
ใบสมัครเพ่ือเสนอบทความในงานการประชุม
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand

ประเภทการสมัคร [ ] TQM-Best Practices  (ต้องจัดทำำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide  
                                    และกำรทดลองนำำเสนอผลงำน)

[  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจดัทำำ Abstract, Presentation Slide 
     และกำรทดลองนำำเสนอผลงำน)

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ        [  ] หน่วยงำนดำ้นกำรศึกษำ  
[  ] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ     [] หน่วยงำนทำงดำ้นสำธำรณสุข

ช่ือเรื่องนำาเสนอ ………………………………………………………..…………………………………………………………..…………………… 
เป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่าน้ัน) 

[  ] 1. กำรนำำองคก์ร [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย 
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกคำ้และตลำด [  ] 4. กำรวดั กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้ 
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล [ ] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร 
[  ] 7. กำรประยุกตร์ะบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร 

ช่ือหน่วยงาน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกยีรติ 
ที่อยู่ 95 ม.8 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120  
โทรศัพท์ 02-9269999  โทรสำร 02-9269325  เว็บไซต์ www.hospital.tu.ac.th
ชื่อผู้เขียน (ผู้นำำเสนอ) นำงสำวพัชยำ  เพ่งจินดำ  ตำำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชี 

                 นำงสำวอุษณีย์  พุทธธนะพทิักษ์ ตำำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชี 
โทรศัพท์ 02-9778028    โทรสำร ……….………………….…….……………… 
มือถือ 095-4931484    อีเมล mink.pp.mm@gmail.com
สรุปจุดท่ีเป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ) 
1) สรำ้งกระบวนกำรชดใช้เงินยืมทดรองรำชกำรให้มีประสิทธิภำพเพิ่มข้ึน
2) เพื่อลดระยะเวลำชดใช้เงินยืมทดรองรำชกำรของผู้ยืมให้ทันตำมเวลำที่กำำหนด
3) สรำ้งควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรชดใช้เงินยืมทดรองรำชกำร
4)เพื่อลดปริมำณลูกหน้ีเงินยืมทดรองรำชกำรที่เกินกำำหนด

ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ) 
(เช่น) ผลลัพธ์ด้านของเสียลดลง ต้นทุนต่อหน่วยลดลง รอบเวลาทำางานลดลง ความผันแปรของคุณภาพงานลดลง ข้อ
ร้องเรียนของลูกค้าลดลง ผลติภาพต่อพนักงานเพิ่มข้ึน อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์เพิ่มข้ึน วัฒนธรรมองค์กรดีข้ึน 
อัตราการรักษาลกูค้าเพิ่มข้ึน ยอดขายเพิ่มข้ึน เป็นต้น 
1)  ลูกหน้ีเงินทดรองรำชกำรชดใช้เงินยืมภำยในเวลำที่กำำหนด ≥ 90 %
2)  จำำนวนลูกหน้ีเงินยืมคงค้ำงลดลง (เกินกำำหนด) = 0 รำย
3)  กำรบริหำรโดยกำร Lean Process เงินยืมทดรองรำชกำร

 …………………………………………………………………………………………………….……………………………….………………………. 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครน้ีได้   

 [ ] อนุญำต  [  ] ไม่อนุญำต
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหวำ่งที่นำำเสนอในวันกำรจดังำนขององค์กรผู้สมัครน้ีได้
             [  ] อนุญำต  [  ] ไม่อนุญำต
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บทคัดย่อ

ช่ือเรื่อง : การพัฒนาระบบเงินยืมทดรองราชการเชิงรกุ

ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ :

          กำรยืมเงินและกำรชดใช้คืนเงินยืมทดรองรำชกำรของโรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติมีจำำนวนผู้ยืม
เพิ่มมำกข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง  ซ่ึงบุคลำกรสว่นมำกยังขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ 
อีกทั้งกำรติดต่อประสำนงำนกับผู้จดัทำำมีช่องทำงที่จำำกัด ขำดควำมสะดวก รวดเร็ว ส่งผลให้กำรยืมเงินและกำรชดใช้
เงินยืมล่ำช้ำไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขเวลำที่กำำหนด จึงได้มีแนวคดิพัฒนำและปรับปรุงระบบเงินยืมทดรองรำชกำรเชิงรุก 
โดยเกิดจำกกำรคิดวิเครำะห์บูรณำกำร  กำรบริหำรกระบวนกำรอยำ่งเป็นระบบครบวงจรอยำ่งยั่งยืน เพื่อให้ได้
ผลลัพธ์ที่ดี และมีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 

วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย:
วิสัยทัศน์ (Vision)
 TUH 4.0 ORGANIZATION OF THE FUTURE FOR ALL
 โรงพยำบำลธรรมศำสตร์ 4.0 มุ่งสู่องค์กรแห่งอนำคตเพื่อประชำชน
พันธกิจ (Mission)
      1. ให้บริกำรที่เป็นเลิศดำ้นกำรรักษำพยำบำล กำรฟื้นฟู กำรป้องกันโรคและกำรสรำ้งเสริมสุขภำพแก่
 ประชำชน
      2. สนับสนุนและมีส่วนร่วมกับคณะตำ่ง ๆ ให้เกิดกำรเรียนกำรสอนที่มีประสิทธิภำพเพื่อผลติบัณฑิตที่มี
 คุณภำพสู่สังคม
 3. เป็นองค์กรทำงวิชำกำรที่สนับสนุน ชี้นำำสังคมและชุมชน
 4. สร้ำงและสนับสนุนงำนวจิัยและนวัตกรรมที่ทรงคุณคำ่ นำำสูก่ำรปฏิบัติเพื่อประชำชน
วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)

 รพธ. รัก พัฒนำ ธรรมำภิบำล
 รัก ควำมรู้สึกในเชิงบวกที่มตี่อประชำชน ผู้ป่วย วชิำชพี องคก์ร ครอบครวั และตนเอง
 พัฒนำ กำรเปลี่ยนแปลงในทำงที่ดีข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง
 ธรรมำภิบำล ยุตธิรรม โปร่งใส และมีหลักธรรม

ค่านิยม (Core Values): Think “TRANSFORM”
  Thammasat Spirit : เรำจะยึดมั่นในจติวิญญำณธรรมศำสตร์ “กำรสรำ้งสิทธิเสรีภำพและควำมเท่ำเทียม
 ในสังคม”
  Research and Innovation :  เรำจะสนับสนุนกำรสรำ้งงำนวิจัยและนวัตกรรม เพื่อนำำองค์กรเปลี่ยนแปลง
 สู่ควำมเป็นเลิศ
  Accreditation :  เรำจะมุ่งมั่น กำรรับรองคุณภำพ สู่มำตรฐำนควำมเป็นเลิศ
  Nature : เรำจะพิทกัษ์รักษำสิ่งแวดลอ้ม เพื่อส่งเสริมกำรรักษำและรว่มรับผิดชอบต่อสังคม
  Skills :  เรำจะหมั่นใฝ่หำควำมรู้และพัฒนำทกัษะกำรทำำงำน เพื่อส่งมอบคุณค่ำทีด่ีสู่ผู้ป่วย
  Financial Sustainability :  เรำจะรว่มสรำ้งเสถียรภำพดำ้นกำรเงินเพื่อควำมอยูร่อดขององค์กร
 organization of the Future :  เรำจะเป็นส่วนหน่ึงของควำมสำำเร็จในกำรก้ำวสู่องค์กรแห่งอนำคต
  Moral Hospital :  เรำจะประพฤติตนตำมหลักคุณธรรมเพื่อควำมสุขในองค์กร
อัตลักษณ์คุณธรรม

 ซ่ือสัตย์ รับผิดชอบ ใสใ่จบริกำร
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 ข้ันตอนที่สำำคัญและวิธีปฏิบัติในข้ันตอนที่สำำคัญเหล่ำน้ัน ที่ได้ออกแบบ-พัฒนำ-นำำไปปฏิบัติ แล้วนำำไปสู่กำร
ป้องกันไม่ให้ปัญหำเกิดซำ้ำ ยกระดับคุณค่ำของผลกำรทำำงำนที่ส่งมอบให้แก่ลูกคำ้ หรือ สำมำรถสนองตอบควำม
คำดหวังของลูกค้ำไดด้ีข้ึน

 ควรอธิบำยโดยใช้ Flowchart, แบบฟอร์ม, ตำรำง หรือ เครื่องมือคุณภำพ ที่เหมำะสม
1) ปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มกำรขอยืมเงิน โดยระบุวันที่ชดใช้และกำรคืนเงินสดเหลือจ่ำยพร้อมแจ้งหลักฐำน

ประกอบกำรส่งชดใช้เงินยืมอย่ำงละเอียด (Web site รพ.ธ/ฝำ่ยบริหำรแผนและกำรคลัง/งำนบัญชี) ผู้ยืม
สำมำรถสแกน QR code ทำงด้ำนซ้ำยของแบบฟอร์มขอยืมเงิน เพื่อเข้ำไปศึกษำระเบียบหลักเกณฑ์ของกำร
ยืมเงินและชดใช้เงินยืมทดรองรำชกำร และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มกำรขอยืมเงินทดรองรำชกำร (กรอกรำยละเอียดให้ครบถ้วน)

แบบฟอร์มเดิม  
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แบบฟอร์มใหม่

                   

2) กำรจัดบรรยำย Knowledge Management เกี่ยวกับระเบียบและวิธีกำรยืมเงินและชดใช้เงินยืมทดรอง
รำชกำร พร้อมเอกสำรตวัอย่ำงกำรยืมและกำรชดใช้ที่ถูกต้องเป็นไปตำมระเบียบที่ปฏิบัติ เช่น กำรบรรยำย
ให้ควำมรู้ที่หน่วยงำน และกำรจดัโครงกำรอบรมให้ควำมรู้แก่บุคลำกรของโรงพยำบำล 

3) กำรปรับเปลี่ยนธรุกรรมทำงกำรเงิน จำกเดิมให้ผู้ยืมรับเช็คที่งำนกำรเงิน เปลี่ยนเป็น ผู้จัดทำำนำำเช็คเข้ำบัญชี
ธนำคำรและแจ้งข้อควำมผำ่นโทรศพัท์มือถือผู้ยืม

4) จดัทำำแบบฟอร์มกำรขอตั้งงบประมำณ เพื่อให้ผู้ยืมทรำบถึงระเบียบอัตรำคำ่ใช้จำ่ยในกำรเบิกจำ่ยแต่ละ
รำยกำรก่อนกำรเขียนโครงกำร  โดยสำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มที่ Website รพ.ธ  ระบบ HR Training  
ทั้งน้ีผู้ยืมสำมำรถติดตำมสถำนะกำรเบิกจ่ำยได้ทีร่ะบบติดตำมงบพัฒนำบุคลำกร ผำ่น Google sheet 
(เฉพำะงบพัฒนำบุคลำกร)
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ตัวอยำ่งแบบฟอร์มขอเบิกคำ่ใช้จำ่ยในกำรอบรม ประชุม  สัมมนำ

5) สถำนกำรณ์ในปัจจุบันที่มีโรคระบำด Co-vid 19 กำรเว้นระยะห่ำงเป็นเรื่องสำำคัญ จึงเกดิแนวคิดกำรบริหำร
กระบวนกำร โดยปรับเปลี่ยนข้ันตอนเพื่อลดระยะเวลำและสำำเนำเอกสำร 

 เดิม  ผู้ยืมนำำส่งเอกสำรดว้ยตนเอง เปลี่ยนเป็น ให้ผู้ยืมยื่นแบบฟอร์มกำรขอยืมเงินผ่ำนระบบ 
Google form บันทึกข้อมูลพร้อมแนบไฟล์เอกสำร 

 เดิม ผู้จัดทำำนำำส่งเช็คที่ธนำคำร เปลี่ยนเป็น ยกเลิกกำรใช้เช็ค และนำำข้อมูลกำรจ่ำยเข้ำระบบ 
Internet Banking  ตำมข้ันตอนของธนำคำร โดยผู้บริหำรอนุมัติผ่ำนระบบ 
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นำาไปปฏิบัติ 
     พัฒนำกระบวนกำรยืมเงินและชดใช้เงินยืมทดรองรำชกำรอย่ำงเป็นระบบครบวงจรอย่ำงยั่งยืน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพ และประสิทธิ์ผลขององค์กรทีด่ียิ่งข้ึน  อีกทั้งลดระยะเวลำกำรยืมเงินและชดใช้เงินยืมทดรองรำชกำร  ซ่ึง
เดิมกำรชดใช้เงินยืมล่ำช้ำไม่ทันตำมระยะเวลำที่กำำหนด  และลดปริมำณลูกหน้ีเงินยืมทดรองรำชกำรที่เกินกำำหนด  
สรำ้งควำมรู้ควำมเข้ำใจให้บุคลำกรเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์กำรยืมเงินและชดใช้เงินยืมทดรองรำชกำร 

ผลการดำาเนินงาน
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