
กลุ่มงานพัสดุ รางวัลดีมาก CQI ปี 2562 

 

1. ชื่อผลงาน  

1.1 ชื่อภาษาไทย “เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจา้ง ให้มีมาตรฐานอย่างมืออาชีพ” 

1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ “PROFESSIONAL PURCHASE” 

2. ชื่อหน่วยงาน/ทีม  “กลุ่มงานพัสดุ” 

3. ปีท่ีด าเนินการ “ พ.ศ. 2562” 

4. ค าส าคัญ (Keyword)“พัฒนางานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง มาตรฐานอย่างมืออาชีพ” 

5. เป้าหมายของผลงาน 

5.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างให้มมีาตรฐานตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

5.2 เพ่ือเพ่ิมระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานพัสดุ 

5.3 เพ่ือลดระยะเวลารอคอยของผู้รับบริการ 

6. ปัญหาและสาเหตุ 

 ชื่อปัญหา “การจัดซื้อจัดจ้างลา่ชา้” 

 ท่ีมาของปัญหา (หลักการและเหตุผล) 

 กลุ่มงานพัสดุมีหน้าที่สนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบันราชานุกูล ให้สามารถปฏิบัติงาน ได้ส าเร็จ
และมีประสิทธิภาพ ด้วยการจัดหาพัสดุต่างๆ ได้ครบถ้วน คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล ตรวจสอบได้ 
และปฏิบัติงานถูกต้องตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
โดยมีขอบเขตบริการ (Scope of service) คือ 

- รวบรวมความต้องการของหน่วยงาน เพื่อก าหนดแผนจัดซือ้/จัดจ้าง ประจ าปี ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

- จัดซื้อจัดจ้างเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบันฯ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง

และการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง  

- บริหารพสัดุของสถาบันราชานุกูล ครบทุกส่วนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 โดยมุ่งหวังให้เกิดคุณภาพงาน ดังนี้ 
ถูกต้อง : จัดหาพสัดุได้อย่างถูกต้องตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ  
       พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
โปร่งใส : จัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพสัดุโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
            และปฏิบัติโดยเท่าเทียมกัน 
รวดเร็ว : สนับสนุนการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ด้านพสัดุได้รวดเร็ว และครบถ้วน 
พึงพอใจ : ผู้รับบรกิารมีความพงึพอใจในการบรกิารของกลุม่งานพัสดุ 

 ในปีงบประมาณ 2561 กลุ่มงานพัสดุมีปรมิาณงานจดัซื้อจัดจ้างจ านวนมาก ซึ่งเป็นการจัดซื้อตามแผนการ
ใช้จ่ายเงินบ ารุง ประจ าปี 2561 (ปรับแผน 4 ครั้ง) ประกอบด้วย : 
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  งบด าเนินงาน :  - ค่าใช้สอย จ านวน 43,011,694.00 บาท  

    - ค่าวัสดุ จ านวน 7,491,054.00 บาท   

  งบลงทุน : - ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 16,754,330.00 บาท  

    - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 13,710,920.00 บาท 

 

จ าแนกเป็นการจัดซื้อจดัจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 1,020 ครั้ง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) 
จ านวน 11 ครั้ง และวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) จ านวน 1 ครั้ง โดยมีจ านวนบุคลากร ณ ปีงบประมาณ 
2561 จ านวน 8 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ จ านวน 2 คน ลูกจ้างประจ า จ านวน 4 คน พนักงานราชการ 
จ านวน 2 คน 
  จากภาระงานที่กลุ่มงานพัสดุต้องปฏิบัติ ประกอบกับจ านวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและเป็น
ช่วงเวลาการเปลี่ยนถ่ายวิธีการจัดซื้อจัดจ้างจากระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
เปลี่ยนเป็นพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่ งยังมีระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงอีกหลายฉบับ
จึงท าให้การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า ท าให้จัดซื้อครุภัณฑ์ ไม่ครบตามแผนท่ีได้รับอนุมัติ 
จ านวน 32 ครั้ง  จากท่ีได้รับอนุมัติให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างท้ังหมด จ านวน 255 ครั้ง  ส่งผลให้กลุ่มงาน
พัสดุได้รับความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 62.86 ซึ่งลดลงจากปีก่อน (สถิติย้อนหลัง 3 ปี)  ปี2559 ความพึงพอใจ
ร้อยละ74.09 ปี2560 ร้อยละ 78.40 
  จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงวิเคราะห์เบื้องต้นไดว่้าอาจเกิดจากเจ้าหน้าที่ขาดความมั่นใจใน

การปฏิบัติงาน ท าให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ประกอบกับจ านวนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีน้อยกว่าปริมาณงานที่ต้องท า 

เนื่องจากการเกษียณอายุราชการ การลาออก การโอนย้าย  

  จากปัญหาดังกล่าว จึงมีแนวคิดการท างานด้วยการส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการอบรม 100% 

พร้อมกับสรรหาบุคลากรเพิ่มตามกรอบอัตราก าลัง และสร้างมาตรฐานการท างานให้เหมือนกันด้วยคู่มือการจัดซื้อ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุ โดยเป็นข้อตกลงการท างานร่วมกัน 

 ส าหรับการแก้ปัญหาดังกล่าว ทีมงานพัสดุจึงสนใจเลือกเทคนิค PDCA เพื่อวัดผลการเปลี่ยนแปลง 

7. การวัดผลและการเปลี่ยนแปลง 

7.1 ก่อนแก้ปัญหา (Pretest) 

7.1.1 กระบวนการท างาน (Flow กระบวนการปฏิบัติงาน) 
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Flow Chart   กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

แผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ/
 (แบบส ารวจความต้องการใช้วัสดุ/ใบแจ้งความต้องการ

ตรวจสอบ

จัดท าร่างขอบเขตของงาน (TOR)/
เจ้าหน้าที่ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง 
แต่งตั้งคณะกรรมการ

ผู้ขาย/ผู้รับจ้างเสนอราคา
(ใบเสนอราคา)

คณะกรรมการตรวจรับ

เสนอผู้อ านวยการ

ผู้ขาย / ผูร้ับจ้าง
ส่งมอบพัสดุ

YES

NO

NO

NO

จัดท ารายงานผลการพิจารณา 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จัดท าสัญญา/
ใบส่ังซื้อส่ังจ้าง

จัดท าประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

อุทธรณ์

บันทึกตรวจรับ
ในระบบ gfmis

ส าเนา บันทึกบัญชีคุม
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7.1.2 สรปุสาเหตุของปัญหาอยู่ที่ขั้นตอนไหน  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดซือ้จัดจา้ง 
ล่าช้า 

บุคลากร สินค้า/บริการ 

ขัน้ตอน / วิธีการ 
เคร่ืองมือ / อุปกรณ ์

เจา้หนา้ท่ี/คกก. จดัท ารายละเอียดคุณลกัษณะ/TOR ลา่ช้า 

เจา้หนา้ท่ี/คกก. ขาดความรูใ้นงานท่ีท า 

ผูข้าย/ผูร้บัจ้าง  
สง่ใบเสนอราคาล่าชา้ 

ผูร้บับรกิารไม่เขา้ใจกระบวนการจดัซือ้จดัจา้ง 

จนท.พสัดุ มีภาระงานจ านวนมาก 

อุปกรณส์  านกังาน 

ท่ีจ าเป็น ช ารุด/ไม่เหมาะสม
กบัการปฏิบตัิงาน 

มีขอ้ปฏิบตัิตาม พรบ./
ระเบียบ/กฎกระทรวง 
และหนงัสือเวียน 

ขาดคู่มือการปฏิบตัิงาน 

ขาดตวัอย่างการปฏิบตัิงาน 

รายละเอียดงานเป็น
เทคนคิเฉพาะ 

มีขัน้ตอนการปฏิบตัิมาก 

จนท.พสัดุ ขาดประสบการณใ์นงานท่ีท า 

จนท.พสัดุ ลาออก/ยา้ย/เกษียณ 

นโยบายเรง่ด่วน 

มีขอ้จ ากดัท่ีตอ้ง
ด าเนนิการตามระเบียบ 

จนท.พสัดุ ขาดความมั่นใจ 

ปรบัแผนการใชจ้่ายเงินบอ่ย 
ไม่มี Token key 

ส าหรบัเข้าระบบ gfmis 

สนิคา้/บรกิารมีราคาสงูกว่าวงเงินท่ีไดร้บั
อนมุตัิตามแผน 
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- สรุปสาเหตุของปัญหา 

ประเด็นปัญหา สาเหตุ/ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ปัจจัยด้านบุคลากร 

1. เจ้าหน้าทีพ่ัสดุขาดความมั่นใจในงานที่ท า 
   1.1 เจ้าหน้าที่พสัดุขาดประสบการณ์ในงานที่ท า 
2. เจ้าหน้าที่/คกก. จัดท ารายละเอียดคุณลกัษณะ/TOR ล่าช้า 
   2.1 เจ้าหน้าที่/คกก. ขาดความรู้ในงานที่ท า 
   2.2 ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง สง่ใบเสนอราคาล่าช้า 
3. จนท.พสัดุ มีภาระงานจ านวนมาก 
   3.1 เนื่องจากเจ้าหน้าที่พสัดุ ลาออก/ย้าย/เกษียณ 

 ปัจจัยด้านสินค้า/บริการ 
1. เป็นสินค้า/บริการที่มีข้อจ ากัดที่ตอ้งด าเนินการตามระเบยีบ 
2. รายละเอียดงานเป็นเทคนิคเฉพาะ 
3. สินค้า/บริการมรีาคาสูงกว่าวงเงินที่ได้รับอนมุัติตามแผน 

 ปัจจัยด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ 
1. ขาดคู่มือการปฏิบัติงานฉบับ พรบ.ปัจจุบัน 
  1.1 ขาดตัวอย่างการปฏิบัติงานฉบับ พรบ.ปัจจุบัน 
2. ไม่มี Token key ส าหรบัเข้าระบบ gfmis 
3. อุปกรณ์ส านักงานทีจ่ าเป็น ช ารุด/ไม่เหมาะสมกบัการปฏิบัติงาน 
4. ปรับแผนการใช้จ่ายเงินบ่อย 

 ปัจจัยด้านขั้นตอน/วิธีการ 
1. มีขั้นตอนการปฏิบัตมิาก 
2. มีข้อปฏิบัติตาม พรบ./ระเบียบ/กฎกระทรวง และหนังสอืเวียน 
หลายฉบบั 
3. มีนโยบายเร่งด่วนที่ต้องปฏิบัติกอ่น 

 

7.2 การแก้ปญัหา/การทดลอง 

7.2.1 กลุ่มตัวอย่าง คือ รายการงบลงทุน (ครุภัณฑ์ /ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง) ตาม

แผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง 

ปีงบประมาณ จ านวนรายการที่ได้รับอนุมัติตามแผนฯ จ านวนรายการที่ด าเนินการจัดซื้อแล้วเสร็จ 
2560 121 92 
2561 255 223 



กลุ่มงานพัสดุ รางวัลดีมาก CQI ปี 2562 

 

 

7.2.2 ระยะเวลาในการแกไ้ขปัญหา 
 เริ่มด าเนินการแก้ไขปัญหา ต้ังแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2562 ถึง สิงหาคม  2562 รวมเป็น 7  เดือน 

 
 

7.2.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการแก้ไขปัญหา 

 การอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซือ้จัดจ้างและการบรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
 

7.2.4 ขั้นตอนการแก้ไข 

ประเด็นปัญหา วิธีการแก้ไข ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

1. เจ้าหน้าทีพ่ัสดุขาด
ความมั่นใจในงานที่ท า 

1. ส่งหนงัสือแจ้งเวียน
หน่วยงานที่ได้รบัอนุมัติ
แผนครุภัณฑ์ประจ าปี ให้
ส่งรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ 
(Spec.) พร้อมให้แจง้ช่ือ
เจ้าหน้าที่ผูป้ระสานงาน
ของหน่วย 
2. ก าหนดเจ้าหน้าที่
ผู้รบัผิดชอบการจัดซื้อจัด
จ้างชัดเจน 
3. ส่งผูป้ฏิบัติงานเข้ารับ
การอบรมเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัตกิารจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และระเบียบ
กระทรวงการคลงัว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บรหิารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 

เดือน ก.พ. 62 
ถึง ส.ค. 62 

1. จัดซื้อจัดจ้างได้
ตามแผนปฏิบัตงิาน  
2. หน่วยงานได้รับ
พัสดุถูกต้องตรง
ความต้องการ 
3. ได้รับความ
ร่วมมือจาก
หน่วยงานร่วมเป็น
กรรมการตรวจรับ
พัสด ุ

ร้อยละ 90 ของ
การจัดซื้อจัด
จ้างตามแผนฯ 2. เจ้าหน้าที่/คกก. 

จัดท ารายละเอียด
คุณลักษณะ/TOR 
ล่าช้า 
3. ขาดคู่มือการ
ปฏิบัติงานฉบบั พรบ.
ปัจจุบัน 
4. ผู้รับบรกิารไมเ่ข้าใจ
กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้าง 
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2560 
4. แจกคู่มือการจัดซือ้จัด
จ้างและการบรหิารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้แก่
ผู้ปฏิบัตงิานทุกคน 

 

7.3 ผลการแก้ไขปัญหา 
7.3.1 ข้อมูลเปรียบเทียบก่อนและหลังแก้ไขปัญหา 

รายการงบลงทุน (ครุภัณฑ์ /ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง) ตามแผนการใช้จ่ายเงินบ ารงุ 

ปีงบประมาณ จ านวนรายการที่ได้รับอนุมัติตามแผนฯ จ านวนรายการที่ด าเนินการจัดซื้อแล้วเสร็จ 
2560 121 29 
2561 255 32 
2562 185 6 

 
7.3.2 ปัญหา/อุปสรรค 

 บุคลากรผูป้ฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มีน้อยเมื่อเทียบกบัจ านวนปริมาณงานทีร่ับผิดชอบ 

 มีภารกิจเรง่ด่วน / กิจกรรมที่ตอ้งเข้าร่วมบ่อยครั้ง สง่ผลใหเ้วลาปฏิบัติงานให้ส าเรจ็ลดลง 

 การสือ่สารไปยังผู้รบับริการน้อย ส่งผลให้เกิดความเข้าใจไมต่รงกัน  

 มาตรฐานระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้างของพสัดุแต่ละรายการไม่เท่ากัน 

8. บทเรียนท่ีได้รับ 
 การจัดซื้อจัดจ้างต้องวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างตัง้แต่ต้นปีงบประมาณ 
 ข้ันตอนการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือก าหนดขอบเขตของงาน (TOR) ควรต้องเริ่ม

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ไม่จ าเป็นต้องรอการอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงิน 
 การมอบหมายงานกระจายตามผูป้ฏิบัติหน้าที่จัดซือ้จัดจ้าง ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึง่กัน

และกัน 

9. ปัจจัยความส าเร็จ 

 บุคลากรผูป้ฏิบัติงานทกุคนเป็นปจัจัยส าคัญต่อความส าเรจ็ เนื่องจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความ
เกี่ยวข้องกบัทุกคน 

 การสือ่สารระหว่างเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงาน เป็นปจัจัยส าคัญ ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 
และเกิดความรักสามัคคี 
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 ผู้บังคับบญัชา เป็นปจัจัยส าคัญต่อความส าเร็จในการจัดซื้อจัดจ้าง เนือ่งจากเป็นผูม้ีอ านาจในการอนุมัติ
และสัง่ซื้อสั่งจ้าง 

 ผู้รบับริการ/หน่วยงานต่างๆ มีความส าคัญต่อความส าเร็จในการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากเป็นผู้ก าหนด
ความต้องการใช้พัสดทุี่แท้จริง และมสี่วนในการร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ  
 

10.  การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ (ต่อยอด) 
 แผนการน าผลงานคุณภาพน้ีไปใช้ต่อให้เป็นงานประจ า โดยจะท าครอบคลมุทุกประเภทการใช้จ่ายเงิน 

(เงิน สปสช. เงินงบประมาณ ) เป็นต้น 
 การพัฒนาคุณภาพน้ีจะใช้ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป 

 
11. การติดต่อกับกลุ่มงานพัสดุ 
 ทีมงานจัดซื้อจัดจ้าง 
 1. นางสาวภรดี  วิธานกรกุล ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน  เบอร์โทร. 70436 
 2. นางสาวเกศสุดา  ภู่มาล ี ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัตกิาร  เบอร์โทร. 70437 
 3. นายประวิทย์  โสกันทัต ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดปุฏิบัติงาน  เบอร์โทร. 70438 
 4. นางสาวจรุวรรณ  ธรรมบุตร ต าแหน่งนักวิชาการพสัด ุ    เบอร์โทร. 70435 
 5. นางสาววรรณรดา  สิมากรณ์ ต าแหน่งนักวิชาการพสัด ุ    เบอร์โทร. 70435 
 
12. คณะท างาน “กลุ่มงานพัสดุ” 
 1. นางสาวกาญจนา  แสนอุม้ ต าแหน่งนักวิชาการพสัดุช านาญการ  หัวหน้าทีม 
 2. นางสาวภรดี  วิธานกรกุล ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน  สมาชิก 
 3. นางสาวเกศสุดา  ภู่มาล ี ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัตกิาร  สมาชิก 
 4. นายประวิทย์  โสกันทัต ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดปุฏิบัติงาน  สมาชิก 
 5. นางสาวจรุวรรณ  ธรรมบุตร ต าแหน่งนักวิชาการพสัด ุ    สมาชิก 
 6. นางสาววรรณรดา  สิมากรณ์ ต าแหน่งนักวิชาการพสัด ุ    สมาชิก 
 7. นางฐชาภัส  ฉิมพลีย์  ต าแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ส.3  สมาชิก 
 8. นางสมทพิย์  รามี ่  ต าแหน่งพนักงานพัสดุ ส.3  สมาชิก 
 9. นายธีระชัย  อ่อนน้อมดี ต าแหน่งพนักงานพัสดุ ส.2  สมาชิก 
 10. นายอุทัย  ค าพอง  ต าแหน่งพนักงานช่วยเหลอืคนไข้ ส.2 สมาชิก 
 


