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การประกันระยะเวลาการจดัซ้ือจัดจาง 

หลังจากไดรับใบเสนอความตองการซ้ือ 

(ทุกประเภท)
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หัวขอนําเสนอ

นําเสนอโดย  
งานจัดหาพัสดุ ฝายบริหารแผนและการคลัง
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1.บทสรุปของผูบริหาร

            โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ เปนโรงพยาบาลระดับตะติยภูมิชั้นสูง มีศักยภาพ ในการใหการรักษา       

ไดครบวงจรทุกสาขาวิชา รวมทั้งเปนที่รับสงตอผูปวยจากโรงพยาบาลอ่ืนๆ เพื่อใหบริการรักษาผูปวยเฉพาะทางครบวงจร 

รวมทั้งการฝกอบรมแพทยเฉพาะทางทุกสาขา  ใหบริการผูปวยนอกเฉล่ียวันละประมาณ 3,000 ถึง 4,000 คน ผูปวยใน 

755 เตียง  และผูปวยฉกุเฉิน คิดเปนอัตราคลองเตียงเฉล่ีย 67.54%

          ปญหา     :  พัสดุมีไมเพียงพอตอความตองการใช 

          สาเหตุ     :  ไมไดวางแผนหรือคาดการณไวลวงหนา 

1. กอนการดําเนินการตามโครงการ ใชระยะเวลาเฉล่ีย 30 วนั 

2. นําหลักการ Lean และหลัก 8 ประการ (Wastes DOWTIME) มาเปนเคร่ืองมือในการคนหาความสูญเสียที่เกิดขึ้น   

    ในกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง 

3. หลงัการปรับปรุงกระบวนการตามโครงการ ใชระยะเวลาเฉลี่ย 22 วัน 
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2. ขอมูลเก่ียวกับองคกรและหนวยงาน

วัฒนธรรมองคกร

รัก : ความรูสกึในเชงิบวก ที่ดตีอประชาชน ผูปวย 

วชิาชพี องคกร ครอบครวั และตนเอง

พัฒนา : การเปลีย่นแปลงในทางที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง

ธรรมาภบิาล : ยุตธิรรม โปรงใส และมีหลกัธรรม

คานยิมโรงพยาบาล

Think TRANSFORM

ค่านิยม (Core Values): Think "TRANSFORMS"

TRAN : Transform

เราจะเป็นส่วนหนึงของการเปลียนแปลงเพอืความสาํเร็จในการกา้วไปสู่องคก์รแห่งอนาคต

 S : Spirit of Thammasat

เราจะยดึมนัในจิตวญิญาณธรรมศาสตร์ "โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เพอืประชาชน"

 FOR : Focus on Results

เราจะพฒันามาตรฐานคุณภาพ เพอืมุ่งเนน้สู่ผลลพัธ์ความเป็นเลิศ

 M: Managements by Fact

เราจะมีความโปร่งใสและใชข้อ้เทจ็จริงในการบริหารจดัการองคก์ร

 S: System Perspective

เราจะมีมุมมองเชิงระบบ มุ่งเนน้ 3P และมองภาพรวมเห็นการเชือมโยงอยา่งครอบคลุมทุกองคป์ระกอบ"

บริบทงานจัดหาพัสดุ

รับผิดชอบในการดาํเนนิการจดัซื้อ/ จดัจาง

พัสดุทกุประเภท (ยกเวนยา) สําหรับ

สนับสนนุการปฎิบัตงิาน  ทุกหนวยงานใน
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลมิพระเกียรติ
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3. การเรียนรูความตองการและความคาดหวัง
ของ "ลกูคาของกระบวนการที่นําเสนอ" 

ลูกคา คือ หนวยงานภายในโรงพยาบาลที่ตองการไดรับพัสดุทนั

ตามความตองการใช 
- รับพสัดุพัสดุทันตอความตองการใชงาน

- รับพสัดุตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะที่กําหนด

- สงพัสดุ ณ สถานที่ที่กําหนด

- จัดซ้ือพัสดุจากแหลงผูคาที่เช่ือถือได
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

ขั้นตอนการจดัซื้อพัสดุกอนดําเนินการตามโครงการ

BEFOR : 30 วัน

รับ PR = 1 วัน

ขอรหัส (กรณีไมม)ี = 4 วัน

ขอใบเสนอราคา = 7 วัน

จัดทํา PO = 11 วัน

ตรวจรบั = 7 วัน
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ทรัพยากร บุคลากร

ขนัตอนการทาํงาน ขนัตอนการทาํงาน

หน่วยงานได้รับพสัดลุ่าช้า

เอกสารส่งคนืแก้ไข 

หัวหน้ายงัไม่ลงนาม กาํหนดความต้องการพสัดุ

ไม่ชัดเจน

คณะกก. ใช้เวลาตรวจรับ

นานเกนิไป

กาํหนดเวลาส่งของ    

นานเกนิไป (7 – 190 วนั)

PR ยงัไม่มใีบเสนอราคา

PR ยงัไม่มรีหัสพสัดุ

การวิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการ

4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต (ตอ 1) 
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• ทรัพยากร

• บุคลากร

• ขนัตอนการทาํงาน

• เอกสารแก้ไข

• ความต้องการไม่ชัดเจน

• คก. ตรวจรับล่าช้า

• พัฒนากระบวนการจัดซอืจัด
จ้าง

• ปรับปรุงระยะเวลาการ
ดาํเนนิการ

• ปรับปรุงความถูกต้องของ
เอกสาร

• ให้คําแนะนําหน่วยงาน

• เพมิช่องทางตดิต่อสือสาร

• วางแผนการใช้พัสดุทงัปี

• ประเมินและตดิตามผล

Act Plan

DoStudy

4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต (ตอ 2) 
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D :  Defect lost  คือ ความสูญเสียที่เกิดจากการสงเอกสารคืนหนวยงานเพื่อแกไข

W :  Wait lost     คือ ความสูญเสียที่เกิดจากรอคอยเอกสาร ใบเสนอราคา การสง

                         สินคาฯ

M :  Motion lost  คอื ความสูญเสียที่เกดิจากการสงเอกสารใหคณะกรรมการฯ     

                           ลงนามที่อยูตางหนวยงานกัน
E :  Extra  Processing  คือ ความสูญเสียที่เกิดจากข้ันตอนการขอกําหนดรหัสพัสดุ 

                                ที่ตองทําเปน

4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต (ตอ 3) 
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ไดปรับปรงุใหม 

AFTER : 22 วัน

รับ PR = 1 วัน

ขอรหัส (กรณีไมมี) = 3 วัน

ขอใบเสนอราคา = 5 วัน

จัดทํา PO = 10 วัน

ตรวจรบั = 3 วัน

ขั้นตอนการจดัซื้อพัสดุหลังจากดําเนินการตามโครงการ
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6. การวัดและวิเคราะหคุณภาพของผลการทํางาน 
และประโยชนที่ไดรับ

หลังปรับปรุง

• มีพัสดุเพียงพอ 95%

• ควบคุมค่าใช้จ่ายประจาํปี 

100%
• ส่งมอบพสัดุตามระยะเวลาที

กาํหนด 95%

เป้าหมาย

• 100%

• 100%

• 100%

ตัวชีวัด

• จาํนวนการแจ้งอุบัติการณ์

• ไม่มีการการขออนุมัติ
งบประมาณเพมิเตมิระหว่างปี

• อัตราการแจ้งปรับและการ
ขยายระยะเวลาลดลง
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7. ปญหา อุปสรรค และแนวทางในการแกไข

ขาดการตดิต่อสอืสารระหว่างหน่วยงาน

คณะกรรมการไม่สามารถมาตรวจรับพร้อมกันได้

ความไม่ยนิยอมในการแต่งตงัเป็นคณะกรรมการ

ผู้ขายเปลียนผู้แทนหรือผู้ประสานงานบ่อยครัง

1

3

2

4
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7. ปญหา อุปสรรค และแนวทางในการแกไข (ตอ)

1.ใหคําแนะนาํหนวยงาน

เพิ่มชองทางการตดิตอสื่อสาร 

จัดทําประมาณการใชพสัดทุั้งป 

นัดกรรมการมาพรอมกนัในวนั
ตรวจรบัพัสดุ

แตงตั้งคณะกรรมการฯ ที่อยูใน
หนวยงานเดยีวกนั
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8. ความทาทายตอไป 

การจัดทําแบบรายงานการจัดซือ้เรงดวน
1. กําหนดใหสงคาํขอซ้ือ พรอมลงนามตรวจรบัพัสดมุาในคราวเดยีวกนั 

2. บันทึกขอมลูการส่ังซ้ือในระบบคอมพวิเตอรของโรงพยาบาล (e-Phis) โดยไมตอง  

             ส่ังพิมพแบบฟอรมใบส่ังซื้อ/จาง

3. เสนออนุมตัิตามสายการบงัคับบญัชา

4. กําหนดใหผูคาวางบิล ภายใน 7 วัน

5. บันทึกรายงานผลการตรวจรบัพสัดุในระบบคอมพิวเตอรของโรงพยาบาล (e-Phis) 

             โดยไมตองส่ังพมิพแบบฟอรมรายงานผลการตรวจรับพสัดุ ภายใน 1 วนั

6. สงเบิก-จาย ภายใน 1 วัน
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9. ปจจัยแหงความสําเร็จ และความยั่งยืน 

ควบคุมระยะเวลา

ติดตามสถานะของเอกสาร

ป้องกันเอกสารสูญหาย
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9. ปจจัยแหงความสําเร็จ และความยั่งยืน 

1. ผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของ สามารถดําเนินการและควบคุม   

    ระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจาง ใหแลวเสรจ็ตามการประกนั

    ระยะเวลาที่กําหนด

2. เจาหนาที่ ที่เกี่ยวของสามารถตดิตามสถานะของเอกสารไดอยาง

    เปนระบบ  

3. สามารถปองกนัอัตราการสูญหายของเอกสารได
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10. เอกสารอางอิง

1. ขอมูลการจัดซ้ือ/จาง จากระบบของโรงพยาบาล (e-Phis)

2. ขอมูลการตรวจรับพัสดุจากระบบของโรงพยาบาล (e-Phis)

3. ขอมูลเกี่ยวกบัองคกร https://www.hospital.tu.ac.th/

4. หลัก 8 ประการ (Wastes DOWTIME) 

https://th.hrnote.asia/orgdevelopment/lean-management-210621/
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