
ใบสมัครเพ่ือเสนอบทความในงานการประชุม
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand

ประเภทการสมัคร [  ] TQM-Best Practices  (ต้องจดัทำำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide  
                                    และกำรทดลองนำำเสนอผลงำน)

[ / ] TQM-Progressive Learners (ต้องจดัทำำ Abstract, Presentation Slide 
     และกำรทดลองนำำเสนอผลงำน)

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ        [  ] หน่วยงำนดำ้นกำรศึกษำ  
[/] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ  [  ] หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข

ช่ือเรื่องนำาเสนอ กำรจัดทำำและจัดเก็บเอกสำรหนังสือรับรองภำษีหัก ณ ที่จ่ำยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-WHT) 
เป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่าน้ัน) 

[  ] 1. กำรนำำองคก์ร [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย 
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกคำ้และตลำด [  ] 4. กำรวดั กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้ 
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล [ /] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร 
[  ] 7. กำรประยุกตร์ะบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร 

ช่ือหน่วยงาน สำำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) 
ที่อยู่ 111 อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย ต.คลองหน่ึง อำำเภอคลองหลวง จังหวดัปทุมธำนี 12120 
โทรศัพท์ …0-2564-7000…เว็บไซต์ …www.nstda.or.th
 
1. นำง นำงอำำไพ คัมภีรว์รรณศีล    ตำำแหน่ง เจ้ำหน้ำทีก่ำรเงินและบัญชี
โทรศัพท์ 02-564-7000  ต่อ  71314   มือถือ                      อีเมล  amphai@nstda.or.th 
2. นำย ทศพล เตชะสีไพฑูรย์        ตำำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี
โทรศัพท์ 02-564-7000  ต่อ  71314   มือถือ 08-5122-2249  อีเมล  tossapoohn@nstda.or.th 
สรุปจุดท่ีเป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ) 
1) สำมำรถลดข้ันตอนในกระบวนกำรทำำงำน เพื่อกำรจัดส่งหนังสือรับรองภำษีหัก ณ ที่จำ่ย ให้กับคู่ส่งผลให้สำมำรถ
ลดคำ่ใช้จำ่ยภำยในองค์กร รวมถึงลดระยะเวลำในกำรทำำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2) สรำ้งควำมมั่นใจให้กับคู่ค้ำ (Supplier) วำ่จะสำมำรถรับหนังสือรับรองภำษีหัก ณ ที่จำ่ย ได้ในวันที่โอนเงินเข้ำบัญชี
อีกทั้งยังเป็นกำรส่งเสริมภำพลักษณท์ี่ดีให้กับองค์กรมำกข้ึน
3) มุ่งเน้น ต่อยอดกำรใช้ และพัฒนำโปรแกรมดำ้นบัญชีที่ใช้งำนอยู่แล้วให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ 
และเป็นกำรพัฒนำกระบวนกำรทำำงำนให้มีควำมถูกต้องและสำมำรถสอบทำนได้

ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ) 
1) สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยภำยในองค์กร โดยคิดเป็นจำำนวนเงิน 464,386.78 บำทต่อปี สำำหรับปีงบประมำณ 2563 ซ่ึง
จำำนวนเงินจะเป็นไปตำมปริมำณของหนังสือรับรองภำษีเงิน ณ ที่จำ่ย
2) สำมำรถลดข้ันตอนในกำรจดัส่งหนังสือรับรองภำษีหัก ณ ที่จำ่ย ส่งผลให้สำมำรถลดระยะเวลำในกำรทำำงำนได้ 57 
วันต่อปี  
3) สำมำรถจัดส่งหนังสือรับรองภำษีหัก ณ ที่จ่ำย ถึงมือคู่ค้ำได้ 100% และสำมำรถลดกำรตดิตำมทวงถำมได้ 100%

กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครน้ีได้   
 [ /] อนุญำต  [  ] ไม่อนุญำต

กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหวำ่งที่นำำเสนอในวันกำรจดังำนขององค์กรผู้สมัครน้ีได้
             [ /] อนุญำต  [  ] ไม่อนุญำต
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ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ
สำำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) เป็นหน่วยงำนในกำำกับของกระทรวงกำร

อุดมศกึษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งข้ึนเมื่อปี พ.ศ. 2534 ตำม พ  .  ร  .  บ  .  พัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
พ  .  ศ  . 2534   โดยอยู่ภำยใตก้ำรกำำกับดูแลของคณะกรรมกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ   (  กวทช  .)   
สวทช. เป็นองค์กรที่มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก โดยกำรนำำควำม
สำมำรถอันเหนือชั้นด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมำช่วยให้ภำคกำรเกษตรและภำคอตุสำหกรรมสำมำรถดำำเนิน
งำนไดด้ี มีประสิทธิภำพสูงข้ึน ซ่ึง สวทช. ไดด้ำำเนินงำนผ่ำนกำรทำำงำนรว่มกันของศูนย์ทั้ง 5 ศูนย์แห่งชำติ ได้แก่ ศูนย์
พันธวุิศวกรรมและเทคโนโลยีชวีภำพแห่งชำติ (BIOTEC) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ (MTEC) ศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) ศูนย์นำโนเทคโนโลยีแห่งชำติ (NANOTEC) ศูนย์นำโน
เทคโนโลยีแห่งชำติ (NANOTEC) และศูนย์เทคโนโลยีพลังงำนแห่งชำติ (ENTEC)

สวทช. ได้มีกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับส่วนรำชกำร เอกชน และสถำบันกำรศึกษำ เพื่อเชื่อมโยงให้นัก
วิทยำศำสตร์ไทยได้ทำำงำนกันอย่ำงใกล้ชิด และเข้ำถึงควำมต้องกำรของทั้งภำคกำรเกษตรและภำคอุตสำหกรรมต่ำงๆ 
ไม่วำ่จะเป็นอุตสำหกรรมยำนยนต์ คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ กำรแพทย์ สิ่งทอ กำรประมง และอื่นๆ ทั้งน้ีเพื่อให้
ประเทศไทยก้ำวสู่กำรเป็นผู้คิดค้นเทคโนโลยี เกิดกำรสร้ำงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำร
ของ อุตสำหกรรม และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศบนเวทีกำรค้ำโลกได้

สวทช. ได้กำาหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจการดำาเนินงานดังน้ี 
วิสัยทัศน์ สวทช. เป็นพันธมิตรรว่มทำงทีด่ีสู่สังคมฐำนควำมรู้ด้วยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
พันธกิจ สวทช. มุ่งสรำ้งเสริมกำรวิจัย พัฒนำ ออกแบบ และวศิวกรรม (Research Development Design 

and Engineering) จนสำมำรถถ่ำยทอดไปสู่กำรใช้ประโยชน์ (Technology Transfer) พร้อมส่งเสริมด้ำนกำรพัฒนำ
กำำลังคน (Human Resource Development) และโครงสรำ้งพื้นฐำน (Infrastructure) ด้ำน ว และท ทีจ่ำำเป็น เพื่อ
สรำ้งขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน โดยจดัให้มีระบบบริหำรจัดกำรภำยในที่มี
ประสิทธิภำพเพื่อสนับสนุนกำรดำำเนินงำนทุกส่วน

ซ่ึงนโยบำยกำรดำำเนินงำนตำมพันธกจิดังกลำ่วให้ควำมสำำคัญต่อกำรวิจัย และพัฒนำ เป็นพันธกิจแกนกลำงมี
พันธกิจกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรพัฒนำบุคลำกรและกำรเสริมสรำ้ง โครงสรำ้งพื้นฐำนด้ำนวทิยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นส่วนสนับสนุน โดยมีเป้ำประสงค์สำำคัญ ในกำรสรำงควำมเข้มแข็งทำงด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศเพื่อเพ่ืมขิ่ดควำมสำมำรถ ในกำรแข่งขันอย่ำงยั่งยืนของประเทศและคุณภำพชวีิตทีด่ีข้ึน สวทช. มีค่ำนิยม
หลัก (Core Values) และวัฒนธรรมองค์กร (Culture) ที่ผู้บริหำรเป็น แบบอย่ำงและพนักงำนทกุระดับในองค์กร
ยึดถือเป็นพื้นฐำนแนวคดิและหลักปฏิบัติในกำรทำำงำน ดังน้ี

- N: Nation First กำรคำำนึงถึงผลประโยชน์ของชำติเป็นหลักไม่ยึดติดกับอัตตำของตวัเองเห็นถึงผล
ประโยชน์ของส่วนรวมมจีิตสำำนึกและควำมรับผิดชอบต่อสังคมมีควำมเสียสละ

- S: Science & Technology Excellence กำรมุ่งเน้นในกำรสร้ำงควำมเป็นเลิศในสิ่งที่ทำำ รับผิดชอบ
ศึกษำค้นคว้ำเพื่อให้เกิดควำมคดิสรำ้งสรรค์ใหม่ๆ

- T: Teamwork กำรทำำงำนรว่มกันเป็นทีม พร้อมทีจ่ะเปิดใจรับฟังกำรกล้ำวพิำกษ์อย่ำงสร้ำงสรรค์ มกีำร
สื่อสำร 2 ทำง

- D: Deliverability ควำมมุ่งมั่นที่จะส่งมอบงำนที่มีคุณภำพ ให้ไดต้ำมคำำมั่นสัญญำ มุ่งเน้นให้ทุกคนทำำงำน
ดว้ยควำมกระตือรือร้น และเน้นควำมคล่องตวั

- A: Accountability & Integrity ควำมมีจริยธรรม จรรยำบรรณ ควำมโปร่งใสกลำ้ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
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รายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยมสอดคล้องกับค่าประสิทธิผล
สำำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) ได้มีนโยบำยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกดิกำร

พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อใชใ้นกำรบริหำรจดักำรภำยในองค์กรที่เรียกวำ่ PABI (Process Advance to 
word Better Integration) และระบบ Odoo เพื่อใช้ในกำรเบิกจำ่ยและรับเงิน รวมถึงกำรจัดทำำเอกสำรและกำรจัด
ทำำกำรบันทึกข้อมูลตำ่งๆ เช่น กำรบันทึกบัญชี กำรจดัทำำรำยงำน กำรยื่นภำษี กำรจดัส่งหนังสือรับรองภำษีหัก ณ ที่
จ่ำย เป็นต้น

ในแต่ละเดือน สวทช. จะต้องมีกำรจดัทำำและจดัเก็บเอกสำรหนังสือรับรองภำษีหัก ณ ที่จำ่ย จำำนวน 2,000 
กวำ่รำยกำร โดยเจ้ำหน้ำทีก่ำรเงินจะต้องดำำเนินกำรพิมพ์หนังสือรับรองภำษีหัก ณ ที่จำ่ย แล้วทำำกำรพับใส่ซอง
จดหมำย และกรอกข้อมูลในระบบจัดส่งไปรษณีย์ของงำนธุรกำร เพื่อข้ึนทะเบียนและจัดส่งเอกสำรไปยังคู่ค้ำ ซ่ึง
เป็นกำรทำำงำนที่มีหลำยข้ันตอนและใช้เวลำในกำรดำำเนินกำรเป็นเวลำนำน เมื่อจัดส่งเอกสำรเรียบร้อยแล้ว สวทช. ก็
ประสบปัญหำกำรตีคืนจดหมำยที่ข้ึนทะเบียน และได้รับกำรทวงถำมจำกคูค่้ำถึงหนังสือรับรองภำษีหัก ณ ที่จำ่ย เป็น
จำำนวนมำก ทำำให้เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชีจะต้องดำำเนินกำรสืบค้นและจัดส่งเอกสำรให้ใหม่อีกครั้ง ต้องใช้เวลำและ
ส่งผลกระทบต่อภำพลกัษณ์ขององค์กร

 ฝำ่ยกำรเงินและบัญชี สวทช. จึงได้ทำำกำรหำรือร่วมกับฝ่ำยข้อมูลสำรสนเทศ ฝ่ำยกฎหมำย และงำนธรุกำร 
เพื่อหำแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำร่วมกัน จำกกำรหำรอืได้ข้อสรุปในกำรแก้ไขปัญหำร่วมกัน คือ กำรปรับปรุง
กระบวนกำรจัดส่งหนังสือรับรองภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย ให้เป็นรูปแบบไฟลอ์ิเล็กทรอนิกส์ และดำำเนินกำรปรับรูปแบบกำร
จัดส่งเอกสำร จำกกำรจัดส่งเป็นเอกสำรผ่ำนกำรส่งทำงไปรษณีย์เป็นกำรจดัส่งผ่ำนทำงอีเมลแทน 

ในช่วงแรกของกำรปรับปรุง สวทช. ได้เริ่มต้นจำกกำรจัดทำำฐำนข้อมูลทำงกำรเงินของคู่ค้ำ โดยได้ข้อมูลอีเมล
ของคู่ค้ำมำจำกกำรข้ึนทะเบียนผ่ำนกำรโอนเงินกับธนำคำรกรุงเทพ ทำำให้มีอีเมลของคู่ค้ำบำงสว่น ในส่วนคู่คำ้ที่ยังไม่มี
อีเมล เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชีก็ทำำกำรมีกำรติดตำมเพื่อขอข้อมูล และทำำกำรปรับปรุงระบบลงทะเบียนคู่ค้ำโดย
เพิ่มมีช่องให้ในกำรใส่ข้อมูลอีเมลในฐำนข้อมูลสำำหรับข้ึนทะเบียนคู่ค้ำใหม่ในระบบไวด้้วย เพื่อสำมำรถจัดทำำฐำนข้อมูล
คู่ค้ำได้อย่ำงรวดเร็ว ส่งผลให้สำมำรถเริ่มจดัส่งหนังสือรับรองภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย ผำ่นอีเมลได้ครั้งแรกในวันที่ 14 
กุมภำพันธ์ 2563 ซ่ึงตรงกับกำรจ่ำยเงินให้กับคู่ค้ำในเดือนกุมภำพันธ์ 2563 รอบที่ 1 ที่ฝำ่ยกำรเงินและบัญชี กำำหนด
ไว้

ในระยะเริ่มแรกกำรจัดส่งหนังสือรับรองภำษีหัก ณ ที่จำ่ย ทำงอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอีเมล ซ่ึงดำำเนินกำร
โดยให้เจำ้หน้ำที่กำรเงินและบัญชีเป็นผู้ดำำเนินกำรกดปุ่มส่งผ่ำนระบบ ทำำให้เกิดปัญหำเรื่องระยะเวลำกำรจดัส่งที่ไม่
ตรงกัน ส่งผลให้คู่คำ้เกิดควำมสับสน จึงทำำกำรหำรือกับฝ่ำยข้อมูลสำรสนเทศ เพื่อพัฒนำโปรแกรมให้สำมำรถจัดส่ง
หนังสือรับรองภำษีหัก ณ ที่จำ่ย ได้ในครำวเดียว โดยฝำ่ยข้อมูลสำรสนเทศไดพ้ัฒนำโปรแกรม Odoo ซ่ึงเป็น
โปรแกรมที่ใช้ในกำรเบิกจำ่ยในปัจจุบันให้สำมำรถส่งอีเมลในครำวเดียวได้ จึงมกีำรเริ่มใช้ส่งหนังสือรับรองภำษีหัก ณ 
ที่จำ่ย ผ่ำนโปรแกรมในรอบวันที่ 30 มีนำคม 2563  แต่ยังพบปัญหำที่เกิดข้ึน คือ

1. คู่ค้ำเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงำนและเปลี่ยนฝ่ำยงำนหน้ำที่รับผิดชอบ ทำำกำรแก้ปัญหำโดยทำำกำรเปลี่ยนแปลง
และจัดส่งหนังสือรับรองให้ลูกคำ้ใหม่ 

2. กรณีอีเมลคู่ค้ำไม่ถูกต้อง ทำำกำรแก้ปัญหำโดยทำำกำรเปลี่ยนแปลงและจัดส่งหนังสือรับรองภำษีหัก ณ ท่ี
จ่ำยให้ลูกค้ำใหม่

3. ลูกค้ำมีผูร้ับปลำยทำงหลำยคน ได้ทำำกำรพัฒนำระบบให้สำมำรถข้ึนทะเบียนได้มำกกวำ่หน่ึงอีเมล โดย
หนังสือรับรองภำษีหัก ณ ที่จำ่ย ทีจ่ัดส่งจะเป็นเลขที่เอกสำรเดียวกัน

ในเดือนพฤษภำคม 2563 ได้มีกำรหำรือกับผู้ที่เกี่ยวข้องถึงแนวทำงกำรปฏิบัติ เรื่อง กำรข้ึนทะเบียนอีเมลที่
ยังไม่ครบถ้วน โดยฝำ่ยข้อมูลสำรสนเทศไดด้ำำเนินกำรปรับปรุงระบบ โดยเพิ่มช่อง  E-mail Account แล้วทำำกำรตั้ง
ค่ำว่ำหำกไมร่ะบุอีเมลจะไม่สำมำรถข้ึนทะเบียนกำรจ่ำยได้ อีกทั้งข้อมูลคู่ค้ำที่ใช้ในปัจจุบันได้มีกำรปรับปรุงข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว ทำำให้กำรส่งอีเมลในรอบเดือน มิถุนำยน 2563 สำมำรถส่งหนังสือรับรองภำษีหัก ณ ที่จำ่ย
ได้ครบทุกรำยกำร
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จำกกำรดำำเนินกำรตลอดปีงบประมำณ 2563 พบว่ำสำมำรถลดปัญหำคู่ค้ำไม่ได้รับหนังสือรับรองภำษีหัก ณ 
ที่จำ่ย ได้ 100% ไม่พบกำรทวงถำมจำกคู่คำ้ สำมำรถลดข้ันตอนกำรจัดพิมพ์และส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์ได้ ทำำให้ลด
ระยะเวลำในกำรทำำงำนได้ 57 วันต่อปี และสำมำรถลดค่ำใชจ้่ำยภำยในองค์กำรได้มำกถึง 464,386.78 บำทต่อปี
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