำด้วย File excel

➢ มีรูปแบบกำรรับช ำระเงินที่มำกขึ้นตำมธุรกรรม
ของธนำคำรและควำมต้องกำรของผู้ช ำระเงิน

➢ กำรวิเครำะห์และตรวจสอบข้อมูล กรณีมีควำม
เสี่ยงหรือควำมสูญเสียทำงกำรเงิน ท ำได้ล่ำช้ำ

➢ เปลี่ยนรูปแบบกำรวิเครำะห์ จำกเดิมที่เป็นแบบ 
Manual เป็นแบบ Automatic โดยพัฒนำและ
ปรับเปลี่ยนรำยกำรบัญชีในระบบ SAP แบบ Line 
Item Management แสดงทุกรำยกำรที่มีกำรบันทึก
บัญชีทั้งหมด มำใช้แบบ Open Item Management 
ที่สำมำรถด ำเนินกำรให้แสดงเฉพำะรำยกำรที่คงค้ำงใน
ระบบได้

➢ ปรับรูปแบบกำร Clearing รำยกำรให้เป็นแบบ 
Automatic Clearing ท ำให้สำมำรถ Clear รำยกำร
แบบอัตโนมัติแทนเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรแบบ Manual

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล
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2. ข้อมูลเก่ียวกับองค์กรและหน่วยงำน

ผังองค์กร - ฝ่ำยกำรคลัง

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล
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3. กำรเรียนรู้ควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง
ของ "ลูกค้ำของกระบวนกำรที่น ำเสนอ" 

เจ้ำหน้ำที่กำรเงินกลำง
• เพ่ิม Requirement ให้ระบบ SAP สำมำรถท ำกำรบริหำรบัญชี

เงินสดและบัตรเครดิตให้เป็นรูปแบบ Open Item Management 
และท ำกำร Automatic Clearing ได้อย่ำงอัตโนมัติ

• ลดเวลำที่ต้องตรวจสอบข้อมูลเงินสดและบัตรเครดิตคงเหลือ
ประจ ำวัน จำกเดิมใช้เวลำ 60 นำท/ีวัน เหลือเพียง 15 นำท/ีวัน  
หรือลดเวลำในกำรท ำงำน 45 นำทีต่อวัน (ลดเวลำท ำงำนลงสูงถึง
ประมำณ 83 %) 

ผู้ให้บริกำร

ผู้มำรับบริกำร ผู้บริหำรและผู้เกี่ยวข้อง
• ได้รับข้อมูลเพื่อน ำไปใช้ในกำรวิเครำะห์อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว 

และทันเวลำ
• ได้รับควำมพึงพอใจในกำรใช้งำนสำมำรถตรวจสอบรำยกำรใน

ระบบ SAP ได้เอง ไม่ต้องรอข้อมูลในรูปแบบรำยงำน

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล
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4. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติในอดีต 

กำรท ำรำยงำนวิเครำะห์ข้อมูลรำยกำรรับเงินแบบ Manual  แบบเดิม 

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล
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5. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่

รวบรวมข้อมูลกำรบันทึกบัญชีในแต่
ละประเภทรำยได้เกี่ยวกับ Cash 
Account Control พร้อมสรุป

เงื่อนไขกำรบันทึกบัญชี

ประชุมกับ ITOne, ITSiriraj และงำนบัญชี เพื่อ
ออกแบบระบบงำน
a. เปิดรหัสบัญชีใหม่ > ปรับระบบที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มเติม
b. ก ำหนดประเภท Open Item
c. สรุป Field ในกำร Clear บัญชี
d. ให้มีกำร Auto Clear

งำนกำรเงินจัดท ำ CR

ท ำกำรทดสอบโปรแกรม 
พร้อมสรุปผลแจ้ง IT

จัดท ำ Scenario Test IT พัฒนำระบบงำน

IT ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมจนใช้งำนได้ ใช้งำนรหัสบัญชีเงินสดและบัตรเครดิต
บัญชีใหม่

User เริ่มใช้งำนจริง

1 2 3

6 5 4

7 8 9

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนโครงกำร

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล
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5. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่  (ต่อ)

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล

ระบบรับช ำระเงิน

BANK

รับช ำระ น ำฝำกธนำคำร

Dr. เงินสด
Cr. รำยได้

Dr. BookBank

Cr. เงินสด
Balance

รำยกำรที่บันทึก
ในระบบ SAP

OPD –OPD Finance (Z3)

IPD – eHis (ZE)

CP – ระบบจอดรถ (ZO)

SFC - Fitness Center (ZO)

OPD - ระบบ OPDEx (ZE)

RD - Web บรจิาค (Zก)

SD Finance Edonation (Zข)

RT - ลงทะเบียนผา่น Web (ZQ)

SW - Wellness (Zค)

CB - ระบบ SAP
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5. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ (ต่อ) 

❑ จัดรำยกำรให้เป็นแบบ Open Item 
Management และ line  Item 
Management 

❑ เพิ่มรหัสบัญชใีหม่ที่รองรับกำรใชง้ำน

❑ เพิ่มรหัสบัญชีเพื่อรองรับธุรกรรมทำง
กำรเงินใหม่

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล

รหัสบัญชีเดิมมีจ ำนวนรำยกำรคงค้ำงค่อนข้ำงมำก
ประมำณ 55 ล้ำนรำยกำร ตั้งแต่เริ่มขึ้นใช้ระบบ SAP 
ในปี 2548

ซ่ึงไม่สำมำรถจัดท ำรำยกำรคงค้ำงดังกล่ำวให้เป็น
รูปแบบ Open Item ได้ จึงต้องท ำกำรขอเปิดรหัส
บัญชีใหม่ 
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5. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ (ต่อ) 

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล
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5. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ (ต่อ) 
❑ ก ำหนดวิธีกำรบันทึกบัญชีให้รองรบักำร Clear บัญชีแบบอัตโนมัติในระบบ SAP

เงื่อนไขส ำหรับ Clear บัญชี 
แบบอัตโนมัติ ในระบบ SAP 
ได้แก่
• Company Code 
• รหัสบัญชี
• Reference Key 1 
• Fund
• Value Date
• ผลรวมของจ ำนวนเงินที่

เท่ำกัน ทั้งด้ำน เดบิต และ 
เครดิต

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล
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5. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ (ต่อ) 

ระบบรับช ำระเงิน
OPD –OPD Finance (Z3)

IPD – eHis (ZE)

CP – ระบบจอดรถ (ZO)

SFC - Fitness Center (ZO)

OPD - ระบบ OPDEx (ZE)

RD - Web บริจาค (Zก)

SD -Finance Edonation (Zข)

RT - ลงทะเบียนผ่าน Web (ZQ)
SW - Wellness (Zค)
CB - ระบบ SAP

OPD
IPD

CP
SFC

OPD
RD
SD
RT
SW
CB

ก ำหนด  Reference key 1

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล
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5. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ (ต่อ) 

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล
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5. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ (ต่อ) 

ปุ่ มสีเขียว แสดง สถานะ Clear item

ปุ่ มสีแดง แสดง สถานะ Open item

ตัวอย่ำงข้อมูลรำยกำร Open Item – แบบใหม่

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล
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5. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ (ต่อ) 

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล

1

1
2

3

ขอ้มลูการรบัเงนิของวนัที ่04/09/2022 

    - ระบบ การเงนิผูป่้วยนอก OPD  ในระบบ SAP ( Z3) 1,445,468.00      

    - ระบบ การเงนิผูป่้วยใน   IPD   ในระบบ SAP  ( ZE) 967,577.38         

รวม 2,413,045.38   

2. ปรบัปรงุรายการ
 ในระบบ SAP รายการปรบัปรงุ ในระบบ SAP  04/09/2022 OPD  ( ZC) (120.00)               

น าฝากธนาคารระหวา่งวนั 04/09/2022  OPD  (ZG) (105,000.00)        

น าฝากธนาคารระหวา่งวนั 04/09/2022  IPD  (ZG) (670,000.00)        

น าฝากธนาคารวนัรุง่ข ึน้    05/09/2022  OPD (ZG) (1,324,407.00)     

น าฝากธนาคารวนัรุง่ข ึน้    05/09/2022  IPD  (ZG) (297,577.38)        

น าฝากธนาคารวนัรุง่ข ึน้    05/09/2022  OPD (ZG) (13,041.00)          

น าฝากธนาคารวนัรุง่ข ึน้    05/09/2022  (ZG) (2,900.00)            

รวม (2,412,925.38) 

ผลรวม  1.+2.+3. -                  

1. เงนิสดรบัเขา้
คณะฯ

3. รายการน าเงนิ
สดฝากธนาคาร ใน

ระบบ SAP

ตวัอยา่ง การแสดงรายการขอ้มลูเงนิสดรบัเขา้คณะฯ  การปรบัปรงุรายการและ

การน าเงนิฝากธนาคาร  ของวนัที ่04/09/2022
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5. กระบวนกำรและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ (ต่อ) 

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล

สำมำรถน ำเงินฝำกธนำคำรได้ครบถ้วนถูกต้อง แสดงถึงประสิทธิผลด้ำนกำรป้องกัน Fraud protection ได้ 100%
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6. กำรวัดและวิเครำะห์คุณภำพของผลกำรท ำงำน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

1. ระบบ SAP สำมำรถท ำกำรบริหำรบัญชีเงินสดและบัตรเครดิตให้เป็นระบบ Open Item 
Management และท ำกำร Automatic Clearing ได้อย่ำงอัตโนมัติ ท ำให้สำมำรถวิเครำะห์
ข้อมูลได้ครบถ้วน รวดเร็วและทันเวลำ

2. ลดเวลำที่ต้องตรวจสอบข้อมูลเงินสดและบัตรเครดิตคงเหลือประจ ำวัน จำกเดิมใช้เวลำ 60
นำท/ีวัน เหลือเพียง 15 นำท/ีวัน  หรือลดเวลำในกำรท ำงำน 45 นำทีต่อวัน (ลดเวลำท ำงำนลง
สูงถึงประมำณ 75 %) 

3. ได้รับควำมพึงพอใจในกำรใช้งำนเพิ่มขึ้น เป็น 100%

4. ประสิทธิผลด้ำนกำรป้องกัน  Fraud protection  100% โดยสำมำรถตรวจสอบได้ว่ำเงินที่
คณะฯ ได้รับทั้งหมดมำสำมำรถน ำฝำกเข้ำบัญชีธนำคำรของคณะได้ครบถ้วน

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล
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7. ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงในกำรแก้ไข

ปัญหำ/อุปสรรค แนวทำงแก้ไข
1. ปรึกษำทำงฝ่ำยสำรสนเทศและบริษทัที่ปรึกษำด้ำนระบบสำรสนเทศ
ในครั้งแรกได้  รับทรำบว่ำไม่สำมำรถด ำเนินกำรท ำได้

2. รหัสบัญชีเงินสดคงเหลือที่ใช้งำนอยู่ไม่รองรบัธุรกรรมกำรรบั
ช ำระเงินรูปแบบใหม่ ๆ

มีควำมมุ่งมั่นที่จะต้องหำวิธีกำรในกำรด ำเนินกำรให้ได้ในที่สดุได้รบัควำม
อนุเครำะห์จำกผู้เชี่ยวชำญของบริษัทที่ปรึกษำด้ำนระบบสำรสนเทศเข้ำ
มำร่วมกันพัฒนำได้ส ำเร็จ

เพ่ิมรหัสบัญชี QR payment  และรหัสบัญชี เงินโอน และก ำหนดให้กำร
บริหำรจัดกำรบัญชีในรูปแบบ Open Item Management

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล

3. ระบบ SAP ติดปัญหำข้อจ ำกัดของปริมำณข้อมูลของบัญชีเงินสดใน

มือและบัญชีเงินสดในมือ-บัตรเครดิตที่มีปรมิำณมำก จ ำนวนรำยกำรคง

ค้ำงค่อนข้ำงมำกประมำณ 55 ล้ำนรำยกำรตั้งแต่เปิดใช้งำนระบบ SAP 

เมื่อปี 2548 

4. กำรบันทึกบัญชีเพ่ือ Clear รำยกำรที่เป็น Open Item ที่มีจ ำนวน

ประมำณ 10,000 – 12,000 รำยกำรต่อวัน โดยเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน

จะต้องด ำเนินกำรใช้ Function manual Clear

สร้ำงรหัสบัญชี เงินสดในมือ และรหัส บัญชีเงินสดในมือ-บัตรเครดิต ใหม่ เพ่ือ
ท ำให้เป็นกำรบริหำรรำยกำรบัญชีดังกล่ำวเป็นแบบ Open Item

ด ำเนินกำรก ำหนดเงื่อนไขในระบบให้สำมำรถจัดท ำแบบ Automatic 
Clearing จำกระบบ SAP ได้
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8. ควำมท้ำทำยต่อไป 

พัฒนำรำยงำนกำรกระทบยอดเงินสดคงเหลือในมือกับใบน ำส่งเงินและบัญชีธนำคำร

➢ น ำเงื่อนไขกำรดูรำยงำนเงินสดคงเหลือในระบบ SAP ไปพัฒนำต่อยอด
ในกำรตรวจสอบและจัดท ำรำยงำนกระทบยอดเงินสดในมือกับใบน ำส่ง
เงินและบัญชีธนำคำร

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล
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9. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ และควำมยั่งยืน 

กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบูรณำกำรขั้นตอนกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงที่
ปรึกษำระบบสำรสนเทศและเจ้ำหน้ำที่กำรเงนิ พร้อมกับก ำหนดแผนกำร

พัฒนำอย่ำงต่อเนื่องอย่ำงชดัเจนโดยก ำหนดเป้ำหมำย 
กำรบริกำรที่เปน็เลิศ

ปรึกษำผู้เชี่ยวชำญของบรษิัทที่ปรึกษำด้ำนระบบสำรสนเทศ เขำ้มำศึกษำระบบกำร
ท ำงำน เพื่อท ำกำรพัฒนำและหำวิธีกำรปรับปรงุระบบงำนใหร้องรับกำรท ำงำนที่

ต้องกำรได้ส ำเร็จ

มุ่งผลลัพธ์ที่ผู้รับบรกิำร & องค์กร
ด้ำนกำรบริกำรที่มีประสิทธิภำพ และ ประสิทธิผลสงูสุด

1

2

3
คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล
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10. เอกสำรอ้ำงอิง

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล

PPTบทคัดย่อ
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ถำม - ตอบ

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล


