
กลุ่มงานพัสดุ รางวัลดี CQI ปี 2561 

1. ชื่อผลงาน  
1.1 ช่ือภาษาไทย  “บริการทุกระดับประทับใจ” 
1.2 ช่ือภาษาอังกฤษ “Impressive service” 
 

2. ชื่อหน่วยงาน    “กลุ่มงานพัสด”ุ 
 
3. ปีท่ีด าเนินการ   “ปีงบประมาณ 2561”  
 
4. ค าส าคัญ :  

    “ส่งของไว ถูกใจผู้รบั” 
 

5. เป้าหมาย :  

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารพสัดุใหเ้กิดการเบกิ-จ่ายและบันทึกบญัชีวัสดุใหเ้ป็นปจัจุบัน 

 เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติการณ์การสูญหายของวัสดุขณะรอการเบิก 

 เพื่อลดข้อร้องเรียนเกี่ยวกบัพฤติกรรมบรกิารของบุคลากร  

 เพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจของผูร้ับบรกิาร  

 เพื่อลดระยะเวลาในการรอคอยการใช้พสัด ุ
 

6. ปัญหาและสาเหตุ :  
6.1 หน่วยเบิกไม่มบีุคลากรขนวัสดุ-ครุภัณฑ์ ที่ได้แจ้งขอเบิกไว้ ท าให้กลุ่มงานพสัดุไม่มสีถานทีเ่ก็บวัสดุ-
ครุภัณฑ์ส าหรับรอการจ่ายไมเ่พียงพอและเสี่ยงต่อการสญูหาย ส่งผลให้การบันทึกบญัชีคุมไม่เป็นปจัจบุัน   
6.2 การขนส่งวัสดุ-ครุภัณฑ์ทีม่ีปริมาณ/น  าหนกัมาก ท าได้ลา่ช้าสามารถจัดส่งได้เพียงวันละ 2 หน่วยเบิก 
6.3 ผู้ท าหน้าทีจ่ัดสง่วัสดุ-ครุภัณฑ์ มีความเหนือ่ยล้า บาดเจบ็ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผูป้ฏิบัติงาน 
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7. การวัดผลและการเปลี่ยนแปลง :  
7.1 ก่อนแก้ปัญหา 
  7.1.1 ขั นตอนการเบกิ-จ่ายวัสดุจากคลัง (ตาม Flowchart ด้านล่างนี ) 

 ขั้นตอนการเบิก - จ่ายวัสดุจากคลัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จนท. คลัง จดัของเตรียมจ่าย 
แล้วแจ้งหน่วยเบิกให้มารับ 

จนท.ผู้เบิก ลงนามรับพัสด ุ

 

หน่วยเบิก ส่งใบเบิกวัสดุ (แบบ พ.1) 

 

 NO 

จนท. คลัง ตรวจสอบ 
วัสดคุงคลัง 

YES 

NO 

จนท.หน่วยเบิก 
ตรวจสอบของที่ได้รับ

กับใบเบิกพัสด ุ

YES 

จนท.หน่วยเบิก มารับของที่แจ้งเบิกไว ้

จนท.บันทึกบันทกึบญัช ี
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  7.1.2 ประเด็นปัญหาอยู่ที่ขั นตอน (ตามแผนภูมิก้างปลา ด้านล่างนี ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2 วิธีการที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 การจ่าย  

 พัสดลุ่าช้า 

บุคลากร ขั้นตอน/วิธีการ 

เครื่องมือ/อุปกรณ์ ผู้ค้า/ผู้รับจ้าง 

ไม่มีบุคลากรไปรับ

ของที่คลังพัสดุ ขาดเจ้าหน้าที่คลังพัสดุ 

ที่ท าหน้าที่ทดแทนกัน 

พาหนะที่ใช้ในการขนส่ง 

 

บรรจุของได้น้อยเกินไป 

ไม่เหมาะสมกับการบรรทุก 

คกก.ตรวจรับพัสดุ 

รอเปลี่ยนของที่ถูกต้อง 

ติดภารกิจ ,  
ลางาน 

ส่งของผิด 

ส่งของไม่ครบ 
ส่งของล่าช้า 

ติดต่อไม่ได้ 

ของขาดตลาด สถานที่เก็บพัสดุส าหรับการรอจ่าย 

 
ไม่เพียงพอ 

ไม่ปลอดภัย 
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เลือกใช้มาแก้ปัญหา ดังตารางด้านล่างนี   
 

ประเด็นปญัหา วิธีการแก้ไข ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

ตัวชี วัด
ผลลัพธ์ 

หน่วยเบิกไม่มีบุคลากรไป
รับวัสดุ - ครุภัณฑ์ที่แจ้ง
ขอเบิกไว้ 

เจ้าหน้าที่คลงัจัดส่งของถึง
ยังหน่วยเบิก 

พ.ศ.2560 – 
ปัจจุบัน 

- หน่วยเบิกได้รับของทีเ่บิก
รวดเร็วขึ น ทันเวลาใช้งาน 
- ลดการใช้พื นที่ส าหรบัการรอ
จ่ายวัสด–ุครุภัณฑ ์

 
 
 
ร้อยละของ
การจ่ายของ
ได้ทันตามใบ
เบิกที่แจ้ง 

พาหนะที่ใช้ในการขนส่ง
พัสดไุม่เหมาะสม 

ตั งแผนจัดซื อครุภัณฑ์
ยานพาหนะทีเ่หมาะสม 

พ.ศ.2560 – 
ปัจจุบัน 

- สามารถจัดสง่วัสดุ-ครุภัณฑ์ที่
มีปรมิาณ-น  าหนักมาก ได้
รวดเร็วตามเป้าหมาย 
- ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน/มี
ความกระตือรอืร้นในการสง่ของ 
- ลดความเหนื่อยล้า-บาดเจบ็
ของผู้ปฏิบัติงาน 

 
7.3 ข้อมูลเปรียบเทียบก่อนและหลังการแกป้ัญหา (ตามตาราง ด้านล่างนี ) 
 

ตัวแปรที่ศึกษา เป้าหมาย ข้อมูลก่อนการ
แก้ปัญหา 

ข้อมูลหลังการ
แก้ปัญหา 

เปรียบเทียบผล 
(เพิ่มขึ น/ลดลง/เท่าเดิม) 

ใบเบกิพัสดทุี่
หน่วยงานแจ้ง 

ร้อยละ 80 ของการสง่ของ
ได้ทันตามใบเบิกที่แจ้ง 

จัดส่งของได้วันละ 2 
หน่วยเบิก 

จัดส่งของได้วันละ 5 
หน่วยเบิก 

เพิ่มขึ น 3 หน่วยเบิก 

 
8. บทเรียนท่ีได้รับ :  
 - ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงความส าคัญของหน้าที่ และผูบ้รหิารให้ความส าคัญโดยการสนบัสนุนให้

ภาระงานเกิดความส าเร็จ 
 
 
9. การผลงานน าไปใช้ประโยชน์(ต่อยอด) 
 9.1 การบันทึกบัญชีเป็นปจัจบุัน ท าใหท้ราบยอดวัสดุคงเหลอื ณ ปัจจุบัน ซึง่สามารถน าข้อมลูมาเพื่อ 
            วิเคราะห์การจัดซื อต่อไปได ้
 9.2 การจัดสง่พสัดุให้หน่วยเบิก ท าให้เกิดการสื่อสารสร้างความเข้าใจในงานพสัดุ ต่อยอดให้เกิด 
            ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
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10. การติดต่อกับทีมงาน :  
 ส านักงาน :  อาคารกลุม่งานฝ่ายพัสดุ ชั น 1  
   โทรศัพทห์มายเลข 02-248-8900 ต่อ 70435-8 
 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล โทรศัพท ์ e-mail 
1 นางสาวกาญจนา  แสนอุ้ม 093-645-1978 kan_san517@hotmail.com 
2 นางฐชาภัส ฉิมพลีย ์ 093-391-9359 - 
3 นางสมทิพย ์ รามี ่ 084-637-6836 - 
4 นางสาวภรด ี วิธานกรกุล 062-698-2290 poradee2514@gmail.com 
5 นางสาวจรุวรรณ ธรรมบุตร 089-967-9954 aiewnarak@hotmail.com 
6 นางสาววรรณดา สิมากรณ์ 080-797-9591 wanrada.8321@gmail.com 
7 นายสุรศักดิ ์ พรหมพิลา 083-071-3955 - 
8 นายธีรชัย อ่อนน้อมด ี 095-751-4145 - 
9 นายพงศ์เทพ จิตต์โสภณ 061-891-5166 pongthap_rajanukul@hotmail.com 
 
11.คณะท างาน :   
 11.1 นางสาวกาญจนา แสนอุ้ม  หัวหน้าทีม 
 11.2 นางฐชาภัส  ฉิมพลีย ์  สมาชิก 
 11.3 นางสมทิพย ์ รามี ่  สมาชิก 
 11.4 นางสาวภรดี วิธานกรกุล สมาชิก 
 11.5 นางสาวจรุวรรณ ธรรมบุตร สมาชิก 
 11.6 นางสาววรรณดา สิมากรณ์ สมาชิก 
 11.7 นายสุรศักดิ ์ พรหมพิลา สมาชิก 
 11.8 นายธีรชัย  อ่อนน้อมด ี สมาชิก 
 11.9 นายพงศ์เทพ จิตต์โสภณ สมาชิก 
 


