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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 การประกันระยะเวลาการจัดซื้อจัดจาง หลังจากไดรับใบเสนอความตองการซื้อ/จาง (ทุกประเภท)  
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  งานจัดหาพัสดุ 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) นางฉวีวรรณ  ออนทองหลาง   ตําแหนง หัวหนางานจัดหาพัสดุ  
ชื่อผูประสานงาน นางสาวธนิตา ทิพยมาลี งานนโยบายและแผน โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 
โทรศพัท 02-977-8498    อีเมล  tuh.tqmb@gmail.com 
 
สรุปจุดท่ีเปน “วิธีปฏบิัติที่เปนแบบอยางท่ีดีเยี่ยม” 

การพัฒนาโดยการทบทวนกระบวนการจัดซื้อจัดจาง โดยประกันระยะเวลาการจัดซื้อจัดจาง หลังจากที่ไดรับ 
ใบเสนอความตองการซื้อ/จาง (ทุกประเภท) จนถึงหนวยงานไดรับพัสดุ ซึ่งเดิมมีปญหาหนวยงานไดรับพัสดุไมทันกับ
ความตองการใช ผูคาสงของเกินระยะเวลาท่ีกําหนด ทําใหเกิดผลกระทบกับการใหบริการผูปวย จึงมีการปรับ
กระบวนการจัดซื้อจัดจางโดยการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางและประมาณการใชพัสดุทั้งป ทําใหสามารถควบคุม
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําปได และมีการกําหนดสงมอบของตามปริมาณการใชจริงโดยมีการสงมอบเปนงวด ๆ
การขอรหัสพัสดุจากเดิมสงเอกเอกสารเพ่ือขอใหกําหนดรหัส เปลี่ยนเปนสงเอกสารทางอิเล็กทรอนิกสไฟล การขอใบ
เสนอราคาจากผูคา เดิมแจงการขอไว เปลี่ยนเปนใชวิธีติดตาม เรงรัด ซึ่งตามที่กลาวมาขางตนเปนการลดระยะเวลาการ
รอคอยตลอดทั้งกระบวนการจัดซื้อจัดจาง เพ่ือใหหนวยงานไดรับพัสดุทันตอความตองการใช  
 
ประสิทธิผล 
1) โรงพยาบาลมีพัสดุเพียงพอตอการใหบริการทั้งผูปวยในและผูปวยนอก 
2) การกําหนดแผนการปฏิบัติงานทําใหสามารถควบคุมคาใชจายในการจัดซื้อจัดจาง ใหอยูในวงเงินที่ไดรับ 

อนุมัติในแตละป 
3) ผูขายสามารถจัดสงพัสดุใหกับ โรงพยาบาลไดตามระยะเวลาที่กําหนด ทําใหหนวยงานมีพัสดุเพียงพอตอการใชงาน 

การอนุญาตใหมูลนิธิฯ จัดใหผูสนใจเขาเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององคกรผูสมัครนี้ได    
  [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต 
การอนุญาตใหมูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหวางที่นําเสนอในวันการจัดงานขององคกรผูสมัครนี้ได 
             [  ] อนุญาต   [  ] ไมอนุญาต  



 

  2

บทคัดยอ 
 
ชื่อเรื่อง : การประกันระยะเวลาการจัดซื้อจัดจาง หลังจากไดรับใบเสนอความตองการซื้อ/จาง (ทุกประเภท) 
 
ประวัติและความเปนมาโดยยอ : 

โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ เปนโรงพยาบาลระดับตติยภูมิชั้นสูง ที่มีศกัยภาพในการใหการรักษาได
ครบวงจรทุกสาขาวิชา รวมทั้งเปนที่รับสงตอผูปวยจากโรงพยาบาลอ่ืน ๆ เพ่ือใหบริการรักษาผูปวยเฉพาะทางครบวงจร 
รวมทั้งการฝกอบรมแพทยเฉพาะทางทุกสาขา ใหบริการผูปวยนอกเฉลี่ยวันละประมาณ 3,000 ถึง 4,000 ราย และผูปวยใน
จํานวน 755 เตียง รวมถึงผูปวยฉุกเฉิน คิดเปนอัตราครองเตียงเฉลี่ย 67.54% จึงทําใหเกิดความตองการใชพัสดุเพ่ิมข้ึน
ตามจํานวนของผูเขารับบริการในแตละวัน รวมถึงเกิดสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ดังนั้น จึงทําใหพัสดุมีไมเพียงพอตอความตองการใช เนื่องจากไมไดวางแผนหรือคาดการณไวลวงหนา 
ซึ่งการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง กอนการดําเนินการตามโครงการ “การประกันระยะเวลาการจัดซื้อจัดจาง หลังไดรับใบ
เสนอความตองการซื้อ/จาง ทุกประเภท” ใชระยะเวลาเฉลี่ย 30 วัน งานจัดหาพัสด ุจึงใหความสําคัญในเรื่องระยะเวลา 
(Lead Time) ในการจัดซื้อจัดจาง เพ่ือใหทันตอความตองการใช ท้ังนี ้จึงมีการจัดทําโครงการการประกันระยะเวลาการ
จัดซื้อจัดจาง เพ่ือลดระยะเวลาในการดําเนินงาน โดยเริ่มตั้งแตไดรับใบเสนอความตองการซื้อจากหนวยงาน เจาหนาที่
พัสดุจัดทําใบสั่งซื้อสั่งจาง แจงคําสั่งซื้อไปยังผูขายเพื่อเตรียมสงพัสดุ เม่ือผูขายสงสินคาครบถวน ถูกตองตามคําสั่งซื้อ
แลวนั้น เจาหนาที่พัสดุ จัดทํารายงานตรวจรับพัสดุ เสนอกรรมการตรวจรับพัสดุลงนาม และสงเบิก-จาย โดยการนํา
หลักการของ Lean มาใชเปนเครื่องมือในการจัดการกระบวนการจัดซื้อจัดจาง คือการขจัดกิจกรรมที่ไมจําเปนและ 
ไมเกิดประโยชนตอกระบวนการปฏิบัติงานออกไป 
 
วิสัยทัศน คานิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวทางการแกปญหาและการนําไปปฏิบัต ิ
 โดยการใชแนวคิดคุณภาพพ้ืนฐาน 3P (Purpose-Process-Performance) ในการอธิบายกระบวนการพัฒนา
และใช OKRs เปนตัวชี้วัดในการขับเคลื่อนไปสูเปาหมาย ดังนี้ 
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 Purpose 
 1) โรงพยาบาลมีพัสดุเพียงพอตอการใหบริการทั้งผูปวยในและผูปวยนอก 

2) การกําหนดแผนการปฏิบัติงานทําใหสามารถควบคุมคาใชจายในการจัดซื้อจัดจาง ใหอยูในวงเงินที่ไดรับ
อนุมัติในแตละป 

3) ผูขายสามารถจัดสงพัสดุใหกับ โรงพยาบาลไดตามระยะเวลาที่กําหนด ทําใหหนวยงานมีพัสดุ
เพียงพอตอการใชงาน 

Process (SPCE) 
1) Safety การวิเคราะหหนวยงานภายในโรงพยาบาลทีไดรับพัสดุจาการสั่งซื้อสั่งจางไดภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด ทันกับความตองการใช และตรงตามความตองการใช และสามารถตรวจสอบ
ขอมูลหรือสถานะการจัดซื้อจัดจางไดในระบบของโรงพยาบาลได 

2) Process มีการทบทวนกระบวนการจัดซื้อจัดจาง และวิเคราะหปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนภายใน
กระบวนการ โดยนําหลักการ Lean มาใชเปนเครื่องมือในการชวยขจัดความสูญเสียท่ีเกิดข้ึน
ภายใน หรือระหวางกระบวนการ และทดสอบการทํางานตลอดท้ังกระบวนการที่ไดปรับปรุงแลว
พรอมประเมินผล และจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (SOP)  

 
กิจกรรม ขอท่ี 1  
 1. ทบทวนกระบวนการจัดซื้อจัดจาง มีการประชุมรวมระหวางผูเก่ียวของเกี่ยวกับการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ทั้งกระบวนการ 

 
 2. วิเคราะหปญหาและอุปสรรค โดยใชแผนภูมิกางปลา  (Fish Bone Diagram) มาใชในการวิเคราะห
กระบวนการจัดซื้อจัดจาง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิกางปลา :  แสดงการวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นแตละขั้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง 

 
คําอธิบายแผนภูมิกางปลา 

2.1 เอกสารมีการสงคืนแกไข เชน หัวหนาหนวยงานยังไมลงนาม การระบุรายละเอียดความตองการ
ไมชัดเจนหรือไมสอดคลองกับคุณลักษณะของพัสดุในปจจุบัน 

รับ PR
ขอรหัส 

(กรณีไมมี)
ขอใบเสนอ

ราคา
จัดทํา PO ตรวจรับ

 

หน่วยงาน 

ได้รับพสัดลุ่าช้า 

บุคลากร 

ขนัตอนการทาํงาน ขนัตอนการทาํงาน 

บุคลากร 

เอกสารส่งคืนแกไ้ข 

หวัหนา้ยงัไม่ลงนาม 

กาํหนดความตอ้งการ

พสัดุไม่ชดัเจน 

คณะกก. ใชเ้วลา 

ตรวจรับนานเกินไป 

PR ยงัไม่มีรหัสพสัดุ 

PR ยงัไม่มีใบเสนอราคา 
กาํหนดเวลาส่งของ     

นานเกินไป (  – 190 วนั) 
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2.2 PR ยังไมไดมีการกําหนดรหัสพัสดุ 
2.3 ไมมีใบเสนอราคาจากผูคา ซึ่งมีชองทางการติดตอ เชน โทรศัพท, Fax ,e-mail  

- ชองทางดังกลาวผูคาอาจไมไดรับขอมูลทันที 
- ขาดการติดตามจากเจาหนาที่ผูขอใบเสนอราคา  

2.4 กําหนดสงของมีระยะเวลานานเกินไป (7-190 วัน) 
2.5 คณะกรรมการใชเวลาในการตรวจรับพัสดุเกินระยะเวลาที่กําหนด (มากกวา 7 วัน) ปญหาเกิดจาก  

- คณะกรรมการไมไดปฏิบัติงานภายในหนวยงานเดียวกัน  
- ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการโดยไมไดรับการยินยอม  
- ใชเวลาในการตรวจสอบรายละเอียดนาน 

 
กิจกรรม ขอท่ี 2  

นําหลักการ Lean มาเปนเครื่องมือชวยในการคนหาความสูญเสียท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง 
ซึ่งหลัก 8 ประการ (8 Wastes DOWTIME) ที่จะนํามาใชปรับใชเพ่ือมุงเนนการลดความสูญเสีย จํานวน 4 ขอ ดังนี ้
 

 
D :  Defect lost  คือ ความสูญเสียที่เกิดจากการสงเอกสารคืนหนวยงานเพ่ือแกไข 

 
 

W :  Wait lost  คือ ความสูญเสียที่เกิดจากรอคอยเอกสาร ใบเสนอราคา การสงสินคาฯ 
 
 

M :  Motion lost  คือ ความสูญเสียที่เกิดจากการสงเอกสารใหคณะกรรมการฯ ลงนามที่อยูตางหนวยงานกัน 
 

 
E :  Extra  Processing  คือ ความสูญเสียที่เกิดจากขั้นตอนการขอกําหนดรหัสพัสดุ ที่ตองทําเปน

หนังสือและสงผานระบบการรับสงเอกสารของหนวยงาน ซึ่งทําใหเกิดความ
ลาชาในการรับทราบเพ่ือดําเนินการและสงกลับขอมูล 

 
 จากการคนพบความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง จึงไดทําการพิจารณาเพ่ือขจัดความสูญเสีย
ดังกลาวขางตน รวมถึงกําหนดแนวทางแกไขพรอมปรับปรุงวิธีปฏิบัติในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง ดังนี้ 

(1) เอกสารท่ีมีการสงคนืแกไข ปรับปรุงโดยการ ใหคาํแนะนําหนวยงาน เปดชองทาง โทรศัพท LINE หรือ

ชองทางอ่ืน ๆ ใหมีการสอบถามขอมูลท่ีเก่ียวของ กอนการสงเอกสารเสนอความตองการซื้อ / จาง 

(2) การขอกําหนดรหัสพัสดุ ปรับปรุงโดยการ สงผานชองทาง LINE แทนการทําเปนหนังสือ 

(3) การขอใบเสนอราคาจากผูคา ปรับปรุงโดยการ ใชชองทางการติดตอประสานงานทาง Line ซึ่งเปน

ชองทางที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดในยุคปจจุบัน 

(4) การกําหนดวันสงมอบสินคา ปรับปรุงโดยการ ทําประมาณการใชพัสดุทั้งปและใหสงสินคาเปนงวด ๆ 

ตามที่ตองการใชจริง 

(5) การตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการฯ ปรับปรุงโดยการ นัดคณะกรรมการตรวจรับพรอมกัน ณ 

สถานที่ ที่สงมอบสินคา / แตงตั้งคณะกรรมการที่อยูในหนวยงานเดียวกันกับหนวยงานเจาของเรื่อง 
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กิจกรรม ขอท่ี 3  
 สรุปผลการดําเนินงาน จากการจัดซื้อจัดจางชวงกอนดําเนินโครงการใชระยะเวลาการดําเนินการรวมตลอด
กระบวนการ 30 วัน หลังจากจัดทําโคงการ มีผลการดําเนินการท่ีสามารถลดระยะการดําเนินการลงไดเฉลี่ย คิดเปน 
รอยละ 95 ของเปาหมายที่ตั้งไว 100 % หรือ 22 วันทําการ และงานจางเหมาบริการ งานจางที่ดินและสิ่งกอสราง 
เดิมมีการกันเงินไวเบิกเหลื่อมป เนื่องจากพบปญหาและอุปสรรคทําใหไมสามารถดําเนินการไดทันภายในปงบประมาณ 
จึงมีการกําหนดแผนการดําเนินการและการควบคุมระยะเวลา ซึ่งสามารถควบคุมใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณได 
จึงนํามาสูการกําหนดเปนมาตรฐานการปฏิบตัิงาน และจัดทําคูมือการปฏิบัติงานภายในหนวยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม ขอท่ี 4   

1. จัดทํา SOP รายบุคคล 
2. จัดกิจกรรมการจัดการความรู (Knowledge Management: KM) เพื่อใหหนวยงานทั้งภายในและ

ภายนอกไดรับความรูเก่ียวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจาง และสามารถปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกันได 
 

ขอเสนอแนะ 
 เพ่ือมุงเนนใหเจาหนาที่พัสดุ จัดทําแผนการดําเนินงานกอนการปฏิบัติงานทุกครั้ง เพ่ือกําหนดเปาหมาย และ
ระยะเวลาความตองการใชพัสดุ ในแตละขั้นตอนไดอยางชัดเจน รวมถึงการทํารายการตามขั้นตอนเพ่ือควบคุมการ
ปฏบิัติงานทุกขั้นตอน   
 

ผลลัพธจากการปรับกระบวนการปฏิบัติงาน 
ภาพที่ 1 แสดงผลการดําเนินการจัดซื้อพัสด ุ                ภาพท่ี 2 แสดงการดําเนินการจัดซื้อ/จางเหมาบริการ 

 

BEFOR : 30 วัน

รับ PR = 1 วัน

ขอรหัส (กรณีไมม)ี = 4 วัน

ขอใบเสนอราคา = 7 วัน

จัดทํา PO = 11 วัน

ตรวจรบั = 7 วัน

AFTER : 22 วัน

รับ PR = 1 วัน

ขอรหัส (กรณีไมม)ี = 3 วัน

ขอใบเสนอราคา = 5 วนั

จัดทํา PO = 10 วัน

ตรวจรับ = 3 วนั
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ภาพที่ 3 แสดงการบริหารจัดการงานจางท่ีดินและสิ่งกอสราง/ปรับปรุง 

 
ประโยชนที่ไดรับ  

1) ผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของ สามารถดําเนินการและควบคุมระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจาง ใหแลวเสร็จตามการ
ประกันระยะเวลาที่กําหนด 

2) เจาหนาที่ ที่เก่ียวของสามารถติดตามสถานะของเอกสารไดอยางเปนระบบ   
3) สามารถปองกันอัตราการสูญหายของเอกสารได 


