ชื่อผลงาน
“ ก า ร ใ ช้ วั ส ดุ ส า ร อ ง ค ลั ง ที่ เ ป็ น มิ ต ร กั บ
สิ่ งแวดล้ อมและไม่ เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อมของบุคลากร
คณะสิ่ งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ ”
เจ้ าของผลงาน นางสาวลาไพ โพธิ์เข็ม
ส่ วนงาน/หน่ วยงาน คณะสิ่ งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์

1. สภาพปัญหา

คณะสิ่ งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ มีวสั ดุสารองคลังรวมทั้งสิ้น 200 รายการ วัสดุสารองคลังบางรายการมี
จานวนมากเกินความจาเป็ น บางรายการไม่ มีการเบิก-จ่ ายไปใช้ งาน จึงทาให้ วสั ดุสารองคลังเสื่ อมสภาพ และบางรายการมีความต้ องการ
ใช้ ในปริ มาณมาก จนไม่ สามารถจัดซื้อวัสดุสารองคลังได้ ทันกับความต้ องการใช้ งาน เพื่อเป็ นการลดปัญหาต่ าง ๆ ที่เกิดขึน้ ดังกล่ าว ผู้
วิเคราะห์ จึงมีความสนใจศึ กษา หาแนวทางที่เหมาะสมในการใช้ วัสดุสารองคลังของบุคลากรของคณะอย่ างมีประสิ ทธิภาพและเกิด
ประโยชน์ สูงสุ ด นอกจากนีท้ างคณะ ได้ ให้ ความสาคัญและสนับสนุนให้ มีการจัดซื้อจัดจ้ างวัสดุและบริการที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อม ซึ่ง
คณะมีนโยบายด้ านสิ่ งแวดล้ อมและพลังงาน โครงการสานักงานสี เขียว (Green Office) โดยให้ ดาเนินการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ และจัดจ้ างที่
เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อม ตลอดจนมาตรการในการควบคุ มการใช้ พลังงานและทรั พยากรต่ าง ๆ อย่ างต่ อเนื่อง เพื่อให้ ได้ พัสดุที่ดี มี
คุณภาพ และเป็ นการช่ วยรักษ์ สิ่งแวดล้ อม นอกจากนีน้ โยบายดังกล่ าวยังสอดคล้ องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ต้องการให้ เป็ น
มหาวิทยาลัย สี เขียว เพื่อให้ เป็ นมหาวิทยาลัย เชิ งนิเวศน์ (Eco
University) ซึ่ งหลักสาคัญ คือ การใช้ ทรั พยากรธรรมชาติให้ มี
ประสิ ทธิภาพและเกิดประโยชน์ สูงสุ ด รวมถึงการเป็ นสั งคมคาร์ บอนตา่

2. กระบวนการวิเคราะห์ สาเหตุ

3. วัตถุประสงค์

เนื่องจากวัสดุสารองคลังมีจานวนมาก และด้ วยเทคโนโลยี
ที่ได้ มีการพัฒนาไปอย่ างต่ อเนื่อง เป็ นเหตุให้ วัสดุบางรายการ
หมดความจาเป็ นในการใช้ งาน เพราะอุปกรณ์ ที่จะใช้ ร่วมกับ
วัส ดุ บ างประเภท ไม่ มี ค วามจ าเป็ นต้ อ งใช้ ง านอีก ท าให้ วั ส ดุ
สารองคลังเสื่ อมสภาพการใช้ งาน

1. เพือ่ ศึกษาและวิเคราะห์ การใช้ วสั ดุสารองคลังที่เป็ นมิตร
และไม่ เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมของคณะ
2. เพื่อศึ กษาและวิเคราะห์ การใช้ วัสดุสารองคลังที่จาเป็ น
และไม่ จาเป็ นต่ อการใช้ งาน

วิธีการปรับปรุง

4. แผนการดาเนินกิจกรรม

รวบรวมข้อมูลสถิติการ
เบิกวัสดุย้อนหลัง 3 ปี

วัสดุที่เบิกใช้จานวนมาก

วัสดุที่เบิกใช้น้อย หรือไม่มี
ความจาเป็นต้องใช้

วัสดุที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

เวียนหนังสือแจ้ง
บุคลากรถึงความจาเป็น
ยกเลิกการจัดซื้อเข้า
คลังวัสดุของคณะ

การดาเนินกิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน
1. เก็บสถิติการเบิกวัสดุสารองคลัง ระยะเวลา 3 ปี 1 ม.ค. 61 - 31 มี.ค. 61
(1 ตุลาคม 2557-2560)

คัดกรอง/จัดเรียงข้อมูล
สถิติการเบิกวัสดุ

2. จัด เรี ย งข้อ มู ล วัส ดุ ส ารองคลัง ที่ เ ป็ นมิ ต รกับ 1 เม.ย. 61 - 31 พ.ค. 61
สิ่ งแวดล้อมและไม่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม

วัสดุที่ไม่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

คานวณจุดจัดซื้อใหม่
(ROP) ทุก 3 เดือน

3. วิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปผลการวิเคราะห์
1 มิ.ย. 61 - 31 ก.ค. 61
4. แจ้งเวียนวัสดุสารองคลังที่มีการเคลื่อนไหวการ 1 ส.ค. 61 - 30 ก.ย. 61
เบิกน้อย หรื อไม่มีการเบิกวัสดุใช้งาน

ดาเนินการจัดซื้อวัสดุ
สารองคลัง

5. จาหน่ายวัสดุที่ไม่มีความจาเป็ นต้องการใช้งาน 1 ต.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61

5. ตัวชี้วดั ผลสาเร็จ

ตัวชี้วดั ผลสาเร็จเป็ นข้ อมูลเชิงปริมาณดังนี้
ปริมาณวัสดุสารองคลังทีบ่ ุคลากรมีความจาเป็ นต้ องใช้ งาน
ปริมาณวัสดุสารองคลังทีบ่ ุคลากรไม่ มีความจาเป็ นต้ องใช้ งาน
ปริมาณวัสดุสารองคลังทีเ่ ป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
ปริมาณวัสดุสารองคลังทีไ่ ม่ เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม

1.
2.
3.
4.

6.1

5
(

1.
2.
3.
4.
5.

3
2558-2560)

A4
30x40"
30x40
CD / DVD

1,434
1,275
932
751
693

1

CD - R-

6.3

3
(ROP)
144
128
94
76
70

6.2

DL

+

.

C4
2 -300 ./

-

COP
AA

Alkaline

3
2558-2560)
18,736
7,765
4,941
1,823
1,692

5
(

1.
2.
3.
4.
5.

3
(ROP)
2,022
777
487
183
180

2558-2560)

3

2558-2560)

A3
A4
-BK 21X33 .-

5
(

1.
2.
3.
4.
5.

3

(CPMT9)

6.4

5
(

1.
2.
3.
4.
5.

6. ผลลัพธ์

HP cp1700,cp1700d (NO.10 BK)
HP LaserJet 3200 (92A)
HP LaserJet 4100/4101mfp (61X)
HP DESIGNJET12A
HP DESIGNJET11A

7. ผลการปรับปรุง
1. สามารถทราบรายการวัสดุสารองคลังทีจ่ าเป็ นในการใช้ งานและเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อมของคณะ
2. ได้ ข้อมูลปรียบเทียบการใช้ วสั ดุแต่ ละรายการ รายการใดใช้ มาก รายการใดใช้ น้อย
3. ได้ ทราบข้ อมูลว่ าวัสดุรายการใดทีบ่ ุคลากรไม่ มีความจาเป็ นต้ องใช้ งาน
4. ลดปริมาณวัสดุทเี่ สื่ อมสภาพและวางแผนการจัดซื้อวัสดุสารองคลังให้ เพียงพอต่ อการใช้ งานของบุคลากร
5. เพือ่ วิเคราะห์ การใช้ วสั ดุสารองคลังทีเ่ ป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อมของคณะ
แผนพัฒนาในระยะต่ อไป
1. การยกเลิกรายการวัสดุทบี่ ุคลากรไม่ จาเป็ นต้ องใช้
2. จัดทาแผนการจัดซื้อวัสดุสารองคลังให้ เพียงพอต่ อการใช้ งานของบุคลากรและเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อม

8. การขยายผล
สามารถจัดทาแผนการจัดซื้อวัสดุสารองคลังให้ เพียงพอต่ อการใช้ งานของบุคลากรเป็ นรายปี เพือ่ สามารถประเมินการใช้ จ่าย
งบประมาณให้ มีประสิ ทธิภาพมากขึน้ พร้ อมทั้งเลือกซื้อวัสดุทมี่ ิตรกับสิ่ งแวดล้ อมมาใช้ ในหน่ วยงานเพิม่ มากขึน้

