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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [] TQM-Best Practices (ตองจัดทํา Abstract, Presentation Slide, Full Paper (ถามี*)  
และการทดลองนําเสนอผลงาน) 

[  ] TQM-Progressive Learners (ตองจัดทํา Abstract, Presentation Slide  
     และการทดลองนําเสนอผลงาน) 

ประเภทองคกร [  ] หนวยงานธุรกิจเอกชน  [  ] หนวยงานรัฐวิสาหกิจ        [  ] หนวยงานดานการศึกษา   
[  ] หนวยงานราชการและองคกรของรัฐ      [  ] หนวยงานทางดานสาธารณสุข 

ชื่อเรื่องนําเสนอ ระบบจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ ที่ดิน และ สิ่งกอสราง  
เปน “วิธีปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางที่ดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเทานั้น)  

[  ] 1. การนําองคกร     [  ] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธและการจัดการนโยบาย  
[  ] 3. การเอาใจใสลูกคาและตลาด   [  ] 4. การวัด การวิเคราะห และ การจัดการความรู  
[  ] 5. การเอาใจใสทรัพยากรบุคคล   [  ] 6. การจัดการกระบวนการ  
[  ] 7. การประยุกตระบบมาตรฐานตางๆเขากับการบริหารจัดการ  

ชื่อหนวยงาน  งานนโยบายและแผน โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
ที่อยู เลขที ่95 หมู 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  
โทรศพัท 02-926-9999  โทรสาร  -   เว็บไซต  https://www.hospital.tu.ac.th 
ชื่อผูเขียน (ผูนําเสนอ) นางสาวขวัญเรือน  เอ่ียมสารี   ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน  
ชื่อผูประสานงาน นางสาวธนิตา ทิพยมาลี งานนโยบายและแผน โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
โทรศพัท 02-977-8498    อีเมล  tuh.tqmb@gmail.com 
 
สรุปจุดท่ีเปน “วิธีปฏบิัติที่เปนแบบอยางท่ีดีเยี่ยม” 

1) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่งายตอการทํางาน โดยมี platform ที่เขาใจงายมาสรางระบบการปฏิบัติงาน เพ่ือให
เกิดความรวดเร็วในการทํางาน 

2) การสรางเครือขายการทํางานรวมกันในทีมและระหวางหนวยงานภายในฝาย โดยเนนผูรับบริการเปนหลัก  
3) มีการติดตามและปรับปรุง platform และขอมูลใหสอดคลองกับความตองการ เพ่ือแกปญหาในดานตาง ๆ 
 
ประสิทธิผล 
1) มีระบบจัดซื้อจัดจางครภุัณฑ ที่ดิน และ สิ่งกอสราง โดยใช Google app จํานวน 1 ระบบ 
2) ลดระยะเวลาในการจัดซื้อครุภัณฑท่ีจําเปนเรงดวน จากเดิม 176 วัน เหลือ 90 วัน 
3) รอยละของโครงการที่ระยะเวลาในการดําเนินการปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสรางตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ 

ถึงวันเริ่มตนสัญญาจางปรับปรุง ไมเกิน 6 เดือน (จากเดิม 7 เดือน เหลือ 4.30 เดือน) 
 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ จัดใหผูสนใจเขาเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององคกรผูสมัครนี้ได    
  [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหวางที่นําเสนอในวันการจัดงานขององคกรผูสมัครนี้ได 
             [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
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บทคัดยอ 
 
ชื่อเรื่อง : ระบบจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ ที่ดิน และ สิ่งกอสราง 
 
ประวัติและความเปนมาโดยยอ : 

เนื่องจากงานนโยบายและแผน เปนงานท่ีมีภารกิจหลักในการจัดสรรงบประมาณของโรงพยาบาล งบประมาณ
สําหรับครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสรางทั้งโรงพยาบาล จากปญหาในปท่ีผานมาพบวา มีรายการครภุัณฑ รายการปรับปรุง
ที่เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณเปนจํานวนมาก ทําใหไมสามารถบริหารจัดการงบประมาณใหเปนตามแผนการ
ดําเนินงานในภาพรวมได สงผลใหการจัดสรรงบประมาณครุภัณฑ ท่ีมีผลตอการรักษาพยาบาล และครุภัณฑที่จําเปน
เรงดวนจริง ๆ รวมถึงที่ดินและสิ่งกอสราง การปรับปรุงอาคารพ้ืนที่ ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณไดทันที เกิดความ
ลาชาในกระบวนการดําเนินงาน ไมสามารถติดตามผลการดําเนินงานแบบ real time ไดทั้งระบบ  

จากปญหาดังกลาว งานนโยบายและแผนจึงนําเทคโนโลยี Digital Service มาจัดทําพัฒนาออกแบบ ระบบ
ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง (land and buildings asset system) โดยใช google sites เปนแหลงรวบรวมขอมูล 
ในการแสดงผล กลาวคือ ภายในระบบจะมีขอมูลรายละเอียดการขอจัดซื้อครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง เพ่ือให
หนวยงานตาง ๆ สามารถดําเนินการไดอยางถูกตอง ลดความผิดพลาด  

หนวยงานสามารถติดตามผลการพิจารณา ผลการดําเนินงาน แบบ real time ทั้งกระบวนการได ดวยระบบ
ติดตามสถานะ E- Tracking asset system อีกทั้งผูบริหาร ผูบังคับบัญชาสามารถติดตามการรายงานผลการดําเนินงาน 
ทั้งกระบวนการตั้งแต การเสนอของบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง ตลอดจนถึงการเบิกจาย โดยพัฒนาจาก Google 
sheets การออกแบบ platform ใหระบบมีการเชื่อมโยงทั้งกระบวนการ ทําใหสามารถติดตามขอมูลได ทราบถึง
ระยะเวลาดําเนินการของแตละชวง เพื่อชวยตรวจสอบและเรงรัดการดําเนินการกระบวนการตาง ๆ ลดระยะเวลา
หนวยงานจะไดรับของเร็วยิ่ง ข้ึน จากการจัดทํางานนโยบายและแผน จึงนํามาพัฒนาตอยอดใหเชื่อมโยงกับ 
งานรับบริจาค เพ่ือประชาสัมพันธใหผูที่สนใจ ผูที่มีจิตศรัทธา รับทราบถึงความขาดแคลน อุปกรณไดตรงความจําเปน
เรงดวนตอการรักษาพยาบาล ทันสถานการณการแพรระบาดของโรคในปจจุบันมากยิ่งขึ้น เพื่อใหการบริหารจัดการ 
ในภาพรวมของงบประมาณได  งานนโยบายและแผนจึงพัฒนาตอยอดโดยใช  Google data studio ในการ 
ทํา Dashboard การแสดงผล report ในภาพรวม ทั้งครุภัณฑ และโครงการปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง เพ่ือใชสําหรับ
ประกอบการตัดสินใจตอผูบริหารดวย และจากการสื่อสารใหหนวยงานทราบ จากการจัดทํา KM เก่ียวกับการใชงาน
ระบบดังกลาว จากการสํารวจความพึงพอใจในภาพรวม (satisfaction) และหนวยงานที่นําขอมูลไปใชงาน ในภาพรวม
รอยละ 81.94 % ดานความรูความเขาใจในการนาไปใชประโยชน ความพึงพอใจในภาพรวมที่มีตอ อยูในระดับมาก 
เฉลี่ยอยูที่ 4.19 คิดเปนรอยละ 83.80% ดานรูปแบบการใชระบบ ความพึงพอใจในภาพรวมที่มีตอดานรูปแบบการใช
ระบบครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง อยูในระดับมาก เฉลี่ยอยูที ่4.10 คิดเปนรอยละ 82.0%  

จากการจัดทําระบบครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ไดรับความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของหลายสวน เชนงาน
นโยบายและแผน งานทะเบียนพัสดุ งานจัดหาพัสดุ งานบัญชี และหนวยรับบริจาค ที่เขามาลงขอมูลตาม platformที่
ออกแบบไว ทําใหผลการติดตามการจัดซื้อครุภัณฑที่จําเปนเรงดวนท้ังหมด 457 รายการงบประมาณ 107,734,833 บาท
ระยะเวลาในกระบวนการจัดซื้อจากเดิมเฉลี่ย 187 วัน ลดลงเฉลี่ยเหลือ 81 วัน และโครงการปรับปรุงที่ดิน 
และสิ่งกอสราง ทั้งหมด 20 รายการ งบประมาณ 318,149,427 บาท ระยะเวลาในกระบวนการจัดซื้อจากเดิม 
เฉลี่ย 7 เดือน ลดลงเฉลี่ยเหลือ 4.30 เดือน ตอบสนองตอความตองการของหนวยงานภายในรพ.และผูบริหารไดเปนอยางด ี
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วิสัยทัศน คานิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขั้นตอนท่ีสําคัญและวิธีปฏิบัต ิ

1. ศึกษาปญหาและความตองการของผูใชบริการ หนวยงานและผูบริหาร 
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กอนมีระบบจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ ที่ดิน และ สิ่งกอสราง 

 
จากเดิม ผูใชบริการ ผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน ตองการทราบผลการพิจารณา ติตตามการดําเนินการ1 รายการ 

จะตองโทรสอบถามแตละขั้นตอน กระบวนการ ดังนี ้ 
- โทรสอบถามงานนโยบายและแผน เก่ียวกับการของบประมาณ หรือตองการทราบผลการพิจารณา 
- โทรสอบถาม ติดตามงานทะเบียนและคลังพัสดุเก่ียวกับการกําหนดรหัสพัสดุ 
- โทรสอบถามงานจัดหาพัสดุ เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจาง  
- โทรสอบถามงานบัญชีเก่ียวกับการเบิกจาย 

 
2. วิเคราะหปญหาเพื่อออกแบบพัฒนาปรับปรุงโดยนําเทคโนโลยีเขามาชวยแกปญหา จึงสรางระบบให

ผูใชบริการมีแหลงศึกษาขอมูล ติดตามสถานะไดทุกที่ทุกเวลา และผูบริหารก็สามารถควบคุม เรงรัดการ
ดําเนินการทั้งกระบวนการ 
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3. กระบวนการและวิธีปฏิบัติท่ีไดออกแบบปรับปรุงใหม 
1. สรางระบบ โดยออกแบบ platform Data ใหใชงานแบบออนไลน ไดงายขึ้น 

1.1. นํา Flow process การจัดซื้อครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง มาออกแบบ google 
sheets ฐานขอมูล Online  ใหผูปฏิบัติงาน งานนโยบายและแผน งานทะเบียนและคลังพัสดุ งานจัดหาพัสดุ  
งานบัญชี จะทําการรายงานผลการดําเนินงานลงระบบทุกรายการท่ีไดรับอนุมัติ รายงานผลการดําเนินงานแตละ
ขั้นตอน มีการติดตามทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน 

 

 
 
 

1.2 ออกแบบหนาระบบE- Tracking asset system  เพ่ือใหผูใชงานและผูบริหาร
สามารถติดตามสถานะไดงาย ทุกที่ทุกเวลา และติดตาม ควบคุม เรงรัดระยะเวลา
กระบวนการจัดซื้อได 

 

  
 
 
 

ผังการเชื่อมโยงในภาพรวมของระบบ 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

online 

หนวยงาน ผูบริหาร 
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ปจจุบัน เมื่อออกแบบระบบจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ ท่ีดิน และ สิ่งกอสราง สําเร็จพรอมใชงาน และแจงสื่อสารให
หนวยงาน ผูใชบริการ ผูบริหาร ทราบสามารถเขามาดูรายละเอียด เอกสารประกอบ การของบประมาณ ผลการ
พิจารณา หรือติดตามผลการพิจารณา ในระบบแหลงเดียวได โดยผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ คืองานนโยบายและแผน 
งานทะเบียนและคลังพัสดุ งานจัดหาพัสดุ งานบัญชี  การรายงานผลการดําเนินงานลงระบบทุกรายการที่ไดรับอนุมัติ 
สามารถควบคุมเรงรัด การรายงานผลการดําเนินงานแตละขั้นตอน มีการติดตามทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน และรายงาน
ใหผูบังคบับัญชาทราบ จากการติดตามเรงรัด จากรายงานขอมูลภายในระบบเกิดการเปลี่ยนแปลง ในการทํางานดังนี ้

- ทําใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน เกิดความกระตือรือรนในการทํางานมากยิ่งขึ้น  
- ทําใหหนวยงานที่ของเสนอความตองการซื้อ ไดของเร็วกวาเดิมเฉลี่ย จาก 176 วัน เฉลี่ยเหลือ 81 วัน  
- ทําใหการเรงรัดดําเนินการโครงการปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จนสามารถทําสัญญาได  จากเดิม 

เฉลี่ย 7 เดือน ลดลงเฉลี่ยเหลือ4.30 เดือน ตอบสนองตอความตองการของหนวยงานภายในรพ.และผูบริหารได
เปนอยางด ี 

 
สรุปผลความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ KM 

 
 
ภาพบรรยากาศการจัดโครงการ KM   เรื่อง “แนวทางการใชระบบจัดซื้อจัดจาง ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 
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หากในอนาคตจากการใชระบบจริง มีขอมูลที่จําเปนตองปรับปรุง ก็สามารถนําขอมูลมาปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
เพ่ือลดขอผิดพลาดตาง ๆท่ีเกิดข้ึนตามสถานการณได และสามารถนําไปพัฒนาตอยอด เชื่อมโยงขยายผลไปยังงานตาง 
ๆ ท่ีเก่ียวของได เพ่ือใหเกิดความสะดวก ตอการใชงาน หรือเปนประโยชนตอผูใชบริการหรือผูปฏิบัติงาน ตามวิสัยทัศน 
(Vision) โรงพยาบาลธรรมศาสตร 4.0 มุงสูองคกรแหงอนาคตเพ่ือประชาชน (TUH 4.0 Organization of the future 
for all) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


