
 

การดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงดานการทุจริต ประจำป 2563 (o37)  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) สนับสนุนการบริหารจัดการองคกรดวยความโปรงใส 
ตรวจสอบได ตามแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองคกรภาครัฐภายใตกรอบการสรางระบบธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน  อธิการบดีประกาศนโยบายการบริหารงานมหาวิทยาลัยดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส มีคุณธรรม 
จริยธรรม และความเปนมืออาชีพ เม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2562 โดยยึด”หลักปฏิบัติดานจรรยาบรรณองคกร (Code 
of Conduct)” ซ่ึงประกาศใชมาตั้งแตป 2554 และใชเปนมาตรฐานจรรยาบรรณท่ีพึงมีของประชาคม มจธ.   

 
 ”หลักปฏิบัติดานจรรยาบรรณองคกร (Code of Conduct)” ถูกนำมาบูรณาการกับการทำงานพันธกิจ
หลักของมหาวิทยาลัยทุกดาน  ซึ่งนอกจาก มจธ. จะเนนใหพนักงานผูปฏิบัติหนาที่มีหลักปฏิบัติที่ถูกตองแลว ใน
ระหวางการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยมีกลไกในการสงเสริมการทำงานตามข้ันตอน มีการรณรงคเรื่องการ
ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานใหรองรับการปฏิบัติงานดวยความโปรงใสตรวจสอบได  มีกลไกการกำกับการติดตาม
การปฏิบัติงาน มีการใหแตละหนวยงานบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน โดยเฉพาะในข้ันตอนท่ีเปนพันธกิจ
สำคัญของมหาวิทยาลัย ไดแก การจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งานสนับสนุนทางการเงินการคลัง การจัดซ้ือจัดจาง 
ซึ่งเปนงานที่เกี่ยวของกับบุคลากรภายนอก และอาจมีผลกระทบจากพฤติกรรมการทำงานที่ขัดตอผลประโยชนของ
บุคคลหรือองคกร เปนตน   
 

 ขอมูลจาก o36  มหาวิทยาลัยมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปในกระบวนการทำงานหลายๆ 
กระบวนการ  และไดหยิบยกการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกระบวนการจัดซื้อจัดจาง จาก
ขอเสนอที่ไดจากการประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานบริหาร ขอใหมีการจัดการความ
เสี่ยงในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง  เพื่อปองกันทำงานผิดขั้นตอน การไมเขาใจกฎระเบียบในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่พัสดุ ที่ขาดความเขาใจในการปฏิบัติงานตาง ๆ จนอาจกอใหเกิดการทุจริตและกอใหเกิดการขัดกัน
ระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวมของหนวยงาน    
    

จากการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2563  กลุมนักบริหารงานพัสดุของ มจธ. 
ซ่ึงอยูในคณะทำงาน 6+1 Flagships Track 2  ไดรับมอบหมายใหดำเนินการตามแนวทางเพ่ือปองกันความเส่ียง
ท่ีจะเกิดข้ึน โดยการระดมสมองนักพัสดุท้ังมหาวิทยาลัย รวมกันสรางความเขาใจในกระบวนการทำงานท่ีอาจเกิด
ความเส่ียงตอการฟองรอง หรอืเกิดการทุจริตดวยความไมเขาใจในกระบวนการทำงาน และจากการระดมสมองมี
ความเห็นวาควรเริ่มจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการไมเขาใจในการปฏิบัติงานของนักพัสดุ ในขั้นตอนการแทง
จำหนายพัสดุและครุภัณฑที่สิ้นสภาพกอน ปรากฏตามรายงานโครงการแนบทาย ซึ่งไดมีการนำเสนอตอท่ีประชุม
คณะทำงาน 6+1 Flagships Track 2 เม่ือเดอืนพฤษภาคม 2563 ผานทาง MS Team    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานความกาวหนา ระยะท่ี 1 
( 1 มีนาคม – 31 มีนาคม 2563) 

โครงการรวมกับแกปญหาและสรางความเขาใจในการทำงานรวมกัน กลุมบริหารงานพัสดุ (Ant Team) 
การศึกษาแนวทางการจำหนายพัสดุท่ีส้ินสภาพ 

 

ในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อการศึกษาแนวทางการจำหนายพัสดุของ มจธ. มาใชในการปฏิบัติงาน
ดานพัสดุ วิธีการดำเนินงานเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยจากการจัดประชุมระดมสมอง, สัมภาษณกลุ มตัวอยาง
เจาหนาท่ีพัสดุของ หนวยงานในทุกพ้ืนท่ีการศึกษาของ มจธ   

 
ความสำคัญและท่ีมาของปญหา  

  ในปจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  มีพ้ืนท่ีการศึกษา 4 แหง ไดแก บางมด บางขุนเทียน  
ราชบุรี และ KX ซ่ึงแตละพ้ืนท่ีการศึกษามีปญหาในการบริหารจัดการพัสดุท่ีเสื่อมสภาพ หรือท่ีไมตองการใชงาน และ
มองวาการจำหนายพัสดุเปนภารกิจของงานพัสดุในขั ้นตอนสุดทายที ่จะตองปฏิบัติ ทำใหผู ปฏิบัติงานคำนึงถึง
ความสำคัญของการทำงานเปนลำดับสุดทาย โดยปญหาที่พบ เชน มีครุภัณฑจำนวนมากที่ยังไมไดจัดจำหนาย
ออกไปเมื่อหมดสภาพ หรือมีครุภัณฑแตไมมีเลขทะเบียนครุภัณฑ หรือมีครุภัณฑที่ไดรับบริจาคแตไมไดขึ้นทะเบียน
เหตุจากผูบริจาคหรือผูที่ไดรับบริจาคไมสามารถประเมินราคาได  หรือการจัดการฐานขอมูลจากหลายแหลงยากตอ
การสืบคนและบางฐานขอมูลมีเลขครุภัณฑซ้ำซอนถึง 2 หมายเลข หรือทางดานเกณฑการประเมินราคากลางขายท่ียัง
ไมมี  หรือทางดานสถานท่ีหนวยงานไมมีสถานท่ีกลางในการจัดเก็บพัสดุที่สิ ้นสภาพ ซึ่งเสี ่ยงตอครุภัณฑสูญหาย 
เนื่องจากถูกขโมย หรือถูกนำไปใชสวนตัว และประกอบกับผูท่ีไดรับมอบหมายท่ีไมใชเจาหนาท่ีพัสดุ  

จากปญหาท่ีพบทำใหผูวิจัยประสงคท่ีจะหาแนวทางในการจำหนายพัสดุใหเปนศูนยกลาง เพ่ือจะไดชวย 
ลดปญหาตาง ๆ ที่กลาวขางตน  ซึ่งจะชวยใหการปฏิบัติติงานดานการจำหนายพัสดุ มีความรวดเร็วและลดระยะเวล
การในการทำงาน  

 

วัตถุประสงค 
1 เพ่ือวิเคราะหปญหาการจำหนายพัสดุของ มจธ.  เดิม  
2 เพ่ือศึกษาความตองการ การจำหนายพัสดุของ มจธ.   
3 เพ่ือศึกษาแนวทางการจำหนายพัสดุของ มจธ.   
 

วิธีการดำเนินการ 
มีการระบุเก่ียวกับ ประชากรท่ีศึกษา ขนาดของกลุมตัวอยาง เครื่องมือวิจัย  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และสถิติท่ี

ใชในการวิเคราะหขอมูล ใหชัดเจน 
1. การวิเคราะหปญหารวมกันดวย เครื่องมือกางปลา 
2. แบบสอบถาม ถามปญหา และแนวทางการแกไข 
3. การศึกษาความตองการ แนวทางการจำหนายพัสดุ แบบสอบถาม 
4. การศึกษารูปแบบ ใชการระดมสมอง 

 
ข้ันตอนท่ี 1 กำหนดแนวทางในการศึกษาปญหา 

ผูวิจัยไดศึกษาแนวทางการจำหนายพัสดุของ มจธ ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจาง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐป พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และศึกษาคูมือปฏิบัติงาน เรื่องการจำหนายพัสดุของ มจธ. (Work Manual) โดยมีประชากร กลุมตัวอยาง คือ เจาหนาท่ี
พัสดุทุกหนวยงานใน มจธ. และเอกสารในการดำเนินการจำหนายท้ังหมด 



 
ข้ันตอน  2 ออกแบบสอบถามเก็บขอมูล 

ผูวิจัยไดออกแบบสอบถามและเก็บขอมูลวิธีการจำหนายพัสดุของแตละเขตพื้นที่การศึกษา แบบสอบถามท่ี
ใชในการศึกษาครั้งนี้ใชแบบสอบถามโดยกำหนดคำตอบใหเลือกตอบและแบบเปดโอกาสใหตอบแบบอิสระ  
แบบสอบถามแบงออกเปน 2 สวน สวนที่ 1) แสดงขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 2) แสดงความคิดเห็น
ตามหัวขอท่ีกำหนด  

 
ข้ันตอนท่ี 3 รวบรวมและเก็บขอมูล 

โดยไดออกแบบสอบแบบสอบถามใน Google Form  ทุกหนวยงานในทุกพื้นที่การศึกษาของ มจธ  โดยใช
เครื่องมือในการศึกษาจากกระบวนการและเสียงสะทอนจากผูใชบริการ (VOC) และนำขอมูลการวิจัยมาศึกษาปญหา
ดังกลาวเพ่ือวิเคราะหและปรับปรุงกระบวนการโดยใช LEAN เพ่ือลดเวลา ลดเอกสาร และดำเนินการตามกรอบ  
 
ข้ันตอนท่ี 4 วิเคราะหปญหา 

นำแนวทางท่ีไดจากการศึกษาโดยการเก็บรวบรวมขอมูลมาวิเคราะหหาแนวทางการจำหนายพัสดุของ มจธ ท่ี
เหมาะสม  จากแนวทางการเก็บขอมูลจำหนายพัสดุเดิม ใหเปนไปในแนวทางเดียวทาง  แตละแนวทางการจำหนายมี
อะไรบาง ศึกษาวิธีการจำหนายพัสดุมีก่ีแนว มีก่ีวิธี แตละแนวทางมีปญหาอะไรบาง  
 
ข้ันตอนท่ี 5 สรุป 

ในการศึกษาแนวทางการจำหนายพัสดุของ มจธ. ครั้งนี้ ไดทราบปญหาในกระบวนการข้ันตอนการจำหนายพัสดุ 
การศึกษาแนวทางการจำหนายพัสดุของ มจธ. และไดแนวทางในการพัฒนารูปแบบกระบวนการจำหนาย  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลจากการระดมสมอง 

1 การวิเคราะหปญหา 

   ผูวิจัยไดวิเคราะหปญหาท่ีพบดวยแผนภูมิ กางปลา ดังนี้ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Man = บุคลากรท่ีเก่ียวของ 

        - เจาหนาท่ีพัสดุหรือผูท่ีไดรับมอบหมายขาดความชำนาญในการจำหนายพัสดุ 

        - อาจารยผูเกษียณอายุ ลาออก หรือมีเหตุจําเปนตองออกจากคณะฯ ไมมีการสงมอบผูรับ 

          ผิดชอบตอทำใหไมมีผูแจงจำหนาย 

        - มีความเสียดายครุภัณฑ 

        - นักศึกษาและบุคลากรผูใช ไมดูแลรักษาครุภัณฑทำใหชำรุดเสียหายไมรับผิดชอบ 

 

Machine  = เครื่องออกหมายเลขครุภัณฑ  

                เครื่องออกหมายเลขครุภัณฑ มีขอจำกัดออกเลขไดเฉพาะระบบ AMS  
 

Material = สติกเกอรครุภัณฑ  ปากกาเคมี   

           ครุภัณฑบางรายการไมสามารถติดสติกเกอรได เนื่องจากมีขอจำกัดทางสภาพพ้ืนผิว และขนาดของ

ครุภัณฑท่ีเล็กเกินไป และเม่ือใชงานนานไปสติกเกอรหลุดรอนออกจากครุภัณฑ  หรือถาใชปากกาเคมีเม่ือใชนาน

ไปตัวอักษรก็มีการลบเลือนได 
 

Method  = กระบวนการทำงาน   

             ใชระยะเวลาในการดำเนินการบางครั้งมากกวา 60 วัน เนื่องจากประเมินราคากลางสูงเกินทำใหไมมีผู

มาเขารวมประมูลราคา และหากประเมินราคากลางต่ำเกินไป ทำใหมหาวิทยาลัยฯ เสียประโยชนจากการประมูล

ราคา  มีฐานขอมูลทะเบียนครุภัณฑหลายแหลง 

           ระบบการจัดเก็บขอมูลครุภัณฑของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มี 3 ระบบ  

           1. ระบบบัญชีสามมิติ (AXAPTA) สามารถสืบคนตั้งแตป พ.ศ. 2547-2555  

           2. ระบบบริหารทรัพยสิน AMS สามารถสืบคนตั้งแตป พ.ศ. 2555-ปจจุบัน      

           3. โปรแกรม KMUTT++ Staff เปน Application ใชเพ่ือสืบคนขอมูล แตไมสามารถแกไขได 

           ทำใหการสืบคนขอมูลครุภัณฑมีความหลากหลายและยากตอการปฏิบัติงาน 

 

 

Machine เครื่องออกหมายเลขครุภัณฑ์ Man บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 

Environment สถานท่ีจัดเก็บพัสดุ Material วัสดุระบุ

หมายเลขครุภัณฑ์ 

มีครุภัณฑสิ้นสภาพที่รอ

แทงจำหนาย 

Method กระบวนการทำงาน 

ขาดความรูความชำนาญ 

ไมมีผูรับผิดชอบครุภัณฑ 

มีความเสียดาย 

ไมมีพ้ืนที่จัดเก็บเพียงพอ 

สติกเกอรติดไมไดทุก

สภาพพ้ืนผิวครุภัณฑ 
ใชเวลาดำเนินการนาน

เกิน 60 วัน 

ประเมินราคากลางสูง-ต่ำ 

ออกเลขครุภัณฑเฉพาะระบบ AMS 

ปากกาเคมีลบเลือน 

มีฐานขอมูล 3 ฐาน 



Environment = การบริหารจัดการสถานท่ี  
           แตละหนวยงานไมมีสถานท่ีกลางในการจัดเก็บพัสดุท่ีสิ้นสภาพ ซ่ึงเสี่ยงตอครุภัณฑสูญหาย 
 
 จากแบบสอบถาม 

ข้ันตอนการจำหนาย ปญหาและอุปสรรค 

1 มีครุภัณฑสิ้นสภาพ หมดความจำเปนไมใชงาน ไมมีท่ีเก็บครุภัณฑหมดสภาพ 

2 แตงตั้งคณะกรรมการจำหนาย 2 ชุด 

  - คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงและประเมินราคา 
  - คณะกรรมการจำหนายพัสด ุ

คณะกรรมการยังไมมีความเขาใจ  

3 สอบหาขอเท็จจริงและประเมินราคา ผูท่ีเก่ียวของอาจไมเขาใจในข้ันตอนดำเนินการ 

4 จำหนายพัสดุ  ปญหาเรื่องการตั้งราคา หรืออาจมีการฮ้ัวกัน 

5 ตัดบัญชีพัสดุของออกจากทะเบียน ความเขาใจเรื่องข้ันตอนท่ีถูกตองและตองทำตาม

ระเบียบ 

 

2 การศึกษาความตองการ  

แบบสอบถาม 

ข้ันตอนการจำหนาย ความตองการ 

1 มีครุภัณฑสิ้นสภาพ หมดความจำเปนไมใชงาน สถานท่ีเก็บครุภัณฑท่ีหมดสภาพ 

2 แตงตั้งคณะกรรมการจำหนาย 2 ชุด 

  - คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงและประเมินราคา 
  - คณะกรรมการจำหนายพัสด ุ

จัดอบรมหรอืทบทวนความเขาใจให

คณะกรรมการทราบ 

3 สอบหาขอเท็จจริงและประเมินราคา ทบทวนข้ันตอนการดำเนินงาน 

4 จำหนายพัสดุ  อบรมเรื่องการตั้งราคา และเทคนิคในการปองกัน

การฮ้ัวประมูล 

5 ตัดบัญชีพัสดุของออกจากทะเบียน การสรางความเขาใจเรื่องข้ันตอนท่ีถูกตองและ

ตองทำตามระเบียบ 

 

3 การศึกษารูปแบบ  

(เอาปญหาและความตองการของขอ 1 และ 2 มาวิเคราะหไดรูปแปบบ Work flow ของการจำหนาย และ

รายละเอียดการปฎิบัติ ตั้งแตตนจนจบ) 

 หมายเหตุ ในชวงตั้งแตเมษายน 2563 เปนตนมา งานของโครงการหยุดชะงัก เนื่องจากสถานการณ   COVID19  

 

     ผูรายงาน   นางสาวจิรารัตน ถนอมนุม  ประธานเครือขายนักพัสดุ  

 

 

 



                       ภาพการประชุมเครือขายนักพัสดุ ชวงเดือนมีนาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือคณะทำงานกลุมบริหารงานพัสดุ 

ประจำปงบประมาณ 2563 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หนวยงาน/สังกัด ตำแหนง 
ตำแหนง 

ในคณะทำงาน 

1 นางสาววิภา รุงเรืองพลางกูร 
ผอ.สนง.จัดหาและจัดการ

สินทรัพย 
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย ท่ีปรึกษา 

2 นางสุมนา  มณีเพ็ญ 
รก. หน.กลุมงานจัดหาและ

บริหารสัญญา 
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย ท่ีปรึกษา 

3 นางธารารัตน มีแตม 
รก. หน.กลุมงานสนับสนุน

บริหาร สบอ. 
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย ท่ีปรึกษา 

4 นางสาวจิรารัตน ถนอมนุม นักพัสดุ 
สถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงาน

ตนแบบ 

ประธาน

คณะทำงาน 

5 นางสาวรุงนภา เกศสกุล นักพัสดุ 
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ

ออกแบบ 

รองประธาน

คณะทำงาน 

6 นางสาวจีรกาญจน ศรีวิเศษ 
ผช.ผอ.ดานยุทธศาสตร 

สำนักหอสมุด 
สำนักหอสมุด คณะทำงาน 

7 นางสาวประคอง ภักดี นักพัสดุ คณะพลังงานส่ิงแวดลอมและวัสดุ คณะทำงาน 

8 นางสาวอดิภา เลิศสมาจาร นักพัสดุ สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย คณะทำงาน 

9 นางสาวศิริวรรณ ลิขิตบรรณศักด์ิ นักพัสดุ สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย คณะทำงาน 

10 นางสาวยุพิน หม่ันประทุม นักพัสดุ คณะวิทยาศาสตร คณะทำงาน 

11 นายบดินทร วัฒนวิสัย นักพัสดุ คณะศิลปศาสตร คณะทำงาน 

12 นางสาวจิตตรี เกตุแกว นักพัสดุ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทำงาน 

13 นางสาววราภรณ บุญถูก นักพัสดุ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลย ี คณะทำงาน 

14 นางสาวนภสร รักษาราษฎร นักบริหารงานท่ัวไป บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม คณะทำงาน 

15 นางสาวมัศยา ฐานวิเศษ นักพัสดุ สำนักคอมพิวเตอร คณะทำงาน 

16 นางสาวจงกล ทิพรังศรี นักพัสดุ 
สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 
คณะทำงาน 

17 นางสาวนลินี ศรีเดือนดาว เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป หอพักนักศึกษา คณะทำงาน 

18 นางสาวรัชนี รุงเรือง หัวหนางานจัดซ้ือจัดจาง 
บัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและ

ส่ิงแวดลอม  
คณะทำงาน 

19 นางสาวปยาภา บุนนาค นักบริหารงานท่ัวไป ศูนยบริการทางการศึกษาราชบุรี คณะทำงาน 

20 นางสาวมรกต ทองยน นักบริหารงานท่ัวไป 
สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากร

กายภาพ มจธ. บางขุนเทียน 
คณะทำงาน 

21 นายวีระพันธ ปญญายืน นักบัญชี โรงเรียนดรุณสิขาลัย คณะทำงาน 



ลำดับ ชื่อ-สกุล หนวยงาน/สังกัด ตำแหนง 
ตำแหนง 

ในคณะทำงาน 

22 นางสาวศุภาพิชญ โชติโก นักบริหารงานท่ัวไป คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี คณะทำงาน 

23 นางสาวอิศราพรรณ เรืองวัฒนกุล นักพัสดุ สำนักบริหารอาคารและสถานท่ี คณะทำงาน 

24 นางสาวอำภา ยาตรา นักบริหารงานท่ัวไป สถาบันการเรียนรู คณะทำงาน 

25 นายณัฐวุฒิ เปยมทรัพย นักบริหารงานท่ัวไป สำนักงานหองเรียนวิศว-วิทย คณะทำงาน 

26 นางสาวพัชรา สุวรรณรัตน นักพัสดุ สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม เลขานุการ  

27 นายวิสาข ถนอมทรัพย 
นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิง

ธุรกิจ 
ศูนยบริการทางการศึกษา KX เลขานุการ  

28 นางสาวอมรรัตน บุญเสนอ นักพัสดุ 
สำนักอุทยานวิทยาศาสตรและ

อุตสาหกรรม 
เลขานุการ  

29 นางนพคุณ แทนมาก นักบริหารงานท่ัวไป คณะวิศวกรรมศาสตร ผูชวยเลขานุการ 

     

 

 

 


