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           “ 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
ส่ิงแวดล้อมและไม่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมของบุคลากร                 
คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์” 
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ส่วนงาน/หน่วยงาน  คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

 
  
  
  
  
  
  
 

   คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มีวสัดุส ารองคลงัรวมทั้งส้ิน 200 รายการ วสัดุส ารองคลงับางรายการมี
จ านวนมากเกนิความจ าเป็น บางรายการไม่มีการเบิก-จ่ายไปใช้งาน จึงท าให้วสัดุส ารองคลงัเส่ือมสภาพ และบางรายการมีความต้องการ
ใช้ในปริมาณมาก จนไม่สามารถจัดซ้ือวัสดุส ารองคลังได้ทันกับความต้องการใช้งาน เพื่อเป็นการลดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ดังกล่าว ผู้
วิเคราะห์จึงมีความสนใจศึกษา หาแนวทางที่เหมาะสมในการใช้วัสดุส ารองคลังของบุคลากรของคณะอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด นอกจากนีท้างคณะ ได้ให้ความส าคญัและสนับสนุนให้มีการจัดซ้ือจัดจ้างวสัดุและบริการที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม ซ่ึง
คณะมีนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมและพลงังาน โครงการส านักงานสีเขียว (Green Office) โดยให้ด าเนินการจัดซ้ือผลติภัณฑ์และจัดจ้างที่
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตลอดจนมาตรการในการควบคุมการใช้พลังงานและทรัพยากรต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ได้พัสดุที่ดี มี
คุณภาพ และเป็นการช่วยรักษ์ส่ิงแวดล้อม นอกจากนีน้โยบายดงักล่าวยงัสอดคล้องกบันโยบายของมหาวทิยาลยัมหิดล ที่ต้องการให้เป็น
มหาวิทยาลัย สีเขียว เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco University) ซ่ึงหลักส าคัญ คือ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มี
ประสิทธิภาพและเกดิประโยชน์สูงสุด รวมถงึการเป็นสังคมคาร์บอนต า่  

 เน่ืองจากวัสดุส ารองคลังมีจ านวนมาก และด้วยเทคโนโลยี
ที่ได้มีการพัฒนาไปอย่างต่อเน่ือง เป็นเหตุให้วัสดุบางรายการ
หมดความจ าเป็นในการใช้งาน เพราะอุปกรณ์ที่จะใช้ร่วมกับ
วัสดุบางประเภท ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้งานอีก ท าให้วัสดุ
ส ารองคลงัเส่ือมสภาพการใช้งาน 

 1.  เพือ่ศึกษาและวเิคราะห์การใช้วสัดุส ารองคลงัที่เป็นมิตร
และไม่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมของคณะ 
 2.  เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การใช้วัสดุส ารองคลังที่จ าเป็น
และไม่จ าเป็นต่อการใช้งาน 

 
 
 

 
  
  
  
  
  
 

การด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน 

1. เก็บสถิติการเบิกวสัดุส ารองคลงั ระยะเวลา 3 ปี 
(1 ตุลาคม 2557-2560) 

1 ม.ค. 61 - 31 มี.ค. 61  

2. จัดเรียงข้อมูลวสัดุส ารองคลังท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้มและไม่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

1 เม.ย. 61 - 31 พ.ค. 61 

3. วิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลการวเิคราะห์ 1 มิ.ย. 61 - 31 ก.ค. 61 

4. แจง้เวยีนวสัดุส ารองคลงัท่ีมีการเคล่ือนไหวการ
เบิกนอ้ย หรือไม่มีการเบิกวสัดุใชง้าน 

1 ส.ค. 61 - 30 ก.ย. 61 

5. จ าหน่ายวสัดุท่ีไม่มีความจ าเป็นตอ้งการใชง้าน 1 ต.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61 

  ตัวช้ีวดัผลส าเร็จเป็นข้อมูลเชิงปริมาณดงันี ้
1. ปริมาณวสัดุส ารองคลงัทีบุ่คลากรมีความจ าเป็นต้องใช้งาน   
2. ปริมาณวสัดุส ารองคลงัทีบุ่คลากรไม่มีความจ าเป็นต้องใช้งาน 
3. ปริมาณวสัดุส ารองคลงัทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม                   
4. ปริมาณวสัดุส ารองคลงัทีไ่ม่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 

6.3                                                         5              
              (              3     

         2558-2560) 
                          3       
                           (ROP) 

1.           DL      +                 . 18,736 2,022 
2.                             C4 7,765 777 
3.            -          2     -300  ./     4,941 487 
4.                                    COP 1,823 183 
5.               AA      Alkaline 1,692 180 

 

6.2                                                                    5              
              (              3              2558-2560) 

1.                  (CPMT9)                 
2.                              A3                 

3.                              A4                 

4.                                                  

5.              -BK 21X33   .-                      

 

6.1                                                           5              
              (              3     

         2558-2560)  
                          3       
                           (ROP) 

1.                     A4 1,434 144 
2.                      30x40" 1,275 128 
3.                30x40      932 94 
4.                   CD / DVD       1     751 76 
5.     CD - R-             693 70 

 

6.4                                                            5              
              (              3              2558-2560) 

1.           HP cp1700,cp1700d (NO.10 BK)                 
2.           HP LaserJet 3200 (92A)                 

3.           HP LaserJet 4100/4101mfp (61X)                 

4.                          HP DESIGNJET12A                 

5.                         HP DESIGNJET11A                 

 

 
1. สามารถทราบรายการวสัดุส ารองคลงัทีจ่ าเป็นในการใช้งานและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมของคณะ 
2. ได้ข้อมูลปรียบเทยีบการใช้วสัดุแต่ละรายการ รายการใดใช้มาก รายการใดใช้น้อย 
3. ได้ทราบข้อมูลว่าวสัดุรายการใดทีบุ่คลากรไม่มีความจ าเป็นต้องใช้งาน 
4. ลดปริมาณวสัดุทีเ่ส่ือมสภาพและวางแผนการจดัซ้ือวสัดุส ารองคลงัให้เพยีงพอต่อการใช้งานของบุคลากร 
5. เพือ่วเิคราะห์การใช้วสัดุส ารองคลงัทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมของคณะ 

 
1. การยกเลกิรายการวสัดุทีบุ่คลากรไม่จ าเป็นต้องใช้ 
2. จดัท าแผนการจดัซ้ือวสัดุส ารองคลงัให้เพยีงพอต่อการใช้งานของบุคลากรและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 

 
 สามารถจดัท าแผนการจดัซ้ือวสัดุส ารองคลงัให้เพยีงพอต่อการใช้งานของบุคลากรเป็นรายปี เพือ่สามารถประเมินการใช้จ่าย
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ พร้อมทั้งเลอืกซ้ือวสัดุทีม่ิตรกบัส่ิงแวดล้อมมาใช้ในหน่วยงานเพิม่มากขึน้  

6. ผลลัพธ์ 

1. สภาพปัญหา 

รวบรวมข้อมูลสถิติการ
เบิกวัสดุย้อนหลัง 3 ป ี

คัดกรอง/จัดเรียงข้อมูล
สถิติการเบิกวัสดุ 

วัสดุที่เบิกใช้น้อย หรือไม่มี
ความจ าเป็นต้องใช้ 

วัสดุที่เบิกใช้จ านวนมาก 

วัสดุที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

วัสดุที่ไม่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

เวียนหนังสือแจ้ง
บุคลากรถึงความจ าเป็น

ยกเลิกการจัดซื้อเข้า
คลังวัสดุของคณะ 

ค านวณจุดจัดซื้อใหม่ 
(ROP) ทุก 3 เดือน 

ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ
ส ารองคลัง 

วธีิการปรับปรุง 

2. กระบวนการวเิคราะห์สาเหตุ 3. วตัถุประสงค์ 

4. แผนการด าเนินกจิกรรม 

5. ตัวช้ีวดัผลส าเร็จ 

7. ผลการปรับปรุง 

แผนพฒันาในระยะต่อไป  

8. การขยายผล 


