สมบัติในคลังวัสดุ
ชื่อผลงาน : สมบัติในคลังวัสดุ
คําสําคัญ : พัฒนาระบบ สมบัติในคลัง
สรุปผลงานโดยยอ
มีการพัฒนาระบบการเบิก/จายของจากคลังวัสดุ เพื่อใหทันตอความตองการใชงานของหนวยงานภายใน
โรงพยาบาลและมี ขั้ นตอนการเบิ ก จ า ยของในคลั ง วัส ดุ ที่ ถื อ ปฏิ บั ติ เป นแนวทางเดี ย วกั น ทุ ก หน วยงาน ลดข อ
รองเรียนที่เกิดขึ้นกับงานพัสดุและเพื่อเปนคะแนนความพึงพอใจของหนวยงานภายในโรงพยาบาลที่มีตองานพัสดุ
ชื่อและที่อยูขององคกร
งานพัสดุกลุมบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลแวงนอย
ผูนําเสนอ
นางวราภรณ แสนปญญา
ปาหมาย
1.
2.
ตัวชี้วัด
1.
2.
3.

ตําแหนง นักวิชาการพัสดุ

เพื่อลดขอรองเรียนในการเบิก/จายวัสดุที่ไมทันเวลา
เพื่อเพิ่มคะแนนความพึงพอใจของหนวยงานที่มีตองานพัสดุ
เบิก/จายวัสดุในคลังทันเวลา ภายใน 7 วัน รอยละ 80
ขอรองเรียนในการเบิก/จายวัสดุไมเกิน 1 ครั้ง/เดือน
คะแนนความพึงพอใจของหนวยงานที่มีตองานพัสดุเพิ่มขึ้น รอยละ 80

ปญหาและสาเหตุโดยยอ
การเบิก/จายของคลังวัสดุจะแบงระบบออกเปน 3 ระบบ คือ หนวยเบิก จัดหา และจายของ ปญหาที่
เกิดขึ้นมี
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สงใบเบิกไดทุกวันไมมีกําหนดวันสง
ไมสงใบเบิกแตมารับของ
วางแผนการจัดหาของลวงหนาไมได
เบิกของมา 5 รายการ แตมารับของจะเบิกเพิ่มอีก 1 รายการ
เวลาสั่งของกับทางรานกระชันชิดอาจจะไมไดของตามที่ตองการ
ซื้อของแลวไมไดของ ทําใหเสียเวลา

กิจกรรมการพัฒนา
ระยะรอบที่ 1 ตั้งแต ตุลาคม – ธันวาคม 2560 (ไตรมาสที่ 1) กําหนด
วันสงใบเบิกของกอนการเบิกของ 2 วัน ใหแตละหนวยงานมีผูรับผิดชอบในการเบิกของ หนวยงานละ 1 คน
ผลการดําเนินงานระยะที่ 1 เบิก/จายวัสดุในคลังทันเวลา ภายใน 7 วัน รอยละ 75.8 ขอรองเรียนใน
การเบิก/จายวัสดุ 3 ครั้ง/เดือน คะแนนความพึงพอใจของหนวยงานที่มีตองานพัสดุเพิ่มขึ้น รอยละ 73.2
ระยะรอบที่ 2 ตั้งแต มกราคม–มีนาคม 2561 (ไตรมาสที่ 2)ยังพบ
ปญหาอีก คือ หนวยเบิกสงใบเบิกไมทัน ผูรับผิดชอบของแตละงานไมมาทํางาน มีของที่หนวยงานภายในตองการ
เบิกแตในคลังวัสดุของหมด สิ่งที่แกไข คือ กําหนดวันสงใบเบิกของกอนการเบิก 1 อาทิตยใหแตละหนวยงาน
กําหนดคนที่รับผิดชอบในการเบิกของหนวยงานละ 2 คนและสั่งของกับทางรานมาสตอกคลังไว
ผลการดําเนินงานระยะที่ 2 เบิก/จายวัสดุในคลังทันเวลา ภายใน 7 วัน รอยละ 79.7 ขอรองเรียนในการเบิก/
จายวัสดุ 2 ครั้ง/เดือน คะแนนความพึงพอใจของหนวยงานที่มีตองานพัสดุเพิ่มขึ้น รอยละ 78.6
ระยะรอบที่ 3 ตั้งแต เมษายน–มิถุนายน 2561 (ไตรมาสที่ 3) ยังพบปญหาอีก คือ หนวยงานปฏิบัติตาม
แนวทางไมเหมือนกัน เนื่องจากแนวทางปฏิบัติติดไวที่หนวยงานทําใหบางหนวยงานลืมขอปฏิบัติ สิ่งที่แกไข คือ
แจงขอปฏิบัติในการเบิก/จายใหกับทุกหนวยงานเพื่อใหทุกหนวยงานปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน หนวยงานไหนไม
ปฏิบัติตามจะแจงใหหัวหนางานทราบ
ผลการดําเนินงานระยะที่ 3 เบิก/จายวัสดุในคลังทันเวลา ภายใน 7 วัน รอยละ 88.2 ขอรองเรียนในการเบิก/
จายวัสดุ 1 ครั้ง/เดือน คะแนนความพึงพอใจของหนวยงานที่มีตองานพัสดุเพิ่มขึ้น รอยละ 81.6
การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง
ผลการดําเนินงานการเบิก/จายของในคลัง ประจําปงบประมาณ 2561 ตั้งแต ตุลาคม 2560 –
มิถุนายน 2561(ไตรมาสที่ 1 – 3) เมื่อจายวัสดุใหกับหนวยงานไดทันตอความตองการใชงาน การเขียนขอ
รองเรียนถึงงานพัสดุก็ลดนอยลงไดรับคําชมมากขึ้น คะแนนความพึงพอใจที่มีตองานพัสดุก็เพิ่มขึ้น
ปงบประมาณ 2561

เบิก(รายการ)

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

343
439
663

จายไดทัน
(รายการ)
260
350
585

รอยละ
75.8
97.7
88.2

ขอรองเรียน
9
6
3

แผนภูมิแสดงเปอรเซ็นตคะแนนความพึงพอใจ

82
80
78
76
81.6
74

คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์

78.6

72
73.2
70
68
ไตรมาสที 1

ไตรมาสที 2

ไตรมาสที 3

บทเรียนที่ไดรับ
1. การเบิก/จายวัสดุ มีขั้นตอนปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกันทุกหนวยงาน
2. การเบิกจายวัสดุที่ทันเวลา ทําใหหนวยงานภายในมีความพึงพอใจตองานพัสดุมากขึ้น
3. ขอรองเรียนของงานพัสดุลดลง ไดรับคําชมมากขึ้น ทําใหมีกําลังใจในการทํางานมากยิ่งขึ้น
โอกาสที่จะพัฒนา
1.
2.
3.
4.

ประกันเวลาการเบิก/จายวัสดุ ลดลงเปนภายใน 5 วัน เพื่อใหเกิดความทาทายตอการทํางาน
จะไมใหเกิดขอรองเรียนถึงงานพัสดุเลย
คะแนนความพึงพอใจของหนวยงานที่มีตองานพัสดุ จะทําใหได 100%
เกิดนวัตกรรมใหมในการทํางาน

การติดตอกับทีมงาน : นางวราภรณ แสนปญญา ตําแหนง นักวิชาการพัสดุ โทร. 09 8217 1741
E-mail : sanpanya2 @gmai.com

