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แบบสรุปการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานดวยระบบลีน (Lean Management) 

งานคลังและพัสดุ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. ช่ือเรื่องกิจกรรม/โครงการ :  

การลดระยะเวลาพิมพเอกสารจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงิน <10,000.-บาท) 

2. หลักการและเหตุผล : 

งานคลังและพัสดุ คณะแพทยศาสตร เปนหนวยงานท่ีดําเนินการจัดซ้ือจัดจางพัสดุ  ตามระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของ โดย

ใชงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม การประกันคุณภาพการศึกษา การบริการทางวิชาการแกสังคม และกิจกรรมตางๆ  

ป จจุบั น  เจ าหน า ท่ี พัสดุต องจัด ทํ าเอกสารและบัน ทึกขอมูล เข าสู ระบบสารสน เทศต างๆ เชน               

จัดพิมพเอกสารเอง, บันทึกขอมูลเขาระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง, บันทึกขอมูลเขาระบบ

จัดซ้ือจัดจาง (ERP) ของมหาวิทยาลัยฯ, บันทึกขอมูลเชาระบบ (E-Budget) ของคณะแพทยศาสตร และบันทึกขอมูล

การจัดซ้ือจัดจางในเว็บไซตของมหาวิทยาลัยฯ ในกรณีการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางทีมีวงเงินนอยกวา 10,000.-บาท 

เจาหนาท่ีตองจัดพิมพเอกสารเอง ทําใหตองใชเวลาคอนขางมากซ่ึงอาจทําใหเกิดความลาชาและความผิดพลาดในการ

พิมพเอกสารได  

ในการนี้ งานคลังและพัสดุจึงไดมีความพยายาม ลดระยะเวลาพิมพเอกสารจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(วงเงิน <10,000.-บาท) โดยเชื่อมโยงขอมูลพ้ืนฐานท่ีตองใชในการจัดทํารายงานตางๆ และกําหนดแบบฟอรมให

สามารถใชขอมูลพ้ืนฐานรวมกันได เพ่ือปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงานใหมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน แตยังครอบคลุม

สาระสําคัญทุกข้ันตอนท่ีตองดําเนินการตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 
 

3. วัตถุประสงค : 

1. วิเคราะหกระบวนการ เพ่ือลดระยะเวลาพิมพเอกสารจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง              

(วงเงิน <10,000.-บาท) 

2. เพ่ือปรับปรุงข้ันตอนในการจัดพิมพเอกสารจัดซ้ือจัดจาง ใหสะดวก รวดเร็ว ยิ่งข้ึน 

3. เพ่ือลดระยะเวลาและความผิดพลาดในการคํานวณตัวเลข 
 

4. ทีมดําเนินการ/สมาชิกกลุม : 

1. นายประเวศน   ฟกเชือก  นักวิชาการพัสดุ    หัวหนาโครงการ 

2. นางสาววนิดา   วัฒนะ  รักษาการแทนหัวหนางานคลังและพัสดุ ท่ีปรึกษา 
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3. นางสุกัญญา  ธนกุลพงษสิริ นักวิชาการพัสดุ    สมาชิกกลุม 

4. นายสมเจตน  สําราญผล นักวิชาการพัสดุ    สมาชิกกลุม 

5. นางพรพิมล  มูลอุบล  นักวิชาการพัสดุ    สมาชกิกลุม 

6. นางรัตนาภรณ         สิงหโตทอง ผูปฏิบัติงานท่ัวไป   สมาชิกกลุม 

7. นางออมใจ    มวงสวัสดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี   สมาชิกกลุม 

8. นางศิรินันท  เรืองปราชญ นักวิชาการเงินและบัญชี   สมาชิกกลุม 

9. นางโสรญา  มวงกรุง  นักวิชาการเงินและบัญชี   สมาชิกกลุม 

10. นางปทธนกาญจน อาทิตยฉาย นักวิชาการเงินและบัญชี   สมาชิกกลุม 

11. นางสาวนันทวรรณ แกวสุขใส นักวิชาการเงินและบัญชี   สมาชิกกลุม 

12. นางชนิดาภา  จันทรชูกลิ่น นักวิชาการเงินและบัญชี   สมาชิกกลุม 

13. นายนวพล  ระโหฐาน ผูปฏิบัติงานท่ัวไป   เลขานุการกลุม 
 

5. วิเคราะห WASTE : 

การดําเนินการครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือตองการขจัดความสูญเปลา (Wastes : DOWNTIME) ดังนี้ 

1.  Defect & rework: ความสูญเปลาจากงานเสีย/งานท่ีตองแกไข 

2.  Over production: ความสูญเปลาจากการผลิตมากเกินความตองการ 

3.  Waiting: ความสูญเปลาจากการรอคอยหรือความลาชา 

4.  Non-utilized Talent, Ideas, creative: ความสูญเปลาจากความคิดสรางสรรคของทีมงานท่ีไมได

นํามาใชประโยชน/ใชคนไมถูกกับงาน 

5.  Transportation: ความสูญเปลาจากการขนสงหรือขนยายบอยๆ  

6.  Inventory: ความสูญเปลาจากพัสดุคงคลัง/สินคาคงคลังมากเกินไป 

7.  Motion/Movement: ความสูญเปลาจากการเคลื่อนไหวท่ีไมจําเปนของผูท่ีปฏิบัติ หรือเคลื่อนท่ีโดย

เปลาประโยชน 

8.  Excessive Processing: ความสูญเปลาจากกระบวนการทํางานท่ีซับซอนหรือมากเกินไป 
 

WASTE (Downtime) สภาพปญหา/ปญหาท่ีเกิด 
การแกไขปรบัปรุง 

เพ่ือลด wastes 

Defect เอกสารตางๆ ท่ีจัดพิมพมีความผิดพลาดของ

ขอความ และการพิมพตัวเลข อาจเกิดความ

ผิดพลาดในการคํานวณตัวเลข 

ใชโปรแกรม  Microsoft office Excel 

โดยใชสูตรในการคํานวณตัวเลขและ

แปลเปนตัวอักษร เพ่ือลดความผิดพลาด

ในการคํานวณ และแปลจากตัวเลขเปน

ตัวอักษร 

Over production - - 
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Waiting การจัดพิมพเอกสารดวย Microsoft office 

word มีความลาชาในการจัดพิมพ 

ใช โปรแกรม Microsoft office Excel 

จัดทําแบบฟอรมท่ีตองการตั้งแตข้ันตอน

แรกจนถึงข้ันตอนสุดทาย โดยใชชุด

ขอมูลพ้ืนฐานรวมกันเพ่ือเชื่อมโยงขอมูล

ในการจัดทํารายงานตางๆ 

Non-utilized Talent - - 

Transportation - - 

Inventory stock - - 

Motion - - 

Excessive processing - - 
 

หมายเหตุ : เติมเฉพาะหัวขอท่ีวิเคราะหวาเปนความสูญเปลาของกระบวนการ 
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6. วิเคราะหสาเหตุของปญหา โดยใชแผนภูมิกางปลา : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมมีระบบสารสนเทศชวยจัดทํา

รายงานอัตโนมัติ 

 

 

 

พิมพขอความผิด คํานวณตัวเลขผิด 

พิมพแปลงจากตัวเลขเปนขอความผิด 

ตองพิมพเอกสารใหม

ท้ังหมด 

ไมมีระบบสารสนเทศชวยจัดทํารายงาน

อัตโนมัติ 

การคํานวณเองและจัดพิมพ

มีโอกาสผิดพลาดได 

การจัดพิมพมีโอกาส

ผิดพลาดได 

เจาหนาท่ีแตละคนมี

ความสามารถในการ

จัดพิมพไมเทากัน 

จัดพิมพเอกสารลาชา 

/ผิดพลาด 

จัดพิมพเอกสารลาชา 

Copy ไฟลเอกสารมาแลว

พิมพเปลี่ยนขอความไมหมด 

ไมมีระบบสารสนเทศชวย

จัดทํารายงานอัตโนมัติ 
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7. การแกปญหาและนําไปปฏิบัต ิ(นําสาเหตุของปญหาท่ีวิเคราะหไดมาหาวิธีแกปญหา) 

ปญหา สาเหต ุ วิธีการแกไข ผูรับผิดชอบ 
วันท่ี 

ผลลัพธ 
เริ่ม ส้ินสุด 

1. พิมพขอความผิด 

2. คํานวณตัวเลขผิด 

3. พิมพแปลงจากตัวเลข

เปนขอความผิด 

4. จัดพิมพเอกสารลาชา 

ไมมีระบบ

สารสนเทศชวย

จัดทํารายงาน

อัตโนมัติ 

ใชโปรแกรม Microsoft office 

Excel จั ด ทํ า แ บ บ ฟ อ ร ม ท่ี

ตองการตั้งแตข้ันตอนแรกจนถึง

ข้ันตอนสุดทาย โดยใชชุดขอมูล

พ้ืนฐานรวมกันเพ่ือเชื่อมโยง

ขอมูลในการจัดทํารายงานตางๆ 

และลดความผิดพลาดในการ

คํานวณ และแปลจากตัวเลข

เปนตัวอักษร 

นายประเวศน  ฟกเชือก 01/10/61 31/12/61 จัดพิมพเอกสารจัดซ้ือจัดจางไดเร็วและ

ถูกตองมากยิ่งข้ึน โดยใชชุดขอมูลพ้ืนฐาน

รวมกัน และดึงขอมูลตางๆ ไปจัดทําเปน

รายงานเอกสารประกอบการจัดซ้ือจัดจาง 
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8. เปรียบเทียบกอนและหลังการปรับปรุง/แกไข : 

กอนดําเนินการ (Pre-Lean) 

ลําดับ งาน เวลา (นาที) 

1. จัดพิมพบันทึกขอความ รายงานขอซ้ือ/จาง 10 

2. จัดพิมพบันทึกขอความ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซ้ือ/จาง 10 

3. จัดพิมพประกาศผูชนะการเสนอราคาซ้ือ/จาง 5 

4. จัดพิมพใบสั่งซ้ือ/จาง 15 

5. จัดพิมพใบตรวจรับการจัดซ้ือ/จาง 7 

6. จัดพิมพใบเบิกพัสดุ 3 

7. จัดพิมพบันทึกขอความ รายงานการจัดซ้ือและขออนุมัติเบิกจาย 10 

รวม (นาที) 60 
 

หลังดําเนินการ (Post-Lean) 

ลําดับ งาน เวลา (นาที) 

1. บันทึกขอมูลในชุดขอมูลพ้ืนฐาน เพ่ือจัดทําบันทึกขอความและรายงานตางๆ 2 

2. บันทึกขอมูลในชุดขอมูลพ้ืนฐาน เพ่ือจัดทํารายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซ้ือ/จาง 1 

3. บันทึกขอมูลในชุดขอมูลพ้ืนฐาน เพ่ือจัดทําประกาศผูชนะการเสนอราคาซ้ือ/จาง 0.5 

4. บันทึกขอมูลในชุดขอมูลพ้ืนฐาน เพ่ือจัดทําใบสั่งซ้ือ/จาง 1 

5. บันทึกขอมูลในชุดขอมูลพ้ืนฐาน เพ่ือจัดทําใบตรวจรับการจัดซ้ือ/จาง 0.5 

6. บันทึกขอมูลในชุดขอมูลพ้ืนฐาน เพ่ือจัดทําใบเบิกพัสดุ 0 

7. บันทึกขอมูลในชุดขอมูลพ้ืนฐาน เพ่ือจัดทํารายงานการจัดซ้ือและขออนุมัติเบิกจาย 1 

รวม (นาที) 6 

 

9. ผลลัพธการดําเนินการ : 

จากการปรับปรุงวิธีการในการปฏิบัติงานใหมทําใหมีการลดระยะเวลาการปฏิบัติงานจริงจาก 60 นาที 

ลดเหลือ 6 นาที (ลดลงรอยละ 90) และการประหยัดทรัพยากรกระดาษเนื่องจากมีความผิดพลาดนอยลง 
 

No. ตัวช้ีวัด หนวย 
เปาหมาย 

ตัวช้ีวัด 

ผลลัพธ 

(เพ่ิมข้ึน/ลดลง) 

การบรรลุ 

เปาหมาย 

1. รอยละจํานวนระยะเวลาท่ีลดลงจากเดิม รอยละ >50 90  

2. รอยละจํานวนเอกสารตีกลับท่ีเกิดจากความ

ผิดพลาดในการจัดพิมพ 

รอยละ >50 > 90  

 

10. ส่ิงท่ีไดรับจากการดําเนินการ : 
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1. สามารถลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

2. สามารถลดทรัพยากรในการปฏิบัติงาน 

3. สามารถลดความผิดพลาดในการจัดพิมพเอกสาร 

4. ผูใชบริการท้ังภายในและภายนอกไดรับความสะดวก รวดเร็ว ในการขอดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง 

 

11. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ : 

1. การกรอกชุดขอมูลพ้ืนฐานท่ีจะนําไปใช ถึงแมจะกรอกขอมูลนั้นเพียงแคครั้งเดียว แตหากกรอก

ขอมูลผิดจะทําใหหนารายงานตางๆ ผิดเหมือนกันหมดเนื่องจากขอมูลท่ีดึงมาทํารายงานเปน

ขอมูลเดียวกัน 

2. ขอความตางๆ ท่ีบันทึก หากมียาวเกินไป อาจเปนปญหาตอการจัดทําหนารายงานเนื่องจากยาว

เกินท่ีกําหนดไวในแบบฟอรม อาจใหมีขอความตกหลนได เชน ชื่อรายการพัสดุท่ีมีชื่อยาว หรือ 

ชื่อบริษัท ท่ีมีชื่อยาวมาก เปนตน 

 

12. ขอเสนอแนะ/ขยายผล : 

1. สามารถนําไปประยุกตใชกับงานอ่ืนๆ ท่ีมีการจัดทํารายงานตางๆ ท่ีมีแบบฟอรมชัดเจนและคงท่ี 

 

13. ภาพประกอบการทํากิจกรรม : 



หนา 10 จาก 21 

 
ภาพท่ี 1 

แสดงการวิเคราะหสาเหตุของปญหา โดยใชแผนภูมิกางปลา 

 

 

 

 

 



หนา 11 จาก 21 

 
ภาพท่ี 2 

แสดงการวิเคราะหสาเหตุของปญหา โดยใชแผนภูมิกางปลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา 12 จาก 21 

 

 

 

 
ภาพท่ี 3 

แสดงการบันทึกขอมูลในชุดขอมูล เพ่ือนําไปสรางเปนรายงานตางๆ 

 

 

 

 

 

 



หนา 13 จาก 21 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 4 

แสดงรายงานขอซ้ือ/จาง 

 



หนา 14 จาก 21 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 5 



หนา 15 จาก 21 

แสดงรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซ้ือ/จาง 

 

 

 

 

 

 

 



หนา 16 จาก 21 

 
ภาพท่ี 6 

แสดงประกาศผูชนะการเสนอราคาซ้ือ/จาง 

 

 



หนา 17 จาก 21 

 

 
ภาพท่ี 7 

แสดงใบสั่งซ้ือ/สั่งจาง 

 

 

 

 

 

 

 



หนา 18 จาก 21 

 

 

 

 
ภาพท่ี 8 

แสดงใบตรวจรับการจัดซ้ือ/จัดจาง 



หนา 19 จาก 21 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 9 



หนา 20 จาก 21 

แสดงใบเบิกพัสดุ 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 10 

แสดงรายงานการจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกจาย 



หนา 21 จาก 21 

 

                 
                ............................................................. 

                                                                              (นางสาววนิดา  วัฒนะ) 

                                                                              รักษาการแทนหัวหนางานคลังและพัสดุ 


