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แบบฟอรม ๑ 
แบบเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงาน 
กระบวนการทํางาน 
 
 
สวนท่ี ๑ (เพื่อประโยชนของทาน กรุณากรอกขอมูลใหครบถวน) 
 

 ผลงานใหม 
 ผลงานเดิมตอยอด/ขยายผล   
(พัฒนา ปรับปรุง) 

สําหรับงานพัฒนาคุณภาพงาน 
เลขท่ีกลุม…….……./………. 
วันลงทะเบียน.......................... 

การเผยแพรผลงานในทุกรูปแบบ 
 อนุญาต 
 ไมอนุญาต 
 

สถานภาพกลุม 
  เริ่มกิจกรรมครั้งแรก 
  กลุมกิจกรรมตอยอด เรื่องท่ี......./...  
   ผลงานเรื่องน้ีเคยสงประกวด 
        และท่ีไดรับรางวัลมาแลว
จาก…………………………………… 

ไมตองการตอยอดผลงานเปน R๒R 

*ตองการตอยอดผลงานเปน R๒R   ( ระบุ ประเภทของโครงการวิจัย) 
      ระบบบริการสุขภาพ   งานสนับสนุนบริการสุขภาพ 
      การสรางเสรมิสุขภาพ  การศึกษา 
      วิทยาศาสตรทางการแพทยและเครื่องมือทางการแพทย 
      งานบริหารและธุรการ    อ่ืนๆ.......................................... 

ชื่อกลุม  “วัสดุ Express” เบิกงาย จายเร็ว”     

 รหัส ชื่อ-นามสกุล หนวยงาน 
 

ภาควชิา / ฝาย เบอรภายใน เบอรมือถือ 

ท่ีปรึกษา 
หัวหนากลุม 

๐๐๓๓๐๒ 
๐๐๐๘๐๘ 

นางเพ็ญรุง   ยงศิริกุล 
นางสุภาพ    โพธิสัตย  

 ฝายการพัสด ุ
ฝายการพัสด ุ

      ๑๗๐๕ 
      ๑๗๒๙ 

 

สมาชิกกลุม ๐๐๓๗๒๐ นายเสมอ      รุจิธรรม  ฝายการพัสด ุ       ๑๑๕๒  
 ๐๐๙๔๑๑ นายไพบูลย   ชินินทร  ฝายการพัสด ุ       ๑๑๕๒  
 ๐๑๓๒๒๙ นายนิวัตร     เชาวนะเลิศ  ฝายการพัสด ุ       ๑๑๕๒  
 ๐๐๑๑๒๐ นายทวีพล    รจนา  ฝายการพัสด ุ       ๑๑๕๒  
 ๐๐๑๗๒๑ นายไสว     ทองศิริ  ฝายการพัสด ุ       ๑๑๕๒  
 ๐๐๒๕๒๗ นางสาวสมศรี   สังขนอย  ฝายการพัสด ุ       ๑๑๕๒  
 ๐๐๕๙๙๑ นางนิตยา    ปนสุวรรณ  ฝายการพัสด ุ       ๑๑๕๒  
 ๐๐๙๘๗๒ นางสาวพรสวรรค  เสนเพรียว  ฝายการพัสด ุ       ๑๑๕๒  
 ๐๐๔๖๕๑ นางนุจรีย      เมาะลาษ ี  ฝายการพัสด ุ       ๑๑๕๒  
 ๐๑๓๐๖๑ นางสาวพิจิตรา    พิสิฐนรชัย  ฝายการพัสด ุ       ๑๑๕๒  
 ๐๑๓๑๘๙ นายชาติชาย     ดิษฐสัตยธรรม  ฝายการพัสด ุ       ๑๑๕๒  
 ๐๑๓๒๕๕ นางสาวศยามล    เปนสุขเหลือ  ฝายการพัสด ุ       ๑๑๕๒  
ผูประสานงานกลุม    
   Email address  

 นายชาติชาย     ดิษฐสัตยธรรม
champion.nu@hotmail.com 

 ฝายการพัสด ุ      ๑๑๕๒  

Facilitatorของทีม  นายชาติชาย     ดิษฐสัตยธรรม  ฝายการพัสด ุ       ๑๑๕๒  
 

*ชื่อตัวแทนรับเงิน  
๐๑๓๑๘๙ นายชาติชาย  ดิษฐสัตยธรรม  ฝายการพัสด ุ    ๑๑๕๒  
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*หมายเหตุ : กรณีท่ีผลงานผานเกณฑและไดรับเงินรางวลั คณะฯ จะโอนเงินรางวัลเขาบัญชีเงินเดอืนผานทางรหัสบุคคลท่ี
ทานไดใหไว โดยขอใหระบุตวัแทนการรับเงินเพียง ๑ ทาน 
 

 
 
 
 
 
 
สวนท่ี ๒ 
๑. ชื่อเร่ือง / โครงการ “วัสดุ Express” เบิกงาย จายเร็ว” 
๒. หลักการและเหตุผล ความสําคัญของปญหา  (ความเปนมาของโครงการ) 
 การปฏิบัติงานดวยการเบิก-จายวัสดุท่ีควบคุมดูแลโดยงานบริหารพัสดุ ฝายการพัสดุนั้น เปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๑ โดยท่ีภาควิชา หนวยงาน มีความตองการใชวัสดุหมวดสํานักงาน  งาน
บานงานครัว แบบพิมพ วิทยาศาสตร-เวชภัณฑ และงานชาง สามารถขอเบิกไดท่ีงานบริหารพัสดุ   ซ่ึงมีข้ันตอน  โดย
เร่ิมตนจากการคนหารายการวัสดุท่ีตองการเบิกมีในคลังสํารอง เม่ือพบวัสดุท่ีตองการใหปฏิบัติ ๓ ข้ันตอนดังนี้ 
 ๑.สรางใบขอเบิกวัสดุในระบบ SAP หรือผาน web  
 ๒.พิมพใบขอเบิกและลงนามผูเบิกสงงานบริหารพัสดุ ฝายการพัสดุ 
 ๓.สงใบขอเบิก 
  ๓.๑.สงภายในสัปดาหท่ี ๓ ของเดือน สามารถรับวัสดุไดทันทีดวยตนเอง 
  ๓.๒.สงใบขอเบิกประจําเดือนไมเกินวันท่ี ๒๕  รับวัสดุ โดยผูนําสง (Messenger) จะจัดสงใหระหวางวัน 
ทําการท่ี ๑-๕ ของเดือนถัดไป 
 ในปจจุบัน คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี เปนองคกรมีขนาดใหญข้ึนมีบุคลากร ผูรับบริการเพิ่มมาก
ข้ึน ดังนั้นการใชวัสดุในกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับพันธกิจจึงทําใหการเบิก-จายวัสดุเพิ่มมากข้ึนดวย การดําเนินการดานการ
เบิกจายวัสดุจึงอาจเกิดปญหา เชน ผูเบิกไมสามารถประมาณการณจํานวนวัสดุท่ีตองการเบิกในแตละเดือนไดทําใหไม
พอใชในเดือนนั้นๆ และเกิดจากความจําเปนตองใชวัสดุเรงดวน เปนตน ซ่ึงงานบริหารพัสดุตระหนักในปญหาดังกลาว
เปนอยางยิ่ง 
 งานบริหารพัสดุ   ฝายการพัสดุ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   เปนหนวยงานท่ีมี
หนาท่ีรับผิดชอบในการจัดหาวัสดุและบริหารวัสดุคงคลัง     ซ่ึงในปจจุบันมีรายการวัสดุรวมจํานวนท้ังส้ิน  ๑,๗๐๐  
รายการ   ประกอบดวยคลังวัสดุสํานักงาน        วัสดุงานบานงานครัว     วัสดุงานชาง วัสดุวิทยาศาสตร-เวชภัณฑ   และ
วัสดุแบบพิมพ   อีกท้ังไดเพิ่มรายการวัสดุใหม   จํานวน ๑๖๘ รายการเพ่ือ “ลดภาระดานการจัดหาพัสดุภาควิชาหนวยงาน 
โดยท่ีฝายการพัสดุจะทําหนาท่ีจัดหาให เพื่อใหภาควิชาและหนวยงานปฏิบัติงานตามพันธกิจของตนไดอยางเต็มท่ี” 

สรุปปญหาเชื่อมโยงสอดคลองกับขอใด 
ดานคลินิก 
(Clinical) 

 Safe Surgery  Patient Care Process 
 Infection Control  Line , Tube & Catheter 
 Medication Safety  Emergency Response 
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)................................................ 

ดานสนับสนุน 
(Non Clinical) 

 ความปลอดภัย  
      [Safety] 

 คุณภาพ / ส่ิงสูญเปลา  
      [Quality (waste)*] 

 ตนทุน / ความคุมคา  
      [Cost] 

 ลดรอบเวลาการทํางาน / การสงมอบ    
      [Delivery] 
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 และประการสําคัญในปงบประมาณ  ๒๕๕๖ การจัดหาพัสดุของคณะฯ จะเขาสูระบบ Central   Procurement 
แบบเต็มรูปแบบ    ดังนั้น   งานบริหารพัสดุ   จึงมีความต้ังใจท่ีจะใหบริการดานการเบิก-จายวัสดุ แกทุกภาควิชา 
หนวยงานใหไดรับวัสดุท่ีดีมีคุณภาพ รวดเร็ว และทันความตองการใช จึงไดเปดชองทางพิเศษในการเบิก-จายวัสดุ “วัสดุ 
express” ใหสําหรับภาควิชา หนวยงานท่ีมีความจําเปนตองใชวัสดุในกรณีเรงดวน ซ่ึงกําหนดวัตถุประสงคไวดังนี้ 
 ๑.เพิ่มชองทางการเบิก-จายวัสดุในกรณีหนวยงานมีความจําเปนเรงดวน 
 ๒.ลดภาระการจัดหาของภาควิชา หนวยงาน โดยท่ีฝายการพัสดุจัดหาใหเพื่อใหภาควิชาหนวยงานปฏิบัติงานตาม
พันธกิจของตนไดอยางเต็มท่ี 
 ๓.จัดหาวัสดุสํารองคลังท่ีเหมือนกัน แทนการจัดหาหลายหนวยงาน (Commonality of preaches requirement) เพื่อ
ลดพื้นท่ีในการจัดเก็บวัสดุของหนวยงาน 
 
๓. กรอบแนวคิด หรือ การวิเคราะหสาเหตุ (Root cause analysis) ตามเอกสารแนบ ๑ 
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๔. แผนการดําเนินกิจกรรม (ขั้นตอนการดาํเนินการ) 
 

 
 

  

                                       แผนการดําเนินการ                        การดําเนินการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผดิชอบ พ.ค. 
๕๕ 

มิ.ย. 
๕๕ 

ก.ค. 
๕๕ 

ส.ค. 
๕๕ 

ก.ย. 
๕๕ 

ต.ค. 
๕๕ 

เม.ย.  
๕๗ 

๑. ประชุมทีมงานบริหารพัสดุเพื่อ
วิเคราะหปญหาในการ
ปฏิบัติงานและหาแนวทางการ
แกไขปรับปรุง 

 
๒. ศึกษาหาแนวทางและความ

เปนไปไดในการใชวิธีการเบิก-
จายวัสดุแบบชองทางพิเศษ(วัสดุ 
Express) 

๓. แตงต้ังทีมงาน วัสดุ Express 
 
๔. ประชุมทีมงานเพ่ือกําหนด

วิธีการและข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานวัสดุ Express 

๕. จัดทําคูมือแนวทางการ
ปฏิบัติงาน การเบิก-จาย วัสดุ 
Express 

๖. ประชุมช้ีแจง ภาควิชาและ
หนวยงานเพ่ือรับทราบถึงวิธีการ
และข้ันตอนการปฏิบัติงานวสัดุ 
Express 

๗. เร่ิมดําเนินโครงการ 
 
๘. ติดตามผลการปฏิบัติงาน 
 

       เจาหนาท่ีงานบริหาร
พัสดุ 
 
 
 
เจาหนาท่ีงานบริหาร
พัสดุ 
 
 
หัวหนางานบริหารพัสดุ
และผูควบคุมคลังวัสดุ 
หัวหนางานบริหารพัสดุ
และผูควบคุมคลังวัสดุ 
 
หัวหนางานบริหารพัสดุ
และผูควบคุมคลังวัสดุ 
 
หนวยธุรการ ฝายการ
พัสดุ 
 
เจาหนาท่ีงานบริหาร
พัสดุ 
 
หัวหนางานบริหารพัสดุ 
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๕. มาตรการ/แนวทางแกไขปรับปรุงและนําไปสูการปฏบัิต ิ
จากผลการศึกษาและวิเคราะหปญหาในการเบิก-จายวัสดุแลว พบวามีปญหาที่ตองแกไขปรับปรุงเพื่อใหมี

ประสิทธิภาพในการทํางานมากข้ึน โดยฝายการพัสดุไดมอบหมายใหเจาหนาท่ีของงานบริหารพัสดุเปนคณะทํางาน ศึกษา 

จัดทําแนวทางการปฏิบัติงาน การเบิก-จายวัสดุชองทางพิเศษ  ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
๑. ศึกษา วเิคราะหหาสาเหตุของปญหาในการเบิก-จายวัสด ุ

๒. แตงต้ังทีมงานใหบริการเบิก-จายวัสดุ Express 

คณะทํางานไดคัดเลือกผูท่ีมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานดานการเบิก-จายวัสดุจากงาน

บริหารพัสดุ ฝายการพัสดุ คือ นายเสมอ รุจิธรรม(ซาย) นายนิวัตร เชาวนะเลิศ (กลาง)  และ นายไพบูลย ชินินทร (ขวา) 

เปนผูใหบริการ ณ จุดบริการเบิก-จายวัสดุ Express  

 

                   
 ภาพที่ ๑ ทีมงานผูใหบริการวัสดุ Express 

๓. กําหนดกรอบนโยบายของการเบิก-จายวัสดุ Express ดังนี้ 

  ๓.๑ เปนวัสดท่ีุตองใชเรงดวน หากลาชาอาจทําใหเกิดความเสียหาย และเกดิในกรณีฉุกเฉิน เชน ไฟฟา

ดับ ทอประปาแตก หรือเกิดเหตุการณภยัธรรมชาติ ฯลฯ  

 ๓.๒ จําเปนตองใชแตไมเบิกวัสดุตามปกติ หรือเบิกแตไมเพียงพอตอการใชงาน 

 ๔.   กําหนดข้ันตอนการเบิก-จายวัสดุ Express ข้ึนเพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานไดรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพในการทํางานมากข้ึน 

 ๔.๑ สรางใบเบิกในระบบ SAP หรือ Website           

 ๔.๒ พิมพใบขอเบิกและลงนามผูเบิก 

 ๔.๓ สงใบเบิกท่ีงานบริหารวัสดุ ณ จุดท่ีมีสัญลักษณ วัสดุ Express 

 ๔.๔ รอรับวัสดุไดทันที 
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ภาพท่ี ๒ ข้ันตอนการเบิก-จายวัสดุ Express 

 

ขั้นตอนการเบิก - จายวัสดุแบบปกต ิ ขั้นตอนการเบิก - จายวัสดุ Express 

๑. สรางใบเบิกในระบบ SAP หรือ Website 

๒. พิมพใบขอเบิกและลงนามผูเบิก 

๓. สงใบเบิกท่ีงานบริหารวัสดุ 

๔. รอ Messenger จัดสงใหระหวางวนัทําการท่ี  ๑-๕ 

ของทุกเดือน 

๑. สรางใบเบิกในระบบ SAP หรือ Website 

๒. พิมพใบขอเบิกและลงนามผูเบิก 

๓. สงใบเบิกท่ีงานบริหารวัสดุ ณ จดุบริการวัสดุ Express 

๔. รับวัสดุไดทันที 

 

 ๕. ประชาสัมพันธใหทุกหนวยงานในคณะฯ ทราบถึงกระบวนการเบิก-จายวัสดุ Express เพื่อสรางความเขาใจ

และยดึถือปฏิบัติไปในมาตรฐานเดียวกัน 

 

๖. การวัดผลสาํเร็จทางโครงการ/ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 
ผลการดําเนินการ 

กอนดําเนินการ หลังดําเนินการ 

๑. ระยะเวลาในการเบิก-จาย วัสดุ (นาที/๑ใบเบิก) ๒๐ ๔๐ ๑๕ 

๒. การประหยัดเนื้อท่ีจัดเก็บวสัดุของแตละหนวยงาน/ลด

การเบิกวัสดุไปเก็บไวเกินความจําเปน (รอยละ/

สถานท่ีจัดเก็บของแตละหนวยงาน) 

รอยละ ๕๐ รอยละ ๗๐ รอยละ ๔๐ 

๓. ความพึงพอใจของผูรับบริการ  ๔ ๓.๕ ๔.๒๕ 
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ภาพท่ี ๓ - ๔ สถานท่ีจัดเก็บวัสดุของหนวยงานหลังจากเบิกวัสดุจากงานบริหารพัสดุ จากเดิมเปนหองขนาด ๓x๔ ตร.ม. 

 
ภาพท่ี ๕ สถานท่ีจัดเก็บวัสดุของหนวยงานหลังจากเบิกวัสดุจากงานบริหารพัสดุ จากเดิมเปนหองขนาด ๓x๔ ตร.ม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที่ ๖ – ๗  สถานที่จัดเก็บวัสดุของหนวยงานหลังจากเบิกวัสดุจากงานบริหารพัสดุ จากปจจุบันเปนหองขนาด ๒.๕x๒ ตร.ม. 
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ภาพท่ี ๘-๑๑ ผูใชบริการสงใบเบิก-จายวัสดุ Express ณ จุดบริการ 

๗. ผลลัพธ/ผลท่ีไดจากการปรับปรุง 

๗.๑ คณะทํางานไดวิเคราะหปญหา วางแผนเพื่อแกไขปญหารวมกัน 

๗.๒ เกดิการทํางานอยางเปนระบบท่ีชัดเจนสําหรับการเบิก-จายวัสดุ Express      

๗.๓ การปฏิบัติงานและคุณภาพ การใหบริการเบิก-จายวัสดุเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

  ๗.๔ ลดการรอคอย(Delay/Idle Time) ของหนวยงานท่ีตองการวัสดุในกรณีฉุกเฉิน เจาหนาท่ีหนวยงานสามารถ

รอรับวัสดุไดทันที ไมตองเดินยอนกลับไป-มาระหวางคลังวัสดุกับสํานักงาน (Unnecessary Motion) 

๗.๕ ทุกหนวยงานสามารถประหยดัพื้นท่ีในการจดัเก็บวัสดุ และไมตองเบิกวัสดุมาสํารองคร้ังละมากๆ  

(Unnecessary Stock/Over Stock) เนื่องจากมีการใหบริการเบิก-จายวัสด ุExpress    

 ๗.๖ ลดการซํ้าซอนในการทาํงาน (Defects/Rework) กรณเีชน ถาหนวยงานจัดทําโครงการและตองการใชวัสดุใน

การจัดทําโครงการ ก็ไมตองไปจัดซ้ือเองจากภายนอก สามารถมาเบิกจายจากคลังจดัเก็บวัสดุของงานบริหารพัสดไุปใชได

เลย โดยผานชองทางวัสดุ Express อีกท้ังยงัเปนการสนับสนุนใหหนวยงานทํางานไดอยางงายยิ่งข้ึน (Simplify) อีกดวย 

๘. การเรียนรูท่ีไดรับจากโครงการและการขยายผล 
 ๘.๑ ส่ิงท่ีไดเรียนรูท่ีไดรับจากโครงการ 

๘.๑.๑ การวางแผนเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงานทุกข้ันตอน 
๘.๑.๒ การวิเคราะหปญหาเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ 





เอกสารแนบ ๑๔.การวิเคราะห์สาเหตุ (Root cause analysis)

เครื่องมือและอุปกรณ บุคคล

ขาดทักษะรถขนสงมีจาํนวนจาํกดัไม
ขาดความรู เขาใจ ระบบ

ขาดทกษะ

ไมมีการตรวจสอบ
ั  ั 

เพียงพอ

รถขนสงคันเล็กบรรทุกพัสดุ
ไดนอย จดัพัสดุผิดพลาด

พัสดุกอนจดัสง

ผูปฏิบัติงานการเบิกวัสดุมีหลายคน 
แตละคนทําคนละขั้นตอน

หนวยงานตองการ
ใชวัสดุเรงดวน

การสงใบเบิกไมเปนไป การ Stock วัสดุ เปนไปการคํานวณการสงใบเบกไมเปนไป
ตามเวลาที่กําหนด

ภาควิชา หนวยงานมีกจิกรรม บริษัทสงวสัดลุาชา

และนโยบายการบริหารคลังวสัดุ

จดุใหบริการไมเพียงพอ
ทําใหเกิดความแออัด

โครงการเรงดวน

กําหนดใหมีการเบิก-จายเดือนละครั้ง ภาควิชา หนวยงานไมมีพืน้ที่
ในการจดัเก็บวสัดุเพียงพอ

การจัดการ
สภาพแวดลอม
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