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สรุปปัญหาเช่ือมโยงสอดคล้องกับข้อใด 
ด้านคลินิก 
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Safety 

 Emergency Response 
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√ อนุญาต 
 ไมอนุญาต 

“งานพัฒนาและดูแลสินทรพัย์ ฝ่ายการพสัดุ” 
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ส่วนที่ ๒ 
๑. ชื่อเรื่อง / โครงการ “การเรียกดูข้อมูลสัญญาในระบบ Intranet” 
๒. หลักการและเหตุผล ความสําคัญของปัญหา  
  ระบบงานด้านการพัสดุไม่ว่าจะเป็นเรื่องพ้ืนฐานทั่วไปอย่างเช่น การเบิกวัสดุ หรือเรื่องใหญ่ๆเช่นเอกสาร
การจัดซื้อหรือเอกสารสัญญาพัสดุราคาสูงทุกเรื่องล้วนเก่ียวข้องกับกระดาษ และเอกสารท้ังสิ้น แม้ในมุมมองของคนภายนอก
อาจจะมองระบบพัสดุคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปฏิบัติงานภายใต้ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบ ว่าคงจะปฏิบัติงานอย่างง่ายๆไม่ต้องจัดทําเอกสารยุ่งยากเหมือนหน่วยงานท่ีอยู่ภายใต้ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี  แต่ในความเป็นจริงน้ันกลับตรงกันข้ามเพราะนอกจากการที่ต้องปฏิบัติงานภายใต้ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๑ แล้วยังคงต้องมีหลายส่วนเกี่ยวข้องกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ รวมทั้งหนังสือเวียนของคณะรัฐมนตรีต่างๆอีกมากมาย 
  เหตุที่กล่าวมาน้ัน แสดงให้เห็นว่าผลที่ตามน้ันน้ันคือปริมาณเอกสารที่นับวันจะมีมากขึ้น ซึ่งในทํานอง
เดียวกันถ้าปริมาณเอกสารเพ่ิมมากขึ้นสิ่งที่จะตามมาคือ   ขั้นตอน   กระบวนการงาน    และคนในระบบการทํางาน ดังน้ัน 
คณะกรรมการบริหารฝ่ายการพัสดุ จึงได้มอบแนวนโยบายเรื่องเก่ียวกับการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้กับงานพัฒนา
และดูแลสินทรัพย์ โดยกําหนดประเภทเอกสารที่จะจัดเก็บในระยะเริ่มต้นโครงการ คือ เอกสารสัญญา เช่น สัญญาซื้อขาย 
สัญญาจะซื้อจะขาย เป็นต้น ในส่วนวัตถุประสงค์ของการดําเนินการโครงการมีดังน้ี 
  ๑.เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากร  ประเภทกระดาษ หมึกพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสารในการจัดทําสําเนา สัญญา 
รวมท้ังรายละเอียดแนบท้ายสัญญา เช่น รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แคตตาล็อค จัดส่งให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุ จํานวน ๑ 
ชุด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อย่างน้อย ๓ ชุด  
  ๒.เพื่อลดภาระและระยะเวลา ในการส่งสําเนาสัญญาให้แก่ภาควิชาหน่วยงาน   ซึ่งการจัดส่งต้องจัดทํา
บันทึกและจัดส่งผ่านหลายจุด  ซึ่งหากเรียกดูในระบบได้จะสามารถลดระยะเวลาและเพ่ิมความสะดวกมากย่ิงขึ้น  รวมทั้งลด
ภาระงานของเจ้าหน้าที่เดินเอกสารได้  สามารถจัดเจ้าหน้าที่ดังกล่าวไปปฏิบัติงานอย่างอ่ืน 
  ๓.เพื่อลดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร และความเสี่ยงในการหาไม่พบหรือสูญหาย 
  ๔.ลดระยะเวลาในการค้นหาเอกสาร   
  และเพ่ือให้การดําเนินงานโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้      คณะทํางานฝ่ายการพัสดุจึงได้เชิญ
ฝ่ายเวชสารสนเทศมาร่วมเป็นคณะทํางานเพ่ือจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บเอกสารสัญญาเข้าสู่รูปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์    เพ่ือเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการเอกสารที่มีปริมาณเพ่ิมขึ้นอยู่อย่างต่อเน่ืองให้สามารถค้นหาง่าย      
สะดวก ไม่สูญหาย ประหยัดเวลา ทรัพยากร พ้ืนที่ในการจัดเก็บ และประการที่สําคัญคือมีบทบาทเป็นหลักฐานทางกฎหมาย 
ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่คู่สัญญาผิดสัญญา เราสามารถที่จะดําเนินการเพื่อรักษาประโยชน์ของคณะฯได้ดังนี้ 
  - แจ้งการปรับ/สงวนสิทธิการปรับ  - สงวนสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย (ถ้ามี) 
  - บอกเลิกสัญญา    - ริบหลักประกันสัญญา 
  - แจ้งเป็นผู้ทิ้งงาน  
  ซึ่งในส่วนน้ีถ้าหากมีระบบการจัดการเอกสารสัญญาที่ดี สะดวก รวดเร็ว ฝ่ายการพัสดุและภาควิชา
หน่วยงาน ก็จะสามารถรักษาประโยชน์ไว้เพ่ือคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีของพวกเราทุกคนได้ทันที 
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๓. แผนการดําเนินกิจกรรม ตามเอกสารแนบ ๑ 
๔. การวิเคราะห์สาเหตุ (Root cause analysis) ตามเอกสารแนบ ๒  
๕. มาตรการ / แนวทางการแก้ไขปรับปรงุ และการนําสู่การปฏิบัติ  
  การจัดการเอกสารเอกสารสัญญา น้ันมีความสําคัญมาก เน่ืองด้วย ทั้งฝ่ายการพัสดุและภาควิชา หน่วยงาน
ภายในคณะฯจําเป็นจะต้องมีการการบริหารสัญญาอยู่ตลอดเวลา เช่น การสํารวจความชํารุดบกพร่อง หากพบว่ามีความ
ชํารุดบกพร่อง ก็จะเรียกคู่สัญญาดําเนินการ หากไม่มีความชํารุดบกพร่อง ก็จะคืนค้ําประกัน ดังน้ันการการบริหารเอกสาร
สัญญาในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยให้การดําเนินดังกล่าวเรียบร้อยด้วยดี อีกทั้งคณะทํางานจึงได้กําหนดลําดับ
ขั้นตอนในการดําเนินงานโครงการต้ังแต่ การวางแผน การกําหนดหน้าที่และวิธีการจัดเก็บเอกสาร การจัดทําระบบการ
จัดเก็บเอกสาร การเก็บรักษาต้นฉบับ รวมทั้งการควบคุมและการทําลายเอกสาร เพ่ือให้การปฏิบัติงานการจัดเก็บเอกสาร
สัญญาทั้งเอกสารต้นฉบับและในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งรายละเอียดการแก้ไขปรับปรุง และการ
นําสู่การปฏิบัติมีดังน้ี 
  ๑. รวบรวมปัญหาการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สรุปได้ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ ๒ 
  ๒. ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
   ๒.๑.ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในมิติของกฎหมายที่เก่ียวข้องมีดังน้ี 
    ๒.๑.๑.พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔ 
    ๒.๑.๒.พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ 
    ๒.๑.๓.ประกาศคณะกรรมการธุรการทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใน
การจัดทําหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๕๓ 
    ๒.๑.๔.บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จํานวน ๒ เรื่อง ดังน้ี 
     ๒.๑.๔.๑.เรื่อง การเก็บรักษาต้นฉบับเอกสารของห้างหุ้นส่วนและบริษัท ตาม
มาตรา ๑๐๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เรื่องเสร็จที่ ๑๖๓/๒๕๔๘) 
     ๒.๑.๔.๒.เรื่อง การทําลายเอกสารคู่ฉบับที่ห้างหุ้นส่วนและบริษัทย่ืนไว้ต่อนาย
ทะเบียน (เรื่องเสร็จที่ ๔๕๕/๒๕๕๒) 
    ๒.๑.๕.ร่วมหารือข้อกฎหมายกับ ดร.พินัย ณ นคร อาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอดีตคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ชุดที่ ๒ ปี ๒๕๕๐ ระหว่าง พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๒ 

   จากการศึกษาความเป็นไปได้ฯในมิติของกฎหมาย สรุปดังต่อไปนี ้
    - เอกสารที่จัดทํามาเป็นกระดาษต้ังแต่เริ่มต้น   เช่น   เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง เอกสาร
สัญญา และสําเนาเอกสารต่างๆ ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔ และ
ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ เน่ืองด้วยหลักการพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้กําหนดให้จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ๒ รูปแบบ คือ  
    (๑) ข้อมูลที่ได้จัดทําในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต้ังแต่เริ่มต้น (Electronic to 
Electronic: E-E) 
    (๒) ข้อมูลที่เป็นเอกสารและนํามาจัดทําหรือแปลงให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใน
ภายหลัง (Paper to Electronic: P-E) 
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    - วิธีการดําเนินการน้ัน ต้องทําตามขั้นตอน หลักเกณฑ์ วิธีการที่กําหนดไว้ในพระราช
กฤษฎีกาที่เก่ียวข้องและหากทีกฎหมายภายในมหาวิทยาลัยกําหนดไว้อย่างไรให้ดําเนินการให้สอดคล้องกันด้วย 
   ๒.๒.ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในมิติของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    - คณะทํางานได้หารือกับฝ่ายเวชสารสนเทศ (คุณพงษ์พันธ์ เพชรประภัสสร) ในเรื่องการ
จัดเก็บเอกสารด้านการพัสดุไว้ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
   จากการศึกษาความเป็นไปได้ฯในมิติของเทคโนโลยีสารสนเทศ สรุปดังต่อไปนี้ 
    - สามารถจัดทําโปรแกรมในการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีการ Scan ได้ 
    - จากการคํานวณปริมาณเอกสารที่จัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แล้วสามารถนําข้อมูล
เก็บไว้ที่ Server ของคณะฯ ได้ 
   สรุปผลจากการศึกษาความเป็นไปได้ฯทั้ง ๒ มิติ ฝ่ายการพัสดุจึงกําหนดนโยบายในการจัดเก็บ
เอกสารสัญญาเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน และจัดเก็บเอกสารต้นฉบับไปเก็บไว้ที่ห้อง
เก็บเอกสารของคณะฯท่ี มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) และจะทําลายเม่ือครบอายุตามที่ระเบียบสํานักนายกว่าด้วยงาน
สารบรรณกําหนดไว้ 
  ๓.ฝ่ายเวชสารสนเทศ (คุณพงษ์พันธ์ เพชรประภัสสร) ดําเนินการจัดทําโปรแกรม Docuware ตาม 
Requirement ที่กําหนดร่วมกันตามกรอบวัตถุประสงค์โครงการ เพ่ือใช้ในการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ดังภาพที่ ๑ 

                                
ภาพท่ี ๑ โปรแกรม Docuware สําหรับการจัดเก็บเอกสารสัญญาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 

  ๔.คัดกรอง แยกประเภท จัดเตรียม เอกสารสัญญาที่จะจัดเก็บในระบบ (ตามแผนภูมิที่ ๑) ซึ่ง
คณะทํางานได้นําเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการบริหารพัสดุเพ่ือพิจารณาปีงบประมาณที่จะเริ่มจัดเก็บ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้เริ่ม
จัดเก็บต้ังแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

 
แผนภูมิที่ ๑ ปริมาณการจัดทําสญัญาปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๕ และมีมติท่ีประชุมฯ ให้เร่ิมจัดเก็บต้ังแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

ปริมาณการจัดทําสัญญา 
ปงบประมาณ 2552-2555 
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  ๕.จัดเก็บเอกสารเข้าสู่รูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในขั้นตอนน้ีมีผู้รับผิดชอบโดยตรง และได้มีการใช้
เคร่ือง Scan ความเร็วสูง ที่สําคัญคณะทํางานได้ออกแบบและกําหนดให้มีใบสรุปเน้ือข้อมูลของสัญญาที่มีความถี่ในการใช้
งานสูง ไว้ในหน้าแรกเพ่ือความสะดวกในการใช้งานข้อมูลพ้ืนฐาน รายละเอียดดังภาพที่ ๒ และภาพตัวอย่าง (หน้าแรกและ
หน้าสุดท้าย) ของเอกสารสัญญาที่จัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ภาพที่ ๓ - ๔) 

    

ภาพท่ี ๒ ใบสรุปเนื้อข้อมูลของสัญญาท่ีมีความถ่ีในการใช้งานสูง 
 

 
ภาพท่ี ๓ แสดงรายละเอียดหน้าแรกของสัญญา  
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ภาพที่ ๔ แสดงรายละเอียดสุดท้ายของสัญญา 

 
  ๖.เจ้าหนา้ที่ฝา่ยการพสัดุทดสอบใช้ระบบ เพ่ือให้เข้าใจในการปฏิบัติงาน และสามารถแนะนําในกรณีที่
ภาควิชาหน่วยงานสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานทั่วไป ดังภาพที่ ๓ 

 
 

ภาพท่ี ๕ ภาพบรรยากาศการอบรมและทดสอบการใช้งานระบบการเรียกดูข้อมูลสัญญาในระบบ เม่ือวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ 
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  ๗.จัดทําคู่มือ เพื่อทาํการชี้แจงและแนะนําวิธีการใช้งานระบบให้ภาควิชาหน่วยงาน ดังภาพที่ ๖- ๘ 
 

 
ภาพท่ี ๖ คู่มือการปฏิบัติงานสําหรับผู้เข้ารับการอบรม (ความหนา ๙ หน้า) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               ภาพท่ี ๗        ภาพท่ี ๘ 

แสดงบรรยากาศการอบรมและแนะนําการใช้งานระบบการเรียกดูข้อมูลสัญญาในระบบ Intranet ให้กับภาควิชา หน่วยงานระหว่าง 
วันท่ี ๓๑- ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล 

 

  ๘.จัดส่ง User name และ Password ให้กับภาควิชา หน่วยงานพรอ้มกับแจ้งเวียนยกเลิกการจัดส่ง
สําเนาเอกสารสัญญาให้กับภาควิชาหน่วยงาน และเริ่มใช้งานอย่างเป็นทางการในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 
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๖. การวัดผลสําเร็จทางโครงการ / ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ / กิจกรรม  ตารางที่ ๑ 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ 
ตารางท่ี ๑ แสดงตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เดือน มีนาคม ๒๕๕๖   

 

๗. ผลลพัธ์ / ผลที่ได้จากการปรับปรุง  
 ๗.๑.คณะทํางานได้วิเคราะห์ปัญหา วางแผน เพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

๗.๒ เกิดเครือข่ายในการทํางานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพัสดุ ภาควิชา หน่วยงานและฝ่ายเวชสารสนเทศ 
๗.๓.ผลปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังตารางที่ ๒ 

 

ตารางท่ี ๒ แสดงการเปรียบเทียบผลลัพธ์ท่ีได้หลังการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
 

๗.๔.ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการสําเนาเอกสาร 
๗.๕.ลดขั้นตอนในกระบวนการจัดส่งเอกสาร ภาควิชาหน่วยงานสามารถค้นหาเอกสารได้ทันที เพียงแค่เข้าสู่ระบบ 

Intranet แล้วปฏิบัติตามคู่มือ 
๗.๖.ลดประมาณกระดาษและพ้ืนที่การจัดเก็บเอกสารของคณะฯ 
๗.๗.ส่งเสริมให้หน่วยงานภายในคณะฯเป็น Green office เพ่ือให้คณะฯสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหิดลเป็น Green 

University ต่อไป 

 
 

ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย 

 

ผลดําเนินการ (เดือน/ ปี) 

ก่อน
ดําเนนิการ 

หลัง 

ครั้งที๑่ ครั้งที๒่ ครั้งที๓่ 
๑.ลดปริมาณการใช้กระดาษ* (หน่วยนับ:รีม/เดือน) ๔๐ ๘๐ ๕๐   
๒.ค้นหาเอกสารสัญญาได้อย่างรวดเร็ว (หน่วยนับ:เร่ือง/นาที) ๕ ๒๐ ๓   

๓.เอกสารประกอบสัญญาสูญหาย (หน่วยนับ:เรื่อง/ปี) ๐ ๒ ๐   

๔.ความพึงพอใจของภาควิชาหน่วยงาน (หน่วยนับ:ร้อยละ) ๘๐ ยังไม่ได้มีการติดตามผล 

กิจกรรม 
การดําเนินการ 

หมายเหตุ 
ระบบงานเดิม ระบบงานใหม่ 

๑.ลดปริมาณการใช้กระดาษ (หน่วยนับ:รีม/เดือน) ๘๐ ๕๐  
๒.ค้นหาเอกสารสัญญาได้อย่างรวดเร็ว (หน่วยนับ:เร่ือง/นาที) ๒๐ ๓  
๓.เอกสารประกอบสัญญาสูญหาย (หน่วยนับ:เรื่อง/ปี) ๒  ๐  

๔.ลดพ้ืนที่ในการจัดเก็บเอกสาร (หน่วยนับ:เรื่อง/ตู้) 
จํานวนตู้ไม่
เพียงพอ 

Scan เสร็จรวบรวม
จัดเก็บไว้ทีห้องเก็บ
เอกสาร ศาลายา 

ระบบเดิมต้องใส่
กล่องวางซ้อนกัน อีก
ทั้งทําให้เสียพ้ืนที่ใน
การปฏิบัติงาน 

๕.ความพึงพอใจของภาควิชาหน่วยงาน (หน่วยนับ:ร้อยละ) - - 
ยังไม่ได้มีการวัดและ
ติดตามผล 
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๘. การเรียนรูท้ี่ได้รับจากการทําโครงการและการขยายผล 
 ๘.๑.สิ่งที่ได้เรยีนรู้จากการทาํโครงการ 

๘.๑.๑. การวางแผนเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน 
๘.๑.๒. การวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติ 

  ๘.๑.๓. การจัดระบบการสื่อสารข้อมูลและร่วมพัฒนา โปรแกรมจัดเก็บเอกสารในลักษณะของฐานข้อมูล 
เพ่ือให้ได้เอกสาร ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง 
  ๘.๑.๔. การทํางานร่วมกับภายในหน่วยงาน และนอกหน่วยงาน 
  ๘.๑.๕. การจัดการอบรมช้ีแจง  
  ๘.๑.๖. การจัดทําแนวทางปฏิบัติงาน 
  ๘.๑.๗. การปรับปรุงพัฒนาการทํางานอย่างต่อเน่ือง 
 ๘.๒.การขยายผล 
  ได้นําเสนอแนวทางปฏิบัติงานดังกล่าวแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ เครือข่ายพัสดุมหิดลพญาไทสัมพันธ์ซึ่งได้แก่ 
คณะเภสัชศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       คณะเวชศาสตร์เขตร้อน      
คณะสาธารณสุขศาสตร์  ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา   คณะทันตแพทย์ศาสตร์    และวิทยาลัยการจัดการรวมท้ัง
ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล    งานพัสดุคณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  และล่าสุดส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ทําหนังสือขอเข้าศึกษาดูงาน
โครงการน้ี ในวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพ่ือนําไปขยายผลต่อไป 
 
๙. การควบคมุ / ติดตาม / ประเมินผล /  
 การควบคุม ติดตาม และการป้องกันปญัหาเกิดซํ้า 
 ๑.หัวหน้างานพัฒนาและดูแลสินทรัพย์ตรวจสอบปริมาณ ความถูกต้องเอกสารสัญญาอิเล็กทรอนิกส์กับทะเบียนคุม
สัญญา ว่าจํานวนและรายการถูกต้องหรือไม่ถ้าไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจะแจ้งให้ผู้รับผิดชอบดําเนินการให้ถูกต้องต่อไป 

๒.จัดทําขั้นตอนและระบบการควบคุมเอกสารต้นฉบับที่นําไปเก็บที่ห้องเก็บเอกสาร (ศาลายา) ดังน้ี 
 จัดเก็บตามปีงบประมาณ 
 เรียงลําดับตามเลขที่สัญญา 
 ระบุหมายเลขกล่อง โดยเวลาจัดเก็บต้องให้เห็นแสดงหมายเลขชัดเจน 
 ทําทะเบียนคุม (Excel) เช่น หมายเลขกล่องแต่ละกล่องเก็บสัญญาเรื่องอะไรบ้าง เป็นต้น 
  มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องน้ีโดยเฉพาะ และต้องไปตรวจสอบสภาพ /ทุก ๒ เดือน 

๓.ประสานงานกับฝ่ายเวชสารเพ่ือสํารองข้อมูล (Back up) /ทุกเดือน 
 

 การประเมินผล  
    - ประเมินผลตามตัวชีวัดของโครงการ 
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๑๐. โครงการ / กิจกรรม / โอกาสพัฒนาในครั้งต่อไป  
 ๑๐.๑.โครงการ กิจกรรมต่อไป 
  ๑๐.๑.๑. พิจารณาจัดเก็บเอกสารประเภทอ่ืนที่เก่ียวข้องกับภาควิชาหน่วยงานเข้าสู่ระบบ 
  ๑๐.๑.๒. มุ่งเน้นและสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องการประหยัดทรัพยากร  (วัสดุ)  โดยการจัด
โครงการ Green Procurement โดยวัตถุประสงค์หลักของโครงการน้ี คือ ลดการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์ เช่น กระตุ้นให้
บุคลากรใช้กระดาษ ๒ หน้า และเน้นการ Scan เอกสารเก็บไว้แทนการถ่ายสําเนา เป็นต้น ซึ่งโครงการน้ีจะเร่ิมรณรงค์ใน
คณะฯของเราในช่วงกลางปีงบประมาณ ๒๕๕๖ น้ี 
 ๑๐.๒.โอกาสพัฒนาในคร้ังต่อไป  
  ๑๐.๒.๑.มีระบบที่ใช้เป็นศูนย์กลางข้อมูลในการรวบรวมและจัดการกับงานบริการที่ถูกขอเข้ามา รวมถึง
ปัญหาและคําถามทางด้านสัญญา (Help desk)  
  ๑๐.๒.๒.การให้บริการข้อมูลแบบ On line เพ่ือให้ภาควิชาหน่วยงาน บริษัท ห้าง ร้าน ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว เช่น การขอหนังสือรับรองผลงาน การแจ้งการโอนสิทธิ เป็นต้น 

    
                                                                       

                                         ลงช่ือ   (หัวหน้ากลุ่ม) 
                                             (นายจเร  ทั่งโต) 

     ลงช่ือ    
                                             (นายจเร  ทั่งโต) 

                 รักษาการหัวหน้างานพัฒนาและดูแลสินทรัพย์ ฝ่ายการพัสดุ             
         ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓. แผนการดาํเนินกิจกรรม                เอกสารแนบที ่๑ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ / หนว่ยงาน 
ก.ค.
๕๔ 

ส.ค.
๕๔ 

ต.ค.
๕๔ 

ธ.ค.
๕๔ 

มี.ค.

๕๕ 
ส.ค.
๕๕ 

ก.ย.
๕๕ 

ธ.ค.
๕๕ 

ม.ค.

๕๖ 

ก.พ.
๕๖ 

มี.ค.
๕๖ 

๑.ประชุมทมีเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ ปัญหาในการ
ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บเอกสารจํานวนมาก 

                      
ฝ่ายการพัสด ุ

๒.แต่งตั้งคณะทํางาน                       งานพัฒนาและดูแลสินทรัพย์ 

๓.ศึกษาหาความเป็นไปได้ในการจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส ์รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

                      
คณะทํางาน 

๔.ประสานงานกับฝ่ายเวชสารสนเทศ                       คณะทํางาน 

๕.ฝ่ายเวชสารสนเทศจัดทําระบบจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส ์

                      
ฝ่ายเวชสารสนเทศ 

๖.คัดกรอง แยกประเภท จัดเตรียม เอกสารสัญญาที่
จะจดัเก็บในระบบ 

                      
คณะทํางาน 

๗.จัดเก็บเอกสารเข้าสู่รูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์                       คณะทํางาน 

๘.เจ้าหน้าที่ฝ่ายการพัสดุทดสอบใช้ระบบ                       คณะทํางาน/ฝ่ายการพัสด ุ

๙.ชี้แจงและแนะนําวิธีการใชใ้ห้ภาควิชาหน่วยงาน                       คณะทํางาน/ 
ฝ่ายเวชสารสนเทศ 

๑๐.ยกเลิกการจัดส่งสําเนาเอกสารสัญญาใหก้ับ
ภาควิชาหน่วยงาน 

                      
ฝ่ายการพัสด ุ

๑๑.ตดิตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน                       คณะทํางาน  

 วางแผนงาน  ปฏิบัติจริง 

 



เอกสารแนบ ๒๔.การวิเคราะห์สาเหตุ (Root cause analysis)

เครื่องมือและอุปกรณ บุคคล

ใชเอกสารหลายคนเครื่องถายเอกสาร-เครื่อง Scan
เจาหนาที่คนเดิมที่จัดเก็บลาออก

ใชเอกสารหลายคน
ที่มี Speed ชา

เจาหนาที่ขาดความรู
ในการจดัเก็บเอกสาร เจาหนาที่คนใหมหาไมเจอ

บุคคลอื่นใชเอกสารโดยไมบอกกลาว

พื้นที่และตูเก็บเอกสารไมเพียงพอ
เจาหนาทคนใหมหาไมเจอ

                    ปริมาณมาก,
เอกสาร        ไมมีพื้นที่จัดเก็บ
สัญญา        สูญหาย,
                   คนหาไมเจอขาดผรับผิดชอบ ไมมีการแยกประเภทและ

ไมมีคมือระเบียบปฏิบัติขาดผูรบผดชอบ
ในการจดัเก็บโดยตรง

สงสําเนาสัญญาให


ไมมีการวางแผน กําหนดระยะเวลาการ

ปงบประมาณ ไมมคูมอระเบยบปฏบต

ไมปฏิบัติตามขั้นตอน
หนวยงานลาชา จดัเก็บและทําลายที่แนนอน

ไมเก็บเอกสารทันทีหลัง
การใชงานเสร็จ

การจัดการ
ระเบียบ / กฎเกณฑ
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