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Logistic ง่าย ๆ เก็บเอกสารสบาย ๆ
อย่างมีประสิทธิภาพ

น าเสนอโดย
นายชลชัย นิงสานนท์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นางสาวธิมาพร พันธุรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชี
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บทสรปุของผูบ้รหิาร

ขอ้มลูเกีย่วกบัองคก์รและหน่วยงาน

การเรยีนรูค้วามตอ้งการและความคาดหวงั 
ของ "ลกูคา้ของกระบวนการทีน่ าเสนอ" 

กระบวนการและวธิปีฏบิตัใินอดตี 

กระบวนการและวธิปีฏบิตัทิีไ่ดป้รับปรงุใหม ่

การวดัและวเิคราะหค์ณุภาพของผลการท างาน 
และประโยชนท์ีไ่ดรั้บ

ปัญหา อปุสรรค และแนวทางในการแกไ้ข

ความทา้ทายตอ่ไป 

ปัจจัยแหง่ความส าเร็จ และความยั่งยนื 

เอกสารอา้งองิ
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1.บทสรุปของผู้บริหาร

การจัดเก็บไม่มีระบบ
ไม่มีรูปแบบการท างาน

การท างานซ  าซ้อน

เพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้ทรัพยากร

เกิดมาตรฐาน
การท างานใหม่

ลดขั นตอน
การจัดเก็บ

การค้นเอกสาร

ระบบ
บริหารจัดการ

Logistic
ง่ายต่อการใช้งาน

เพิ่มคุณภาพ
ลดค่าใช้จ่าย

มีค่าใช้จ่ายในการค้นหา
ค้นหาใช้เวลานาน
ยากในการติดตาม

N
E
W
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน

ผังองค์กร
ฝ่ายการคลัง
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน (ต่อ)

วสิยัทศัน์

พนัธกจิ

ปรชัญา

ความส าเร็จทีแ่ทจ้รงิอยูท่ีก่ารน าความรู ้
ไปประยกุตใ์ชเ้พือ่ประโยชนส์ขุแกม่วลมนุษยชาติ
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3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง
ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ" 

ผู้มีส่วนได ้– ส่วนเสีย ความคาดหวัง

เจ้าหน้าทีฝ่่ายการคลัง
• ลดขัน้ตอนการจดัเก็บ
• ลดขัน้ตอนท่ีซ า้ซอ้น
• มีรูปแบบการจดัเก็บและเคลื่อนยา้ยท่ีชดัเจน

ผู้บริหาร
• ใชท้รพัยากรท่ีมีอยา่งจ ากดัไดอ้ยา่งมีประสิทิิาาพ
• ลดค่าใชจ้่ายในการคน้หาเอกสาร

ผู้ตรวจสอบ • ไดร้บัเอกสารท่ีตอ้งการอยา่งรวดเรว็ และครบถว้น
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

ข ัน้ตอน
จ านวนเอกสารเฉลี่ย

(รายการ/ปี)
เวลาทีใ่ช้

(วินาท/ีรายการ)
เวลาทีใ่ช้
(นาท/ีปี)

1.งานบญัชนี าสง่เอกสารการเบกิจา่ยใหง้านการเงนิ 33,000 5 2,750

2.งานการเงนิตรวจสอบเอกสารทีไ่ดรั้บ 33,000 25 13,750

3.งานการเงนิตรวจสอบใบเสร็จรับเงนิพรอ้มท าทะเบยีนคมุ 66,000 60 66,000

4.งานการเงนิสง่คนืเอกสารการเบกิจา่ยใหง้านบญัชเีพือ่
จัดเก็บ

33,000 5 2,750

5.งานบญัชตีรวจสอบความถกูตอ้ง ครบถว้นของเอกสาร 33,000 30 16,500

6. น าเอกสารจัดเก็บทีห่อ้งเก็บเอกสาร 33,000 20 11,000

7. การคน้เอกสาร 1,800 900 27,000

รวม 139,750
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

ข ัน้ตอน
จ านวนเอกสารเฉลี่ย

(รายการ/ปี)
เวลาทีใ่ช้

(วินาท/ีรายการ)
เวลาทีใ่ช้
(นาท/ีปี)

1.งานบญัชนี าสง่เอกสารการเบกิจา่ยใหง้านการเงนิ 33,000 5 2,750

2.งานการเงนิตรวจสอบเอกสารทีไ่ดรั้บ 33,000 25 13,750

3.งานการเงนิตรวจสอบใบเสร็จรับเงนิพรอ้มท าทะเบยีนคมุ 66,000 60 66,000

6. น าเอกสารจัดเก็บทีห่อ้งเก็บเอกสาร 33,000 20 11,000

7. การคน้เอกสาร 1,800 900 27,000

รวม 100,700
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

ผลการด าเนนิการ เดมิ ใหม่ ผลตา่ง

ลดกระบวนการทีซ่ ้าซอ้น
139,750
นาท/ีปี

107,000
นาท/ีปี

32,750
นาท/ีปี

ปรับวิธีการท างาน ตัดขั นตอนการส่งกลับเอกสารหลังตรวจสอบเอกสาร (One way) 
ลดการสูญหายของเอกสารระหว่างทาง ลดภาระการขนย้ายเอกสาร
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

ผลการด าเนนิการ คา่ใชจ้า่ยลดลง

ลดคา่ใชจ้า่ยในการคน้หาเอกสาร 24,000 บาท/ปี

การบรหิารจัดการและการวางแผน ส าหรับการจัดเก็บ การเคลือ่นยา้ย และก าหนดต าแหน่งการจัดวาง
เอกสารการ นอกจากนี้ยังมกีารก าหนดสถานทีแ่ละเวลาในการจัดเก็บเอกสารแตล่ะทีอ่ยากชดัเจนรวมถงึการ
วางรปูแบบและก าหนดต าแหน่งผังการจัดเก็บ เพือ่ชว่ยประหยัดเวลาและลดเวลาในการคน้หาเอกสารตา่ง ๆ
ท าใหล้ดคา่ใชจ้า่ยในการการคน้หาได ้
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7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข

มีกระบวนการที่ซ  าซ้อน ส่งกลับไป กลับมา

ปริมาณเอกสารมีจ านวนมาก และหลายหน่วยงานย่อย

พื นที่จัดเก็บเอกสารภายในมีจ ากัด และมีพื นที่
จัดเก็บนอกสถานที่

ปรับวิธีการท างานโดยการลดการส่งกลับเอกสาร ให้เกิด
การท างานเป็นแบบทางเดียว (One way)

ก าหนดรูปแบบการจัดเก็บ และการเขียนรายละเอียดหน้า
กล่องให้มีมาตรฐาน สามารถแยกแต่ละหน่วยงานย่อย เพื่อ
ความสะดวกในการจัดเรียงและรื อค้นเอกสาร

- มีการก าหนดระยะเวลาในการจัดเก็บแต่ละสถานที่
- มีการรวบรวมความต้องการในการค้นหา  การก าหนด
ระยะเวลาในการค้นหา และการวางแผนในการค้นหา
เอกสาร



7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข

แนวทางการแกไ้ข

➢ ก าหนดรปูแบบการเขยีนรายละเอยีดหนา้กลอ่งทีจ่ัดเก็บเอกสารใหเ้ป็น
มาตรฐานการด าเนนิการ

➢ วางแผนการเคลือ่นยา้ยเอกสารจัดใหม้รีอบการจัดเก็บและเคลือ่นยา้ย
ทีช่ดัเจน (ก าหนดระยะเวลาในการด าเนนิการแตล่ะขัน้ตอน) รวมถงึการดู
และบรหิารสถานทีจ่ัดเก็บ (ค านงึถงึความตอ้งการใชง้านเป็นหลกั)

➢ ออกแบบรายงานและการควบคมุการด าเนนิการใหส้ามารถใชง้านไดจ้รงิ และ
สามารถความคมุการท างานใหเ้กดิความคุม้คา่และมปีระสทิธภิาพ

➢ ก าหนดระยะเวลาในการไปรือ้คน้เอกสารและการวางแผนการด าเนนิการรือ้คน้
ตามความตอ้งการของผูใ้ชเ้อกสารตา่ง ๆ
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7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข

ก าหนดรูปแบบการเขยีนรายละเอยีดหนา้กล่องที่
จัดเก็บเอกสารใหเ้ป็นมาตรฐานการด าเนนิการ
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วางแผนการเคลือ่นยา้ยเอกสารจัดใหม้รีอบการจัดเก็บและเคลือ่นยา้ยทีช่ดัเจน
รวมถงึการดแูละบรหิารสถานทีจ่ัดเก็บ



7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข
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สรา้งรูปแบบการจดัวาง / เรยีงตามรหสัเอกสาร / เรยีงล าดบัเลขที่
กลอ่งเอกสาร / เรยีงเอกสารตามปีงบประมาณ 



7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข
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ทะเบยีนคมุการเก็บเอกสารทีม่กีารจา่ยแลว้



7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข
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มี ไม่มี

1 แผนอคัคีภยั
2 สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
3 อปุกรณ์ดับเพลิง
4 ประตูทางหนีไฟ
5 ถังดับเพลิง
6 เบอร์โทรศัพทฉ์ุกเฉิน

7 แผงวงจรไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ปกติ
8 สายไฟฟ้าใช้งานได้ปกติไม่ช ารุด
9 ไฟฟ้าแสงสว่างเพียงพอ
10 มีการติดต้ังสายดิน

11 กญุแจล็อกปดิด้อง
12 มีระบบระบายอากาศ
13 ชัน้วางเอกสารอยูใ่นสภาพทีใ่ช้งานได้

14 การแยกประเภทตามทีม/ปงีบประมาณ
15 เลขท่ีกล่องเกบ็เอกสาร
16 กล่องอยูใ่นสภาพสมบรูณ์ ใช้งานได้

(                                                 )
วันท่ี

ส าหรับห้องเกบ็เอกสาร 8 ไร่อาคาร A

ผู้ตรวจสอบ

ระบบไฟฟ้า

ภาพรวมหอ้งเก็บเอกสาร

ภาพรวมกล่องเก็บเอกสาร

แบบฟอร์มการตรวจห้องเก็บเอกสารงานการเงิน ฝ่ายการคลัง
ค าชีแ้จง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ✓  ในช่องผลการตรวจสอบ

ผลการตรวจล าดบั รายละเอียด หมายเหตุ

การปอ้งกันและระงับอัคคีภยัแบบฟอรม์การตรวจสอบหอ้งเก็บเอกสารงานการเงนิ
ส าหรับหอ้งเก็บเอกสาร 8 ไร ่อาคาร A
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8. ความท้าทายต่อไป 

น าระบบคอมพวิเตอรม์าพฒันาใชแ้ทนระบบ Manual

เป็น online report

ปรบัวธิกีารคน้หาโดยใชร้ะบบในการด าเนนิการ และเก็บ
สถติเิพือ่พฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง

น าไปใชเ้ป็นตน้แบบในการจดัท าระบบการจดัเก็บเอกสาร
ดา้นอืน่ๆ นอกเหนอืจางานการเงนิ
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9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน 

ความรว่มมอื มองภาพรวม จดุมุง่หมายเดยีวกนั

พฒันาตามแนวคดิ LEAN ลดข ัน้ตอนทีส่ญูเปลา่ 
เพิม่และปรบัปรงุใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ

ใชท้รพัยากรจ ากดั ไดป้ระสทิธภิาพเทา่สากล

ออกแบบรายงานควบคมุมาตรฐาน ตดิตามผล
ตอ่เนือ่ง
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10. เอกสารอ้างอิง



คณะแพทยศาสาตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 21

ถาม - ตอบ


