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

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

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

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงานธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ        [  ] หน่วยงานด้านการศึกษา   
[] หน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐ      [  ] หนว่ยงานทางด้านสาธารณสุข 

ชื่อเรื่องนำเสนอ  โครงการ เราทำด้วยกัน Print EFD By Yourself 
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[  ] 1. การนำองค์กร     [  ] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการนโยบาย  
[  ] 3. การเอาใจใส่ลูกค้าและตลาด   [  ] 4. การวัด การวิเคราะห์ และ การจัดการความรู้  
[  ] 5. การเอาใจใส่ทรัพยากรบุคคล   [] 6. การจัดการกระบวนการ  
[  ] 7. การประยุกต์ระบบมาตรฐานต่างๆเข้ากับการบริหารจัดการ  

ชื่อหน่วยงาน   ฝ่ายนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
ที่อยู่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 
โทรศัพท์ 02 414 1417  เว็บไซต์  https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/pp/ 
ชื่อผู้เขียน (ผู้นำเสนอ) 1. นางสาววราณี  ปลื้มทวี     ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   2. นางสาวแพรวพรรณ ภู่สาย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
   3. นายสุทธิพงศ์  วีณิน      ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้ประสานงาน 
นายสุทธิพงศ์ วีณิน  โทรศัพท์  02-4141417 มือถือ 083-0147878  อีเมล์ mookong4152@gmail.com 
 

สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) การออกแบบและพัฒนากระบวนการ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทำงาน และรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง 
2) เพื่อลดระยะเวลาการรอคอย เอกสารใบจองงบประมาณ (EFD : Earmarked Fund Document) 
 

ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
(เช่น) ผลลัพธ์ด้านของเสียลดลง ต้นทุนต่อหน่วยลดลง รอบเวลาทำงานลดลง ความผันแปรของคุณภาพงานลดลง ข้อ
ร้องเรียนของลูกค้าลดลง ผลิตภาพต่อพนักงานเพิ่มข้ึน อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้น วัฒนธรรมองค์กรดีขึ้น 
อัตราการรักษาลูกค้าเพ่ิมขึ้น ยอดขายเพ่ิมขึ้น เป็นต้น  

1) ลดกระบวนการและการรอคอยการส่งเอกสารใบจองงบประมาณให้ภาควิชา/หน่วยงาน 
2) ลดการใช้ทรัพยากรบุคคลในส่วนของงานธุรการ และเจ้าหน้าที่เดินเอกสาร 
3) สามารถลดระยะเวลาในการส่งใบจองงบประมาณให้แก่ภาควิชา/หน่วยงาน ในช่วงต้นปีงบประมาณ ที่มีการส่งออก
ใบจองงบประมาณจำนวนมาก เช่น จากเดิมใช้เวลา 1-3 วันทำการ ลดลงเหลือ 1 นาที 
4) ภาควิชา/หน่วยงาน สามารถพิมพ์เอกสารใบจองงบประมาณ ได้เอง หลายครั้งไม่จำกัด  ลดปัญหาเอกสารใบจอง
งบประมาณสูญหาย 
5) เป็นต้นแบบในการพัฒนาปรับปรุง ระบบพิมพ์ใบจองงบประมาณให้แก่ส่วนงานอื่นที่ใช้ระบบ SAP ในการทำงาน 
เช่น ศูนย์แพทย์กาญจนา, SIPH, คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี  และมหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นต้น 
 

https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/pp/
mailto:mookong4152@gmail.com
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การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่นำเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 
 
เนื้อหาบทคัดย่อ (Abstract)  ไม่เกิน 2 หน้า A4 โดยให้ผู้สมัครเขียนเนื้อหาและรายละเอียดให้ครอบคลุมประเด็น
ดังนี้   

 - ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ  
 - วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย (ตามความเหมาะสม)  
 - อธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล 

• ขั้นตอนที่สำคัญและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนที่สำคัญเหล่านั้น ที่ได้ออกแบบ-พัฒนา-นำไปปฏิบัติ  
แล้วนำไปสู่การป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดซ้ำ ยกระดับคุณค่าของผลการทำงานที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า หรือ 
สามารถสนองตอบความคาดหวังของลูกค้าได้ดีขึ้น 

• ควรอธิบายโดยใช้ Flowchart, แบบฟอร์ม, ตาราง หรือ เครื่องมือคุณภาพ ที่เหมาะสม 
(ตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อได้ที่ www.ftqm.or.th) 

หมายเหตุ   
1. *บทความประเภท TQM Best Practices สามารถเลือกได้ว่าจะจัดทำบทความฉบับเต็ม (Full Paper) พร้อมทั้ง] 

จัดทำ Presentation Slide หรือ เลือกจัดทำ Presentation Slide เท่านั้น หรือ  เลือกจัดทำ Clip นำเสนอผลงาน 
ทั้งนี้หากผู้นำเสนอเลือกจัดทำ Presentation Slide หรือจดัทำ Clip นำเสนอผลงานเพียงอย่างเดียวนั้น ผู้นำเสนอ 
ต้องจัดทำเนื้อหาใน Presentation Slide หรือเนื้อหาใน Clip ให้ครบตามรายละเอียดของการเขียนบทความ 
ฉบับเต็ม (Full Paper) ทุกประเด็นที่ได้กำหนดไว้  

2. ผู้เขียนต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาไทยให้ครบถ้วน และใช้ Font TH SarabunPSK ขนาด 16  
3. Download เอกสารใบสมัครบทคัดย่อนี้ ประเภท MS-Word ได้ที ่www.ftqm.or.th 
4. วิธีการจัดส่งใบสมัครและบทคัดย่อ โดยทาง Electronic File มาท่ี ftqm@ftqm.or.th  
   ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2565 
 
 

 
 
 

                                                          บทคัดย่อ 
ชื่อเรื่อง : โครงการ เราทำด้วยกัน “ Print  EFD By Yourself” 

 

ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีการบริหารจัดการด้านบุคลากร ระบบสารสนเทศ และพัฒนากระบวนการ
ทำงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพ การใช้งบประมาณในทุกหมวดรายจ่ายประเภทต่างๆ ที่เหมาะสมกับระยะเวลาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งภาควิชา/หน่วยงาน ภายใต้คณะฯ นั้นไดม้ีส่วนร่วม สำคัญเป็นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนงานให้ทุกพันธ
กิจหลักของคณะฯ ทั้งด้านการบริการรักษาพยาบาล ด้านการเรียนการสอน การส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์มี
ความรู้และทักษะอย่างมืออาชีพ และด้านการบริการวิชาการและอ่ืนๆ เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์การเป็นสถาบันการแพทย์ของ
แผ่นดินที่มุ่งพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศในระดับสากล 
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เพื่อให้การบริหารงบประมาณของคณะฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ งานงบประมาณ ฝ่ายนโยบายและ
แผน และเครือข่าย ร่วมมือกันเพ่ือให้เกิดการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานเทียบเคียงระดับประเทศ
เพ ื ่อสน ับสน ุนการข ับเคล ื ่อนงานของคณะฯ ในท ุกพ ันธก ิจ ท ุกแผนงานให ้ เก ิดค ุณค ่าประโยชน ์ส ูงสุด  
เพื่อร่วมมือกับ ภาควิชา/หน่วยงาน ขับเคลื่อนงานคณะฯมุ่งตอบสนองความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุลสอด
ประสานร่วมกัน 
 ด้วยงานงบประมาณ ฝ่ายนโยบายและแผน ได้ทบทวนกระบวนการทำงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อร้ายแรง พบว่า ขั้นตอนการส่งเอกสารและใบจองงบประมาณ คืนภาควิชา/หน่วยงาน  มีความล่าช้า 
หลายขั้นตอนทั้งงานทะเบียนรับเข้า – ส่งออก และงานด้านธุรการรับเข้าของภาควิชา/หน่วยงาน ทีป่ริมาณมากในช่วง
ต้นปีงบประมาณ และระหว่างปีงบประมาณ บางภาควิชา/หน่วยงาน ได้รับเอกสารไม่ครบถ้วน เกิดการสูญหายระหว่าง
ทาง สูญเสียเวลาและทรัพยากร ในการพิมพ์ใบจองงบประมาณใหม่รวมถึงการจัดส่งเอกสารให้ใหม่ ทำให้ดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง หรือเบิกจ่าย เกิดความล่าช้ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ จากปัญหาดังกล่าว จึงได้ศึกษาวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ
ทำให้ขั้นตอนการจัดรับ- ส่งเอกสาร ติดขัด ถึงมือผู้รับบริการล่าช้า ในช่วงเริ่มต้นปีงบประมาณ (ตุลาคมของทุกปี) ที่
ต้องจัดส่งใบจองงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี ให้ภาควิชา/หน่วยงาน ปริมาณมาก จำนวน 900 กว่ารายการ จำนวน 
94 หน่วยงาน งานงบประมาณเล็งเห็นความสำคัญการให้บริการ จึงได้ศึกษาวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุร่วมกันภายใน
ทีมงานงบประมาณ ฝ่ายนโยบายและแผน และเครือข่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาโอกาสในการพัฒนากระบวนการ
ใหม่ๆ โดยการพัฒนาโปรแกรมการพิมพ์ใบจองงบประมาณให้ภาควิชา/หน่วยงาน สามารถพิมพ์เอกสารได้ด้วยตนเอง  
จากเดิม เจ้าหน้าที่งานงบประมาณเป็นผู้บันทึกและจัดพิมพ์เอกสาร และหัวหน้าทำการลงนามบนเอกสาร Manual 
เปลี่ยนแปลงเป็น หัวหน้างานงบประมาณอนุมัติผ่านระบบ SAP ภาควิชา/หน่วยงาน เป็นผู้พิมพ์เอกสาร  แสดงลายเซ็น
ผู้อนุมัติอัตโนมัติหลังเอกสารได้รับการอนุมัติเรียบร้อย แสดงรายชื่อ ผู้บันทึกข้อมูลใบจองงบประมาณ และแสดงชื่อผู้
พิมพ์เอกสาร   
             จากกระบวนการใหม่ มีการเก็บรวบรวมสถิติการใช้ทรัพยากรกระดาษในช่วงเวลา 1 ปีย้อนหลัง การออกใบ
จองงบประมาณ ให้แก่ภาควิชา/หน่วยงาน ใช้กระดาษในปริมาณสูงถึง 8,500 แผ่น/ปี   ยังไม่รวมถึงค่าบริการหมึก
พิมพ์  ความสึกหรอของเครื่อง Printer Xerox ค่าแรง และเวลาของกิจกรรม การนำส่ง การเดินทางของเอกสาร การ
รอคอยที่สูญเปล่า และโอกาสสูญหาย ไม่ถึงปลายทางผู้รับ  งานงบประมาณ ฝ่ายนโยบายและแผน  จึงจัด โครงการ  
เราทำด้วยกัน “ Print EFD By Yourself ” โดยใช้แนวคิด LEAN เพ่ือลดความสูญเปล่า ลดความซ้ำซ้อนที่ไม่จำเป็น 
ตัดกระบวนการที่ไม่มีคุณค่าออกไป นำแนวคิดมาออกแบบ วางแผน ดำเนินการ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  ผ่านพ้น
ปัญหาอุปสรรคช่วงดำเนินโครงการตั้งแต่เริ่มแรก จนท้ายที่สุดพบว่าหลังเริ่มดำเนินโครงการ สามารถลด Waste ปรับ
รูปแบบกระบวนการทำงานร่วมมือกับภาควิชา/หน่วยงาน ในการพิมพ์ใบจองประมาณเอง 
 
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 

วิสัยทัศน์ 
สถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน เพ่ือสร้างสรรค์สุขภาวะแก่มวลมนุษยชาติ 
เป้าหมายองค์กร 
องค์กรที่เป็นเลิศ มุ่งสู่อนาคตด้วยผลงานที่เป็นเลิศ 
พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาและฝึกอบรม เพื่อผลิตบัณฑิต บุคลากรด้านสุขภาพ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่

ตอบสนองต่อความต้องการในอนาคต 
2. ให้บริการทางการแพทย์และการสร้างเสริมสุขภาวะโดยเน้นระดับตติยภูมิ เพ่ือเป็นต้นแบบของระบบ

บริการสุขภาพ 
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3. วิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ด้านสุขภาพและการศึกษา ด้วยการบูรณาการพันธกิจ 
เพ่ือดำเนินการให้มีคุณภาพ คุณธรรม ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล นำมาซึ่งศรัทธาและความนิยมสูงสุดจากประชาชน 
รวมทั้งเป็นสถาบันหลักในการชี้นำสังคมไทยและนานาชาติ ในด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต 

วัฒนธรรม 
S Seniority :      รักกันดุจพ่ีน้อง 
I  Integrity :      ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ 
R Responsibility :     รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา 
I  Innovation :      คิดสร้างสรรค์ 
R Respect :      ให้เกียรติ เอาใจเขามาใส่ใจเรา 
A Altruism :      คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อ่ืนและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
J Journey to excellence and sustainability :  มุ่งม่ันพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล 
 เพื ่อให้เกิดการพัฒนางาน และการพัฒนากระบวนการ การออกใบจองงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ  
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ทันท่วงที โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของคณะฯ นำมาออกแบบและปรับปรุงให้
เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพ่ือความยั่งยืน จึงมีการเรียนรู้จากกระบวนการทำงานในอดีตมาปรับปรุงแก้ไข อีกทั้งมีการ
นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาร่วมกัน ในการออกแบบกระบวนงานใหม่และพัฒนาโปรแกรมพิมพ์ใบจอง
งบประมาณ ให้ภาควิชา/หน่วยงาน สามารถพิมพ์ใบจองงบประมาณได้เอง หลังจากหัวหน้า งานงบประมาณอนุมัติใน
ระบบ SAP เรียบร้อยแล้วผ่านโปรแกรม T-code : ZFM_EFD PRINT  ในระบบ SAP ทำให้สามารถลดระยะเวลารอ
คอยที่สูญเปล่า จากการส่งคืนเอกสารใบจองงบประมาณให้แก่ภาควิชา/หน่วยงาน และลดอัตราการสูญหายของเอกสาร
ระหว่างการนำส่ง  ผู้รับบริการสามารถพิมพ์ใบจองงบประมาณ และดำเนินการตามระเบียบต่างๆ ได้ทันทีหลังจากได้รับ 
E-mail หัวหน้างานงบประมาณอนุมัติใบจองงบฯ เรียบร้อยแล้ว   และยังช่วยลดระยะเวลาการทำงานของผู้ให้บริการ 
และเพ่ิมเวลาที่มีคุณค่าคืนกลับให้กับผู้รับบริการ  สามารถนำเวลาไปสร้างคุณค่าไปเพ่ิมประสิทธิภาพในงานส่วนอ่ืนของ
คณะฯ และนำแนวคิดไปต่อยอดให้กับศูนย์แพทย์กาญจนา, SIPH, คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี  และมหาวิทยาลัยมหิดล  
เป็นต้น 
กระบวนการออกใบจองงบประมาณ และกระบวนการอนุมัติใบจองงบประมาณ 

ขั้นตอนการดำเนินการด้านเอกสาร ที่เกี่ยวกับเอกสารหลักการขออนุมัติวิธีจัดหา เช่น ซื้อ/จ้าง/ซ่อม, หลักการ
โครงการฯ, หลักการค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ยังคงเดิม สิ่งที่จะมีการเปลี่ยนแปลง คือ กระบวนการอนุมัติใบจองงบประมาณ และ
ขั้นตอนการพิมพ์ใบจองงบประมาณ โดยแบ่งกระบวนการได้ดังนี ้

1. กระบวนการต้นปีงบประมาณ 
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2. กระบวนการระหว่างปีงบประมาณ 
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 ด้วยวิธีการปฏิบัติที่ดี มุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ อย่างต่อเนื่องอย่างไม่หยุดนิ่ง เพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการให้บริการให้กลุ ่มเป้าหมาย มีการออกแบบกระบวนการ และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มา
ประยุกต์ใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการ โดยการใช้ศักยภาพความสามารถ ทักษะความรู้ของเครือข่ายมีความร่วมมือ
กัน ทั้งศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการบริหารงบประมาณมาประยุกต์ใช้ โดยให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมใน
การขับเคลื่อน เพ่ือการทำงานที่รวดเร็ว ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า ยกระดับมาตรฐาน และมุ่งสู่บริการที่เป็นเลิศอย่างยั่งยืน 
 หลังจากมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการ และพัฒนาโปรแกรมพิมพ์ใบจองประมาณให้ภาควิชา/หน่วยงาน ใช้งาน  
สามารถช่วยลดระยะเวลา รวมถึงขั้นตอนการเตรียมการส่งออกเอกสารใบจองงบประมาณ และขั้นตอนการนำส่ง  
จากเดิมใช้เวลา 24 ชั่วโมง (1-3 วันทำการ) ต่อการส่งใบจองงบประมาณ 1 ครั้ง มาเหลือเพียง 1 นาที หรือลดระยะเวลา
เตรียมการ และการนำส่งได้ร้อยละ 99.9 ส่วนมุมมองผู้รับบริการ ช่วยลดระยะเวลาการรอคอย สามารถพิมพ์ใบจอง
งบประมาณได้ด้วยเอง หลังจากได้รับ E-mail อนุมัติใบจองงบประมาณในระบบแล้ว สามารถดำเนินการตามระเบียบ
จัดซื้อ/จัดจ้าง หรือทำการเบิกจ่าย เพิ่มเวลาที่มีคุณค่าคืนสู่ผู้รับบริการได้ร้อยละ 99.9 นอกจากนี้ผลลัพธ์ตามมุมมอง
คุณภาพยังเห็นเป็นประจักษ์ กล่าวคือ ระดับคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ  การจากพัฒนาระบบพิมพ์ใบจอง
งบประมาณ  อยู่ในระดับดี ถึงดีมาก ดีกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คะแนน > 3 จากคะแนนเต็ม 4 ผลลัพธ์ที่ได้รับ เกินค่า
เป้าหมาย ได้คะแนนอยู่ที่ 3.8 คะแนน 


