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ระบบ e – check Invoice TUH 
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นำงสำวสินนีำฏ  จิตสำลี  นักวิชำกำรเงินและบญัชี
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1.บทสรุปของผู้บรหิำร
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โรงพยำบำลธรรมศำสตร ์4.0
มุ่งสู่องค์กรแห่งอนำคตเพ่ือประชำชน

(TUH 4.0 Organization of the future for all)

Vision 
โรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ
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2. ขอ้มูลเกีย่วกับองค์กรและหน่วยงำน
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2. ขอ้มูลเกีย่วกับองค์กรและหน่วยงำน (ต่อ)
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โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

1. งำนกำรเงิน
2. งำนบัญชี
3. งำนรำยได้
4. งำนจัดหำพัสดุ
5. งำนทะเบียนและคลังพัสดุ
6. งำนนโยบำยและแผน
7. งำนจัดส่งกลำง
8. หน่วยรับบริจำค

ฝ่ายบริหารแผนและการคลัง 4.0 ในกระบวนการบริหารจัดการ อย่างทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
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2. ขอ้มูลเกีย่วกับองค์กรและหน่วยงำน (ต่อ)
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โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

1. งำนกำรเงิน
2. งำนบัญชี
3. งำนรำยได้
4. งำนจัดหำพัสดุ
5. งำนทะเบียนและคลังพัสดุ
6. งำนนโยบำยและแผน
7. งำนจัดส่งกลำง
8. หน่วยรับบริจำค

ฝ่ายบริหารแผนและการคลัง 4.0 ในกระบวนการบริหารจัดการ อย่างทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

ฝ่ำยบริหำแผนและกำรคลังมีหน้ำท่ีสนับสนุน หน่วยงำนในฝ่ำย ในเรื่อง
1.สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ที่เป็นประโยชน์แก่บุคลากร 
2.สนับสนุนการท างานของทุก ๆ งานในฝ่ายโดยเป็นที่ปรึกษาให้กับทุก ๆ งาน 
ที่คิดว่า ต้องการปรับเปลี่ยนกระบวนการเพื่อเป็นแนวทางในการท างาน
3.สนับสนุน การพัฒนาระบบการท างานใหม่ๆ ที่น าเทคโนโลยีมาใช้
4.สนับสนุนด้านข้อมูล แนะน าด้านการใช้โปรแกรม การน าเทคโนโลยีมาปฏิบัติงาน
5.สนับสนุน กระบวนการท างานของทุกๆงานในฝ่ายฯ ให้เกิดการเชื่อมโยง ต่อเนื่อง 
และเกิดระบบงานใหม่ๆ
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3. กำรเรยีนรูค้วำมต้องกำรและควำมคำดหวังของ
"  ลูกค้ำของกระบวนกำรทีน่ ำเสนอ”                                                                                                                            

ผู้บริหำร

ผู้ปฏิบัติ

บริษัท (ลูกค้ำภำยนอก)

ปัญหาเดิม

- ขำดช่องทำงกำรตรวจสอบของใบแจ้งหน้ี
- ไม่สำมำรถตรวจสอบวันท่ีช ำระเงินของใบแจ้งหน้ีได้
- ระยะเวลำกำรตรวจสอบของใบแจ้งหนี้จำก

เจ้ำหน้ำที่ล่ำช้ำ 

ความต้องการ  
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- สัดส่วนกำรจ่ำยช ำระหนี้ไม่เป็นไปตำมที่
หลักเกณฑ์และไม่สำมำรถวำงแผนกำรลงทุน
ได้

- บริษัทสอบถำมทวงหน้ีกับผู้บริหำรโดยตรง

- วำงระบบสัดส่วนกำรจ่ำยช ำระหนี้ตำม
เกณฑ์อำยุหนี้และตำมข้อตกลงกับบริษัท

- มีระบบกำรตรวจสอบใบแจ้งหนี้ผ่ำนระบบ 
online

- งำนจัดหำพัสดุ ,งำนกำรเงิน,งำนบัญชี บริษัทสอบถำมสถำนะกำรจ่ำยช ำระ
หนี้ตลอดเวลำท ำให้เสียเวลำในกำรตรวจสอบและทุกงำนต้องเข้ำระบบกำร
ในกำรตรวจสอบซึ่งท ำให้ซ้ ำซ้อนในกำรปฏิบัติงำน

- ลดระยะเวลำในกำรติดตำมสถำนะของเจ้ำหนี้ได้
อย่ำงรวดเร็วและสำมำรถประสำนงำนแต่ละงำน
ได้อย่ำงถูกต้อง

- สำมำรถปฏิบัติงำนอื่นได้ในเวลำที่ก ำหนด

- ตรวจสอบใบแจ้งหน้ีจำกระบบ e-Check Invoice TUH
- ตรวจสอบวันที่ช ำระเงินได้
- กรณีใบแจ้งหน้ีที่ติดปัญหำ สำมำรถสอบถำมหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้องได้ตรงจุดและรวดเร็ว 
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4. กระบวนกำรและวิธปีฏิบัติในอดตี 
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5. กระบวนกำรและวิธปีฏิบัติทีไ่ด้ปรบัปรุงใหม่ 
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5. กระบวนกำรและวิธปีฏิบัติทีไ่ด้ปรบัปรุงใหม่ 
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6. กำรวัดและวิเครำะห์คุณภำพของผลกำรท ำงำน 
และประโยชน์ทีไ่ด้รบั
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7. ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงในกำรแก้ไข
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8. ควำมท้ำทำยต่อไป 
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9. ปัจจัยแหง่ควำมส ำเรจ็ และควำมยั่งยืน 
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10. เอกสำรอ้ำงอิง
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HRNOTE สนบัสนุนการเตบิโตขององคก์รโดย HR.//(2565).//PDCA : ความหมาย ประโยชน ์และตวัอย่างใช ้4 ขัน้ตอน

เพือ่พฒันาองคก์รอย่างตอ่เน่ือง.//สบืคน้เมือ่ วนัที ่18 กนัยายน 2565จาก
PDCA : ความหมาย ประโยชน ์และตวัอยา่งใช ้4 ขัน้ตอนเพือ่พฒันาองคก์รอยา่งตอ่เน่ือง | HRNOTE Thailand

ทมีงานเอ็นเทรนน่ิง.//(2565).//PDCA คอือะไร และชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพใหต้วัเราไดอ้ย่างไร.//

สบืคน้เมือ่ วนัที ่18 กนัยายน 2565 จาก https://www.entraining.net/article/PDCA-

%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-

%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B

8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%

E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8

%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E

0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3/

https://th.hrnote.asia/orgdevelopment/what-is-pdca-210610/
https://www.entraining.net/article/PDCA-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3/
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10. เอกสำรอ้ำงอิง
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googleanalyticsthailand.//(2565).//สอนใชง้าน Google Data Studio ตอนที ่1 ส าหรบัผูเ้ร ิม่ตน้.//

สบืคน้เมือ่ วนัที ่18 กนัยายน 2565 จาก
http://googleanalyticsthailand.com/2019/12/24/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%8

9%E0%B8%87%Eวยวม0%B8%B2%E0%B8%99-google-data-studio-

%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1/

บรษิทั แมงโก ้คอนซลัแตนท ์จ ากดั.//(2565).//Lean Management ” การบรหิารแบบลนี เปลีย่นความสญูเปลา่ ใหก้ลายเป็นคณุค่า

.//สบืคน้เมือ่ วนัที ่18 กนัยายน 2565 จาก
https://www.mangoconsultant.com/th/news-knowledge/knowledge/361-%E2%80%9C-lean-management-%E2%80%9D-

%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%

E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%99-

%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E

0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%

B8%B2-

%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E

0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2

https://googleanalyticsthailand.com/2019/12/24/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-google-data-studio-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1/
https://www.mangoconsultant.com/th/news-knowledge/knowledge/361-%E2%80%9C-lean-management-%E2%80%9D-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2
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