
ฝ่ายพัสดุ รางวัลดีมาก CQI ปี 2560 
 

1.  ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา     

 1.1 พัฒนางานซ่อมปรบัปรุงอาคาร 
 1.2 Development work building repair  
2.  ชื่อหน่วยงาน   : ฝ่ายพสัด ุ
3.  ปีท่ีด าเนินการ   : ปีงบประมาณ 2560 
4.  ค าส าคัญ    : “พฒันางานซ่อมปรับปรงุอาคาร” 
5.  เป้าหมาย : 
 5.1 เพื่อลดความเสี่ยงจากการทักท้วงของ สตง./ผู้ตรวจสอบภายใน 
 5.2 เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ ประสทิธิผลของการจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารใหก้ารจัดจ้างแล้วเสรจ็เป็นไป 
      ตามแผนการใช้จ่ายเงินบ ารงุ(งบลงทุน)/(งบซ่อมแซม) ประจ าปี ร้อยละ 80 เทียบกบัปทีี่ผ่านมา 
      และสถาบันฯ ได้ผู้รับจ้างที่เหมาะสม คุณภาพงานดี 
 5.3 เพื่อวางแผนการซ่อมบ ารุงรกัษาอาคาร-สถานที่ได้อย่างเหมาะสม สามารถรองรับการขอตั้ง 
      งบประมาณได้ ภายในเดือนกรกฎาคม ของทุกป ี
 5.4 เพื่อเพิ่มระดบัความพึงพอใจผูม้าใช้บริการ 
 
6. ปัญหาและสาเหตุ : 
 6.1 ด าเนินการจ้างซ่อมปรบัปรุงไมเ่สรจ็ตามแผน(แบบ บร. 7) หรือไมส่ามารถด าเนินการได้ภายใน 
               เวลาที่ก าหนด 
 6.2 ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านงานก่อสร้าง และไม่สามารถออกแบบงานซ่อมแซม หรือ 
      ปรับปรุงอาคาร จ าเป็นต้องขอความอนุเคราะห์กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการ กระทรวงสาธารณสุข 
      หรือ กรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการที่มีอ านาจหน้าที่ออกแบบและ/หรือ 
      ประมาณการราคา แต่หน่วยงานดังกล่าวก็มีข้อจ ากัด คือ มีบุคลากรน้อย และมีปริมาณงานที่ต้อง 
      ด าเนินการออกแบบและประมาณราคาให้แก่หน่วยงานทั่วไปจ านวนมาก เป็นเหตุให้ด าเนินการ 
      ออกแบบและประมาณราคาใช้เวลาเวลานาน ส่งผลต่อการขอตั้งงบประมาณการซ่อมปรับปรุง และ 
      การใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่ตรงตามแผน หรือไม่สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาที่ก าหนด 
 6.3 มีปริมาณงานซ่อมปรบัปรุงอาคารจ านวนมากข้ึน เนื่องจากมีการปรบัปรุงพื้นที่ เพื่อรองรับการ 
      ให้บริการคนไข้และผู้ปกครอง 
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7. การวัดผลและการเปลี่ยนแปลง :  

 7.1 ก่อนแก้ปัญหา 

 7.1.1 ภาพรวมกระบวนการท างาน: 

ก าหนด/ทบทวนคณุลักษณะเฉพาะ
(SPEC.) ทบทวนปรับปรุงแบบ
ก่อสร้าง (กรณีงานก่อสร้าง) 

ก าหนดราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) 

จัดหาพัสดุ 

ควบคุมพัสด ุ

จ าหน่ายพัสดุ 

งบประมาณ 

ก าหนดความต้องการ 
และจัดท ารายละเอียด 

 

วางแผน 

- งานก่อสร้าง 
- ไม่ใช่งานก่อสร้าง 

- จัดซื้อ/จัดจ้าง ด้วยวิธี ดังนี้ 
1. ตกลงราคา 
2. สอบราคา 
3. ประกวดราคา 
4. วิธีพิเศษ 
5. วิธีกรณีพิเศษ 
6. วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามหลักเกณฑ์ที่กรวงทรวงการคลัง 
ก าหนด 

เบิกจ่ายเงิน 
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 7.1.2 ตารางแสดงสาเหตุของปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจ้าง 
ซ่อมปรับปรงุอาคาร 

กรณีเป็นงานซ่อมปรับปรุงที่มี
ราคาตั้งแต่ 100,000 บาท ต้องมี
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง 

กรณีเป็นงานก่อสร้าง 
จ าเป็นต้องมีแบบรูป-รายการ
ประกอบแบบ และราคา
กลางที่ชัดเจน ถูกต้อง 

ต้องขอความร่วมมือจากช่างซ่อมบ ารุง
ช่วยตรวจสอบ  

การจ้างซ่อม
ปรับปรุงอาคาร
ไม่ส าเร็จตาม
แผน 

เจ้าหน้าที่พัสดุมีภาระงานมาก 

มีระบบการท างานที่จ าเป็นต้องท ามากขึ้น เช่น e-GP/gfmis 

ไม่มีแบบรูป-รายการประกอบแบบ 
และราคากลาง 

มีขั้นตอนปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ และตามมติ 
ครม./ปปช. ฯลฯ ก าหนดหลายขั้นตอน 

เจ้าหน้าที่พัสดุไม่สามารถออกแบบ
งานซ่อมปรับปรุง-ประมาณราคา 

บุคลากรกองแบบแผน/กรมโยธา  
มีน้อย+ปริมาณงานมากจึงได้แบบ+
ราคากลาง ล่าช้า 

มีงานซ่อมปรับปรุง(นอกแผน) จ านวนมาก 

ไม่มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ละเอียด- 
ชัดเจน 

ขั้นตอน/วิธีการ ลักษณะงานซ่อมปรับปรุง 

เครื่องมือ คน 

รายละเอียดงานซ่อม 
ไม่ชัดเจน 
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 ตารางแสดงสาเหตุของการเกิดปัญหาและแผนการแก้ไข 
ประเด็นปัญหา สาเหตุ/ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

1. จัดจ้างซอ่มปรับปรงุล่าช้า 1. เจ้าหน้าทีพ่ัสดมุีภาระหน้าที่จ านวนมากท าให้การ
ด าเนินการจัดจ้างล่าช้า 
2. มีงานซ่อมปรบัปรุงนอกแผนจ านวนมาก หรือมีงาน
ด่วนที่จ าเป็นต้องท ากอ่น 
3. ต้องประสานเจ้าหน้าที่จากงานซ่อมบ ารุงช่วย
ตรวจสอบ ท าให้ใช้เวลามากขึ้น 

2. จัดจ้างซอ่มปรับปรงุไมส่ าเรจ็ตามแผนฯ 1. กรณีเป็นงานที่มีวงเงินต้ังแต่ 100,000 บาท ข้ึนไป 
มีขั้นตอนการท างานมากขึ้น และต้องมรีาคากลาง จึง
ต้องให้คณะกรรมการก าหนดราคากลางด าเนินการ
(ระยะเวลาท างานข้ึนกับความยุ่งยากซับซ้อนของงาน) 
ท าให้การจัดจ้างล่าช้า 
2. กรณีเป็นงานก่อสร้าง จ าเป็นต้องมีแบบรูป-รายการ
ประกอบแบบและราคากลาง จากหน่วยงานราชการที่
มีหน้าที่ออกแบบ เช่นกองแบบแผน กรมสนับสนุน
บริการ กระทรวงสาธารณสุข/กรมโยธาธิการและผัง
เมือง/กรมศิลปากร/กรมธนารักษ์ เป็นต้น จึงต้องขอ
ความร่วมมือจากหน่วยงานดังกล่าว ท าให้การจัดจ้าง
ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน 
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7.2 วิธีการท่ีเลือกใช้มาแก้ปัญหาท าอยา่งไร 
ประเด็นปัญหา วิธีการแก้ไข ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

1. จัดจ้างซอ่มปรับปรงุล่าช้า 1. วางแผนการซอ่มปรับปรงุ
อาคารสถานที่ในภาพรวมร่วมกบั
ฝ่ายบริหารทั่วไป  
2. ขอความร่วมมือจากหน่วยงาน
ราชการทีม่ีหน้าทีอ่อกแบบ เช่น
กองแบบแผน กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข/กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง/กรมศิลปากร/กรมธนา
รักษ์ ด าเนินการส ารวจ-ออกแบบ
และประมาณราคา เพื่อน าไปขอ
ตั้งแผนงบประมาณประจ าป ี
3. แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนด
รายละเอียดและราคากลางงาน
ซ่อมปรับปรงุ ทันทีที่ได้รับ
แผนการใช้จ่ายเงิน(งบซ่อมแซม) 
ประจ าปี กรณีเป็นงานซ่อมแซม 

ปีงบประมาณ 
2559 - 2560 

1. การจัดจ้างซ่อมปรับปรงุอาคาร
ส าเร็จครบถ้วนตามแผน 
2. การวางแผนซอ่มบ ารุงอาคาร
สถานที่อย่างเป็นระบบ จะท าให้การ
วางแผนปฏิบัติงานจัดจ้างบรรลุ
ผลส าเร็จ 
3. การมีแบบรปู-รายการประกอบ
แบบและราคากลางจากหน่วยงาน
ราชการที่ออกแบบให้ช่วยให้ลดความ
เสี่ยงจากการตรวจสอบของ สตง./ผู้
ตรวจสอบภายใน 
4. ท าให้การปฏิบัติงานจัดจ้างซ่อม
ปรับปรงุอาคารมีมาตรฐาน ลดความ
เสี่ยงจากการตรวจสอบของ สตง./  
ผู้ตรวจสอบภายใน 

- ด าเนินการจัดจ้างแล้วเสรจ็
เป็นไปตามแผนฯ(งบลงทุน)/
(งบซ่อมแซม) ประจ าปี ร้อยละ 
80 เทียบกับปีทีผ่่านมา 
 

2. จัดจ้างซอ่มปรับปรงุไมส่ าเรจ็ตามแผนฯ 
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 7.3 ข้อมูลเปรียบเทียบก่อนและหลังการแก้ปัญหา 
 ข้อมูลการจัดจ้างซอ่มปรับปรงุอาคาร ย้อนหลงั 3 ปี  โดยเริม่ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 – 2559 ก่อน
การด าเนินงาน มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 
ปีงบประมาณ จ านวนรายการ

ซ่อมปรับปรงุตาม
แผนฯ(งบลงทุน)/

(งบซ่อมแซม) 

ด าเนินการ 
เสร็จตามแผน 

ด าเนินการไม ่
ส าเร็จตามแผน 

ร้อยละ 
ของงานทีเ่สร็จ

ตามแผน 

หมายเหต ุ

2557 26 15 11 57.69  
2558 14 10 4 71.43  
2559 16 14 2 87.50  
2560 39 23 16 59.97 ต.ค. 59 – พ.ค. 60 

  
 
ผลการเปรียบเทียบ ก่อน-หลัง การแก้ปัญหา 
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8. บทเรียนท่ีได้รับ :  

 1. การวางแผนท างานร่วมกบัฝ่ายบรหิารทั่วไป จะท าให้การซ่อมปรับปรงุอาคารสถานที่บรรจุ 
     เป้าหมายการจัดจ้างให้แล้วเสรจ็เป็นไปตามแผนฯ ประจ าปี 
 2. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานควรมีความรู้ ความเข้าใจในเรือ่งกระบวนการจัดจ้างเนื่องจากต้องปฏิบัติตาม 
     มติครม./ปปช. ฯลฯ เพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัตงิาน 
 3. ควรมีการให้ความรู้แก่บุคลากรในเรื่องการจัดซือ้จัดจ้าง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในข้ันตอนการจัดซือ้ 
     จัดจ้างและเพื่อให้ได้พัสดุตรงเวลา-ตามความต้องการ  
 

9. ผลงานการน าไปใช้ประโยชน์ 
 - พัฒนาคู่มือการจัดจ้างซ่อมปรบัปรุงอาคาร ให้มีความชัดเจน สามารถปฏิบัตงิานได้เป็นมาตรฐาน  
 

10. การติดต่อกับทีมงาน : นางสาวกาญจนา  แสนอุม้  ฝ่ายพัสดุ สถาบันราชานุกูล  
   โทร. 0-2248-8900 ต่อ 70436-8  
 
11. คณะท างาน :   นางวีณา เชี่ยวไรกุล ท่ีปรึกษา 
 10.1 นางสาวกาญจนา แสนอุ้ม  หัวหน้าทีม  
 10.2 นางสาววัลลยา เบ้าพูนทอง สมาชิก 
 10.3 นางสาวภรดี   วิธานกรกุล สมาชิก  
 10.4 นายประวิทย ์ โสกันทัต สมาชิก 
 10.5 นายสุรศักดิ ์ พรหมพิลา สมาชิก  
 10.6 นางฐชาภัส   ฉิมพลีย ์  สมาชิก 
 10.7 นางสมทิพย ์ รามี ่  สมาชิก  
 10.8 นายธีระชัย  อ่อนน้อมด ี สมาชิก  
 10.9 นางสาวจรุวรรณ ธรรมบุตร สมาชิก  
 10.10 นายพงศ์เทพ จิตต์โสภณ สมาชิก  

 


