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

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

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

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

ช่ือเรื่องนำาเสนอ Logistic งำ่ย ๆ เก็บเอกสำรสบำย ๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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 งำนกำรเงิน ฝำ่ยกำรคลัง คณะแพทยศำสตร์ศริิรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล 
ที่อยู่ เลขที่ 2 โรงพยำบำลศิรริำช ถนนพรำนนก แขวงพรำนนก เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์  โทรสำร  เว็บไซต์  www.si.mahidol.ac.th        
ชื่อผู้เขียน (ผู้นำำเสนอ) 1. นำยชลชัย       นิงสำนนท์     นักวิชำกำรเงินและบัญชี

      2. นำงสำวธิมำพร               พันธุรตัน์ นักวิชำกำรเงินและบัญชี
โทรศัพท์ 02-419-9441 โทรสำร 02-414-1693 อีเมล kant_chon@hotmail.com
ผู้ประสำนงำน  นำงสำวธิมำพร    พันธรุัตน์
โทรศัพท์  02-4141802 โทรสำร  02-419-9440 มือถือ  086-3920295    อีเมล  timaporn.pun@gmail.com
   
สรุปจุดท่ีเป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ) 

1. ใช้ทรัพยำกรที่มอียู่อย่ำงจำำกัดให้สำมำรถทำำกำรจดัเก็บเอกสำรได้เทียบเท่ำกับกำรจำ้ง Outsource 
(พ้ืนที่จัดเก็บเอกสำรภำยในและภำยนอกองค์กรเท่ำที่ได้รับจัดสรร / ใช้เจ้ำหน้ำทีด่ำำเนินกำรรูปแบบ 
Seamless โดยทำำงำนเป็นเน้ือเดียวกันกับกำรปฏิบัติงำนอื่น ๆ / ไม่มีคำ่ใช้จำ่ยใด ๆ ที่เกดิข้ึนเกี่ยวกับ
กำรจดัเก็บเอกสำร)

2. กำำหนดรูปแบบรำยงำนต่ำง ๆ แบบ Manual ที่มีประสิทธิภำพเทียบเท่ำรูปแบบมำตรฐำนกำรจัดเก็บ
ของเอกชน

3. ปรับกระบวนกำรทำำงำนเพื่อลดข้ันตอนกำรจดัเก็บเอกสำร ลดข้ันตอนกำรใช้เจ้ำหน้ำที่ทำำงำนซำ้ำซ้อน 
และ สำมำรถลดระยะเวลำในกำรค้นหำเอกสำร 

ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ) 
(เช่น) ผลลัพธ์ด้านของเสียลดลง ต้นทุนต่อหน่วยลดลง รอบเวลาทำางานลดลง ความผันแปรของคุณภาพงานลดลง ข้อ
ร้องเรียนของลูกค้าลดลง ผลติภาพต่อพนักงานเพิ่มข้ึน อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์เพิ่มข้ึน วัฒนธรรมองค์กรดีข้ึน 
อัตราการรักษาลกูค้าเพิ่มข้ึน ยอดขายเพิ่มข้ึน เป็นต้น 
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1. ลดข้ันตอนกำรทำำงำนส่งเอกสำรระหว่ำงหน่วยงำน และ กำรตรวจควำมครบถ้วน 100% เกิดจำกกำร
ปรับวิธีกำรทำำงำนโดยตัดข้ันตอนกำรส่งเอกสำรระหวำ่งงำนบัญชี และ งำนกำรเงิน ซ่ึงเดิมต้องมกีำรส่ง
เอกสำรไป-กลับ โดยให้มีกำรบริหำรจัดกำรทำงเดินเอกสำรแบบส่งครั้งเดียวเบ็ดเสรจ็เด็ดขำด ลดเวลำกำรส่ง
เอกสำรประมำณ 33,000 ฉบับ ทีต่้องใช้เวลำในกำรตรวจสอบและรับส่ง ลดลดได้ 19,250 นำทตี่อปี

2. ลดระยะเวลำในกำรค้นหำเอกสำรซ่ึงมีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรดำำเนินกำร เช่น กำรรวบรวมควำมต้องกำร
ค้นหำเอกสำร กำรกำำหนดระยะเวลำในกำรไปค้นหำ และกำรวำงแผนกำรค้นหำ ทำำให้เจ้ำหน้ำที่ผูร้ับผิดชอบ
สำมำรถทำำงำนได้อย่ำงมรีะบบ ลดระยะเวลำในกำรรื้อค้นเอกสำรได้ 13,500 นำทตี่อปี 
และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำำงำน เกิดควำมพึงพอใช้ทั้งผู้ค้นหำและผู้ขอเอกสำรได้ 100% 

3. เพิ่มประสิทธิภำพในกำรวำงแผนกำรส่งเอกสำรระหวำ่งหน่วยงำน กำรตรวจสอบเอกสำร กำรเคลื่อนย้ำย
และจัดเก็บเอกสำร โดยใช้ทรัพยำกรที่มีจำำกัด และคุ้มคำ่ใช้จ่ำยกรณีนำำเอกสำรไปจัดเก็บนอกสถำนที่ 
ทำำให้ภำพรวมสำมำรถลดเวลำกำรดำำเนินกำรได้ 32,750 นำทีต่อปี

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

กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหวำ่งที่นำำเสนอในวันกำรจดังำนขององค์กรผู้สมัครน้ีได้
             [ ] อนุญำต  [  ] ไม่อนุญำต
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เน้ือหาบทคัดย่อ (Abstract)  ไม่เกิน 2 หน้า A4 โดยให้ผู้สมัครเขียนเน้ือหาและรายละเอียดให้ครอบคลุมประเด็น
ดังน้ี  

- ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ 
- วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกจิ นโยบาย (ตามความเหมาะสม) 
- อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล
 ข้ันตอนที่สำำคัญและวิธีปฏิบัติในข้ันตอนที่สำำคัญเหล่ำน้ัน ที่ได้ออกแบบ-พัฒนำ-นำำไปปฏิบัติ 

แล้วนำำไปสู่กำรป้องกันไม่ให้ปัญหำเกิดซำ้ำ ยกระดับคุณค่ำของผลกำรทำำงำนที่ส่งมอบให้แก่ลูกคำ้ หรือ 
สำมำรถสนองตอบควำมคำดหวังของลูกคำ้ไดด้ีข้ึน

 ควรอธิบำยโดยใช้ Flowchart, แบบฟอร์ม, ตำรำง หรือ เครื่องมือคุณภำพ ที่เหมำะสม
(ตัวอยา่งการเขียนบทคดัย่อได้ที่ www.ftqm.or.th)

หมายเหตุ 1. ผูเ้ขียนต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาไทยให้ครบถ้วน และใช้ Font TH SarabunPSK ขนาด 16 
2. Download เอกสารใบสมัครบทคัดยอ่น้ี ประเภท MS-Word ได้ที่    
   www.ftqm.or.th
3. วิธีการจดัส่งใบสมัครและบทคัดย่อ โดยทาง Electronic File มาที่ ftqm@ftqm.or.th 
 ต้ังแต่บัดน้ีจนถึง 9 เมษายน  2564
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บทคัดย่อ

ช่ือเรื่อง : Logistic งำ่ย ๆ เก็บเอกสำรสบำย ๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ :

 งำนกำรเงิน ฝำ่ยกำรคลัง เป็นหน่วยงำนที่ดำำเนินกำรดำ้นกำรรับ – จำ่ย ซ่ึงกำรปฏิบัติงำนจำำเป็นต้องเก็บ
รวบรวมเอกสำรทำงกำรเงินเป็นจำำนวนมำก อย่ำงตำ่ำ 33,000 ฉบับต่อปี กำรบริหำรจดักำรให้สำมำรถใช้ทรัพยำกร
ตำ่งๆ ที่มีอยูจ่ำำกดั และให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด โดยไมต่้องมีค่ำใชจ้่ำยเพิ่มข้ึนหรือค่ำใชจ้่ำยส่วนที่ไมจ่ำำเป็น
งำนกำรเงิน ฝ่ำยกำรคลัง เริ่มกำรพัฒนำโดยทำำกำรศึกษำและวิเครำะห์จำกปัญหำที่เจำ้หน้ำที่ปฏิบัติงำนพบเจอ
หน้ำงำน กำรมพีื้นที่จำำกัดในกำรจัดเก็บเอกสำร และ ปริมำณของเอกสำรมจีำำนวนมำกที่จำำเป็นต้องกำรบริหำรจัดกำร 
(ไม่สำมำรถลดกำรจัดเก็บได้เน่ืองจำกเงื่อนไขของกฎระเบียบเอกสำรกำรเงินต้องเก็บไว้สำำหรับตรวจสอบเป็น
เวลำ 5 – 10 ปี) ทำำให้เกิดโครงกำร “Logistic งำ่ย ๆ เก็บเอกสำรสบำย ๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพ” โดยรวบรวม
ควำมต้องกำรทั้งจำกผู้บริหำร เจำ้หน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด มำปรับปรุงระบบกำรทำำงำนตั้งแต่จุดเริ่ม
ต้น (เอกสำรที่ดำำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้วพร้อมจะนำำมำเก็บลงกล่อง) ข้ันตอนกำรดำำเนินกำรต่ำง ๆ ในกำรนำำลงกล่อง 
จนถึงกำรบริหำรจดักำรนำำเก็บเอกสำร ซ่ึงปัจจุบันมีกำรดำำเนินกำรเก็บไว้ 3 สถำนที่ (1.) จุดที่เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน (2.)
ห้องเก็บเอกสำรอำคำรหอพักบำงกอกน้อย 8 ไร่ ซ่ึงอยู่ภำยนอกเขตโรงพยำบำลศิรริำช
(3.) โกดังเก็บเอกสำรพทุธมณฑล สำย 3 ทั้งน้ีกำรรื้อค้นเอกสำรที่มีอยู่อย่ำงต่อเน่ืองเป็นประจำำถือว่ำเป็นส่วนสำำคัญ
อีกประเด็นซ่ึงต้องนำำมำใช้วิเครำะห์เป็นองค์ประกอบดว้ย 

โครงกำร “Logistic งำ่ย ๆ เก็บเอกสำรสบำย ๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพ” เกิดข้ึนภำยใต้ข้อจำำกัดหลำยอยำ่ง
แต่สำมำรถทำำให้เกิดควำมสำำเร็จได้เกิดจำกควำมมีสว่นร่วมของเจ้ำหน้ำที่ทุกระดับที่เกี่ยวข้องและผู้บริหำรที่ให้กำร
สนับสนุน นอกจำกน้ีโครงกำรเกิดข้ึนได้จำกกำรมองปัญหำเป็นโอกำสพัฒนำจำกจุดเล็ก ๆ เรื่องของเอกสำรที่วำงอยู่
กระจัดกระจำยตำมโต๊ะเจ้ำหน้ำที่และกองเอกสำรที่ยังไม่ถึงเวลำเก็บหรอืรอส่งกลับ ทำำให้เกิดโครงกำรที่แก้ปัญหำ
เรื่องอื่น ๆ ไปได้ด้วย เช่น สภำพแวดล้อมกำรทำำงำนที่ดี / ลดกำรเดินทำงไป – กลับ ในกำรดำำเนินกำรจัดเก็บและรือ้
ค้นเอกสำร เป็นต้น ถึงแม้ว่ำจะไม่ได้ทำำกำรพัฒนำระบบจำกโปรแกรมที่มีมำตรฐำนสำกล แต่เจำ้หน้ำที่ผู้ดำำเนิน
โครงกำรก็ทำำกำรประยุกต์ให้ระบบคอมพวิเตอร์ Microsoft office (Excel) ส่งนำำมำเป็นข้อมูลในกำรพัฒนำ
กำรทำำงำนรวมถึงกำรนำำระบบคอมพิวเตอร์ (Excel) เข้ำมำประยุกตใ์นกำรพัฒนำรวมกับกำรปรับข้ันตอนกำรทำำงำน
ให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล อย่ำงเหมำะสมที่สุด กำรปรับปรุงข้ันตอนกำรทำำงำนส่งผลดตี่อกำรทำำงำน
ในหลำย ๆ ดำ้น เช่น ลดข้ันตอนกำรตรวจสอบเอกสำรกำรจำ่ยเงินลงได้อย่ำงชดัเจน (ปรับเปลี่ยนวิธกีำรส่งเอกสำร
ไปกลับให้เหลือเพียงกำรส่งเอกสำรครั้งเดียวแล้วทำำกำรเก็บรวมรวบเอกสำรเพื่อจดัเก็บเข้ำระบบกำรเก็บเข้ำพื้นที่เก็บ
ต่อไปเลย) / กำรปรับเปลี่ยนวธิีกำรไปรื้อค้นเอกสำรเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงิน (เพิ่มกำรวำงแผนกำรเดินทำงไปรื้อเอกสำร
และกำรเตรียมรำยละเอียดของเอกสำรวำ่บรรจุที่กล่องใดและ Location ไหนก่อนกำรเดินทำง) เป็นต้น 
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย  :

- วิสัยทัศน์ ของฝ่ำยกำรคลัง เป็นหน่วยงำนบริหำรงำนด้ำนกำรคลัง มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศระดับสำกล 
- พันธกิจ ของฝ่ำยกำรคลัง คือ จดักำรดำ้นกำรเงิน กำรบัญชี งบประมำณ กำรบริหำรลูกหน้ี

และกำรวิเครำะห์ต้นทุน ที่ได้มำตรฐำน โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ รวมทั้ง มกีำรพัฒนำบุคลำกร และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ อย่ำงต่อเน่ือง 

- หน้าท่ีความรับผิดชอบ บริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน บัญชี  งบประมำณ  กำรบริหำรลูกหน้ี 
และกำรวิเครำะห์ต้นทุนที่ได้มำตรฐำน โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีกำรพัฒนำบุคลำกรและเทคโนโลยีสำรสนเทศอยำ่งต่อ
เน่ืองมุ่งสู่ควำมกำ้วหน้ำอยำ่งมีมำตรฐำนในระดับสำกล 

4



 ข้ันตอนที่สำำคัญและวิธีปฏิบัติในข้ันตอนที่สำำคัญเหล่ำน้ัน ที่ได้ออกแบบ-พัฒนำ-นำำไปปฏิบัติ แล้วนำำไปสู่
กำรป้องกันไม่ให้ปัญหำเกิดซำ้ำ ยกระดับคุณค่ำของผลกำรทำำงำนที่ส่งมอบให้แก่ลูกคำ้ หรือ สำมำรถสนองตอบ
ควำมคำดหวังของลูกค้ำไดด้ีข้ึน

กำรศึกษำและวิเครำะห์กำรดำำเนินโครงกำรแบ่งกำรทำำงำนออกเป็น 2 ส่วนเพื่อควำมชดัเจนในกำรพัฒนำ
และปรับปรุงระบบกำรทำำงำนรวมถึงข้ันตอนและวธิีกำรปฏิบัติ ดังน้ี

ด้านเอกสารการรับเงิน
1. ปรับปรุงกระบวนกำรเก็บเอกสำรตั้งแต่ข้ันตอนกำรตรวจสอบเอกสำรสำำเนำใบเสร็จรับเงินกับสำำเนำเอกสำร 

Slip บัตรเครดิตที่ออกจำกเรื่องรดูบัตรเครดติของธนำคำร (EDC) เพื่อปรับวธิีกำรจัดเก็บให้เกิดควำมประหยัด
และเหมำะสม

2. กำำหนดรูปแบบกำรเขียนรำยละเอียดหน้ำกล่องที่จดัเก็บเอกสำรให้เป็นมำตรฐำนกำรดำำเนินกำรและสำมำรถ
นำำกลับมำใชใ้นกำรรื้อค้นได้อย่ำงสะดวก

3. วำงแผนเรื่องกำรจัดเก็บ โดยมองในด้ำนจำำนวนเอกสำรที่จัดเก็บและปริมำณ / ระยะเวลำในกำรบริหำร
จัดกำรเก็บกล่องเอกสำรให้เหมำะสมกับพื้นที่จัดเก็บที่มี 3 สถำนที่

4. กำำหนดระยะเวลำในกำรไปรือ้ค้นเอกสำรและกำรวำงแผนกำรดำำเนินกำรรื้อค้นตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้
เอกสำรต่ำง ๆ

5. ออกแบบรำยงำนและกำรควบคุมกำรดำำเนินกำรให้สำมำรถใช้งำนได้จริง และ สำมำรถควำมคุมกำรทำำงำน
ให้เกิดควำมคุ้มค่ำและมีประสิทธิภำพ

ด้านเอกสารการจ่ายเงิน
1. ปรับวิธีกำรทำำงำนโดยลดกำรส่งกลับเอกสำรกำรจ่ำยเงินหลังจำกที่เจ้ำหน้ำที่กำรเงินจ่ำย งำนกำรเงิน ดำำเนิน

กำรเรื่องกำรตรวจสอบเอกสำรทำำกำรส่งข้อมูลให้กับทำงธนำคำรและจำ่ยเงินให้กับเจ้ำหน้ีเรียบรอ้ยแล้ว 
กลับไปให้งำนบัญชีทำำกำรเก็บเอกสำร ซ่ึงกำรดำำเนินกำรดังกล่ำวส่งผลอยำ่งชัดเจนให้เกิดกำรทำำงำนเป็นแบบทำงเดียว
(One way) ลดข้ันตอนกำรตรวจนับเอกสำรและช่วยเรื่องของกำรสูญหำยของเอกสำรระหว่ำงทำง อีกทั้งยัง
เป็นกำรลดภำระกำรขนย้ำยเอกสำร ทำำให้เจ้ำหน้ำที่สำมำรถนำำเวลำที่ไดร้ับกลับคืนมำไปดำำเนินกำรทำำงำนดำ้นอื่น ๆ 

2. กำำหนดรูปแบบกำรจดัเก็บและกำรเขียนรำยละเอียดหน้ำกลอ่งให้มีมำตรฐำน เพื่อควำมสะดวก
ในกำรดำำเนินกำรนำำไปจดัเรียงและกำรรื้อค้นเอกสำร

3. จัดกำรวำงแผนกำรจดัเก็บ กำรเคลื่อนย้ำย และตำำแหน่งของกำรจดัวำงเอกสำรกำรเบิกจำ่ย โดยมกีำรกำำหนด
สถำนที่ และเวลำในกำรจัดเก็บเอกสำรในแต่ละทีใ่ห้ชัดเจน และมีกำรจดัตำำแหน่งผังกำรจัดเก็บเพื่อกำรค้นหำ
ที่รวดเรว็ถูกต้อง ภำยในระยะเวลำที่วำงแผน

 ควรอธิบำยโดยใช้ Flowchart, แบบฟอร์ม, ตำรำง หรือ เครื่องมือคุณภำพ ที่เหมำะสม

ตารางแสดงจำานวนเอกสารและเวลาท่ีใช้ก่อนการดำาเนินโครงการ

จำานวน
เอกสารเฉลี่ย
(รายการ/ปี)

เวลาท่ีใช้
(วินาที/รายการ)

เวลาท่ีใช้
(นาที/ปี)

1 งำนบัญชีนำำส่งเอกสำรกำรเบิกจำ่ยให้งำนกำรเงิน   33,000 5 2,750
2 งำนกำรเงินตรวจสอบเอกสำรที่ได้รับ 33,000 25 13,750
3 งำนกำรเงินตรวจสอบใบเสรจ็รับเงินพร้อมทำำทะเบียน

คุม
66,000 60 66,000

4 งำนกำรเงินส่งคืนเอกสำรกำรเบิกจ่ำยให้งำนบัญชีเพื่อ 33,000 5 2,750
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จัดเก็บ
5 งำนบัญชีตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสำร 33,000 30 16,500
6 นำำเอกสำรจัดเก็บที่ห้องเก็บเอกสำร 33,000 20 11,000
7 กำรค้นเอกสำร 1,800 900 27,000

รวมเวลาท่ีใช้ดำาเนินการ 139,750

ตารางแสดงจำานวนเอกสารและเวลาท่ีใช้หลังจากดำาเนินโครงการ

จำานวน
เอกสารเฉลี่ย
(รายการ/ปี)

เวลาท่ีใช้
(วินาที/รายการ)

เวลาท่ีใช้
(นาที/ปี)

1 งำนบัญชีนำำส่งเอกสำรกำรเบิกจำ่ยให้งำนกำรเงิน   33,000 5 2,750
2 งำนกำรเงินตรวจสอบเอกสำรที่ได้รับ 33,000 25 13,750
2 งำนกำรเงินตรวจสอบใบเสรจ็รับเงินพร้อมทำำทะเบียน

คุม
33,000 60 66,000

3 นำำเอกสำรจัดเก็บที่ห้องเก็บเอกสำร 33,000 20 11,000
4 กำรค้นเอกสำร 1,800 450 13,500

รวมเวลาท่ีใช้ดำาเนินการ 107,000

หมายเหตุ : กำรบริหำรจัดกำรและกำรวำงแผน สำำหรับกำรจดัเก็บ กำรเคลื่อนย้ำย และกำำหนดตำำแหน่งกำรจดัวำง
เอกสำรกำรเบิกจำ่ย นอกจำกน้ียังมีกำรกำำหนดสถำนที่และเวลำในกำรจดัเก็บเอกสำรแต่ละที่อยำกชัดเจน รวมถึง
กำรวำงรูปแบบและกำำหนดตำำแหน่งผังกำรจัดเก็บ เพื่อชว่ยประหยัดเวลำและลดเวลำในกำรค้นหำเอกสำรตำ่ง ๆ 
ทำำให้ลดค่ำใชจ้่ำยในกำรกำรค้นหำได้ดังน้ี

1. ลดค่าใช้จ่ายยานพาหนะไปค้นหาเอกสาร จำานวนเงิน 12,000.00 บาท ต่อปี
2. ลดค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าท่ีไปค้นหาเอกสาร (2 คนต่อครั้ง) จำานวน 20,000.00 บาท ต่อปี

รายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยมท่ีสอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า)
งำนกำรเงิน ฝ่ำยกำรคลังปรับปรุงรูปแบบและระบบกำรจดัเก็บเอกสำร และ กำรเคลื่อนย้ำยเอกสำร

โดยกำำหนดให้มีมำตรฐำนและวธิีกำรดำำเนินกำรที่ชดัเจนเพื่ออำำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำนและให้เจ้ำหน้ำที่ผู้
เกี่ยวข้องดำำเนินกำรดังน้ี
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1. จัดทำำแบบฟอร์มเอกสำรปะหน้ำกล่องเอกสำรรูปแบบมำตรฐำน โดยออกแบบเพื่อแสดงข้อมูลสำำคัญของ
เอกสำรแต่ละกล่อง ทำำให้ง่ำย รวดเร็ว และ ประหยัดเวลำ โดยให้มีกำรจัดเก็บเป็นหมวดหมู่

2. วำงแผนกำรเคลื่อนย้ำยเอกสำรจดัให้มีรอบกำรจัดเก็บและเคลื่อนย้ำยที่ชดัเจน (กำำหนดระยะเวลำในกำร
ดำำเนินกำรแต่ละข้ันตอน) รวมถึงกำรดูและและบริหำรสถำนทีจ่ัดเก็บ (คำำนึงถึงควำมต้องกำรใช้งำนเป็นหลัก) ได้แก่ 
(1.) เอกสำรปัจจุบันที่จำำเป็นต้องใช้งำนและมีกำรค้นหำจำำนวนมำกจดัเก็บไว้ที่หน่วยงำนเพื่อควำมสะดวก 
ง่ำยต่อกำรค้นเอกสำร และไม่ต้องเดินทำง (2.) เอกสำรที่มีอำยุมำกกว่ำ 3 เดือนจะถูกขนย้ำยไปยังห้องเก็บเอกสำร 

อำคำรหอพกับำงกอกน้อย 8 ไร่ อำคำร A (3.) เอกสำรที่มีอำยุมำกกว่ำ 2 ปี จะถูกขนย้ำยไปโกดังเก็บเอกสำร
พุทธมณฑล สำย 3 เพื่อรอให้ครบกำำหนดทำำลำย ตำมลำำดับ

3. สรำ้งรูป
แบบกำรจัดวำงกล่องเอกสำรสำำหรับกำรจัดเก็บที่อำคำรหอพักบำงกอกน้อย 8 ไร่ อำคำร A 
และ โกดังเก็บเอกสำรพุทธมณฑล สำย 3  โดยกำำหนดกำรจัดเรียงกล่องเอกสำร ดังน้ี

4. เรียงตำมรหัส FIN (รหัสเริ่มต้นใช้อกัษรย่อ FIN) โดยแบ่งกลุ่มตำมประเภทของเอกสำร และกำำหนดให้ระบุ
ทีมผู้รับผิดชอบชัดเจน เพื่อสะดวกในกำรดำำเนินกำร

5. เรียงเอกสำรตำมปีงบประมำณ เพื่อสะดวกสำำหรับกำรเคลื่อนย้ำย และง่ำยต่อกำรค้นหำเอกสำร
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6. เรียงลำำดับเลขที่กล่องเอกสำรจะระบุบนแบบฟอร์มใบปะหน้ำกล่องเอกสำร และเจ้ำหน้ำที่ผูร้ับผิดชอบ
จะนำำลำำดับเลขที่กล่องไปบันทึกไว้ในผังกำรจดัเก็บเอกสำร
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