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

ช่ือเรื่องนำาเสนอ  โครงกำร “สื่อสำรฉับไว  ไร้กระดำษ”
เป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่าน้ัน) 

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

ช่ือหน่วยงาน  ฝ่ำยกำรคลัง  สำำนักงำนคณบดี  คณะแพทยศำสตร์ศิรริำชบำล
ที่อยู่ เลขที่ 2 โรงพยำบำลศิรริำช ถ.วังหลัง แขวงศริิรำช เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 10700
โทรศัพท์ 02-4199469  โทรสำร 02-4199469 เว็บไซต์ http://www1.si.mahidol.ac.th/division/finance/
ช่ือผู้เขียน (ผู้นำาเสนอ)  1. นำงสำวชไมพร       ตุงคะเสรรีักษ์         หัวหน้ำงำนธรุกำรและสนับสนุน
                              2. นำยสุทธิพงศ์         วีณิน                   เจำ้หน้ำที่บริหำรทัว่ไป                 
                              3. นำงสำวสุพำขวัญ     ใจอำรีย์               นักวิชำกำรเงินและบัญชี
                              4. นำงสำวอุไรรัตน์      สุบรรณวิลำศ ที่ปรึกษำฝำ่ยกำรคลัง  
ช่ือผู้ประสานงาน  นำงสำวอุไรรัตน์ สุบรรณวิลำศ ท่ีปรึกษำฝำ่ยกำรคลัง โทรศพัท์ 085-111-0556 / 02-414-1808 
(ฝำ่ยกำรคลัง)อีเมล uryrat.sub@mahidol.ac.th / timaporn.pun@gmail.com

สรุปจุดท่ีเป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ) 
   1) กำรใช้แนวคิด LEAN ในกำรพัฒนำกระบวนกำรตดิต่อสื่อสำร (Communication) ของฝ่ำยกำรคลังผ่ำน          
ระบบอิเล็คทรอนิกส์ และ  Social Network  ได้แก่ ระบบ eDocument , ระบบ Share point : MUSIS , ระบบ        
Si vWork  และ Application Line  แทนกำรใช้เอกสำรบันทึกข้อควำม เพื่อส่งถึงงำนต่ำงๆภำยฝ่ำยกำรคลัง และภำค
วิชำ/หน่วยงำน  เป็นกำรลดข้ันตอน ลดระยะเวลำ เพื่อให้บุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอกฝ่ำยกำรคลัง            รับรู้/
เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรและตอบสนองได้อยำ่งรวดเร็ว ส่งผลให้กำรทำำงำนมีประสิทธิภำพมำกข้ึน
   2) ลดกำรใช้ทรัพยำกรให้กับคณะฯ ได้แก่ ภำระงำนบุคลำกร กระดำษและหมึกพิมพ์
   3) กำรเชื่อมโยงทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ของกำรสือ่สำร (Communication for Skill) กำรสื่อสำร เพื่อสรำ้ง
เครือข่ำยควำมรว่มมือ  พัฒนำกระบวนกำรทำำงำนลุล่วงสำำเรจ็อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ) 
     1) ลดระยะเวลำในกำรรับ-ส่งเอกสำร ลงได้มำกกว่ำร้อยละ 50 จำกเดิมตอ้งใช้เวลำ 8 ชัว่โมง ลดลงเหลือ 1.5 
ชั่วโมง หรือคดิเป็นลดลงร้อยละ 81.25 ลดลงดีกวำ่ค่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้คือลดลงได้มำกกวำ่ร้อยละ 50  ทำำให้กำรรับรู้/
เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรและตอบสนองไดร้วดเร็วข้ึน ส่งผลให้กำรทำำงำนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน เน่ืองจำกสำมำรถนำำไป
ปฏิบัติงำนต่อได้อยำ่งทันท่วงที
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         2) ลดข้ันตอนในกำรรับ-ส่งเอกสำร ลงได้มำกกว่ำร้อยละ 50 จำกเดิมตอ้งใช้  10  ข้ันตอน ลดลงเหลือ  4  ข้ัน
ตอน                      หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 60 เพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนให้ดียิ่งข้ึน  
     3) ลดขบวนกำรที่ใช้ทรัพยำกรมำกเกินควำมจำำเป็น ท่ีเป็นกำรสูญเสียเพื่อกำรสื่อสำรลงได้ เช่น
   - ลดกำรใช้กระดำษลงได้ 100 % จำกเดิม ต้องใช้กระดำษ 8,000 แผ่น/ปี ลดลงเหลือ 0 แผ่น/ปี
   - ลดคำ่แรงในกำรเดินเอกสำร ค่ำกระดำษ คำ่หมึกพิมพ์ ปีละ 147,300  บำท  (ลดกรอบอัตรำกำำลังบุคลำกร        
ที่ทำำหน้ำที่เดินเอกสำรได้ 1 อตัรำ เงินเดือนรวมคำ่ครองชพี เดือนละ 10,790 บำท(ปีละ 129,480 บำท) คำ่กระดำษ 
ปีละ 1,168 บำทและค่ำหมึกปีละ 16,652 บำท)
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครน้ีได้   

 [ / ] อนุญำต  [  ] ไม่อนุญำต
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหวำ่งที่นำำเสนอในวันกำรจดังำนขององค์กรผู้สมัครน้ีได้
             [ / ] อนุญำต  [  ] ไม่อนุญำต
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บทคัดย่อ
ช่ือเรื่อง : โครงการ “สื่อสารฉับไว  ไร้กระดาษ”
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ :
 กำรดำำเนินกำรตำมพันธกิจของคณะแพทยศำสตร์ศิรริำชพยำบำลเพื่อมุ่งสูว่ิสัยทัศน์กำรเป็นสถำบันกำรแพทย์
ของแผ่นดินเพื่อควำมกำ้วหน้ำในระดับสำกลน้ัน ต้องอำศัยกำรขับเคลื่อนงำนอันทำ้ทำย คณะฯ ให้ควำมสำำคัญ         
ในกำรพัฒนำกระบวนกำรทำำงำนตำ่งๆอยำ่งไม่หยุดน่ิง หน่ึงในกระบวนกำรทำำงำนที่จะสำมำรถทำำให้องค์กรขนำดใหญ่
ดำำเนินกำรไปได้อย่ำงก้ำวหน้ำคือ กำรพัฒนำดำ้นกำรสี่อสำรภำยในองค์กร (Communication)  เพื่อให้บุคลำกรในทุก
ระดับสำมำรถเข้ำใจ เป้ำหมำย กลยทุธ์ วิธกีำรปฏิบัติงำนทีต่รงกัน ดำำเนินงำนไปในทิศทำงเดียวกัน กำรเลือกข้อมูล 
ข่ำวสำรที่จะส่ง  กำรเลือกช่องทำงกำรส่งที่เหมำะสม  กำรเลือกใช้ภำษำ รวมถึงควำมเข้ำใจในควำมต่ำงของผู้รับสำร 
ทั้งหมดน้ีมีควำมสำำคัญมำก 

ฝ่ำยกำรคลัง  คณะแพทยศำสตร์ศริิรำชพยำบำล เป็นหน่วยงำนสำยสนับสนุนที่มีจำำนวนบุคลำกรมำกกวำ่ 
300 คน ซ่ึงประกอบดว้ย 6 งำน คอื งำนกำรเงิน งำนเงินรำยได้ งำนบัญชี งำนงบประมำณ งำนประเมินต้นทุน  และ
งำนธรุกำรและสนับสนุน  จำำนวนบุคลำกร ท้ังหมด 329 คน สถำนที่ปฏิบัติงำนกระจำยอยู่หลำยตึก ลักษณะงำนของ
ฝ่ำยกำรคลังมกีำรติดต่อสื่อสำรทั้งภำยในและภำยนอกฝ่ำยกำรคลัง เช่น ภำควชิำ/หน่วยงำนต่ำงๆภำยในคณะฯ และ
หน่วยงำนภำยนอกคณะฯ เช่น กรมบัญชีกลำง สำำนักงำนประกันสุขภำพถ้วนหน้ำและสำำนักงำนประกันสังคม เป็นต้น 
เดิมกำรตดิต่อสื่อสำรของฝ่ำยกำรคลังสว่นใหญ่ใช้เอกสำรและโทรศัพท์ ปัญหำที่พบคือมีกำรสื่อสำรหลำยช่องทำงแต่
พบวำ่ยังไม่มีประสิทธิภำพ ได้รับข่ำวสำรล่ำช้ำ/ไม่ทัว่ถึง เกิดควำมเข้ำใจที่คลำดเคลื่อน กำรใช้เอกสำรในกำรสื่อสำร  
ซ่ึงเป็นกำรสื่อสำรทำงเดียว (One Way Communication) เป็นกำรสื่อสำรไปยังผู้รับเพียงฝ่ำยเดียว   โดยที่ผูร้ับไม่
สำมำรถมีกำรตอบสนองในทันที และปัญหำเรือ่งโทรศพัท์สำยไมว่่ำง ผู้รับสำยติดภำรกิจ เจ้ำหน้ำทีต่้องพิมพ์เอกสำรส่ง
ทุกหน่วยงำน ทำำให้สูญเสียเวลำและวัสดุในกำรจดัพิมพ์  นอกจำกน้ี เจ้ำหน้ำที่เดินเอกสำรต้องเดินรับ-ส่งเอกสำร วัน
ละหลำยรอบ ส่งผลต่อสุขภำพ เสียเวลำเดินทำง ส่งเอกสำรไมต่รงตำมทะเบียนส่งเอกสำร ส่งผลให้เกิดเอกสำรสูญหำย
ได้  
       ฝ่ำยกำรคลัง จึงให้ควำมสำำคัญของกำรสื่อสำรทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร (Communication)              
เป็นอย่ำงมำก ทั้งกำรส่งข้อมูลเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร ในรูปแบบเอกสำรบันทึกข้อควำม เอกสำรทำงกำรเงิน  
มีกำรนำำระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในกำรจัดเก็บข้อมูลกำรรับ – ส่งเอกสำรที่เป็นศูนย์กลำงหรือระบบสำรบรรณ 
มำตรฐำนและรูปแบบเดียวกันทั้ง 6 งำนในฝ่ำยกำรคลังมำใช้งำน  เพื่อใชใ้นกำรติดตำม สืบค้นเอกสำรตำ่งๆ ได้อย่ำง
รวดเร็ว คือระบบ Share point : MUSIS  รวมถึงกำรนำำระบบเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ (eDocument) มำเป็นส่วนหน่ึง
ในกำรจดักำรกำรสื่อสำรดำ้นเอกสำรทั้งคณะฯ ประเภทเอกสำรทั่วไป กำรขอข้อมูลต่ำงๆทั้งภำยในและระหวำ่งหน่วย
งำนในคณะฯ เอกสำรเชิญประชุม  รวมถึงกำรเสนอและอนุมัติใบลำประภทต่ำงๆ  เป็นต้น  โดยไม่ต้องจดัทำำเอกสำร
กระดำษเป็นต้นฉบับเช่นเดิม  ทั้งน้ีเพื่อลดกำรสิ้นเปลืองทรพัยำกรกำรพิมพ์  ลดกำรสิ้นเปลืองพลังงำนที่ใช้ในกิจกรรม
นำำส่งเอกสำร  กำรเดินทำง รอคอย และไม่ได้กำรันตีควำมสำำเรจ็ของงำน  บันทึกข้อควำมอำจไปไม่ถึงบุคคลทีต่้องกำร
สื่อสำร  ให้ดำำเนินกำรต่อตรงบุคคลโดยเฉพำะ  ลดกำรติดตำมทำงโทรศัพทท์ี่ไม่มีกำรจดบันทึกควำมคืบหน้ำสถำนะ   
งำนตอบกลับที่ครบถ้วน  จึงพัฒนำกระบวนกำรแบบใหม่ โดยใช้แนวคิด LEAN โดยจดัโครงกำร                  “สื่อสำ
รฉับไว  ไรก้ระดำษ”  ตัดข้ันตอนกระบวนกำรที่ไม่มีคุณค่ำออกไป นำำแนวคิดมำวำงแผนและปรับปรุง               
อย่ำงต่อเน่ือง โดยสำมำรถลดระยะเวลำในกำรรับ-ส่งเอกสำร ลงได้มำกกว่ำ 50 % ลดขบวนกำรข้ันตอนในกำรปฏิบัติ
งำนจำก 10 ข้ันตอนเหลือ 4 ข้ันตอนและลดกระดำษลงได้ 8,000 แผ่นต่อปี บุคลำกรรับรู้/เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรและ
ตอบสนองได้อยำ่งรวดเร็ว  มีกำรพัฒนำกระบวนกำรติดตำมต่อยอดโดยนำำข้อมูลที่เป็นเอกสำรทัว่ไปที่จะสื่อสำร
ตดิตำมภำควิชำ/หน่วยงำน นอกจำกน้ียังมีช่องทำงกำรสื่อสำรทั้งภำยในและภำยนอกฝ่ำยกำรคลัง ทั้งที่เป็นทำงกำร
และไม่เป็นทำงกำร ชอ่งทำงกำรสื่อสำร อำจเป็นกำรส่งข้อมูล/ ข่ำวสำรที่ไม่เป็นทำงกำร คือกำรสื่อสำรผ่ำน Social 
Network ที่เรียกว่ำ  Application Line  มีกำรสรำ้งกลุ่มเฉพำะในกำรสื่อสำรภำยในและภำยนอกฝ่ำยกำรคลัง เช้น 
กลุ่มภำยในของแต่ละงำน กลุ่ม HR ที่ใช้สื่อสำรสำำหรับเจ้ำหน้ำที่ HR ของแต่ละงำน กลุ่มพัสดุ ที่ใช้สื่อสำรสำำหรับเจ้ำ
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หน้ำที่พัสดุ ของแต่ละงำน เป็นต้น เป็นกำรสื่อสำรทีร่วดเรว็ ตรงประเด็น แตต่้องให้ควำมสำำคัญเรื่องภำษำที่ใช้ ต้อง
ตรงไปตรงมำ ใช้ภำษำที่เข้ำใจง่ำย เน่ืองจำกเป็นกำรอำ่นและตีควำมตำมตัวอักษร  และอีกหน่ึงช่องทำงกำรสื่อสำร 
โดยกำรพัฒนำนำำเข้ำสู่ระบบ Application  Si vWORK  โดยบุคลำกรของภำควิชำ/หน่วยงำน สำมำรถ Lock in เข้ำ 
Application เพื่อใช้เป็นช่องทำงกำรตดิต่อ สื่อสำรกับฝ่ำยกำรคลังทั้งแบบตวับุคคลและเป็นกลุ่มได้  โดยบุคลำกรรับ
รู้/เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรและตอบสนองได้อย่ำงรวดเร็ว  รวมถึงฝ่ำยกำรคลังมีกำรใช้ Application น้ีในกำรสื่อสำร โดย
กำรนำำข้อมูลสำำคัญทำงกำรเงิน เช่น ผลกำรดำำเนินงำนของคณะฯ ไปแสดงให้ผู้บริหำรฝำ่ยกำรคลัง สำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลได้ทุกเวลำที่ต้องกำร  โดยกำรกำำหนดระดับควำมปลอดภัยของข้อมูล สร้ำงกลุ่มเฉพำะผู้บริหำรฝำ่ยกำรคลัง
เป็นกลุ่มปิดในกำรเข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำวได้   กำรทำำงำนบน Application Si vWORK  ทีพ่ัฒนำข้ึน เพื่อเพิ่มโอกำส
ควำมสำมำรถกำรเข้ำถึงได้ผ่ำนช่องทำง Smart Device ตำ่งๆ ที่ใช้กันอย่ำงแพร่หลำย เหมำะกับพฤติกรรมคนศริิรำช 
6G ยุคใหม่ สะดวก รวดเรว็ ด้วยแนวคิด Any Time Any Place ประสิทธิภำพหลังจัดทำำโครงกำร คณะฯ สำมำรถลด
Waste ปรับรูปแบบกระบวนกำรทำำงำนรว่มมือกับภำควชิำ/หน่วยงำน ทำำให้ไม่มีกำรใช้กระดำษในกำรติดตำมงำนต่อ
ไป ช่วยประหยัดทรัพยำกร ลดกำรทำำลำยต้นไม้ กำรจัดทำำโครงกำร LEAN กำรตดิตำมเอกสำรผำ่นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (eDocument)  ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Share Point: MUSIS และ Application Line และ 
Si vWORK เพิ่มประสิทธิภำพกำรสื่อสำรในทุกชอ่งทำง ทุกรูปแบบ โดยเฉพำะแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำำให้บุคลำกรรับรู้/
เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรและตอบสนองได้อยำ่งรวดเร็วเรียกดูข้อมูล งำ่ยสะดวกข้ึน พร้อมปลอดภัย ดว้ย User & 
Password ผู้เกี่ยวข้องเป้ำหมำยเข้ำถึงได้อยำ่งรวดเร็วและว่องไว   แทนกำรใช้เอกสำรบันทึกข้อควำมส่งถึงภำควิชำ/
หน่วยงำน  โดยลดระยะเวลำดำำเนินกำรจำกเดิมก่อนเริ่มโครงกำร 8 ชัว่โมง เหลือ 1.5 ชัว่โมง หรอืคิดเป็นลดลงร้อยละ
81.25 ลดลงดีกวำ่ค่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้คือลดลงมำกกว่ำร้อยละ 50 ช่วยให้กำรสื่อสำรติดตำมงำนมีประสิทธิภำพมำก
ข้ึน  

ภาพท่ี  1 กระบวนการทำางานแบบเดิม การสื่อสารแบบเป็นทางการ ด้วยเอกสารเป็นลายลกัษณ์อักษร

       กระบวนกำรทำำงำนแบบเดิม กำรสื่อสำรของฝ่ำยกำรคลัง แบบเป็นทำงกำร ด้วยเอกสำรเป็นลำยลักษณ์อักษรต้อง
ใช้ข้ันตอนและขบวนกำรถึง 10 ข้ันตอนและระยะเวลำในกำรรับ-ส่งเอกสำรรวมทั้งหมด 8 ชัว่โมง นอกจำกน้ียังมี
ขบวนกำรที่ใช้ทรพัยำกรมำกเกินควำมจำำเป็น ที่เป็นกำรสูญเสียเพื่อกำรสื่อสำร เช่น ภำระงำนบุคลำกร(คนเดินเอกสำร 
1 คน) กระดำษที่ใชพ้ิมพ์เอกสำรปีละ 8,000 แผ่น และหมึกพิมพ์ เป็นต้น ทำำให้กำรสื่อสำรภำยในฝำ่ยกำรคลัง ยังไม่มี
ประสิทธิภำพ ได้รับข่ำวสำรลำ่ช้ำ/ไม่ทัว่ถึง เกิดควำมเข้ำใจที่คลำดเคลื่อน กำรใช้เอกสำรในกำรสื่อสำร  ซ่ึงเป็นกำร
สื่อสำรทำงเดียว (One Way Communication) เป็นกำรสื่อสำรไปยังผู้รับเพียงฝำ่ยเดียว   โดยที่ผู้รับไม่สำมำรถมีกำร
ตอบสนองในทันที จึงเกิดปัญหำในกำรปฏิบัติงำนมำก ทำำให้เกิดกำรพัฒนำโครงกำร “สื่อสำรฉับไว  ไร้กระดำษ”

ภาพท่ี  2 กระบวนการทำางานแบบใหม่

เจ้ำหน้ำที่
สำรบร

รณฝ่ำยฯ 
รับ

เอกสำร 
ลงเวลำ 
ว.ด.ป 

และเลขที่
เอกสำร

บันทึก
ทะเบียน

รับ
เอกสำร

ใน Excel 
File 

เสนอ
เอกสำรที่รับ
เข้ำพร้อม
บันทึก

ทะเบียน
แล้วไปยัง

หนง.ธุรกำร
ฯพิจำรณำ
ระบุงำน
ปลำยทำง
รับเอกสำร
เพ่ือดำำเนิน

กำร

เลขำนุกำ
รเสนอ

เอกสำรที่
ระบุ

หน่วยงำน
ปลำยทำง
ให้หัวหน้ำ
ฝ่ำยฯลง

นำม

เลขำนุกำ
รเสนอ

เอกสำรที่
ระบุ

หน่วยงำน
ปลำยทำง

ให้รอง
คณบดี
ฝ่ำยกำร
คลังลง
นำม

เจ้ำหน้ำที่
สำรบรร
ณบันทึก
ส่งออก
เอกสำร 

ใน Excel 
File 

เจ้ำหน้ำที่
สำรบรร

ณจัดพิมพ์
ทะเบียน

ส่ง
เอกสำร
ปะหน้ำ
เอกสำร

พร้อมส่ง 

เจ้ำหน้ำที่
เดิน

เอกสำร 
เดินส่ง
เอกสำร

ตำม
ทะเบียน

ส่ง

เจ้ำหน้ำที่
สำรบรร
ณของ

แต่ละงำน 
รับ ลง
เวลำ 
ว.ด.ป

และเลขที่
เอกสำ

ของงำน 

เจ้ำหน้ำที่
สำรบรร
ณของ

แต่ละงำน 
บันทึกรับ

ใน ใน 
Excel 

File ของ
งำน
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        จำกปัญหำที่พบเรื่องกำรสื่อสำรภำยในองค์กร (Communication)  เพื่อให้บุคลำกรในทุกระดับสำมำรถเข้ำใจ 
เป้ำหมำย กลยุทธ์ วธิีกำรปฏิบัติงำนที่ตรงกัน ดำำเนินงำนไปในทิศทำงเดียวกัน กำรเลือกข้อมูล ข่ำวสำรที่จะส่ง กำรเลือก
ช่องทำงกำรส่งที่เหมำะสม  กำรเลือกใช้ภำษำ รวมถึงควำมเข้ำใจในควำมตำ่งของผู้รับสำร ทั้งหมดน้ีมีควำมสำำคัญมำก จึง
พัฒนำกระบวนกำรแบบใหม่ โดยใช้แนวคิด LEAN โดยจดัโครงกำร“สื่อสำรฉับไว  ไร้กระดำษ”  ตดัข้ันตอนกระบวนกำร
ที่ไม่มีคุณคำ่ออกไป นำำแนวคดิมำวำงแผนและปรับปรุง อย่ำงต่อเน่ือง โดยสำมำรถลดระยะเวลำในกำรรับ-ส่งเอกสำร ลง
ได้มำกกวำ่ 50 % ลดขบวนกำรข้ันตอนในกำรปฏิบัติงำนจำก 10 ข้ันตอนเหลือ 4 ข้ันตอนและลดกระดำษลงได้ 8,000 
แผ่นต่อปี บุคลำกรรับรู้/เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรและตอบสนองได้อยำ่งรวดเร็ว กำรใช้แนวคดิ LEAN ในกำรพัฒนำ
กระบวนกำรติดต่อสื่อสำร (Communication) ของฝ่ำยกำรคลังผ่ำนระบบอิเล็คทรอนิกส์ และ  Social Network  ได้แก่
ระบบ eDocument , ระบบ Share point : MUSIS , ระบบ Si vWork  และ Application Line  แทนกำรใช้เอกสำร
บันทึกข้อควำม เพื่อส่งถึงงำนต่ำงๆภำยฝ่ำยกำรคลัง และภำควิชำ/หน่วยงำน  เป็นกำรลดข้ันตอน ลดระยะเวลำ เพื่อให้
บุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอกฝำ่ยกำรคลัง รับรู้/เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรและตอบสนองได้อยำ่งรวดเร็ว ส่งผลให้กำรทำำงำน
มีประสิทธิภำพมำกข้ึน 

ผลลัพธ์จากการปรับกระบวนการทำางานและตัวช้ีวัดหลงัจบโครงการ

วิธีปฎิบัติ ก่อนดำาเนินการ หลังดำาเนินการ ร้อยละ
เพ่ิมข้ึน/(ลดลง)

1. ลดระยะเวลำในกำรรับ-ส่งเอกสำร       8 ชั่วโมง     1.5 ชัว่โมง (81.25)
     2.   ลดข้ันตอนในกำรรับ-ส่งเอกสำร 10 ข้ันตอน 4 ข้ันตอน (60)

3. ลดขบวนกำรที่ใช้ทรัพยำกรมำกเกินควำม
จำำเป็นซ่ึงเป็นกำรสูญเสียเพื่อกำรสื่อสำร
ลงได้ เช่น

- ลดกำรใช้กระดำษลง
- ลดคำ่แรงในกำรเดินเอกสำร ค่ำกระดำษ 

ค่ำหมึกพิมพ์

8000 แผ่น/ปี
147,300  บำท/ปี

0 แผ่น/ปี
0 บำท/ปี

(100)
(100)

4. ควำมพึ่งพอใจของผูร้ับบริกำร: คะแนน
เต็ม 5 (เป้ำหมำย≥4 คะแนน)

0 4.5 คะแนน 12.5

ประโยชน์ที่ไดร้ับ
 กระบวนกำรทำำงำนแบบใหม่ช่วยลดควำมสูญเปล่ำซำ้ำซ้อนไม่จำำเป็น  ลดพลังงำนกำรจดัพิมพ์ จัดเก็บ

และนำำส่งเอกสำรในรูปแบบกระดำษ ลดกำรทำำลำยต้นไม้ ชว่ยอนุรักษ์พลังงำนและรักษำสิ่งแวดลอ้ม 
นับเป็นกำรลดกำรก่อมลพิษฝุ่นควันที่เกิดจำกกระบวนกำรผลติและทำำลำยกระดำษ  

 จำกกระบวนกำรสื่อสำรทำงอิเลคโทรนิคส์ (e-Communication) ชว่ยสื่อสำรให้เกิดกำรทำำงำนของ              
ฝ่ำยกำรคลังให้สำำเร็จบรรลคุ่ำเป้ำหมำยที่วำงไว้ ทำำให้กระบวนกำรติดต่อสื่อสำรถึงบุคลำกรภำยใน                  
ฝ่ำยกำรคลัง ไดร้วดเร็วข้ึน ส่งผลให้กำรทำำงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกยิ่งข้ึน

 ประหยัดทรพัยำกรบุคลำกร  ลดข้ันตอน ชัว่โมงกำรทำำงำน โดยสำมำรถนำำเวลำที่ลดไปเรียนรู้งำนใหม่ๆ 

หนง.ธุรกำรฯ รับเอกสำรใน
ระบบ พร้อมให้ระบบออกเลข
ที่เอกสำรและระบุหน่วยงำนที่

ต้องดำำเนินกำร

หัวหน้ำฝ่ำยฯ อนุมัติดำำเนิน
กำรในระบบ 

รองคณบดีฝ่ำยกำรคลังอนุมัติ
ดำำเนินกำรในระบบ 

เอกสำรในระบบส่งถึงงำน
ปลำยทำงสำมำรถดำำเนินกำร

ได้
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 เพิ่มประสิทธิภำพกำรติดตำมและตรวจสอบข้อมูลที่ส่งไปถึงงำนปลำยทำงได้ถูกต้องหรือไม่ เป็นกำรสื่อสำรแบบ 
Two way Communication รวมถึงลดระยะเวลำเป็นอย่ำงมำกในกำรสื่อสำร 

 สรำ้งเครือข่ำยสอนทีมงำนต้นแบบขยำยกำรใช้งำนทั้งในคณะแพทยศำสตร์ศิรริำชพยำบำล และภำยนอกคณะฯ
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