
กลุ่มงานพัสดุ รางวัลดีมาก CQI ปี 2559 
 

1.  ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา    : เพิ่มประสิทธิภาพงานควบคุมทรัพยส์ิน 

2.  ชื่อหน่วยงาน   : ฝ่ายพสัด ุ
3.  ปีท่ีด าเนินการ   : ปีงบประมาณ 2558 
4.  ค าส าคัญ    : “การเพิม่ประสทิธิภาพงานควบคุมทรัพย์สิน” 
5.  เป้าหมาย : 
 5.1 เพื่อลดระยะเวลาการจ าหน่ายครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ช ารุดเสื่อมสภาพจากเดิมใช้ 
               ระยะเวลาด าเนินการ 7-10 เดือน ลดลงเหลือระยะเวลา 2 เดือน 
 5.2 เพื่อให้มีพื้นที่จัดเก็บครุภัณฑ์ช ารุดสง่คืนเพียงพอ สามารถรองรับครุภัณฑ์ช ารุดทีส่่งคืนได ้
      ไม่น้อยกว่า 3 เดือน 
 5.3 เพื่อให้การควบคุมระบบทรัพยส์ินมกีารปรบัปรุงข้อมลูเป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบสถานะของ 
                ครุภัณฑ์ได้เป็นปัจจุบัน 
6. ปัญหาและสาเหตุ : 

 สถาบันราชานุกูล มีครุภัณฑ์และครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ต้องควบคุมประมาณ 12,000 
รายการ และในแต่ละปีมีการส่งคืนครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ ช ารุดเป็นจ านวนมากท าให้เกิดปัญหาที่
จัดเก็บไม่เพียงพอ การควบคุมไม่เป็นปัจจุบัน และการด าเนินการ จ าหน่ายครุภัณฑ์ช ารุดเสื่อมสภาพใช้
ระยะเวลามากในแต่ละรอบซึ่งการจ าหน่ายครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ช ารุดเสื่อมสภาพหมดความจ าเป็นใน
การใช้งานเป็นงานที่ต้องด าเนินการตามระเบียบพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 157 และ ในการ
ด าเนินการ ส่วนมากใช้วิธีการขายทอดตลาดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 509-517 ซึ่ง
เจ้าหน้าที่พัสดุที่ด าเนินการจ าเป็นต้องมีความรูท้ั้งระเบยีบพสัดุและกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง ในขณะที่สถาบันฯ ไม่มี
เจ้าหน้าทีที่มีความช านาญในงานขายทอดตลาดและมีภาระงานปริมาณมากท าให้การจ าหน่ายพัสดุช ารุด
เสื่อมสภาพจ าเป็นต้องรวบรวมจ าหน่ายในคราวเดียวกันหลายร้อยรายการ จากสถิติย้อนหลัง 3 ปี พบว่าการ
จ าหน่ายในแต่และรอบต้องใช้เวลาประมาณ 7-10 เดือน ซึ่งจากการวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่า สาเหตุเกิดจากการ 
ขาดความต่อเนื่องในการท างาน บุคลากรลาออก โอน ย้าย เปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบ่อย เจ้าหน้าที่ขาด
ความช านาญ ท าให้การปฏิบัติงานล่าช้า ดังนั้นฝ่ายพัสดุจึงจ าเป็นต้องปรับปรุงวิธีการจ าหน่ายครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ต่ ากว่าเกณฑ์ โดยวิธีการขายทอดตลาด เพื่อให้ระบบควบคุมทรัพย์สินมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
  
 จากข้อมลูระยะเวลาการจ าหน่ายพสัดุ ย้อนหลัง 2 ปี  โดยเริ่มตั้งแต่ปงีบประมาณ 2556 – 2557 
ก่อนการด าเนินงาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
 

ปีงบประมาณ จ านวน 
(ครั้ง/รายการ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
(เดือน) 

ร้อยละ 

2556 249 5 41.66 
2557 271 10 83.33 
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7. การวัดผลและการเปลี่ยนแปลง :  

 7.1 ก่อนแก้ปัญหา 

 7.1.1 Flow Chart การจ าหน่ายพสัดุ : 
Flow Chart – ก่อนการแก้ปัญหา 

ผู้ให้บริการ แผนภาพขั้นตอน ระยะเวลา 
 

ฝ่ายพัสด ุ
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(3 เดือน) 

 

270 วัน 
(10 เดือน) 

 
5 วัน 

 
 

3 วัน 

รับคืนครุภัณฑ์ช ารุดเสื่อมสภาพ 

บันทึกข้อมูล 

เก็บรวบรวม/รอจ าหน่าย 

จ าหน่าย 

ลงบัญชีตัดจ่าย 

แจ้งกรม
สุขภาพจิต 

Before 
120 วัน 
(4 เดือน) 
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 7.1.2 ตารางแสดงสาเหตุของการเกิดปัญหาและแผนการแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจ าหน่ายพัสดลุ่าช้า 

บุคลากร 

 ครุภัณฑ์หมดความจ าเป็นใช้งาน
ส่งคืนบ่อย 

หน่วยงานได้
ครุภัณฑ์ใหม่มา
ทดแทนของเดิม 

ขั้นตอน/วิธีการ 

 

ครุภัณฑ์ส่งคนื
ส่งคืน 

ปริมาณครุภัณฑ์ที่ต้อง
ตรวจสอบก่อนการจ าหน่าย 
มีจ านวนมาก 

เจ้าหน้าที่พัสดุขาดประสบการณ์
การท างานดา้นการจ าหน่ายพัสด ุ

การจ าหน่าย
พัสดุล่าช้า เจ้าหน้าที่พัสดุขาดความช านาญในการขายทอดตลาด 

เครื่องมือ/อุปกรณ์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน 

ขาดคู่มือปฏิบัติงาน 

ระเบียบการจ าหน่ายพัสดุ 
ไม่ระบุรายละเอียด 

ครุภัณฑ์ช ารุดเส่ือมสภาพ
จ านวนมาก 

บุคลากรสับเปลี่ยน
หน้าที่บ่อย 

บุคลากรโอนย้าย ขาดผู้สอนงานด้าน 
การจ าหน่ายพัสดุ 

ครุภัณฑ์หมายเลข 
เลือนรางไม่ชัดเจน 
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 7.2 วิธีการท่ีเลือกใช้มาแก้ปัญหาท าอยา่งไร 
 

สาเหตุปัญหา วิธีการแก้ปัญหา ปีงบประมาณ ผลการ
ด าเนินงาน 

1. ข้ันตอนการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน       
      1. ท าคู่มือการจ าหน่ายพัสด ุ
         โดยวิธีขายทอดตลาด 
 
     2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พสัดุที่มีความ
เหมาะสมท าหน้าที่การจ าหน่ายพสัดุ 
เพื่อใหเ้กิดความต่อเนือ่งและช านาญ 

 
 

2558 

ระยะเวลา
ด าเนินการ
ลดลงเหลือ 

2 เดือน 

2. ขาดคู่มือปฏิบัติงาน 
3. เจ้าหน้าทีพ่ัสดุขาดความช านาญ
ในการขายทอดตลาด 
4. บุคลากรมีการสับเปลี่ยนหน้าที่
บ่อย/โอนย้าย 

 
 7.3 ตารางแสดงข้อมลูเปรียบเทียบ 
 

ปีงบประมาณ จ านวน 
(รายการ) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
(เดือน) 

ร้อยละ 

2556 249 5 41.66 
2557 271 10 83.33 
2558 340 2 16.67 

 
ผลการเปรียบเทียบ ก่อน-หลัง การแก้ปัญหา 

 

 
 
หมายเหตุ : ระยะเวลาด าเนินการ (เดอืน) นับจากวันที่กรมแจ้งสรุปผลการรับ-จ่ายพัสดปุระจ าปี ถึง วันที ่
      รายงานผลการจ าหน่ายพสัดุ 
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8. บทเรียนท่ีได้รับ :  

 1. คู่มือปฏิบัติงาน ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการท างาน และช่วยลดลดปญัหาการปฏิบัตงิาน    
     อีกทั้งยังสามารถวางแผนการท างานได้ถูกต้อง 
 3. คู่มือปฏิบัติงาน ช่วยถ่ายทอดความรู้แก่ผูป้ฏิบัติงานใหม่ให้สามารถเรียนรู้วิธีการท างานได้ชัดเจน 
 4. การสับเปลี่ยนหน้าที่การท างานบ่อยท าให้ขาดความช านาญในการท างาน ส่งผลให้การท างานล่าช้า 
 5. การมอบหมายคนใหเ้หมาะสมกบังาน จะช่วยให้การท างานมีความต่อเนื่อง และผูป้ฏิบัติงานม ี
              ประสบการณ์จนเกิดความช านาญ  
 

9. การติดต่อกับทีมงาน : นางสาวกาญจนา  แสนอุ้ม  ฝ่ายพัสดุ สถาบันราชานุกูล  
   โทร. 0-2248-8900 ต่อ 70436-8  
 
10. คณะท างาน : นางวีณา เช่ียวไรกุล  ที่ปรกึษา 
 10.1 นางสาวกาญจนา แสนอุ้ม  หัวหน้าทีม  
 10.2 นางสมทิพย ์ รามี ่  สมาชิก 
 10.3 นายพงศ์เทพ จิตต์โสภณ สมาชิก  

 


