5 ส. กับการบริหารงานพัสดุ
5 ส. คืออะไร ?
5 ส. เปนกิจกรรมหนึ่งที่มงุ เนนในเรื่องการดูแลรักษาความสะอาด การจัดความ
เปนระเบียบเรียบรอยในสถานที่ทํางานหรือสถานประกอบการ กิจกรรมหลักของ 5 ส. ประกอบไป
ดวย 1. สะสาง 2. สะดวก 3. สะอาด 4. สุขลักษณะ 5. สรางนิสัย กิจกรรมนี้จะนําไปสูการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพและการเพิ่มผลผลิตที่สูงขึ้น
ทําไมตองมี 5 ส. ?
5 ส. เปนกิจกรรมพื้นฐานที่ชวยพัฒนาบุคลากรใหมีคณ
ุ ภาพ ประโยชนที่เห็นได
ชัดเจนของการดําเนินกิจกรรม 5 ส. ไดแก สถานที่ทํางานและสภาพแวดลอมการทํางานสะอาด
ปราศจากสิ่งสกปรก บุคลากรมีสุขภาพกายและจิตทีด่ ี บุคลากรมีระเบียบวินยั มากขึ้น การขจัดความ
สิ้นเปลืองของทรัพยากรคน วัสดุและงบประมาณ และการลดการเก็บเอกสารที่ซ้ําซอนลง
กิจกรรม 5 ส. หมายถึง
1. สะสาง : การแยกใหชัดระหวางของที่จาํ เปนกับของทีไ่ มจําเปน ของที่ไม
จําเปนขจัดออกไป
2. สะดวก : การจัดวางของทีจ่ าํ เปนใหงายตอการนําไปใช
3. สะอาด : การทําความสะอาดสถานที่ อุปกรณ และสิ่งของที่ใชอยูเปนนิจ
4. สุขลักษณะ : การรักษาสถานที่ อุปกรณ และสิ่งของที่ใชใหถูกสุขลักษณะและ
มีความปลอดภัย
5. สรางนิสัย : การปฏิบัติใหถูกตองและติดเปนนิสัย
ขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรม 5 ส. จะมี 10 ขั้นตอน ดังนี้
1. ประกาศนโยบาย
2. ใหการอบรมแกบุคลากร
3. ประชาสัมพันธ
4. จัดแบงพืน้ ที่รบั ผิดชอบ
5. การสํารวจพื้นที่เพื่อกําหนดแผนงานพรอมทั้งการดําเนินงานปรับปรุง
6. ตรวจสอบ ประเมินผล และแกไข
7. กําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
8. ติดตามตรวจสอบภายหลังดําเนินกิจกรรมแกไขปรับปรุง
9. รักษาสถานการณดําเนินการใหเปนไปอยางตอเนื่อง
10. วัดผลและสรุปผลการดําเนินกิจกรรม
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ประโยชนของการดําเนินกิจกรรม 5 ส. ไดแก
1. ขจัดความสิ้นเปลื้องของทรัพยากรคน วัสดุ และงบประมาณ
2. สถานที่ทํางานสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย
3. ลดการเก็บเอกสารซ้ําซอน ลดเวลาในการคนหาเอกสาร
4. ขจัดความผิดพลาดในการทํางาน เชน หยิบใชอุปกรณผดิ
5. ขจัดสภาพแวดลอมการทํางานที่ไมดี
6. ทําใหเจาหนาที่มีสุขภาพกายและจิตที่ดี
การบริหารงานพัสดุ คืออะไร
การบริหารงานพัสดุ หมายถึง การดําเนินการตามกระบวนการบริหารงานพัสดุ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2541 ซึ่ง
ไดแก การวางแผนพัสดุ การกําหนดความตองการพัสดุ การจัดหาพัสดุ การควบคุมพัสดุ การ
เบิกจายพัสดุ การเก็บรักษาพัสดุ และการจําหนายพัสดุ
1. การวางแผนพัสดุ ไดแก
- ความตองการขั้นตน
- ความตองการทดแทน
- ความตองการสํารอง
- ความตองการชดเชยเวลาในการจัดหา
- ความตองการพิเศษ
2. การกําหนดความตองการพัสดุ ใหคํานึงถึง :- กําหนดความตองการใหพอดี
- เปนความตองการแทจริง
- พัสดุที่ไดมาตองทันเวลาใช
3. การจัดหาพัสดุ : กระบวนการดําเนินการเพื่อใหไดมา ซึ่งพัสดุที่ตองการ กลาว
อีกนัยหนึ่งคือ การจัดซื้อ (Purchasing) นั่นเอง
การกําหนดคุณสมบัติเกีย่ วกับพัสดุกอนจัดซื้อ
1. คุณสมบัติที่ถูกตอง
2. จํานวนที่ถูกตอง
3. ราคาที่ถูกตอง
4. เวลาที่ถูกตอง
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5. แหลงผูขายที่ถูกตอง
6. สถานทีจ่ ัดสง (คลังพัสดุผูซื้อ)
ขั้นตอนการจัดซื้อมีหลายขัน้ ตอนดังนี้
1. กําหนดความตองการใหแนนอน
2. กําหนดรายละเอียดใหชัดเจน
3. การเดินเรื่องเพื่อขอจัดซื้อ
4. การเจรจากับแหลงขาย
5. การวิเคราะห การประมูล หรือขอเสนอของผูขาย
6. การติดตามเรื่อง
7. การตรวจสอบหลักฐาน
8. การตรวจสินคา และรวบรวมเอกสาร
4. การควบคุมพัสดุ หมายถึง การดูแลความเคลื่อนไหว และการใชพัสดุ ไดแก
การลงบัญชีคุมพัสดุ การตรวจสอบพัสดุประจําป
5. การเบิกจายพัสดุ : ขั้นตอนที่จะตองจัดระบบควบคุมพัสดุ กอนที่จะจายไปยัง
หนวยงานตาง ๆ ที่มาขอเบิกใช
การเบิกพัสดุ
- เปนหนาที่ของหนวยผูเบิกทีจ่ ะเบิกไปใชในหนวยงานของตนเอง ซึ่ง
จะใชวิธีการเบิกอยางไร ใหพจิ ารณาถึงความเหมาะสมและความจําเปน
- บางครั้งหนวยงานอาจตองสงคืนพัสดุ เพราะเบิกเกินความตองการ
หรือยืมไปใชชั่วคราว
6. การเก็บรักษาพัสดุ : การกระทําใด ๆ ทีม่ ุงหมายที่จะรักษา ใหครุภณ
ั ฑตาง ๆ
อยูในสภาพทีใ่ ชงานได หรือที่ชํารุดกลับคืนสูสภาพที่ใชงานได
ประเภทของการบํารุงรักษา
1. บํารุงรักษาแบบปองกันเสีย
- การทําความสะอาด
- การตรวจสอบสภาพ
- การปรับแตง/หลอลื่นดวยน้าํ มัน
- การใชคูมือการใช
2. บํารุงรักษาแบบซอมแกไข
- การแกไข
- การซอมใหญ
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- การดัดแปลง
- การยุบรวม
7. การจําหนายพัสดุ : การตัดยอดพัสดุออกจากบัญชี และความรับผิดชอบของ
เจาหนาที่ ไดแก การขายทอดตลาด การแลกเปลี่ยน การโอน การแปรสภาพหรือทําลาย การจําหนาย
เปนสูญ และการลงบัญชีจําหนายออกจากทะเบียนคุม
ประเภทของพัสดุเพื่อการจําหนาย
1. พัสดุสิ้นเปลือง หมายถึง พัสดุที่นําเอาไปใชงานแลว คือ
- ยอมหมดสิ้นไมคงรูป ไมคงสภาพ/ ไมมีคุณคา
- ใชงานเหมือนเดิม
2. พัสดุถาวร ไดแก พัสดุถาวรกําหนดอายุ และพัสดุถาวรไมกาํ หนดอายุ
3. ชิ้นสวนซอม หมายถึงองคประกอบ สวนประกอบ และชิ้นสวนที่มีไวเพื่อ
การซอมบํารุง
สาเหตุของการจําหนายพัสดุ
1. การสูญหาย
2. การชํารุด
3. การเสื่อมสภาพ
4. การเกินจํานวน / เหลือใช
5. การลาสมัย
5 ส.กับการบริหารงานพัสดุ
5 ส. เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญอยางยิ่งในดานการบริหารงานพัสดุ เพราะทําให
สามารถควบคุมพัสดุคงเหลือ และสรางความเปนระเบียบเรียบรอย งายตอการคนหา ทําใหสามารถ
ควบคุมปริมาณพัสดุไดงาย ลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการเก็บและการวางพัสดุที่ไมถูกตอง ขจัดความ
สิ้นเปลืองของทรัพยากรและความสิ้นเปลืองของการใชพนื้ ที่ เวลา และจํานวนคนในการตรวจนับ
ระหวางป ลดตนทุนการซอมและซื้อพัสดุที่หมดอายุกอนกําหนด เพราะการทําความสะอาดถือเปน
พื้นฐานของการบํารุงรักษาพัสดุ ดังนัน้ เห็นไดวากิจกรรม 5 ส.กับการบริหารงานพัสดุ ถือเปน
กิจกรรมที่ตองปฏิบัติควบคูกนั ไปถึงจะทําใหการทํางานมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย
ตลอดจนสรางทัศนคติที่ดีในการทํางาน สรางความพึงพอใจ ความประทับใจ และความมั่นใจใหกบั
ผูมาติดตอ
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