คํานํา
งานในกรมที ดิ น มี ห ลากหลาย ในบรรดาความรู ้ ต่ า งๆ ที เราได้รั บ
การศึกษาอบรมมานัน อาจจะไม่ตรงกับงานทีเราได้รับมอบหมาย ตัวอย่างเช่นงานพัสดุ
ซึ งเป็ นงานสนับสนุ นให้งานหลักของหน่ วยงานดําเนิ นไปได้ เพือให้เจ้าหน้าที ที
เกียวข้องกับงานพัสดุได้รับความรู ้เพือช่วยให้การทํางานรวดเร็ ว ถูกต้อง นอกจาก
อาศัยตําราและคู่มือแล้ว การได้รับทราบประสบการณ์ในการทํางานของเจ้าหน้าที
ทีเกี ยวข้องกับการพัสดุในสํานักงานที ดิ นต่าง ๆ ทังในส่ วนกลางและภูมิภาคของ
กรมทีดิน จะช่วยให้ผทู ้ าํ หน้าทีการพัสดุได้รับแนวคิด วิธีการดําเนิ นงาน และการ
แก้ปัญหาทีได้ผล เป็ นประโยชน์ในการทํางานยิงขึน
บทความต่าง ๆ ในหนังสื อเล่มนี เป็ นผลมาจากการฝึ กอบรมโครงการ
จัดการความรู ้เพือสนับสนุ นประเด็นยุทธศาสตร์ (KM) ซึ งได้จดั ขึนระหว่างวันที
18-20 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรมริ ชมอนด์ นนทบุ รี มี ผูเ้ ข้ารั บการฝึ กอบรม
ทังสิ น 96 คน และมีผสู ้ ่งบทความเรื องเล่าจากประสบการณ์ความสําเร็ จ ขุมความรู ้ แก่น
ความรู ้ กลยุทธ์ และแนวคิ ดทฤษฎี ทีใช้ในการทํางานรวม 40 ราย โดยมี ทงเรื
ั องการ
บริ หารงาน ประสานงาน การจัดหาพัสดุ การปรั บปรุ งซ่ อมแซมต่ อเติ มอาคาร การ
ควบคุ ม การเบิ กจ่ าย ทะเบี ย นครุ ภัณ ฑ์ และการจํา หน่ า ยพัส ดุ ซึ งครอบคลุ ม
กระบวนการบริ หารงานพัสดุ ควรเป็ นตัวอย่างทีดี
หวังเป็ นอย่างยิงว่า ผูอ้ ่านจะได้รับประโยชน์จากการอ่าน และนําไปใช้ปฏิบตั ิ
ให้เกิดผลดีได้ตามสมควร
(นางสาวจิราพร ปรี ชาวิทย์)
ผูอ้ าํ นวยการกองพัสดุ กรมทีดิน
กันยายน 2552
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บันทึกการเล่ าเรืองประสบการณ์ ความสําเร็จ
ผู้เล่ า
นางสาวมาลี โสสี เทา
ตําแหน่ ง
เจ้าพนักงานธุรการ
ชือเรือง
งานด่วนทีสุด
เป็ นการแก้ปัญหาเกีย วกับ ความสามารถในการติดต่อสื อสาร
เหตุการณ์ นีเ' กิดขึน' เมือ
เดือนกันยายน 2550
สถานที
สํานักงานทีดินจังหวัดขอนแก่น
เนือ' เรืองย่ อ
เนืองจากพืนสํานักงานทีดินจังหวัด สาขา ได้เกิดการทรุ ดตัวอย่างกระทันหัน
ซึ งจะเป็ นอัน ตรายต่ อ เจ้า หน้า ที จึ ง ได้มี ก ารติ ด ต่ อ ขอเช่ า สถานที เป็ นที ทํา การ
สํานักงานที ดินสาขาแห่ งใหม่ ซึ งเป็ นเวลาทีจะใกล้สินปี งบประมาณ เพราะมีอายุ
การเช่าเพียง 1 เดือน แต่ดว้ ยความจําเป็ นทีจะจัดการย้ายทีทําการเพือไม่ให้เจ้าหน้าที
ได้รับอันตราย กรมทีดินได้แจ้งให้มีการทําสัญญาเช่า และจัดการย้ายสถานทีอย่าง
เร่ งด่วน ภายใต้ระเบียบการดําเนินงานในเรื องของพัสดุ จําเป็ นต้องรี บเร่ งเช่าอาคาร
ให้เสร็ จโดยเร็ ว
การเช่าดังกล่าว หากดําเนิ นการตามแนวทางปกติ คืออาศัยหนังสื อแจ้ง
และทําสัญญาตามขันตอน ย่อมจะไม่ทนั เวลา จึงได้มีการจัดทําสัญญาและประสานงาน
เพือขออนุ มตั ิ การจ้าง โดยเฉพาะการติดต่อประสานกับหน่ วยตรวจสอบภายใน
จังหวัด ในการตรวจร่ างสัญญาและความเห็ น การลงนามซึ งสามารถดําเนิ นการ
ได้ทนั เวลา แม้จะเหลือเพียง 1 เดือน
เรื องนี เล่าให้เห็ นถึ งการติดต่อสื อสารระหว่างหน่ วยงาน ย่อมสามารถ
บรรลุผล หากพูดคุยกันถึงเหตุผล ตลอดจนความจําเป็ นทีเกิดขึน ด้วยความสุจริ ตใจ
ทุกๆ ทาง การงานบรรลุได้อย่างแน่นอน

1

บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets) หรือความรู้ ทไี ด้ จากเรืองเล่า ซึงเป็ นปัจจัยที
ทําให้ งานสําเร็จ
 ดําเนินงานโดยการประสานงานเชิงรุ ก
 การทํางานโดยการประสานสัมพันธ์กบั หน่วยงานอืนทีเกียวข้องให้ทราบ
ถึงความจําเป็ นทีต้องรี บดําเนินการเรื องนี
 อุทิศเวลาให้กบั ทางราชการ เพือประสานงาน
 ลดขันตอนในการปฏิบตั ิงานเพือให้ทนั กับระยะเวลาทีกรมทีดิน
กําหนด
 แบ่งงานกันทํา โดยมอบหมายหน้าทีอย่างชัดเจน
 วางแผนการทํางาน ให้เป็ นไปตามกระบวนการทํางานทีกําหนดไว้

2

บันทึกการเล่ าเรืองประสบการณ์ ความสําเร็จ
ผู้เล่ า
นางทวีพร ไทยวงษ์
ตําแหน่ ง
นักจัดการงานทัวไปชํานาญการ
ชือเรือง
โล่งใจไปที
เป็ นการแก้ปัญหาเกีย วกับ การประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
เหตุการณ์ นีเ' กิดขึน' เมือ
พ.ศ. 2552
สถานที
สํานักงานทีดินจังหวัดสุพรรณบุรี
เนือ' เรืองย่ อ
วัน ที 23 มี น าคม 2552 ท่ า นเจ้า พนั ก งานที ดิ น จัง หวัด มี บัญ ชาทาง
โทรศัพท์ผ่านหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที ดิ นว่า ให้จดั ทําโครงการที ใช้เงิ นไม่เกิ น
200,000 บาท ส่ งให้กรมที ดิ นภายในสิ นเดื อนมีนาคม เนื องจากท่านทราบมาว่ากรม
ทีดินจะพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณให้กบั จังหวัดต่างๆ ในโครงการทีเกียวกับ
การปรับปรุ งระบบการให้บริ การพัฒนาภาพลักษณ์สาํ นักงานทีดิน เมือดูปฏิทินแล้วมี
เวลาอีก 7 วันทําการจะสิ นเดือน จึงร่ วมกันคิดกับเจ้าหน้าทีในฝ่ ายและหัวหน้ากลุ่ม
งานวิชาการว่า เราจะทําโครงการปรั บปรุ งซ่ อมแซมอะไรดี สุ ดท้ายได้ข ้อสรุ ปว่า
ปรับปรุ งห้องนําประชาชน ก็แล้วกัน
คราวนี ก็ตอ้ งประสานงานกับสํานักงานโยธาธิ การและผังเมื องจังหวัด
(เรี ยกสันๆ ว่า โยธา) เพือให้มาจัดทําแบบแปลนและประมาณราคา ประกอบการ
พิจารณาขอจัดสรรวงเงิ น เผอิญว่าวันนันหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิ การ ซึ ง
เป็ นส่ วนที มี หน้าที ในการจัดทําแบบแปลนและประมาณราคา ลูกน้องท่ านออก
พืนทีหมด ท่านรับปากว่าวันรุ่ งขึนจะให้ลูกน้องมาดูสถานที
24 มีนาคม 2552 เวลาประมาณ 14.00 น. โยธามาดู สถานที หลังจากที
พูดคุ ยซักซ้อมกันเสร็ จว่าทางที ดิ นต้องการปรับปรุ งซ่ อมแซมตรงบริ เวณบันได
งานมีความจําเป็ นเร่ งด่วนขนาดไหน และวงเงินทีมีจาํ นวนเท่าใด ท่านก็รับปากว่า
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จะพยายามให้เสร็ จทันและอยู่ภายในวงเงิ นที กําหนด วันต่อมาทางโยธาโทรศัพท์
มาแจ้งว่า ถ้าต้องการทําอย่างที เราต้องการ วงเงิ นจะตกประมาณ 270,000 บาท
เมือพูดคุยกับทางหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการทีดิน ก็สรุ ปกันว่าวงเงินเท่าไหร่ ก็เท่านัน
27 มีนาคม 2552 ทางโยธานําแบบแปลนและประมาณราคามาให้ คิดว่า
วันจันทร์ที 30 มีนาคม สามารถจะส่งโครงการขอเงินงบประมาณไปยังกรมทีดินได้
เรื องก็คงเสร็ จ
เปิ ดมาวันจันทร์ ได้รับแจ้งตังแต่เช้าว่าขอให้ซ่อมห้องนําประชาชน แต่ใน
วงเงิ นไม่เกิ น 100,000 บาท ต้องกลับไปหาโยธาอีกครัง ทางโยธาบอกว่า วงเงิ น
100,000 บาท ไม่ มีผูร้ ั บเหมาคนใดสามารถทํางานตามที เราต้องการและทําให้
ถูกต้องตามหลักวิชาได้ จึ งบอกโยธาไปว่าขอให้ทาํ แบบแปลนและประมาณราคา
มาใหม่ในวงเงิ นไม่เกิ น 100,000 บาท โดยทําเท่าที ทําได้ ดู ทางโยธาออกจะไม่
พอใจแต่ก็รับปากว่า จะให้เจ้าหน้าทีมาดูสถานทีอีกครัง
หลังจากนันก็ไม่ได้รับข่าวจากทางโยธาอีก เข้าใจว่าทางโยธาคงไม่พอใจ
ทีเราเปลียนไป เปลียนมา ผ่านไปประมาณสองสัปดาห์ ทางท่านเจ้าพนักงานทีดิน
จังหวัดแจ้งว่าถ้าวงเงินซ่อมต้องตกประมาณ 270,000 บาท ก็ตกลงตามนัน จึงติดต่อ
ไปที โยธาอีกครังได้รับแจ้งว่า หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิ การ ซึ งรับผิดชอบ
ควบคุมและแจกงานให้ลูกน้องทํา ลาพักผ่อน จนเปิ ดทําการวันที 20 เมษายน จึงไป
พบกับหัวหน้ากลุ่มฯ อีกครัง ได้ขอโทษท่านทีทําให้เสี ยเวลาต้องปรับแบบแปลน
พร้อมทังปรับความเข้าใจกับท่านว่าทางเราเกรงว่าหากขอเงินเต็มจํานวน 270,000 บาท
เกรงว่าจะไม่ได้รับการพิจารณาจัดสรรวงเงิน ก็เอาแบบแปลนและรายการประมาณ
ราคามากางดูกนั ว่าสามารถจะปรับลดส่วนไหนได้บา้ ง เช่น รายการปูกระเบืองผนัง
ตลอดความสู ง จะปรั บ ลดลงได้ไ หม เพราะไม่ ท ํา ให้ก ารใช้ง านเสี ย หาย ฯลฯ
สุ ดท้ายตัวเลขก็จบลงที ประมาณ 200,000 บาท โดยทุกฝ่ ายพอใจ ทางโยธาก็ได้
ผลงานไปเพิมตัวชีวัด ทางเราก็ได้โครงการไปเสนอของบประมาณ
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เรื องนีทําให้เห็นว่า ในการประสานขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานอืนเพือทําใน
สิ งทีเป็ นงานของเขาโดยตรง เราต้องเคารพและให้เกียรติในวิชาชีพของเขา
หากต้องการจะปรับลดแก้ไขสิ งใดเป็ นเรื องทีต้องให้เวลาในการอธิ บายสิ งทีเราคิด
และสิ งที เขาสามารถทําให้เราได้ เพือหาจุดที ต่างฝ่ ายจะยอมรับได้ การยืนยันแต่
จุดยืนของตนเองไม่สามารถแก้ปัญหา และไม่สามารถบรรลุผลสําเร็ จใดๆ ได้เลย
บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets) หรือความรู้ ทไี ด้ จากเรืองเล่า
ซึงเป็ นปัจจัยทีท าํ ให้ งานสําเร็จ
 ปรึ กษาหารื อกันภายในหน่วยงาน
 ใช้การประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
 ยึดหลักมนุษย์สมั พันธ์ในการทํางาน
 ให้เกียรติผอู ้ ืน
 รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานทีเกียวข้อง
 กระตือรื อล้นและตังใจในการทํางาน
 ติดตามงานอย่างต่อเนือง
 ปฏิบตั ิงานด้วยความรวดเร็ ว
แก่ นความรู้ (Core Competence)
 ให้เกียรติ จริ งใจ ใช้มนุษย์สมั พันธ์
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บันทึกการเล่ าเรืองประสบการณ์ ความสําเร็จ
ผู้เล่ า
นางศรี บุษย์ เดชาภิวฒั น์สกุล
ตําแหน่ ง
นักจัดการงานทัวไป
ชือเรือง
รู ้อะไรก็ไม่สูร้ ู ้วชิ า
เป็ นการแก้ปัญหาเกีย วกับ การร้องเรี ยนการจัดซือพัสดุ
เหตุการณ์ นีเ' กิดขึน' เมือ พ.ศ.2550
สถานที
สํานักงานทีดินจังหวัดสมุทรปราการ
เนือ' เรืองย่ อ
ในปี พ.ศ.2550 ข้าพเจ้าได้ยา้ ยมาช่วยราชการ ณ สํานักงานที ดิ นจังหวัด
สมุทรปราการ และได้รับมอบหมายให้ช่วยงานของฝ่ ายอํานวยการและทําหน้าที
เป็ นเจ้าหน้าทีพัสดุ ข้าพเจ้ามีประสบการณ์ดา้ นฝ่ ายอํานวยการเพียง 1 ปี เพราะชีวิต
ราชการอยู่แต่สายนักวิชาการที ดิ น และเจ้าหน้าที บริ หารงานที ดิ น แต่เมื อได้รับ
มอบหมายงานก็ศึกษากฎหมายและระเบียบทีเกียวข้อง
ในปี งบประมาณ พ.ศ.2550 กรมที ดิ น ให้เ งิ น งบประมาณ เพื อจัด ซื อ
เครื องพิมพ์สาํ เนาระบบดิจิตอล เป็ นเงิน 100,000 บาท การจัดซื อดังกล่าวได้มีการ
ประกาศสอบราคา โดยมีผยู ้ นซองเสนอราคา
ื
จํานวน 5 ราย คณะกรรมการเปิ ดซอง
สอบราคา ได้พิจารณาตามขันตอนของระเบี ยบสํานักนายกรั ฐมนตรี ว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ.2535 และที แก้ไขเพิมเติม และได้เลือกซื อ/สิ นค้าจากบริ ษทั ฯ ที เสนอ
ราคาขายถูกเป็ นอันดับ 2 ซึ งเสนอราคาแพงกว่าผูเ้ สนอขายสิ นค้าถูกเป็ นอันดับ 1
อยูเ่ พียง 2,870 บาท โดยคณะกรรมการมีความเห็นประกอบการซื อสิ นค้า ในด้าน
การดูแลรักษาซ่ อมแซมเครื องภายหลังครบกําหนดระยะเวลาประกัน การรับรอง
มาตรฐานสิ น ค้า นานาชาติ คุ ณสมบัติ ด้า นการประหยัด พลัง งาน ระบบรั ก ษา
ความลับของเอกสารทีถ่ายเอกสาร
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ต่อมาบริ ษทั ฯ ทีเสนอราคาขายสิ นค้าถูกทีสุ ดเป็ นอันดับ 1 ได้ร้องเรี ยนว่าปิ ดกันสิ นค้า
ยีห้อใหม่ ทีคุณภาพของเครื องได้มาตรฐานตามข้อกําหนดของทางราชการ และมี
มาตรฐาน I-SO ทางราชการต้องเสี ยงบประมาณเพิมขึนโดยไม่จาํ เป็ น
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาได้ชีแจงเหตุผลในการจัดซื อดังได้กล่าว
มาแล้ว จึงเน้นคุณภาพสิ นค้า และการดูแลรักษาหลังการขาย โดยยึดหลักการจัดซื อ
พัสดุทีมีคุณภาพ และคุณสมบัติเป็ นประโยชน์ของทางราชการ ตามทีกําหนดไว้ใน
ระเบี ยบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที แก้ไขเพิมเติ ม ข้อ
42(3) ประกอบกับเอกสารสอบราคาซึ งตามประกาศสอบราคาได้กาํ หนดไว้ว่า
จังหวัดทรงไว้ซึงสิ ทธิ ทีจะไม่ซือสิ นค้าทีมีราคาตําสุ ด แต่จะซื อสิ นค้าทีเป็ นประโยชน์
กับทางราชการ และได้นาํ เสนอผูว้ า่ ราชการจังหวัดฯ หัวหน้าส่ วนราชการ แล้วแจ้ง
ผูร้ ้องทราบ พร้อมกับแจ้งว่าเป็ นคําสังทางปกครอง ผูร้ ้องมีสิทธิ อุทธรณ์คาํ สังได้
ภายในกําหนด 15 วัน นับแต่วนั ทีได้รับแจ้งคําสัง ปรากฏว่าผูร้ ้องมิได้อุทธรณ์คาํ สัง
ของจังหวัดทีไม่ได้ซือเครื องพิมพ์สาํ เนาดิจิตอลของผูร้ ้องภายในกําหนดแต่อย่างใด
สํานักงานทีดินจังหวัดจึงได้จดั ซือเครื องพิมพ์สาํ เนาระบบดิจิตอลตามทีคณะกรรมการ
เปิ ดซองสอบราคาพิจารณา
การที คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคามี ความเห็ นซื อสิ นค้ามี คุณภาพ
และยึดประโยชน์ของทางราชการ มิได้พิจารณาแต่ราคาถูกอย่างเดี ยว โดยใช้ระเบียบ
ของทางราชการในการปฏิ บัติงาน และแก้ปัญ หาร้ อ งเรี ย นเป็ นผลสํา เร็ จ ทําให้
สํานักงานทีดิ นจังหวัดสามารถจัดซื อเครื องพิมพ์สาํ เนาระบบดิจิตอลได้ ไม่ทาํ ให้
เงิ น งบประมาณ ที ได้รับมาต้องตกไป โดยมี ขา้ พเจ้าเป็ นผูส้ นับ สนุ นเรื องข้อ
ระเบียบและเอกสาร ทีเกียวข้องแก่คณะกรรมการจนเรื องร้องเรี ยนยุติ และทาง
ราชการได้ซือสิ นค้า ทีคุม้ ค่ากับงบประมาณของทางราชการและประโยชน์ใช้
สอย ข้าพเจ้าถือเป็ นความภูมิใจในการปฏิบตั ิหน้าที
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บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets) หรือความรู้ ทไี ด้ จากเรืองเล่า
ซึงเป็ นปัจจัยทีท าํ ให้ งานสําเร็จ
 รู ้ระเบียบและกฏหมายทีเกียวข้องอย่างชัดเจนและแม่นยํา
 สามารถอธิบาย โต้แย้ง ชีแจง อ้างอิง ทําให้ผรู ้ ้องเข้าใจและยอมรับ
 ศึกษาคุณลักษณะของสิ นค้าเป็ นอย่างดี
 ทํางานเป็ นทีม ในการช่วยกันแก้ปัญหาข้อร้องเรี ยน
 ปฏิบตั ิงานตามระเบียบ และยึดถือประโยชน์ชองทางราชการเป็ น
สําคัญ
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บันทึกการเล่ าเรืองประสบการณ์ ความสําเร็จ
ผู้เล่ า
นายบุญชัย อังคปัทมากุล
ตําแหน่ ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน
ชือเรือง
ส่งข้อมูล GFMIS ผ่านระบบ GIW
เป็ นการแก้ปัญหาเกีย วกับ การส่ งข้อมูล GFMIS
เหตุการณ์ นีเ' กิดขึน' เมือ
มีนาคม พ.ศ.2551
สถานที
สํานักงานทีดินจังหวัดเลย
เนือ' เรืองย่ อ
สํานักงานทีดินจังหวัดเลย มีปัญหาในการส่ งข้อมูลการเงิน ใบนําส่ ง ข้อมูล
ผูข้ ายและอืน ๆ ที เกียวข้องกับระบบ GFMIS ซึ งกรมที ดินได้แก้ไขปั ญหาโดยให้
สํานักงานส่ งข้อมูล GFMIS ผ่านระบบ VPDN ซึ งเป็ นระบบที มีความเร็ วตํา มี
ปั ญหาในการส่งข้อมูลไม่ได้บ่อยครังมาก บางครังต้องไปส่งทีคลังจังหวัดก็มีปัญหา
ไม่ได้รับความร่ วมมือเท่าทีควร ทําให้บางครังมีขอ้ มูลทีจะต้องส่ งจํานวนมาก และ
เมือประมาณต้นปี พ.ศ.2551 รัฐบาลได้จดั สรรระบบเชือมโยงเครื อข่ายสารสนเทศ
ภาครัฐ ระยะที 2 (GIW2) ให้จงั หวัดเลย โดยมีสํานักงานที ดิ นจังหวัดเลยรวมอยู่
ด้วย โดยได้ทาํ การติดตังระบบเครื อข่ายผ่านเคเบิลใยแก้วนําแสง มีความเร็ วในการ
เชื อมต่ อ อยู่ที 1 mb / วินาที และได้สอบถามไปยัง ส่ ว นสารสนเทศ สํา นัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ ก็ได้รับคําตอบว่ากรมที ดิ นได้เข้าร่ วมเครื อข่ายดังกล่า ว
ข้า พเจ้า จึ ง ขอให้ท่ า น ผอ.ส่ ว น (คุ ณอัญ ชลี ตะพานทอง) อนุ เ คราะห์ ทดลอง
เชือมต่อวงจร ของสํานักงานทีดินจังหวัดเลย เข้ากับกรมทีดิน โดยทําการทดลองส่ง
ข้อมูล GFMIS ผ่านระบบ GIW แล้วปรากฏว่า สามารถส่ งได้รวดเร็ วขึน ไม่มี
ปั ญหาในการส่ งข้อมูลแต่อย่างใด หลังจากนัน ได้ทาํ หนังสื อขออนุ ญาตส่ งข้อมูล
GFMIS ผ่านระบบ และกรมทีดินได้อนุญาตให้ดาํ เนินการได้ และได้ให้จงั หวัดเลย
เป็ นโครงการนําร่ องในการส่งข้อมูล GFMIS ผ่านระบบ GIW
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ในการทีสํานักงานทีดินจังหวัดเลยได้ส่งข้อมูล GFMIS ผ่านระบบ GIW
เป็ นการแก้ไขปั ญหาในการส่งข้อมูลดังกล่าว และใช้ทรัพยากรของรัฐบาลทีจัดสรร
มาให้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets) หรือความรู้ ทไี ด้ จากเรืองเล่า
ซึงเป็ นปัจจัยทีท าํ ให้ งานสําเร็จ
 รับทราบปั ญหาทีเกิดขึน
 สรุ ปประเด็นปั ญหา และวางแนวทางแก้ไข
 ใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีของรัฐทีมีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สูงสุด
 ใช้ความคุน้ เคยกับเจ้าหน้าทีส่วนกลางให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบตั ิงาน
 เจ้าหน้าทีผูป้ ฏิบตั ิงานมีความมุ่งมัน ตังใจจริ งต่องานทีทํา และทัศนคติที
ดีต่องานทีทํา
 เพือใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิแผนย่อยงานอืนต่อไป
แก่ นความรู้ (Core Competence)
 รับทราบปั ญหาทีเกิดขึน
 สรุ ปประเด็นปั ญหา
 รายงานผูบ้ งั คับบัญชาเพือหาแนวทางแก้ไข
 ใช้ทรัพยากร และเทคโนโลยีของภาครัฐทีมีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สูงสุด
 ใช้ความคุน้ เคยกับเจ้าหน้าที ส่วนกลางในการประสานงานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
 ใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิของหน่วยงานอืน
 มีความมุ่งมัน ตังใจต่องานทีทํา และทัศนคติทีดีต่องานทีทํา
 มีความคิดริ เริ ม สร้างสรรค์ ค้นคว้าหาช่องทาง วิธีการขันตอนต่างๆ
ในการปฏิบตั ิงานให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ วยิงขึน
บันทึกการเล่ าเรืองประสบการณ์ ความสําเร็จ
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ผู้เล่ า
นางสมหมาย บุญมา
ตําแหน่ ง
เจ้าพนักงานธุรการ
ชือเรือง
ร่ วมมือร่ วมใจ
เป็ นการแก้ปัญหาเกีย วกับ ปริ มาณงานมากแต่อตั รากําลังน้อย
เหตุการณ์ นีเ' กิดขึน' เมือ
ประมาณ พ.ศ.2551
สถานที
สํานักงานทีดินจังหวัดระยอง
เนือ' เรืองย่ อ
เมือประมาณปี พ.ศ.2551 เจ้าพนักงานทีดินจังหวัดระยองคนเก่าได้
เกษียณ เจ้าพนักงานทีดินจังหวัดระยองคนใหม่ได้เลือนระดับมา ท่านมอบนโยบาย
ปรับปรุ งสํานักงานทุกรู ปแบบ โดยเฉพาะการจัดทําโครงการต่างๆ เพือขอ
งบประมาณ ซึงท่านมีความสามารถในการเร่ งรัดและของบประมาณ โดยเจ้าหน้าที
ผูป้ ฏิบตั ิจะมีขา้ พเจ้าเป็ นผูป้ ฏิบตั ิเพียงผูเ้ ดียว จากการของบประมาณในการจัดซือจัด
จ้างในหลายโครงการนัน พิจารณาแล้ว อย่างไรก็ไม่สามารถดําเนินการให้เสร็ จทุก
เรื องได้ จึงได้วางแผนในการปฺฏิบตั ิงานประจําในหน้าทีปกติ คือ งานธุรการ พัสดุ
บริ หารบุคคล ประชุมเงินเดือน ฯลฯ ซึงปฏิบตั ิเกินเวลาทําการอยูท่ ุกวันแล้ว ต้อง
พัฒนาบุคคลขึนมาช่วยปฏิบตั ิงานให้มีหน้าทีเพิมขึน โดยนําลูกจ้างชัวคราวมาสอน
งานเพิมให้ได้รับงานตามความสามารถของเขา และสอบถามข้อมูลวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ทีสํานักงานสาขาแต่ละแห่ง เพือจัดซือ และจัดสรรส่งให้หมดในคราว
เดียวกัน โดยลดเวลาการทํางานในการเบิกจ่ายหลายครัง และใช้เวลานอกราชการ
ในการจัดทําเรื องโครงการต่างๆ ก็ยงั ไม่สามารถทําได้หมดทุกโครงการ จึงได้
ประสานงานขอความร่ วมมือจากหัวหน้าฝ่ ายอํานวยการเพือขอความช่วยเหลือใน
การขออัตรากําลังแต่การขออัตรากําลังก็ไม่ได้ผล เพราะเจ้าพนักงานทีดินจังหวัด
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แจ้งว่าไม่สามารถเกลียอัตรามาช่วยได้ หัวหน้าฝ่ ายอํานวยการจึงได้ให้ความเมตตา
แบ่งเรื องจัดซือจัดจ้างบางเรื องไปช่วยทํา ทังทีท่านไม่เคยทําเรื องจัดซือจัดจ้างมา
ก่อนซึงทําให้รู้สึก
มี ก ํา ลัง ใจเพิ มขึ นในการปฏิ บัติ ง าน โดยท่ า นไม่ ถื อ ตัว ในการขอความรู ้ จ าก
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอย่างข้าพเจ้า จากความร่ วมมือ ร่ วมใจในการปฏิบตั ิงานของทุกคน
ด้วยความตังใจ และความเสี ยสละ อุทิศเวลาให้กบั ทางราชการเต็มกําลัง จึ งทําให้
โครงการต่างๆ สําเร็ จลุล่วงทันตามระยะเวลาตามแผนปฏิบตั ิงานและนโยบายของ
เจ้าพนักงานทีดินจังหวัดระยอง
บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets) หรือความรู้ ทไี ด้ จากเรืองเล่า
ซึงเป็ นปัจจัยทีท าํ ให้ งานสําเร็จ
 วางแผนงานแก้ไขปั ญหาเพือเร่ งรัดงานให้ทนั ตามกําหนด
 ฝึ กสอนงานให้เจ้าหน้าทีให้ได้รับความรู ้/ระเบียบปฏิบตั ิเพือเพิม
เจ้าหน้าทีพัสดุ
 การเสี ยสละ อุทิศเวลาทํางานนอกเหนือเวลาราชการ
 การประสานงานขอความช่วยเหลือจากผูบ้ งั คับบัญชา
 การให้ความร่ วมมือของทุกคน
 การควบคุม ดูแล ติดตามประเมินผลให้สาํ เร็จลุล่วงไปด้วยดี
แก่ นความรู้ (Core Competence)
 การวางแผนพัฒนางานและพัฒนาบุคลากรให้สาํ เร็ จลุล่วงตาม
เป้ าหมายและวัตถุประสงค์
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บันทึกการเล่ าเรืองประสบการณ์ ความสําเร็จ
ผู้เล่ า
นางเทียนทอง อัศวะมหาศักดา
ตําแหน่ ง
นักจัดการงานทัวไปชํานาญการ
ชือเรือง
สร้างคน
เป็ นการแก้ปัญหาเกีย วกับ การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าทีพัสดุ
เหตุการณ์ นีเ' กิดขึน' เมือ
พ.ศ.2550 – 2551
สถานที
สํานักงานทีดินจังหวัดกาญจนบุรี
เนือ' เรืองย่ อ
เรื องนีเกิดขึนเมือข้าพเจ้าดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่ ายอํานวยการ สํานักงานทีดิน
จังหวัดกาญจนบุรีเป็ นปี ที 2 (พ.ศ.2550) ซึ งได้พบกับปั ญหาต่างๆ ในการทํางาน
ตามธรรมชาติของงานอํานวยการ ข้าพเจ้าตังเป้ าในการทํางานเพียงมิให้ผูบ้ งั คับบัญชา
ตําหนิ หรื อเพือนร่ วมงานบ่นว่า และให้ลูกน้องทํางานอย่างมีความสุ ขก็เพียงพอ
แล้ว จึงพยายามแก้ปัญหาทุกอย่างทีเกิดขึนในฝ่ ายอํานวยการให้สาํ เร็ จลุล่วง ซึงในปี
นันสํานักงานทีดินจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านการต่อเติม
ปรับปรุ งอาคาร จัดซือวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์หลายรายการ ซึ งเจ้าหน้าทีธุรการทีมีประสบการณ์
ในการจัดซื อจัด จ้า งบ้า งก็มี เพี ยงคนเดี ยว แต่ ในบางเรื องก็ ไม่เ คยทํา ข้า พเจ้าจึ ง
โทรศัพ ท์ ป รึ กษาหารื อ กองพัส ดุ ต ลอด ซึ งในระยะแรกงานจะช้า และติ ด ขัด
ประกอบกับช่วงใกล้สินปี งบประมาณ กรมทีดินได้จดั สรรงบประมาณให้เพิมเติม
อีก เจ้าหน้าทีธุรการทีรับผิดชอบเรื องจัดซือจัดจ้างจะเหน็ดเหนือยมาก
หลังจากทีประสบปั ญหาต่างๆ ในเรื องการจัดซือจัดจ้างทีไม่คล่องตัวในปี
พ.ศ.2550 จึงได้นาํ เรื องนีมาพูดคุยกันในการประชุมภายในฝ่ ายอํานวยการอย่างเป็ น
กันเองเพือช่วยกันแก้ไขปั ญหา โดยได้ขอ้ สรุ ปดังนี
1. ให้เจ้าหน้าทีธุรการทีรับผิดชอบเรื องพัสดุ จัดทําขันตอนในการจัดซือ
จัดจ้างทีเคยทําให้เข้าใจง่ายๆ แยกเป็ นแต่ละประเภท เช่น จัดซือไม่เกิน 10,000 บาท
/เกิน 10,000 บาท จัดจ้างไม่เกิน 10,000 บาท /เกิน 10,000 บาท การสอบราคาซือ/จ้าง
เป็ นต้น โดยถ่ายเอกสารตัวอย่างประกอบ และสอนงานให้แก่เจ้าหน้าทีธุรการ
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อีกคนหนึ ง(มีเจ้าหน้าที ธุ รการ 2 คน) ตลอดจนจัดทําตัวอย่างในการจัดซื อจัดจ้าง
แต่ละประเภทในระบบคอมพิวเตอร์
2. สับเปลี ยนหมุ นเวีย นให้เ จ้า หน้าที ธุ ร การปฏิ บัติง านให้หลากหลาย
เพื อจะได้แ ก้ปั ญหาเมื อเจ้า หน้าที อี ก คนหนึ งไม่อ ยู่ หรื อ ปริ มาณงานมาก จะได้
ทํางานแทนกันได้
หลังจากได้ดาํ เนิ นการตามขันตอนข้างต้น ในปี งบประมาณ พ.ศ.2551
การปฏิ บัติ งานเรื องการจัด ซื อจัด จ้า งและงานอื นๆ ในฝ่ ายอํานวยการคล่อ งตัว
สะดวกรวดเร็ วมากขึน เจ้าหน้าทีธุรการทังสองคนก็มีความรู ้และทักษะในการทํางาน
เพิมขึน เหนือยน้อยลงและมีความสุขในการทํางานมากขึน
อนึง เมือครังข้าพเจ้าได้เข้ารับการฝึ กอบรมหลักสู ตรหัวหน้าฝ่ ายอํานวยการ
รุ่ นที 7 ปี 2552 ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรมทีดิน ได้รับความรู ้เรื องการบริ หารงาน
พัสดุ จากท่านผูอ้ าํ นวยการกองพัสดุอย่างมากมาย และได้รับคู่มือการปฏิ บตั ิ งาน
ตลอดจนตัวอย่างในการดําเนินการจัดซือจัดจ้างด้วยวิธีต่างๆ ซึงมีประโยชน์มาก จึง
ได้นาํ มาถ่ายทอดให้แก่เจ้าหน้าทีในฝ่ ายอํานวยการ เพือให้มีความรู ้เพิมขึน และมี
ตัวอย่าง ทีถูกต้อง ชัดเจน เพือให้การทํางานมีประสิ ทธิภาพมากขึน
บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets) หรือความรู้ ทไี ด้ จากเรืองเล่า
ซึงเป็ นปัจจัยทีท าํ ให้ งานสําเร็จ
 สร้างบรรยากาศการมีส่วนร่ วมของเจ้าหน้าทีในการแก้ไขปั ญหาการ
ปฏิบตั ิงานด้านพัสดุ
 ถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์จากเจ้าหน้าทีทีปฏิบตั ิงานด้านพัสดุ
โดยใช้วธิ ีพดู คุยอย่างเป็ นกันเอง
 จัดทําคู่มือในการปฏิบตั ิงานพัสดุ ให้เข้าใจอย่างง่ายๆ และทําตัวอย่าง
ของงานในระบบคอมพิวเตอร์ เพือสะดวกในการปฏิบตั ิงานครังต่อๆ ไป
 ลดความตึงเครี ยดในการปฏิบตั ิงานโดยแบ่งงานกันทํา
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 มีการปรึ กษาหารื อกันอยู่เสมอ เพือลดข้อผิดพลาดและปั ญหาในการ
ปฏิบตั ิงาน
 สร้างคนเพือทดแทนให้สามารถทํางานแทนกันได้อย่างต่อเนือง
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บันทึกการเล่ าเรืองประสบการณ์ ความสําเร็จ
ผู้เล่ า
นางพิชญา คงเทศน์
ตําแหน่ ง
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
ชือเรือง
จัดระเบียบ
เป็ นการแก้ปัญหาเกีย วกับ การปฏิบตั ิงานเจ้าหน้าทีพัสดุ
เหตุการณ์ นีเ' กิดขึน' เมือ
พ.ศ.2552
สถานที
สํานักงานทีดินจังหวัดลําปาง
เนือ' เรืองย่ อ
ดิฉันได้ยา้ ยมาปฏิบตั ิหน้าที “เจ้าหน้าทีพัสดุ” เมือปลายเดือนกุมภาพันธ์
2552 เริ มทํางานก็จบั ต้นชนปลายแทบไม่ถูก เวลาจัดซื อวัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ต่างๆ ถึงแม้
จะดูหนังสื อคู่มือประกอบแล้วก็ยงั ไม่มนใจต้
ั
องเอางานของเก่ าออกมานังดูเป็ น
ตัวอย่าง กลัวหลงลืมขันตอนทีสําคัญ ทํางานได้ชา้ ผ่านไปประมาณ 1 สัปดาห์ ก็เริ ม
เข้าใจขันตอน และรู ้ปัญหาของการทํางาน
สาเหตุสําคัญอย่างหนึ งที ทําให้งานช้าคือ การพิมพ์งาน... ดังนัน จึ งเริ ม
จัดระบบในการทํางานขึนใหม่ โดยการจัดระเบี ยบข้อมูลต่างๆ ในคอมพิวเตอร์
และแยกประเภทงานต่างๆ เป็ น Folder เช่น
 การจัดซือวัสดุสาํ นักงาน
 การจ้างทําความสะอาด
 การเช่าฯ
 ผลิตหลักเขต
 รถยนต์สาํ นักงาน
และจัดระเบียบงานใน Folder นันๆ แยกเป็ น File โดยเรี ยงลําดับเลขทีตามขันตอน
การทํางาน
W
1. บันทึกเสนอ
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2. คําสัง
3. ใบสังซือ
4. บันทึกข้อตกลงซือขาย
ฯลฯ
การจัดระเบียบงานในคอมพิวเตอร์ ช่วยให้ทาํ งานได้เร็ วขึน คล้ายกับการ
เติมคําในช่องว่างเท่านัน และทีสําคัญผูท้ ีไม่เคยทํางานพัสดุมาก่อนก็สามารถทํางาน
ได้ เนืองจากเรี ยงเอกสารตามลําดับขันตอนการทํางาน ทําให้เข้าใจได้ง่าย
ดิฉนั มีตวั ช่วยทีสําคัญหลายอย่าง อย่างแรกทีทําให้เราทํางานได้รวดเร็ ว คือ
การจัดทําตารางควบคุมงาน ทําเพือติดตามงานทีได้รับมอบหมาย และใช้จดั เรี ยงลําดับ
ความสําคัญ เมือรับงานใหม่ก็นาํ มาลงเรี ยงตามลําดับ หากงานมีกาํ หนดเวลาหรื อ
เป็ นงานด่วนต้องบันทึ กและทําเครื องหมายไว้ให้ชดั เจนป้ องกันการหลงลืม และ
เมื อได้ด ํา เนิ น การไปถึ ง ขันตอนใดก็ บัน ทึ ก ไว้ การทํา งานต้อ งจัด เรี ย งลํา ดับ
ความสําคัญของงานว่าจะทําอะไรก่อน-หลัง เพือให้มีความเหมาะสมกับเวลา และมี
ความสัมพันธ์กบั งานอืนๆ ทีเกียวข้อง
อีกอย่างหนึงก็คือสมุดบันทึกข้อมูลเกียวกับงานพัสดุ โดยบันทึกอย่างย่อ
สรุ ปข้อมูลที ใช้ประจํา แยกเป็ นประเภท เรี ยงตามสาขา/อําเภอ สามารถดู ขอ้ มูล
เบื องต้นได้ทนั ที ใช้สะดวกเวลาตรวจรายงานการตรวจรับพัสดุเพือเสนออนุ มตั ิ
เช่น
- จัดซือนํามัน ข้อมูลทีบันทึก คือ ชือผูข้ าย เลขทีคําสัง กรรมการ
- จ้า งเหมาบริ ก าร แยกตามประเภท ข้อ มู ล ที บัน ทึ ก คื อ ชื อผูร้ ั บ จ้า ง
ระยะเวลา เลขทีสัญญา/คําสังกรรมการ
- รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน วันทีได้มา การซ่อม การเปลียนยาง
ครังล่าสุด
- ถังดับเพลิง มีแห่งละกีถัง ตรวจเช็คครังล่าสุดเมือไร
W
W
W
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- บันทึ กข้อมูลห้างร้านต่างๆ แยกประเภทเป็ นการจัดซื อวัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์
การก่อสร้าง ฯลฯ
ตัวอย่างที กล่าวมาทังหมดนี เป็ นแนวทางการทํางานสําหรั บเจ้าหน้าที
พัสดุมือใหม่ค่ะ

18

บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets) หรือความรู้ ทไี ด้ จากเรืองเล่า
ซึงเป็ นปัจจัยทีท าํ ให้ งานสําเร็จ
 ศึกษาหาความรู ้ เกียวกับระเบียบพัสดุ
 จัดระบบการทํางาน
 แยกประเภทงานเป็ นเรื องๆ
 จัดเรี ยงลําดับขันตอนในการปฏิบตั ิงาน
 มีการตรวจสอบติดตามงานทีได้รับมอบหมาย
 มีการตรวจสอบความถูกต้องของงาน
 จดบันทึกเพือเตือนความจํา (ตารางการทํางาน)
แก่ นความรู้ (Core Competence)
 จัดระเบียบและเรี ยงลําดับความสําคัญ
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บันทึกการเล่ าเรืองประสบการณ์ ความสําเร็จ
ผู้เล่ า
นางสาวนพมาศ ปรุ เขตร์
ตําแหน่ ง
เจ้าพนักงานทีดินชํานาญงาน
ชือเรือง
การประสานงานและความร่ วมมือนําไปสู่ความสําเร็ จ
เป็ นการแก้ปัญหาเกีย วกับ ปั ญหาการดําเนินงานด้านพัสดุให้ได้รับผลสําเร็ จ
เหตุการณ์ นีเ' กิดขึน' เมือ
พ.ศ.2550
สถานที
สํานักงานทีดินจังหวัดนครราชสี มา
เนือ' เรืองย่ อ
ข้า พเจ้า ปฏิ บัติ ห น้า ที หัว หน้า หมวดงานพัส ดุ สํา นัก งานที ดิ น จัง หวัด
นครราชสี มา โดยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเกี ยวกับงานพัสดุ ตามระเบี ยบ
สํา นัก นายกรั ฐ มนตรี ว่า ด้ว ยการพัส ดุ พ.ศ.2535 และที แก้ไ ขเพิ มเติ ม มี ผูช้ ่ ว ย
ปฏิบตั ิงาน 1 คน รวมหมวดงานพัสดุมีเจ้าหน้าทีทังสิ น 2 คน รับผิดชอบดําเนิ นการ
จัด ซื อจัด จ้า งให้กับสํานักงานที ดิ นจังหวัด /สํานักงานที ดิ นสาขา 16 สาขา และ
สํานักงานทีดินอําเภอ 6 อําเภอ รวมทังสิ น 23 แห่ง
เมือปี งบประมาณ 2550 ในช่วงเดือนมิถุนายน 2550 กรมทีดินได้จดั สรร
เงิ นงบประมาณเพือเป็ นค่าปรับปรุ งซ่ อมแซมสํานักงานที ดิ นและบ้านพัก รวม 7
โครงการ เป็ นเงิน 5,024,709 บาท ค่าซ่อมแซมครุ ภณ
ั ฑ์ และค่าปฏิบตั ิงานนอกเวลา
ให้แก่สาํ นักงานทีดินจังหวัด/สาขา/อําเภอ รวม 23 แห่ ง เป็ นเงิน 805,500 บาท ซึ ง
ในการปฏิ บัติ ง านสํา ดับ แรกจะต้อ งประสานงานแจ้ง สาขาและอํา เภอเพื อให้
รับทราบว่าได้รับจัดสรรเงิ นเป็ นค่าอะไร จํานวนเท่าใด ซึ งข้าพเจ้าจะเขียนเฉพาะ
เรื องการดําเนิ นงานเกียวกับค่าซ่ อมแซมครุ ภณ
ั ฑ์ โดยทางสาขาและอําเภอทีได้รับ
แจ้งจะต้องจัดเตรี ยมหาผูร้ ับจ้างตามรายการและวงเงิ นที ได้รับจัดสรร ในการหา
ผูร้ ับจ้างนันจะต้องมีเอกสารประกอบได้แก่ ใบเสนอราคา ทะเบียนการค้า ทะเบียน
บ้าน บัตรประชาชน สมุดธนาคาร หน้าแรก ซึงในขันตอนนีทางสาขาและอําเภอ
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จะต้องมีการประสานงาน และติดตามนําเอกสารจากผูร้ ับจ้างมาให้ขา้ พเจ้าเพือนํา
ข้อมูลดังกล่าวมาจัดทําข้อมูลหลักผูข้ ายตามระบบ GFMIS ซึงต้องใช้ระยะเวลาไม่
ตํากว่า 2 อาทิตย์ และเมือคํานวณดูแล้วกว่าทัง 16 สาขา และ 6 อําเภอ จะได้ขอ้ มูล
ครบถ้วนจะต้องใช้เวลาเกินกว่า 1 เดือน ในขันตอนต่างๆ ทางข้าพเจ้าก็ได้มีการ
ประสานงานกับสาขาและอําเภออยูอ่ ย่างสมําเสมอเพือให้เกิดความเข้าใจและได้
ข้อมูลมาครบถ้วนถูกต้อง โดยสาขาและอําเภอก็ได้ให้ความร่ วมมือในทุกเรื องที
แจ้งให้ทราบเป็ นอย่างดีดว้ ยเช่นกัน
เมือได้เอกสารครบถ้วนในแต่ละเรื องทีส่ งมา ข้าพเจ้าได้ดาํ เนิ นการจัดทํา
บันทึ กขออนุมตั ิจดั ซื อจัดจ้างเพือเสนอผูม้ ีอาํ นาจอนุ มตั ิ และเมืออนุมตั ิเรื องแล้วก็
จะส่งเรื องไปให้ทางสาขาและอําเภอเพือแจ้งให้ผรู ้ ับจ้างดําเนินการตามใบสังซื อสัง
จ้าง เสร็ จแล้วทางสาขาและอําเภอได้ท ําการตรวจรั บเรี ยบร้ อยแล้ว จึ งส่ งมาให้
จังหวัดเพือดําเนินการเบิกจ่ายเงินให้ผรู ้ ับจ้างต่อไป
ซึงข้าพเจ้าได้จดบันทึกในช่วงระยะเวลาตังแต่เดือนมิถุนายน – กันยายน
2550 จัดทําบันทึ กขออนุ มตั ิ และใบสังซื อสังจ้างเป็ นจํานวนทังสิ น 98 เรื อง และ
สั ญ ญาทังสิ น 7 เรื อง โดยทุ ก เรื องนันสามารถเบิ ก จ่ า ยเงิ น ได้ภ ายในวัน ที 30
กันยายน 2550
ความสําเร็ จของงานในครังนี ข้าพเจ้าได้รับรู ้วา่ การประสานงานและการ
ให้ความร่ วมมือระหว่างกันนันมีความสําคัญกับการดําเนิ นงานให้สาํ เร็ จเป็ นอย่าง
ยิง หากเกิดความไม่เข้าใจในสิ งที แจ้งให้ทราบ ก็อาจทําให้เกิดความล่าช้า ซึ งเป็ น
อุปสรรคในการทํางาน โดยในการทํางานกับคนจํานวนมาก การประสานงาน การ
สื อสารเพือให้ได้ขอ้ มูลที ถูกต้องตรงกันนันเป็ นเรื องทีสําคัญ หากแต่ละคนไม่ให้
ความร่ วมมือทีดี ก็จะไม่ได้รับความสําเร็ จของงานซึงมีการกําหนดเวลาทีแน่นอนได้
ข้าพเจ้าขอขอบคุณเจ้าหน้าที ของสาขา อําเภอ ที จัดเตรี ยมเอกสารต่างๆ
ให้ ค รบถ้ว น เจ้า หน้ า ที การเงิ น ของจัง หวัด ที นํา เรื องไปเบิ ก จ่ า ยได้ทัน ตาม
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กําหนดเวลา และหัวหน้าฝ่ ายอํานวยการซึ งได้ให้คาํ ปรึ กษาและช่วยประสานงาน
กับทางสาขาและอําเภออีกทางหนึง
บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets) หรือความรู้ ทไี ด้ จากเรืองเล่ า
ซึงเป็ นปัจจัยทีท าํ ให้ งานสําเร็จ
 อดทนในการทํางาน
 อุทิศเวลาให้กบั ทางราชการ
 ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกด้วยดี
 ปฏิบตั ิงานด้วยความละเอียดรอบคอบ
 รู ้จกั จัดสรรเวลา ทีมีจาํ กัดให้ได้ผลสําเร็ จมากทีสุด
 มีความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิงานด้านพัสดุเป็ นเลิศ
 วางแผนขันตอนการปฏิบตั ิงานเรี ยงลําดับความสําคัญของงาน
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บันทึกการเล่ าเรืองประสบการณ์ ความสําเร็จ
ผู้เล่ า
นางสาวนภัสนันท์ ปานทอง
ตําแหน่ ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน
ชือเรือง
คนละไม้คนละมือ
เป็ นการแก้ปัญหาเกีย วกับ เจ้าหน้าทีขาดประสบการณ์ในการจัดซือจัดจ้าง
เหตุการณ์ นีเ' กิดขึน' เมือ
เดือนธันวาคม พ.ศ.2551
สถานที
สํานักงานทีดินจังหวัดยะลา
เนือ' เรืองย่ อ
เมือเดือนพฤศจิกายน 2551 ข้าพเจ้าได้ยา้ ยมาดํารงตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิ บตั ิงาน สังกัด สํานักงานที ดิ นจังหวัดยะลา ได้รับแต่งตังให้ปฏิ บตั ิหน้าที เป็ น
เจ้าหน้าทีพัสดุ ซึงก่อนหน้านีข้าพเจ้าดํารงตําแหน่ง เจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี ระดับ 2
ในสํานักงานที ดิ นจังหวัดสาขาเบตง มีความรู ้เกี ยวกับพัสดุน้อย แต่เมือมาปฏิ บตั ิ
หน้าทีเกียวกับพัสดุแล้ว ต้องศึกษาระเบียบพัสดุ และขันตอนดําเนิ นการจัดหาพัสดุ
แต่ละวิธีมากขึน
ต้นเดือนธันวาคม 2551 ผ่านมา ข้าพเจ้าได้รับหนังสื อให้จดั ซือครุ ภณั ฑ์
คอมพิวเตอร์ จํานวน 7 ชุด โดยไม่ได้ระบุคุณลักษณะเกียวกับเครื องคอมพิวเตอร์
เลย ต้องดําเนินการจัดซือ และก่อหนีผูกพันให้แล้วเสร็ จภายในวันที 31 ธันวาคม
2551 ข้าพเจ้าเองไม่มีความรู ้เกียวกับคุณลักษณะเครื องคอมพิวเตอร์มากนัก ต้อง
ศึกษาหาข้อมูลเกียวกับเครื องคอมพิวเตอร์จากเพือน และอินเตอร์เน็ต ในการจัดซือ
ครังนีวงเงินงบประมาณเกิน 100,000 บาท ต้องจัดซือโดยวิธีสอบราคาหรื อวิธีพิเศษก็ได้
ในการดําเนินการจัดซือโดยวิธีสอบราคาแต่ละครังต้องใช้เอกสารจํานวน
มาก ไม่ว่าขันตอนการทํารายงานขออนุ มตั ิจดั ซื อ จัดเตรี ยมเอกสารเพือสอบราคา
ประกาศสอบราคา คํา สังแต่ ง ตังคณะกรรมการสอบราคา พิ ม พ์เ อกสารส่ ง ให้
ห้างหุ ้นส่ วน ร้านค้าต่างๆ เกี ยวกับธุ รกิ จคอมพิวเตอร์ และส่ วนราชการต่างๆ เช่น
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สํานักงานทีดินจังหวัด ประชาสัมพันธ์จงั หวัด สถานี วิทยุกระจายเสี ยงเพือประชาสัมพันธ์
ให้ทราบทัวกัน
การปฏิบตั ิงานครังนี ได้ขอคําปรึ กษาแนะนําจากเจ้าหน้าทีของกรมทีดิ น
หลายท่าน และผูร้ ่ วมงานซึงเป็ นพีๆ เพือนๆ ภายในสํานักงานเดียวกัน คอยให้คาํ แนะนํา
ช่วยเหลือและจัดเตรี ยมเอกสารจนงานแล้วเสร็ จ ไม่วา่ จะเป็ นเวลาเลิกงานแล้ว
นับว่าเป็ นประสบการณ์ครังแรกของข้าพเจ้าในการจัดซื อจัดจ้างโดยวิธี
สอบราคา การดําเนิ นการจัด ซื อเครื องคอมพิ วเตอร์ ผ่านไปด้ว ยดี และเสร็ จสิ น
ภายในตามกําหนด ข้าพเจ้ามีความรู ้สึกดี และประทับใจผูร้ ่ วมงานทุกคนมาก ทีคอย
ให้คาํ แนะนํา ช่วยเหลือตลอดเวลา จนถึงทุกวันนี
บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets) หรือความรู้ ทไี ด้ จากเรืองเล่า
ซึงเป็ นปัจจัยทีท าํ ให้ งานสําเร็จ
 ศึกษาหาข้อมูลทีเกียวกับระเบียบพัสดุฯ วิธีการสอบราคา
 ศึกษาคุณลักษณะของเครื องคอมพิวเตอร์ ให้สามารถใช้ปฏิบตั ิงานใน
ราชการได้
 ปรึ กษาและคําแนะนําจากเจ้าหน้าทีจากกรมทีดินและเจ้าหน้าที
ผูร้ ่ วมงานภายในสํานักงาน
 ระดมเจ้าหน้าทีในฝ่ ายทุกคนให้ช่วยกันจัดทําเอกสารต่างๆ
 หัวหน้าฝ่ ายประสานงาน และใช้อาํ นาจหน้าทีดําเนินการต่างๆ
 แบ่งงานและทํางานทีได้รับมอบหมายอย่างรวดเร็ ว
 สามารถทํางานได้สาํ เร็ จตามเวลาทีกําหนด
แก่ นความรู้ (Core Competence)
 งานเสร็ จครบถ้วน ร่ วมด้วยช่วยกัน สร้างสัมพันธ์ในองค์กร
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บันทึกการเล่ าเรืองประสบการณ์ ความสําเร็จ
ผู้เล่ า
นางสาวชาดาภรณ์ แพงดี
ตําแหน่ ง
เจ้าพนักงานทีดินปฏิบตั ิงาน
ชือเรือง
ประสบการณ์ลาหน้
ํ าทีพัสดุ
เป็ นการแก้ปัญหาเกีย วกับ ความขัดแย้งในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าทีผูร้ ับซอง
เหตุการณ์ นีเ' กิดขึน' เมือ
7 พฤษภาคม 2552
สถานที
สํานักงานทีดินจังหวัดนครพนม
เนือ' เรืองย่ อ
เนื องจากข้าพเจ้าได้รับบัญชาจากผูบ้ งั คับบัญชาให้ดาํ เนิ นการประกาศ
สอบราคาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ และตัวข้าพเจ้ามีหน้าทีเป็ นเจ้าหน้าทีผูร้ ับ
ซองจากผูป้ ระกอบการ เมือถึงวันเปิ ดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ดาํ เนิ นการ
เปิ ดซองสอบราคา และได้มี ผูป้ ระกอบการรายหนึ งได้เ สนอราคาตําสุ ด ไม่ ไ ด้
รั บ รองสํา เนาในเอกสารนอกซอง ทํา ให้ค ณะกรรมการมี ค วามเห็ นยกเลิ ก การ
ประกาศสอบราคาในครังนี โดยใช้เหตุผลทีว่าเพือประโยชน์แก่ทางราชการ โดยส่ ง
เรื องมายังฝ่ ายอํานวยการดําเนิ นการประกาศให้มีการยกเลิ กการสอบราคาครังนี
โดยท่านประธานเปิ ดซองสอบราคาได้มาตําหนิ ขา้ พเจ้าว่า ข้าพเจ้าไม่ได้ตรวจสอบ
เอกสารทีผูป้ ระกอบการก่อนรับซอง ซึ งข้าพเจ้าก็โต้แย้งในใจว่า ไม่ใช่หน้าทีของ
ข้าพเจ้า เพราะก่อนเปิ ดซองประธานและคณะกรรมการจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผูป้ ระกอบการก่อนจะเปิ ดซอง ข้าพเจ้าได้สอบถามไปยังพัสดุกรมทีดิ นว่าใน
การกระทําดังกล่าว ข้าพเจ้าปฏิ บตั ิถูกตามระเบี ยบหรื อไม่ หากคณะกรรมการจะ
ยกเลิกการสอบราคาชอบฯหรื อไม่ และจะปฏิบตั ิอย่างไรหากเกิดเหตุการณ์แบบนี
ข้าพเจ้าก็ได้รับคําชีแจงจากกองพัสดุ กรมทีดินว่า
1. เจ้าหน้าทีผูร้ ับซองไม่ได้มีหน้าทีตรวจสอบคุณสมบัติของผูป้ ระกอบการ
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2. คณะกรรมการเปิ ดซองจะต้อ งทําการตรวจสอบคุ ณสมบัติ ของ
ผูป้ ระกอบการก่อนทําการเปิ ดซอง
3. หากคณะกรรมการเปิ ดซองจะยกเลิกจะต้องมีเหตุผลในการยกเลิก
4. ถ้าหากว่ารายที 1 มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง จะต้องพิจารณารายที 2, 3, 4
จนกว่าจะได้ผปู ้ ระกอบการ
เมื อได้ รั บ คํา แนะนํ า ดั ง นี ข้ า พเจ้ า ก็ ไ ด้ เ สนอผู ้บั ง คั บ บั ญ ชาเพื อให้
ผูบ้ งั คับบัญชาพิจารณาต่อไป
บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets) หรือความรู้ ทไี ด้ จากเรืองเล่า
ซึงเป็ นปัจจัยทีท าํ ให้ งานสําเร็จ
 ศึกษาระเบียบปฏิบตั ิอย่างรอบคอบ
 สอบถามผูม้ ีความรู ้ ผูม้ ีประสบการณ์
 มีความมานะไม่ยอ่ ท้อต่อปั ญหา
 มีสติรอบคอบ หมันศึกษาหาความรู ้ในการปฏิบตั ิงาน
 อดทน อดกลัน ต่อปั ญหาการขัดแย้งในการทํางาน
 รายงานผูบ้ งั คับบัญชา เพือพิจารณาสังการ
แก่ นความรู้ (Core Competence)
 ศึกษาหาความรู ้
 อดทน อดกลัน
 มีสติในการทํางาน
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บันทึกการเล่ าเรืองประสบการณ์ ความสําเร็จ
ผู้เล่ า
นางสาวเบญจวรรณ เพียรไทย
ตําแหน่ ง
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
ชือเรือง
ฟ้ ามีตา
เป็ นการแก้ปัญหาเกีย วกับ การจัดซือจัดจ้าง
เหตุการณ์ นีเ' กิดขึน' เมือ
พ.ศ.2552
สถานที
สํานักงานทีดินจังหวัดเชียงใหม่
เนือ' เรืองย่ อ
ข้าพเจ้าและผูร้ ่ วมงาน (นายทวี คันทะวงค์) ได้รับมอบหมายงานให้เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการดําเนินการจัดซือ จัดจ้าง จัดเช่า ของสํานักงานทีดินจังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานทีดินจังหวัดฯ สาขา 12 สาขา ส่วนแยก 2 ส่วนแยก และสํานักงานทีดินอําเภอ
7 อําเภอ
ในช่วงประมาณเดือนธันวาคม 2551 สํานักงานทีดินอําเภอแม่อาย ได้รับ
การจัดสรรเงิ นงบประมาณในการจัดจ้างปรับปรุ งซ่ อมแซมอาคารสํานักงานทีดิ น
อําเภอแม่อาย จํานวนเงิน 190,000 บาท (หนึงแสนเก้าหมืนบาทถ้วน)
ข้าพเจ้าและคุณทวีฯ จึงรี บเตรี ยมดําเนินการจัดซือจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา
ตามระเบี ยบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที แก้ไขเพิมเติม
และเสนอขออนุมตั ิดาํ เนินการจัดซือจัดจ้างตามระเบียบฯ ทุกขันตอน
เมื อได้รับอนุ มตั ิ ให้ดาํ เนิ นการจัดซื อจัดจ้างเรี ยบร้ อยแล้ว จึ งได้ทาํ การ
ประชาสัมพันธ์และติดประกาศแจ้งให้ผูส้ นใจทราบโดยทัวกัน พร้อมทังประกาศ
ผ่านเว็บไซต์จงั หวัดเชียงใหม่ ปรากฏว่ามีผมู ้ ารับเอกสาร การจ้างปรับปรุ งซ่อมแซม
อาคารสํานักงานทีดินอําเภอแม่อาย จํานวนมากประมาณ 20 กว่าราย
ในช่วงระยะเวลาประกาศรับเอกสารแบบแปลนและยืนซองเอกสารสอบ
ราคาซึงประกาศตามระเบียบฯ ต้องไม่นอ้ ยกว่า 10 วันนัน ในวันสุดท้าย จะมี
27

ผูส้ นใจมารับเอกสารการจ้างปรับปรุ งซ่อมแซมอาคารสํานักงานทีดินอําเภอแม่อาย
ประมาณ 6 – 7 ราย ซึงข้าพเจ้าในฐานะเจ้าหน้าทีผูป้ ฏิบตั ิงาน รู ้สึกผิดสังเกตว่า
ทําไมบริ ษทั /ห้างร้าน ถึงมารับเอกสาร แบบแปลนฯ ในวันสุดท้าย แล้วเขาเหล่านัน
จะถอดแบบ ประมาณราคาค่าก่อสร้างทันหรื อ รายสุดท้าย บริ ษทั A (นามสมมุติ)
มาขอรับเอกสารแบบแปลนเวลาประมาณ 15.30 น. ซึงข้าพเจ้าได้สอบถามแบบ
พูดคุยกันว่า จะสามารถถอดแบบ ประมาณราคาค่าก่อสร้างทันหรื อ เพราะเหลือ
เวลาไม่มาก ก็จะปิ ดการรับซองเสนอราคาเวลา 16.30 น.แล้ว เจ้าหน้าทีของบริ ษทั
A ก็ยนื ยันว่าสามารถถอดแบบ ประมาณราคาทันเวลา
ในขณะทีรอเวลา ให้ผสู ้ นใจรับจ้างยืนแบบเอกสารเสนอราคา ปรากฏว่ามี
ผูส้ นใจยืนซองเสนอราคาเพียง 3 ราย จนถึงเวลาประมาณ 16.30 น. จึ งปิ ดการรับ
ซองเสนอราคา
ข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่า เจ้าหน้าทีบริ ษทั A ดังกล่าว ไม่ยนซองเสนอราคา
ื
แต่อย่างใด
พอรุ่ งขึนเช้าอีกวันของการทํางาน ได้รับทราบข่าวว่า เจ้าของบริ ษทั A
ได้มาร้องเรี ยน กับเจ้าพนักงานที ดินจังหวัดเชี ยงใหม่วา่ ถูกขัดขวางการเข้าเสนอ
ราคายืนซองสอบราคาครังนี
ข้าพเจ้าในฐานะเจ้าหน้าทีผูป้ ฏิบตั ิงาน ถูกตังกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
กรณี ถูกขัดขวางการเข้าเสนอราคายืนซองสอบราคาดังกล่าว
ทําให้ขา้ พเจ้ารู ้สึกกังวลว่า กว่าเรื องจะยุติ จะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริ ง อาจจะไม่สามารถก่อหนี ผูกพันภายในระยะเวลาทีกรมทีดินกําหนดได้
ต้องคอยรายงานให้กรมทีดินทราบเป็ นระยะ
แต่หลังจากนัน เหตุการณ์ต่างๆ ก็ผ่านไปด้วยดี เราไม่ได้เป็ นอย่างที เขา
กล่าวหา เราดําเนินการตามระเบียบงานพัสดุ ด้วยความถูกต้อง ไม่ได้มีส่วนได้ส่วน
เสี ยประโยชน์กบั ผูใ้ ด
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ฉะนัน การดําเนินการอะไรก็แล้วแต่ ทุกอย่างจะสําเร็ จลุล่วงได้ดี เราต้อง
มีคุณธรรมประจําใจ ในการทํางานด้วยความตังใจดี อดทน และอดกลัน
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ผู้เล่ า
นางสาวสโรจนา บุญชัย
ตําแหน่ ง
พนักงานธุรการชํานาญงาน
ชือเรือง
ไม่มีประสบการณ์
เป็ นการแก้ปัญหาเกีย วกับ การจัดซือจัดจ้าง
เหตุการณ์ นีเ' กิดขึน' เมือ
ปี งบประมาณ 2550
สถานที
สํานักงานทีดินจังหวัดนครศรี ธรรมราช
เนือ' เรืองย่ อ
เมื อตอนที ย้า ยมาทํา งานในหน้า ที พนัก งานธุ ร การในสํา นัก งานที ดิ น
จังหวัดนครศรี ธรรมราช ช่วงปลายปี งบประมาณ ก็ได้รับมอบหมายให้ทาํ งานด้าน
พัสดุ ต้องดําเนินการจัดซือจัดจ้างตามทีงบประมาณจัดสรรมาให้ ซึงในช่วงปลายปี
ก็จะมีการจัดสรรงบประมาณมาให้เยอะมาก
การย้ายมาทําหน้าทีใหม่ ซึ งไม่เคยเรี ยนรู ้งานด้านนี มาก่อน ประกอบกับ
เป็ นช่วงทีต้องรี บดําเนินการเพราะใกล้จะสิ นปี งบประมาณนัน ยิงทําให้ตอ้ งพบกับ
ปั ญหามากมาย ไม่วา่ จะเป็ นระเบียบพัสดุ วิธีการจัดซื อจัดจ้าง เพราะทีผ่านทํางาน
ด้านการเงินและบัญชี และทํางานในหน่วยงานย่อย การทํางานในช่วงทีต้องรี บจึ ง
ใช้วิธีการทําตามตัวอย่างทีผ่านมา หรื อทีเรี ยกง่ายๆ ว่าทําตามทีเขาบอกเพราะไม่มี
เวลาจะศึกษาระเบียบพัสดุมากนัก ทํางานการจัดทําใบสังซื อ หรื อแม้แต่การป้ อน
ข้อมูลหลักผูข้ าย ส่ งเข้าระบบ GFMIS เกิดการผิดพลาดส่ งไม่ผ่าน หรื อผ่านแต่ไม่
ตรงหมวดสิ นทรัพย์ทาํ ให้ตอ้ งมาปรับปรุ งรายการบัญชี
ปั ญหาอีกอย่างทีเจอ ก็คือการทํางานทีเราไม่มีประสบการณ์ และไม่ตรง
กับตําแหน่งไม่เคยได้รับการอบรม ระเบียบพัสดุทีมีก็บอกแค่ระเบียบจริ งๆ วิธีการ
ในการจัดซื อจัดจ้าง การสอบราคา ขันตอนแต่ละขันตอนไม่มีในระเบียบว่าจะทํา
อะไรก่อนอะไรหลัง ไม่ได้บอกไว้ ตัวอย่างเช่น การสอบราคาสิ งปลูกสร้าง ซ่ อมแซม
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อาคารสํานักงาน ซึ งไม่รู้มาก่ อนเลยว่า ต้องตังกรรมการกําหนดราคากลางด้ว ย
ก็เ ลยใช้ร าคาที ช่ า งโยธาประมาณมาให้ หรื อ ไม่มี ง บประมาณที ได้รั บ จัด สรร
เป็ นตัวกําหนดราคากลาง เพราะในระเบียบพัสดุก็ไม่ได้บอกไว้
การแก้ปัญหาทังหมดทีทําได้ก็คือศึกษาระเบี ยบเกียวกับพัสดุให้ละเอียด
รอบคอบมากขึน นอกจากศึ กษาระเบี ยบเกี ยวกับพัสดุแล้ว ก็ปรึ กษาขอคําแนะนํา
จากพีๆ ที ปฏิ บตั ิ งานด้านนี ในจังหวัดนครราชสี มา ขอคําปรึ กษาไปยังกองพัสดุ
สํานักงานตรวจเงิ นแผ่นดิ นเกี ยวกับวิธีการทํางานด้านการจัดซื อจัดจ้าง รวมทัง
ปรึ กษากองคลัง ในการจัดส่งข้อมูลในระบบ GFMIS ซึ งบางครังส่ งไปแล้วไม่ผ่าน
ระบบแจ้งมาเป็ นอักษรย่อ ซึ งไม่รู้ว่าที แจ้งมาไม่ผ่านนัน มันผิดพลาดตรงไหน
นอกจากศึกษาระเบียบเกียวกับพัสดุแล้ว ได้รับคําแนะนําจากสํานักงานตรวจเงิ น
แผ่นดินให้ศึกษาระเบียบวิธีการงบประมาณในส่วนทีเกียวข้องกับการจัดซื อจัดจ้าง
ซึ งปั จจุบนั ก็ทาํ งานการทํางานด้านนี เป็ นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ ว และโปร่ งใส ไม่
ขัดกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ
นอกจากตัวเองจะต้องศึกษาระเบียบแล้ว อยากให้จดั อบรมเจ้าหน้าทีผูซ้ ึ ง
ปฏิ บัติงานด้านพัสดุ บ้าง เพราะเท่ าที ทราบส่ วนใหญ่ผูท้ ี ปฏิ บัติงานด้านนี ดํารง
ตําแหน่ งอืน ไม่ใช่เจ้าหน้าที พัสดุโดยตรง รวมถึงจัดอบรมการส่ งข้อมูลในระบบ
GFMIS ด้วย เพราะถึงแม้วา่ จะศึกษาระเบียบพัสดุแล้ว ในการทํางานบางครังก็ตอ้ ง
อาศัยประสบการณ์จากผูท้ ี ได้ผ่านงานด้านนี มา อยากให้จดั ทําหนังสื อทีรวบรวม
ลําดับขันตอนในการจัดซื อจัดจ้างของแต่ละวิธี ปั ญหาทีพบในการจัดส่ งข้อมูลใน
ระบบ GFMIS และแนวทางในการแก้ปัญหา เพือจะได้เป็ นแนวทางในการทํางานที
ถูกต้องมากขึน
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ผู้เล่ า
นางสาวทิวลักษณ์ สถาน
ตําแหน่ ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน
ชือเรือง
ซือทีไหนดี
เป็ นการแก้ปัญหาเกีย วกับ การจัดซือพัดลมอุตสาหกรรม 22 นิว
เหตุการณ์ นีเ' กิดขึน' เมือ
ช่วงเดือนมีนาคม 2552 สํานักงานทีดินจังหวัดน่าน
เนือ' เรืองย่ อ
เหตุการณ์นีเกิดในช่วงทีข้าพเจ้าบรรจุเข้ารับราชการกรมทีดินได้เพียงไม่
นาน คือบรรจุได้ยงั ไม่ถึง 2 เดือน คือช่วงเดือนมีนาคม 2552 ในช่วงนันมีโครงการ
ทีสํานักงานทีดินแต่ละจังหวัดได้รับจัดสรรพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 22 นิ ว โดย
สํานักงานทีดินจังหวัดน่านได้รับจัดสรรพัดลม จํานวน 10 ตัว ให้จงั หวัดและสาขา
รวม 5 แห่ง ๆ ละ 2 ตัว
ในการจัดซือพัดลมดังกล่าว กองแผนงาน กรมทีดิน ได้มีหนังสื อแจ้ง
รายละเอียด จํานวน และเงือนไขว่าต้องจัดซือจาก Home Pro ทีจังหวัดพิษณุโลก
ซึงจังหวัดหลายจังหวัดในเขตภาคเหนือต้องซือจากทีนีทุกจังหวัด ซึงพิจารณาดู
แล้ว ไม่สะดวกทังการติดต่อ การขนส่ง และการทําสัญญาต่างๆ ทีสําคัญกว่านัน
สาขาทัง 4 สาขา ก็เร่ งรัดอยากจะใช้พดั ลมอุตสาหกรรมไปใช้ให้บริ การประชาชน
โดยเร็ ว จึงได้ตดั สิ นใจโทรไปสอบถามสํานักงานทีดินจังหวัดใกล้เคียงว่าได้จดั ซือ
หรื อยัง และจัดซือตามเงือนไขของกรมทีดินหรื อไม่ พบว่าบางจังหวัดยังไม่กล้า
ตัดสิ นใจในการจัดซือ ยังรี ๆ รอ ๆ อยู่ และบางจังหวัดก็ดาํ เนินการจัดซือไปโดย
ไม่อิงเงือนไขของกรมทีดิน คือได้จดั ซือภายในจังหวัดไปแล้วจากการสอบถาม
จังหวัดใกล้เคียงเป็ นข้อมูลเบืองต้นแล้วนัน จากนันจึงได้สอบถามไปยัง Home Pro
พิษณุโลก ซึงเป็ นคําตอบทีไม่ชดั เจนว่ากรมทีดินได้ทาํ ความตกลงไว้กบั Home Pro
อย่างไรจากนันจึงได้ตดั สิ นใจสํารวจราคาพัดลมอุตสาหกรรม 22 นิว ดังกล่าวใน
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จังหวัดน่าน เปรี ยบเทียบกับราคาของ Home Pro แล้ว มีราคาเท่ากัน จึงเห็นว่าจัดซือ
ภายในจังหวัดน่านน่าจะสะดวกกว่าในหลายๆ เรื อง จึงได้นาํ ความปรึ กษาเพือขอ
คําแนะนําจากเจ้าพนักงานทีดินจังหวัด ได้รับคําแนะนําว่าการจัดซือภายในจังหวัด
น่าจะเป็ นการดีกว่า แต่ทงนี
ั ทังนันควรจะปรึ กษากับทางกองแผนงาน เพือจะได้
ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง จากนันจึงได้โทรศัพท์ไปปรึ กษากับทางกองแผนงาน เพือขอ
อนุญาตดําเนินการจัดซือพัดลมดังกล่าวจากภายในจังหวัด และได้รับการอนุญาต
ในทีสุดจึงได้ดาํ เนินการจัดซือภายในจังหวัด และส่งมอบให้แก่สาขาทัง 4
สาขา ไว้ใช้เพือบริ การประชาชนได้อย่างน่าพอใจ
บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets) หรือความรู้ ทไี ด้ จากเรืองเล่า
ซึงเป็ นปัจจัยทีท าํ ให้ งานสําเร็จ
 ติดต่อสอบถามสํานักงานทีดินจังหวัดใกล้เคียงเรื องการจัดซือพัดลม
ของแต่ละจังหวัด
 สํารวจราคาตลาดพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 22 นิว ภายในจังหวัด เพือ
เปรี ยบเทียบกับราคาจาก Home Pro
 เปรี ยบเทียบข้อดี/ข้อเสี ย ของการจัดซือภายในจังหวัด และซือตาม
เงือนไขของกรมทีดินว่าวิธีใดเหมาะสมกว่า
 ปรึ กษากับเจ้าพนักงานทีดินจังหวัดในการจัดซือจัดจ้างเพือขอคําแนะนํา
 ปรึ กษากองแผนงาน กรมทีดิน เพือขออนุญาตจัดซือจัดจ้างภายในจังหวัด
 จัดซือภายในจังหวัด แก้ไขปัญหาเรื องการขนส่ง และได้ราคาทีเหมาะสม
 ปฏิบตั ิตามระเบียบ และสาขามีความพึงพอใจทีได้รับพัดลมไปไว้ใช้
บริ การประชาชนภายในสํานักงาน
แก่ นความรู้ (Core Competence)
 สะดวกจัดซือ
 ประหยัดขนส่ง
 ตกลงสบาย
 ง่ายต่อการทําสัญญา  สาขาพอใจ
 รู ้จกั ใช้ระเบียบ
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บันทึกการเล่ าเรืองประสบการณ์ ความสําเร็จ
ผู้เล่ า
นางสาวจารุ นนั ท์ ยงภูมิพทุ ธา
ตําแหน่ ง
นักวิชาการพัสดุชาํ นาญการ
ชือเรือง
ทังขูท่ งปลอบ
ั
เป็ นการแก้ปัญหาเกีย วกับ การจัดซือวัสดุ
เหตุการณ์ นีเ' กิดขึน' เมือ
ประมาณเดือน กพ. – มี.ค. 2552
สถานที
ฝ่ ายจัดหา กองพัสดุ กรมทีดิน
เนือ' เรืองย่ อ
ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2552 ได้ดาํ เนินการจัดซือวัสดุรายการ
โปรแกรมสําเร็ จรู ป ซึงใช้เงินงบประมาณของปี 2551 ซึงรายการดังกล่าวกรมทีดิน
ได้ทาํ สัญญากับผูข้ ายรายหนึงแล้ว แต่ผขู ้ ายไม่สามารถส่งของได้ และกรมฯได้บอก
เลิกสัญญาแล้วดําเนินการจัดซือใหม่ ปรากฏว่าผูท้ ีชนะการสอบราคาซึงเสนอราคา
ตําสุดนัน เสนอราคาสูงกว่าราคาเดิมตามสัญญา และกองคลังไม่สามารถจัดสรรเงิน
งบประมาณปี 2552 มาสมทบเพิมเติมได้ ทําให้ตอ้ งลดจํานวนการจัดซือลงให้อยู่
ภายในวงเงินทีมีอยูต่ ามสัญญาเดิม และแจ้งเป็ นหนังสื อให้ผชู ้ นะการสอบราคาทราบ
และเข้าทําสัญญา แต่ผชู ้ นะการสอบราคาได้ประสานกลับมาว่า หากกรมลดจํานวนลง
เป็ นการผิดเงือนไขจากการประกาศสอบราคา ไม่สามารถเข้าทําสัญญาได้ และให้
กรมฯยกเลิกการสอบราคา ซึงขณะนันใกล้จะหมดกําหนดการยืนราคาแล้ว ข้าพเจ้า
กลัวว่าจะไม่สามารถก่อหนีผูกพันได้ทนั จะทําให้ทางราชการเสี ยหาย จึงได้โทรฯ
ประสาน ชีแจงให้ทราบเหตุผลความจําเป็ นทีจะต้องลดจํานวนลง แต่ก็แจ้งให้บริ ษทั ฯ
ทราบว่า จะนําส่วนทีลดจํานวนลงมาจัดซือใหม่ แต่ทางบริ ษทั ฯ ก็ยงั ไม่ยนิ ยอม ซึง
ข้าพเจ้าสื บทราบมาว่าปั จจุบนั ราคาของวัสดุดงั กล่าวได้ปรับสูงขึน บริ ษทั ฯ จึงไม่
อยากทําสัญญา และพยายามดึงเวลาเพือให้หมดกําหนดการยืนราคา ข้าพเจ้าจึงทํา
หนังสื ออีกฉบับแจ้งกําหนดเวลาให้บริ ษทั ฯ เข้าทําสัญญา มิฉะนันจะเรี ยกผูเ้ สนอ
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ราคารายถัดไปเข้าทําสัญญา พร้อมแจ้งว่า บริ ษทั ฯ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วน
ทีสูงกว่าและอาจถูกพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิงงานตามระเบียบฯของทางราชการ พร้อม
ทังโทรฯ ประสานอธิบายวิธีการทีเราจําเป็ นต้องทําตามระเบียบฯ จนบริ ษทั ฯ เข้าใจ
และยินดีเข้าทําสัญญากับกรมทีดินได้ทนั ก่อนทีจะหมดเวลายืนราคา ทําให้ขา้ พเจ้า
สามารถก่อหนีผูกพันได้สาํ เร็ จ ไม่ทาํ ให้ทางราชการเสี ยหาย
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บันทึกการเล่ าเรืองประสบการณ์ ความสําเร็จ
ผู้เล่ า
นางสาวสุทธิลกั ษณ์ กฤดานรากรณ์
ตําแหน่ ง
นักจัดการงานทัวไปชํานาญการ
ชือเรือง
เปิ ดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
เป็ นการแก้ปัญหาเกีย วกับ การจัดซือวัสดุ
เหตุการณ์ นีเ' กิดขึน' เมือ
ประมาณเดือนมีนาคม 2552
สถานที
สํานักงานทีดินจังหวัดเพชรบูรณ์
เนือ' เรืองย่ อ
ด้วยข้าฯ ได้รับแต่งตังเป็ นหัวหน้าฝ่ ายอํานวยการ ข้าฯ รู ้สึกหนักใจมาก
เนืองจากเป็ นงานใหม่ ทีข้าฯ ไม่เคยศึกษาระเบียบเกียวกับการจัดซื อจัดจ้างมาก่อน
การปฏิ บัติ ง านต่ า งๆ ในฝ่ าย ต้อ งพึงพาเจ้า หน้า ที ผูป้ ฏิ บัติง าน ซึ งก่ อ นมาดํา รง
ตําแหน่ งนี ก็เคยมีความบาดหมางกับเจ้าหน้าที จัดซื อจัดจ้าง ที ทําตนเป็ นเจ้าแม่
วางอํานาจ ถ้าผูใ้ ดจะเบิกของต้องคอยงอนง้อ กว่าจะได้ของทีขอเบิ กมาใช้ ทุกคน
ในฝ่ ายจะต้องเกรงกลัว และคิดว่างานจัดซื อจัดจ้างไม่มีผูใ้ ดจะทําหน้าทีแทนเขาได้
มี เ ขาเพี ยงผูเ้ ดี ยวเท่ านัน ที ทํา งานเรื องจัด ซื อเรื องนี ได้ พูด จาถากถางท้าทายว่า
ถ้าสับเปลียนให้เขาทําหน้าที อืน อย่ามาให้เขาสอนงานให้คนอืนทีมาทํางานแทน
นอกจากนีจะซือเครื องเขียนหรื อเรื องการจัดซื อวัสดุมกั จะซื อจากร้านค้าเจ้าประจํา
ซึ งร้านค้านําสิ นค้าบางชนิ ดทีเสื อมคุณภาพมาส่ งให้หน่ วยงาน กรรมการตรวจรับ
ได้ตรวจนับเพียงแต่ดูว่ามีจาํ นวนครบถ้วนเท่านันมิได้มีหลักประกัน หากสิ นค้า
เสื อมคุณภาพ สามารถนํามาเปลียนได้
ข้าฯ เองในฐานะเป็ นหัวหน้าฝ่ ายก็ไม่มีความเชียวชาญงานด้านนี
เนืองจากไม่เคยทํางานเกียวกับการจัดซือจัดจ้างมาก่อน (เคยอยูแ่ ต่งานด้านนิติกรรม
ทีดิน) ต่อมา ข้าฯ ได้รับการฝึ กอบรมหลักสูตร หัวหน้าฝ่ ายอํานวยการ ยอมรับว่า
ได้รับความรู ้เกียวกับงานด้านต่างๆ มากขึน และทําให้ขา้ ฯ คลายความเครี ยดเรื อง
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งานลดลงไปบ้าง (ถึงจะอ่านจากระเบียบ ข้อกฎหมายต่างๆ ยังรู ้สึกสับสน)
นอกจากนี ยังมีคู่มือเกียวกับการจัดซือจัดจ้าง เป็ นเครื องนําทางในการปฏิบตั ิงานใน
หน้าที ได้ระดับหนึง พยายามคิดหาวิธีทีจะปรับการทํางาน ประนีประนอมกับ
เจ้าหน้าทีจัดซือ เพือปรับวิธีขนตอนการจั
ั
ดซือให้มีประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล
บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets) หรือความรู้ ทไี ด้ จากเรืองเล่า ซึงเป็ นปัจจัยที
ทําให้ งานสําเร็จ
 ทําหนังสื อเชิญชวนร้านค้าในท้องที เพือให้ได้ใบเสนอราคาจากร้านค้า
จํานวนมาก
 ขจัดการผูกขาดทีซือวัสดุจากร้านค้าเจ้าประจําเพียงร้านเดียว
 สับเปลียนหน้าทีผูป้ ฏิบตั ิงานจัดซือจัดจ้าง
 จัดให้เจ้าหน้าทีในหน่ วยงานมีความรู ้ สามารถปฏิบตั ิงานทดแทนกัน
ได้อย่างหลากหลาย
 ศึกษาหาความรู ้เกียวกับการปฏิบตั ิงานด้านพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบ
สํานักนายกฯ
 วางแผน กําหนดขันตอนการจัดซื อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล
อย่างคุม้ ค่าของเงิ นงบประมาณของทางราชการ และจดบันทึ กเตือน
ความจํา
 ติดตามงานทีมอบหมาย และตรวจทานงานให้ถูกต้อง
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บันทึกการเล่ าเรืองประสบการณ์ ความสําเร็จ
ผู้เล่ า
นางกรกนก สนใจ
ตําแหน่ ง
นักจัดการงานทัวไปชํานาญการ
ชือเรือง
รวมกันเราอยูแ่ ยกกันเราตาย (ALL – IN – ONE)
เป็ นการแก้ปัญหาเกีย วกับ การจัดซือ
เหตุการณ์ นีเ' กิดขึน' เมือ
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2552
สถานที
สํานักงานทีดินจังหวัดพังงา
เนือ' เรืองย่ อ
เมือเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 ดํารงตําแหน่งนักจัดการงานทัวไปชํานาญ
การ เป็ นหัวหน้าฝ่ ายอํานวยการสํานักงานทีดินจังหวัดพังงา สาขาตะกัวป่ า แต่ช่วย
ราชการเป็ นการประจําทีฝ่ ายอํานวยการ สํานักงานทีดินจังหวัดพังงา ได้รับแต่งตัง
เป็ นเจ้าหน้าทีพัสดุ
กรมทีดินได้โอนเงินงบประมาณ แผนงานบริ หารจัดการภาครัฐ งานด้าน
ทะเบี ยนและรังวัดที ดิ นที บริ การให้แก่ประชาชน เป็ นงบลงทุน เพือจัดซื อเครื อง
คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 5 ชุด เป็ นเงิ น 204,750 บาท และซื อโต๊ะวาง
เครื องคอมพิวเตอร์ จํานวน 5 ชุด เป็ นเงิน 26,000 บาท ซึ งกรมทีดิ นไม่ได้กาํ หนด
คุณลักษณะเฉพาะไว้ ทังสองรายการถ้าดูจากยอดเงินแล้ววิธีการจัดซื อแตกต่างกัน คือ
ยอดทีเกิ น 100,000 บาท ต้องสอบราคาซื อ และยอดที ไม่เกิน 100,000 บาท ตกลงซื อ
ได้
เมื อสํารวจความต้องการของการใช้งานในสํานักงานต่างๆ แล้วพบว่า
สํานักงานที ดิ นอําเภอยังไม่มีเครื องถ่ายเอกสาร สแกน พิมพ์ และส่ งแฟกซ์ แบบ
เลเซอร์ ทีมี คุณภาพการพิมพ์ทีรวดเร็ ว คมชัด โดยเฉพาะเครื องแฟกซ์ สํานักงาน
ที ดิ น จังหวัด มี เ ครื องส่ ง ที ทัน สมัย แต่สํา นักงานที ดิ น อําเภอยัง เป็ นแบบเก่ า ไม่
สามารถสื อสารกันได้ หรื อเครื องถ่ายเอกสารก็เช่นกันในกรณี เร่ งด่วน หรื อการถ่าย
38

เอกสารเพียงเล็กน้อย ต้องออกไปถ่ายข้างนอกสํานักงาน ต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที ไม่
จําเป็ นและเสี ยเวลาอีกในขณะทีอัตรากําลังก็มีนอ้ ยมาก สํานักงานทีดินมีความจําเป็ น
หลักคือเครื องคอมพิวเตอร์ตอ้ งมีคุณลักษณะเฉพาะของเครื องทีดีและรองรับโปรแกรม
การจดทะเบียนของกรมทีดินได้ รองลงมาคือเครื องพิมพ์ทีมีคุณลักษณะเฉพาะของ
เครื องตามความต้อ งการ ได้ท ํา การตรวจสอบคุ ณ ลัก ษณะเฉพาะของเครื อง
ไมโครคอมพิวเตอร์ เครื องสํารองไฟฟ้ า เครื องพิมพ์ โต๊ะวางเครื องคอมพิวเตอร์
พร้อมเก้าอีทางอินเตอร์เน็ต ตัวแทนจําหน่ายจากหลายยีห้อ และจากประสบการณ์ที
เคยใช้มา พบว่าเครื องพิมพ์เลเซอร์ ยีห้อ hp แบบ all – in – one สามารถถ่าย
เอกสาร สแกน พิมพ์ และส่ งแฟกซ์ มีประสิ ทธิ ภาพ ในการใช้งานมาก มีปัญหา
น้อย เครื องคอมพิวเตอร์ยห้ี อเอเซอร์ คุณภาพการใช้งานใช้ได้ มีตวั แทนจําหน่ายใน
พื นที และรั บ ประกัน ถึ ง 3 ปี แต่ เ มื อดู ร าคาแล้ว ยอดเงิ น ที จัดซื อชุ ดเครื อง
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์นนไม่
ั พอ คงซื อได้เฉพาะชุดคอมพิวเตอร์ และเครื องพิมพ์
เท่านัน ยังขาดเครื องสํารองไฟฟ้ าซึ งจําเป็ นต้องมี ในขณะทียอดเงินจัดซื อโต๊ะวาง
เครื องคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี ยังมีเหลือ แต่ละยอดวิธีการซื อไม่เหมือนกัน และ
รหัสงบประมาณก็ไม่เหมือนกัน แต่อยากได้ครุ ภณ
ั ฑ์ตามความต้องการ
แนวทางในการแก้ปัญหาคือ ตัดสิ นใจประกาศสอบราคารวมกันทังสอง
ยอด จัดซื อรวมกัน ผลการจัดซื อมีผูเ้ สนอราคา 3 ราย คณะกรรมการพิจารณาราย
ตําสุด เสนอราคา 230,500 บาท ตํากว่างบประมาณ 250 บาท (งบประมาณ 230,750
บาท) ปั ญหาตามมาคื อเวลาออกใบสังซื อ รหัสงบประมาณไม่เหมื อนกัน จะมา
ถัวจ่ ายก็ไม่ไ ด้ ต้อ งแยกใบสังซื อและต้องตกลงกับ ผูข้ ายในการออกบิ ล เพือจัด
ยอดเงินให้ลงตัว ในทีสุดการออกใบสังซือก็ผา่ นระบบ GFMIS ไปได้ ซึ งเป็ นทีโล่งใจ
ของเจ้าหน้าทีพัสดุทุกคนทีลุน้ การส่งใบสังซือ หรื อใบ PO
การปฏิ บตั ิ งานพัสดุ เราต้องยึดถือระเบี ยบหลัก บางกรณี ระเบี ยบไม่ได้
กําหนดไว้ตายตัว แต่เพือประโยชน์และเป็ นผลดี ต่อทางราชการ ซึ งไม่ได้ส่อไป
ในทางทุจริ ต ก็สามารถกระทําได้
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บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets) หรือความรู้ ทไี ด้ จากเรืองเล่า ซึงเป็ นปัจจัยที
ทําให้ งานสําเร็จ
 ศึ กษาระเบี ยบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที
แก้ไขเพิมเติมเกียวกับวิธีการจัดซื อจัดจ้าง เพือนําความรู ้ไปปฏิบตั ิงาน
ได้อย่างถูกต้อง
 สํารวจความต้องการวัสดุอุปกรณ์ทีมีความจําเป็ นต้องใช้ในการปฏิบตั ิงาน
จากสํานักงานที ดินในจังหวัดพังงา เพือการใช้จ่ายเงิ นงบประมาณให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ
 วางแผนการจัดซือตามวิธีการสอบราคาตามระเบียบ
 นํา เงิ น งบประมาณและวิ ธี ก ารจัด ซื อจัด จ้า ง มาบู ร ณาการร่ ว มกัน
เพือให้การจัดซื อจัดจ้างดําเนิ นการไปตามวัตถุประสงค์ โดยไม่ขดั กับ
ระเบียบปฏิบตั ิ
 จัดทําใบสังซื อพัสดุ หรื อ PO ตามประเภทของรหัสงบประมาณที
ได้รับ
แก่ นความรู้ (Core Competence)
 รู ้ระเบียบ วิธีการ ถามไถ่ เต็มใจปฏิบตั ิ สอบถามความต้องการ บูรณาการ
ร่ วมกัน เพือความสัมฤทธิSผล
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บันทึกการเล่ าเรืองประสบการณ์ ความสําเร็จ
ผู้เล่ า
นางรุ จิเรศ ไม้งาม
ตําแหน่ ง
เจ้าพนักงานทีดินชํานาญงาน
ชือเรือง
การใช้วสั ดุทดแทนกัน
เป็ นการแก้ปัญหาเกีย วกับ การขาดแคลนวัสดุสาํ นักงาน
เหตุการณ์ นีเ' กิดขึน' เมือ
ปี งบประมาณ พ.ศ.2552
สถานที
สํานักงานทีดินจังหวัดบุรีรัมย์
เนือ' เรืองย่ อ
เมื อประมาณช่ วงเดื อนตุลาคม พ.ศ.2551 กรมที ดิ นได้แจ้งรายละเอี ยด
ยอดงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2552 เพือใช้ในการดําเนิ นการ
จัดซื อจัดจ้างซึ งได้จดั สรรเป็ นงบลงทุน และงบดําเนิ นงาน สําหรับงบดําเนิ นงาน
ทีจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับจัดเป็ นวัสดุสํานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ สาํ หรับจัดสรร
ให้แก่ สํานักงานที ดิ นจังหวัด จํานวน 70,000 บาท สํานักงานที ดิ นสาขา 6 สาขา
สาขาละ 20,000 บาท และค่ า วัสดุ สํา นัก งาน สํา นัก งานที ดิ น จัง หวัด จํา นวน
50,000 บาท สํานักงานทีดิ นสาขา 6 สาขา สาขาละ 20,000 บาท สํานักงานทีดิ น
อําเภอ 11 อําเภอ อําเภอละ 12,000 บาท รวมเป็ นจํานวนเงินทังสิ น 492,000 บาท
(สี แสนเก้าหมืนสองพันบาทถ้วน)
ในการดําเนินการจัดซือจัดหาในครังนี ได้ดาํ เนินการโดยวิธีสอบราคา
ใช้เวลารวมทังสิ นจนถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประมาณ 40 วัน ซึงกว่า
จะได้ปริ มาณของวัสดุทีจะประกาศสอบราคาซือต้องใช้เวลาในการหาข้อมูลโดย
การสํารวจความต้องการจากแต่ละฝ่ ายในสํานักงานทีดินจังหวัด สํานักงานทีดิน
สาขา และสํานักงานทีดินอําเภอ ส่งผลให้เกิดปั ญหาในเรื องความล่าช้าในการ
ดําเนินการจัดซือ เมือได้ขอ้ มูลปริ มาณความต้องการวัสดุแล้ว ข้าพเจ้าก็ตอ้ งสื บหา
ราคาวัสดุ แต่ละรายการซึงแบ่งออกเป็ น 5 ประเภทด้วยกัน คือ ประเภทวัสดุ
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สํานักงานทัวไป ประเภทกระดาษ ซอง และสมุก ประเภทแฟ้ ม ประเภทวัสดุ
คอมพิวเตอร์ และประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จํานวนวัสดุทีดําเนินการจัดซือครัง
นีมีจาํ นวนทังสิ น 114 รายการ ในระหว่างทีข้าพเจ้ารอข้อมูลความต้องการวัสดุอยู่
นันข้าพเจ้าต้องรับฟังเสี ยงบ่นจากเจ้าหน้าทีจากหลายท่านอันเนืองมาจากวัสดุทีมี
ความจําเป็ นบางอย่างได้ใช้หมดไปโดยเฉพาะกระดาษถ่ายเอกสารขนาด เอ 4 (AA)
ซึงต้องใช้ปริ มาณมากในแต่ละวัน ข้าพเจ้าต้องใช้ความอดทนอย่างสูงบางทีก็นึก
ท้อแท้ ว่าทําไมเขาไม่เห็นใจเราเลย เพราะราชการไม่วา่ จะทําอะไรก็ตอ้ งมีระเบียบ
ปฏิบตั ิและตามขันตอน ในเมือทุกขันตอนไม่ได้อยูก่ บั เราคนเดียว ถ้าเป็ นไปได้ก็
อยากมีเงินในมือใครอยากได้อะไรก็ไปซือมาให้ จะได้ถูกใจทุกคน อยากเปลียนคน
พูดมาทําหน้าทีแทน แล้วโดนอย่างทีเราเคยโดนจะรู ้สึกยังไง...ในระหว่างที
ดําเนินการจัดซืออยูน่ นั ข้าพเจ้าก็แก้ไขปั ญหา โดยการนํากระดาษโรเนียวซึงมีขนาด
เดียวกันเบิกจ่ายให้ใช้ชวคราวไปก่
ั
อน
หลังจากทีได้ราคาวัสดุจากผูป้ ระกอบการแล้ว ข้าพเจ้าก็ตอ้ งมานังคํานวณ
แต่ละรายการโดยแยกเป็ นรายสํานักงาน และแต่ละฝ่ ายว่า ต้องการวัสดุอย่างไหน
จํา นวนใด คํา นวณปริ มาณ และราคาทังนี ทังนันต้อ งไม่เ กิ น วงเงิ น ที ได้รั บ การ
จัดสรร และนี คือความน่าหนักใจของข้าพเจ้า ช่วงเวลานัน ข้าพเจ้าต้องหอบหิ วงานไป
ทําที บ้านทุกวัน นอนหลังเทียงคืนอยู่ประมาณ 1 สัปดาห์เต็ม ดึกทีสุ ดก็ตี 3 กับอีก
50 นาที แต่ผลที ได้ก็คุม้ ค่ากับการทุ่มเทเวลา เพราะวันนันข้าพเจ้าสามารถทีจะได้
ยอดปริ มาณในการประกาศสอบราคาซื อวัสดุในแต่ละรายการ และไม่เกินวงเงินที
ได้รับจัดสรรจากกรมทีดิน แต่กว่าจะได้ยอดก็แทบแย่ เพราะเนืองจากรายการวัสดุมี
จํานวนมาก และตัวเลขเยอะ ทําให้ขา้ พเจ้างงกับตัวเลข เมือยอดที ได้ไม่ตรงกัน ณ
วินาที นนั ข้าพเจ้าอยากจะตะโกนดังๆ ว่าไม่เอาแล้วโว๊ย ข้าพเจ้านังร้องไห้อยู่คน
เดี ยว ลูก 2 คน ก็นอนอยู่ขา้ งๆ ใจก็นึกอิจฉาเจ้าหน้าที ในสํานักงานที เดี ยวกันบาง
คน(หลายคน) ถึงเวลาก็ได้กลับบ้านเร็ วตามเวลา แต่ขา้ พเจ้าไม่เคยได้กลับก่อน 6
โมงเย็นเลย ทํางานกลางคืนทุกวัน โดยไม่มีค่าล่วงเวลา (รวมทังพีๆ ในฝ่ ายอีกหลาย
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คน) แม้กระทังวันหยุดก็ยงั ต้องไปนังทํางานถ้าไม่ได้เดินทางไปธุระทีไหน จนลูกๆ
ของข้าพเจ้าถามข้าพเจ้าว่าแม่ทาํ ไมงานแม่เยอะจังเลย ทีเขาถามก็เพราะว่าวันหยุด
ข้าพเจ้าก็ตอ้ งไปทํางาน วันธรรมดาก็หอบกลับไปทําที บ้านเฮ้อ ...คิดแล้วเหนื อย
แถมเครี ยดอีกต่างหาก ยิงตอนนีงบประมาณก็เยอะทังของจังหวัด ทังของกรมทีดิน
แถมมี ร ะยะเวลาดํา เนิ น การในระยะสัน กระบวนการในงานแต่ ล ะอย่า งหลาย
ขันตอนทํางาน ทํางานไม่ได้ออกไปไหนเลยในช่วงพัก ทานข้าวเสร็ จก็นงหน้
ั าคอม
ฯ เป็ นอย่างนี มาตลอด แต่ก็ภูมิใจนะคะที เมือเราทํางานเสนองานแล้วงานของเรา
ผ่าน นันถือเป็ นความภูมิใจของเราอย่างหนึง
กลับมาที วัสดุอีกที ดีกว่า เดีv ยวจะได้มีวสั ดุใช้กนั เมือข้าพเจ้าได้ปริ มาณ
วัสดุทีจะดําเนิ นการจัดซื อจํานวน 114 รายการ พร้อมวงเงิ นที จะจัดซื อ ข้าพเจ้าก็
ดําเนินการขออนุมตั ิสอบราคาซือวัสดุจาํ นวนดังกล่าว จนได้ผูป้ ระกอบการและตก
ลงทําสัญญาซือขายส่งมอบเสร็ จเรี ยบร้อย นันก็ยงั ไม่หมดหน้าทีของข้าพเจ้า เพราะ
ข้าพเจ้ายังคงต้องมาจัดสรรวัสดุตามทีได้จดั ซื อให้แต่ละสาขา อําเภอ และฝ่ ายต่างๆ
เล่นเอาเหนือยมากพอสมควร ยังค่ะปั ญหายังไม่หมด แต่ปัญหาก็เล็กน้อยคือ ในบางฝ่ าย
ทีได้รับไปแล้วเกิดปั ญหาไม่มีทีเก็บ จะขอฝากไว้ทีห้องพัสดุ ซึงข้าพเจ้าก็ปฏิเสธไปว่า
ไม่ให้นาํ ไปปะปนกับของทีมีอยู่ จ่ายให้แล้วให้ไปบริ หารเอง (ใจร้ายจัง) ซึงนึ กแล้ว
ก็อดทีจะแอบโมโหปนขําไม่ได้ เพราะฝ่ ายนี เองเป็ นฝ่ ายทีบ่นเรื องไม่มีกระดาษใช้
พอจ่ายให้เยอะก็บ่นไม่มีทีเก็บ...ช่างไม่มีความพอดีเอาเสี ยเลย.....
“พอเพียง บางทีอาจไม่พอใจ ถูกต้อง บางทีอาจไม่ถูกใจ”
สรุ ปกันดี กว่า...หลังจากที ข้าพเจ้าได้จดั ซื อและจัดสรรให้ครบถ้วนทุ ก
แห่งเรี ยบร้อยแล้วข้าพเจ้ารู ้สึกภูมิใจและโล่งอกเป็ นอย่างมากทีสํานักงานแต่ละแห่ ง
มีวสั ดุใช้ในการปฏิบตั ิงาน และอีกอย่างไม่ตอ้ งฟังเสี ยงใครว่าอีก จะได้ตงหน้
ั าตังตา
ทํางานอย่างอืนต่อไป...
อนึ ง ในการดําเนิ นการจัดซื อครังนี ข้าพเจ้าได้โทรประสานเพือขอรั บ
คํา แนะนํา จากพี ๆ กองพัส ดุ กรมที ดิ น ซึ งทุ ก ท่ า นที ข้า พเจ้า ได้ติ ด ต่ อ ก็ ไ ด้ใ ห้
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คําแนะนําอย่างดียิง รวมถึงพี ๆ จากกองแผนงาน ก็ตอ้ งขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี
ด้วยนะคะ
บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets) หรือความรู้ ทไี ด้ จากเรืองเล่ า
ซึงเป็ นปัจจัยทีท าํ ให้ งานสําเร็จ
 สร้างจิตสํานึกให้แก่เจ้าหน้าทีใช้กระดาษอย่างประหยัด
 นํากระดาษทีใช้แล้วเพียงหน้าเดียวมาใช้อีก เป็ นฉบับสําเนาหรื อ
เอกสารไม่ลบั
 ใช้กระดาษขนาดอืนทีคล้ายกันหรื อใกล้เคียงกัน
 ขอยืมกระดาษจากหน่วยงานอืน
 ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด
 ทําการสํารวจและจัดทําแผนการจัดซือในแต่ละปี งบประมาณ
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บันทึกการเล่ าเรืองประสบการณ์ ความสําเร็จ
ผู้เล่ า
นางอรพินท์ อัศวเสนีย ์
ตําแหน่ ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน
ชือเรือง
การเตรี ยมความพร้อมของวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์
เป็ นการแก้ปัญหาเกีย วกับ ขาดเครื องโรเนียว
เหตุการณ์ นีเ' กิดขึน' เมือ
ปี งบประมาณ พ.ศ.2552
สถานที
กองคลัง กรมทีดิน
เนือ' เรืองย่ อ
ปั จจุบนั ข้าพเจ้าดํารงตําแหน่งทางงานบริ หารทัวไป กองคลัง รับผิดชอบ
การรับ-ส่ งเอกสาร งานจัดหาวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ รวมถึงการจัดทําเอกสารตลอดจนโรเนี ยว
ระเบียบเกียวกับเอกสารทางการเงินการคลังให้หน่วยงานทีเกียวข้องรับทราบและ
ปฏิบตั ิ เนืองจากกองคลังมีเครื องทําสําเนาด้วยระบบดิจิตอลเพียง 1 เครื อง เวลามีปัญหา
ขึนมา กรณี เช่น เครื องเสี ยใช้งานไม่ได้ วิธีแก้ทีทํามาตลอด ก็คือเรี ยกช่างบริ ษทั ประจํา
มาดูแลและซ่อมแซมทันต่อการใช้งาน จึ งไม่ได้นึกถึงเครื องสํารองกรณี เครื องไม่
สามารถใช้งานได้
ในปี งบประมาณ พ.ศ.2552 เป็ นต้นมา กองพัสดุได้ให้ปฏิบตั ิตามระเบียบ
ว่าด้วยการพัสดุ โดยวิธีการซ่อมแซมวิธีสอบราคา ตลอดระยะเวลาทีผ่านมาทางเรา
ใช้วิธีก ารตกลงราคากับบริ ษ ัทประจําที เขามาดู แลเครื องให้ ซึ งแนวทางนี ทาง
บริ ษทั ประจําทีเขาดูแลเครื องให้ ได้ตงข้
ั อแม้วา่ ถ้าเป็ นกรณี เช่นนี ทางบริ ษทั จะงด
การบริ การดูแลและส่งช่างมาซ่อมแซมชัวคราว ทําให้ไม่มีเครื องใช้งาน
ทําให้เกิดปั ญหาการขาดเครื องใช้งาน ไม่สามารถปฏิบตั ิงานให้สาํ เร็ จได้
วิธีการแก้ปัญหาของข้าพเจ้าคือ
1. ขอยืมใช้เครื องพิมพ์สาํ เนาดิจิตอลจากกองอืนไปชัวคราวและเฉพาะหน้า
2. ถ่ายเอกสารไปเฉพาะหน้า เฉพาะเอกสารทีจําเป็ น
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3. จัดหาเครื องพิมพ์สําเนาระบบดิ จิตอลเครื องใหม่มาเป็ นเครื องสํารอง
เพือทดแทนเครื องที เสี ย และอยู่ระหว่างซ่ อม (เนื องจากขันตอนการซ่ อมมีระยะ
เวลานาน ไม่ทนั ต่อการใช้งาน
บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets) หรือความรู้ ทไี ด้ จากเรืองเล่า
ซึงเป็ นปัจจัยทีท าํ ให้ งานสําเร็จ
 ขอยืมใช้เครื องดิจิตอลจากกองอืนใช้ชวคราวก่
ั
อน
 ใช้เครื องถ่ายเอกสารแทนชัวคราว
 พิมพ์ขอ้ มูลบางส่วนจากเครื อง printer ในส่วนทีไม่ใช่ฉบับลงนาม
 ขอยืมเครื องสํารองจากบริ ษทั
 ประสานงานกับกองพัสดุเพือให้ตรวจสอบซ่อมแซม
 สามารถแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้ทนั ต่อเหตุการณ์
แก่ นความรู้ (Core Competence)
 มีเครื องทีพร้อมใช้งาน ทันต่อเวลา
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บันทึกการเล่ าเรืองประสบการณ์ ความสําเร็จ
ผู้เล่ า
นางสาวกันยา กนกวราภรณ์
ตําแหน่ ง
นักจัดการงานทัวไปชํานาญการ
ชือเรือง
การสื บราคาตลาด
เป็ นการแก้ปัญหาเกีย วกับ การสื บหาราคาพัสดุให้ได้ราคาตําสุด
เหตุการณ์ นีเ' กิดขึน' เมือ
เดือนพฤษภาคม 2552
สถานที
สํานักงานทีดินจังหวัดลําพูน
เนือ' เรืองย่ อ
เรื องนี เกิ ดขึ นเมื อไม่ นานมานี ขณะที ดิ ฉันดํารงตําแหน่ งนักจัดการงาน
ทัวไปชํา นาญการ ณ สํ า นั ก งานที ดิ น จัง หวัด ลํา พู น กรมที ดิ น ได้จัด สรรเงิ น
งบประมาณให้สํา นัก งานที ดิ น ต่า งๆ ทํา การจัดซื อพัดลมอุ ตสาหกรรมในราคา
เครื องละ 2,500 บาท
ดิฉนั จึงได้ให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาเจ้าหน้าทีพัสดุทาํ การสื บราคาพัดลม
อุตสาหกรรมในพืนทีจังหวัดลําพูน ปรากฏว่าราคาพัดลมอุตสาหกรรมทีสื บราคามา
มีราคาสูงกว่าราคาของกรมทีดินมาก คือเครื องละ 3,000 บาท แถมยังไม่มีขนาดตรง
กับทีกรมทีดินกําหนดอีกด้วย มีแต่ขนาดทีเล็กกว่า หรื อใหญ่กว่า จะไม่มีขนาดที
พอดี ทังนี เนืองจากจังหวัดลําพูนเป็ นจังหวัดเล็ก ร้านขายอุปกรณ์เครื องใช้ไฟฟ้ า
ทัวไปไม่มี แต่จะไปมีขายอยูใ่ นร้านขายวัสดุอุปกรณ์เกียวกับการเกษตร ซึงใน
จังหวัดลําพูนก็มีอยูเ่ พียง 2 – 3 ร้าน เท่านัน ส่วนในห้างสรรพสิ นค้า เช่น บิTกซี
ลําพูน มีขายแต่ราคาจะสูงกว่าราคาของกรมทีดิน สําหรับทีแม็คโครลําพูน มีขาย
ตามขนาดทีกรมทีดินกําหนด และราคาก็ตรงตามทีกรมทีดินกําหนด แต่มีปัญหาว่า
ทางห้างต้องการขายเงินสด ดิฉนั จึงพิจารณาร่ วมกับเจ้าหน้าทีพัสดุแล้วเห็นว่า หาก
จะทําเรื องจัดซือพัดลมอุตสาหกรรมจากร้านค้าในจังหวัดลําพูน ก็คงจะซือไม่ได้
ตามขนาดทีกรมทีดินกําหนด และราคาก็จะแพงกว่ามาก ไม่เกิดประโยชน์ต่อทาง
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ราชการ จึงได้ให้เจ้าหน้าทีพัสดุไปสอบถามจากสํานักงานทีดินจังหวัดใกล้เคียง คือ
สํานักงานทีดินจังหวัดเชียงใหม่ ปรากฏว่าสํานักงานทีดินจังหวัดเชียงใหม่จดั ซือพัดลม
อุตสาหกรรมจากร้านค้าหนึ งในจังหวัดเชี ยงใหม่ ซึ งมีขนาดและราคาตรงตามที
กรมทีดินกําหนด ดิฉนั จึงได้ติดต่อขอเจรจากับร้านค้าดังกล่าว และขอร้องให้เขา
จัดส่งมาให้ ณ สํานักงานทีดินจังหวัดลําพูน ซึงทางร้านก็ยนิ ยอมทีจะจําหน่ายและ
จัดส่งมาให้ ณ สํานักงานทีดินจังหวัดลําพูน เรื องนีจึงทําให้ดิฉนั และเจ้าหน้าทีใน
ฝ่ ายอํานวยการรู ้สึกยินดี ทีสามารถแก้ไขปั ญหาให้ลุล่วงไปได้ ก่อให้เกิดผลดีต่อ
ทางราชการ และได้ให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาจดจําไว้เป็ นตัวอย่าง ถ้าเราเหนียมอายไม่กล้า
ทีจะไปถามใคร จะทําให้เราไม่ได้ของดี ราคาถูก
บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets) หรือความรู้ ทไี ด้ จากเรืองเล่า
ซึงเป็ นปัจจัยทีท าํ ให้ งานสําเร็จ
ปั ญหา ราคาสิ นค้าสูงกว่างบประมาณทีได้รับ
วิธีแก้
 หาเครื อข่ายโดยการสอบถามจากสํานักงานทีดินจังหวัดใกล้เคียง
 เจรจาต่ อรองราคา ขอความเห็ นใน เนื องจากงบประมาณมี จ ํานวน
จํากัด และขอให้ส่งสิ นค้าทีสํานักงานทีดินด้วย
 พยายามดําเนินการติดต่อผูข้ ายหลายๆ ร้าน
 ให้ความเชื อมัน/มันใจ กับร้ านค้าในเรื องการจ่ ายเงิ นค่าสิ นค้าอย่าง
รวดเร็ ว
แก่ นความรู้ (Core Competence)
 มานะ อดทน ค้นหาเครื อข่าย ใช้ปากเจรจา ได้ราคาพอใจ
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บันทึกการเล่ าเรืองประสบการณ์ ความสําเร็จ
ผู้เล่ า
นางสาวศรัณยา อัครธัญกร
ตําแหน่ ง
นักจัดการงานทัวไปชํานาญการ
ชือเรือง
ไม่อยากเป็ นกรรมการ
เป็ นการแก้ปัญหาเกีย วกับ การขาดความร่ วมมือ
เหตุการณ์ นีเ' กิดขึน' เมือ
ปี 2551
สถานที
สํานักงานทีดินจังหวัดนครนายก
เนือ' เรืองย่ อ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และทีแก้ไข
พ.ศ.2538 กําหนดว่าในการจัดซื อจัดจ้าง จะต้องมีการแต่งตังคณะกรรมการต่างๆ
หลายคณะ ทังคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา คณะกรรมการประกวดราคา
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็ นต้น ตามประเภท /วิธีการจัดซื อจัดจ้างแต่ละวิธี
ตามทีระเบียบดังกล่าวได้กาํ หนดไว้ เนืองจากการเป็ นกรรมการไม่ได้รับผลประโยชน์
ตอบแทน มีแต่ความรับผิดชอบ หากเป็ นกรรมการแล้วไม่มีเรื องอะไรก็เสมอตัว
แต่หากมี การร้ องเรี ยนเกิ ดขึนหรื อเกิ ดความผิดพลาดเกิ ดขึน คณะกรรมการต้อง
รับผิดชอบไปเต็มๆ ยิงปั จจุ บันทุ กคนในหน่ วยงานไม่มีใครอยากเป็ นกรรมการ
เพราะมีแต่ทาํ ให้เปลืองตัว ประกอบกับเจ้าหน้าทีหลายคนยังเข้าใจผิดดังกล่าว การ
จัดซื อจัดจ้างสามารถดําเนิ นการได้สาํ เร็ จทุกขันตอน โดยการดําเนิ นงานของฝ่ าย
อํานวยการเพียงลําพัง ทําให้เมือตังเจ้าหน้าทีผูใ้ ดเป็ นกรรมการต่างก็พากันปฏิเสธ
ไม่ยอมเป็ นกรรมการ ฝ่ ายอํานวยการได้สร้ างความสัม พันธ์ทีดี มี การชี แจงให้
เจ้าหน้าที ต่างๆ เข้าใจขันตอนการจัดซื อจัดจ้าง ทําให้การจัดซื อจัดจ้างของสํานักงาน
ทีดินจังหวัดสามารถดําเนินการสําเร็ จด้วยดี
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บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets) หรือความรู้ ทไี ด้ จากเรืองเล่า ซึงเป็ นปัจจัยที
ทําให้ งานสําเร็จ
 อธิบายระเบียบเกียวกับการจัดซือจัดจ้างให้เจ้าหน้าทีเข้าใจ
 สร้างมนุษย์สมั พันธ์ทีดีกบั เพือนร่ วมงานด้วยวาจาท่าทีทีสุภาพ
 สร้างความมันใจให้กบั เจ้าหน้าทีผูไ้ ด้รับการแต่งตังให้เป็ นกรรมการ
ว่าการดําเนินการของคณะกรรมการถูกต้องตามระเบียบ
 ให้เกียรติผทู ้ ีได้รับการแต่งตัง
 สร้างการทํางานเป็ นทีม ให้ทุกคนเห็นแก่ประโยชน์ของทางราชการ
 ปฏิบตั ิงานด้วยความถูกต้อง แม่นยํา ระมัดระวัง ไม่เกิดข้อผิดพลาด
แก่ นความรู้ (Core Competence)
 ศึกษาระเบียบให้เข้าใจ
 สร้างความเชือมันศรัทธา
 การมีมนุษย์สมั พันธ์ทีดี
 เห็นแก่ประโยชน์ของทางราชการเป็ นสําคัญ
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บันทึกการเล่ าเรืองประสบการณ์ ความสําเร็จ
ผู้เล่ า
นางมาลัยพร มันปาน
ตําแหน่ ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชาํ นาญงาน
ชือเรือง
รู ้เขารู ้เรา
เป็ นการแก้ปัญหาเกีย วกับ การเปิ ดซองสอบราคา
เหตุการณ์ นีเ' กิดขึน' เมือ
เป็ นคณะกรรมการเปิ ดซองครังแรก
สถานที
สํานักงานทีดินจังหวัดอุบลราชธานี
เนือ' เรืองย่ อ
ในการเป็ นคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาครังแรกปั ญหาทีพบ คือ
1. คุณสมบัติของร้านทีเสนอราคาตําสุดไม่ถูกต้อง
2. ใบเสนอราคาไม่ครบถ้วน
ในการเป็ นกรรมการครังแรกจะตืนเต้นกังวล เนืองด้วยไปอิงในข้อทีว่า
วิธีสอบราคาจะต้องได้ร้านตําสุด โชคดีทีคณะกรรมการอีก 2 ท่าน มี
ประสบการณ์จึง
ให้คาํ แนะนําดังนี
1. ให้ดูระเบียบเป็ นหลัก ซึงตามระเบียบกําหนดระยะเวลาในการ
ตัดสิ นใจ ให้คณะกรรมการ 3 วัน ในการตรวจสอบข้อมูลเพราะฉะนันอย่าใจร้อน
ให้มีสติ
2. ในการเปิ ดซองเราสามารถขานราคาให้ร้านทีมารับฟังได้ โดยไม่ตอ้ ง
ให้ดูเอกสาร และแจ้งเงือนไขว่า ต้องรอผลการตรวจสอบคุณสมบัติก่อน
3. ตามระเบียบต้องดูคุณสมบัติผา่ นหรื อไม่ก่อน หากไม่ผา่ นถึงแม้เป็ น
ร้านทีเสนอราคาตําสุด ก็ถือว่าผิดเงือนไขปรับตกไปเลย
4. หากเราทําตามระเบียบไม่ตอ้ งกลัวการร้องเรี ยน เพราะสามารถชีแจง
ได้ในวันนันการเปิ ดซองจึงสําเร็จไปด้วยดี
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บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets) หรือความรู้ ทไี ด้ จากเรืองเล่า
ซึงเป็ นปัจจัยทีท าํ ให้ งานสําเร็จ
 ต้องมีสติในการทํางาน
 ยึดระเบียบ มีความโปร่ งใส สามารถชีแจงได้
 เรี ยนรู ้จากผูม้ ีประสบการณ์
 มีเทคนิคในการทํางาน
 มีความรอบคอบในการตรวจเอกสาร
 รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ืน
 การตัดสิ นใจทีถูกต้อง
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บันทึกการเล่ าเรืองประสบการณ์ ความสําเร็จ
ผู้เล่ า
นายสุทิน สุวรรณประเสริ ฐ
ตําแหน่ ง
นักจัดการงานทัวไปชํานาญการ
ชือเรือง
การแก้ไขแบบแปลนและเพิมเติมงาน
เป็ นการแก้ปัญหาเกีย วกับ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
เหตุการณ์ นีเ' กิดขึน' เมือ ปี 2552
สถานที
สํานักงานทีดินจังหวัดนครปฐม สาขานครชัยศรี
เนือ' เรืองย่ อ
การปรับปรุ งซ่อมแซมบ้านพักเจ้าพนักงานที ดิ นจังหวัดนครปฐม สาขา
นครชัยศรี บ้านพักหัวหน้าฝ่ ายทะเบียน หัวหน้าฝ่ ายรังวัด ตามแบบแปลนทีโยธาธิ การ
และผังเมืองจังหวัดออกแบบให้ ได้มีการสอบราคาได้ผูร้ ับจ้างเรี ยบร้อย โดยได้รับ
เงิ น งบประมาณจากกรมที ดิ น ประมาณ 500,000 บาท การปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซม
บ้านพักหัวหน้าฝ่ ายทะเบียนและหัวหน้าฝ่ ายรังวัดเรี ยบร้อย แต่บา้ นพักเจ้าพนักงาน
ที ดิ น จัง หวัด สาขา มี ก ารเปลี ยนแบบโดยแก้ไ ขจากเดิ ม ปู พื นปาร์ เ ก้ม าเป็ นพื น
กระเบืองเนืองจากบริ เวณดังกล่าวพบปลวกและมีความชืนจะทําให้ปาร์เก้โป่ งงอไม่
มันคงถาวร ทําให้งบประมาณซ่อมแซมในส่ วนของค่าวัสดุลดลงประมาณ 10,000
บาท ซึ งผูร้ ั บจ้างและคณะกรรมการควบคุ ม งานได้ท ําบันทึ กขอเปลี ยนเป็ นทาสี
บ้านพักเจ้าพนักงานฯ ซึ งมีมูลค่ามากกว่าวัสดุทีราคาลดลง โดยผูร้ ับจ้างยินดี ไม่เรี ยก
เพิมเพือเป็ นประโยชน์ต่อทางราชการมากกว่า
ปั ญหา
1. การเปลียนแบบจากปูพืนปาร์เก้เป็ นปูกระเบืองทําได้หรื อไม่
2. การเบิกจ่ายเงินทําเป็ นงวดเดียวทังหมดได้หรื อไม่หรื อจะต้องทําโดย
วิธีตกลงราคาภายหลัง
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จากการประสานกองพัสดุ ให้ความเห็นว่าการเปลียนแบบทําไม่ได้ และการเบิกจ่าย
ให้เบิ กจ่ายในส่ วนของการซ่อมแซมปรับปรุ งก่อน ส่ วนการทาสี เพิมเติมให้ใช้วิธี
ตกลงราคาโดยเบิกกันคนละส่วน
ฝ่ ายอํานวยการได้ปรึ กษาข้อกฎหมายและศึกษารายละเอียดกับกลุ่มงาน
วิชาการที ดิ น และประสานกับโยธาธิ การและผังเมื องจังหวัดเกี ยวกับเรื องนี ได้
ข้อสรุ ปว่าการแก้ไขแบบแปลนดังกล่าวสามารถตกลงกันได้ อีกทังการระบุไว้ใน
สัญญาอย่างชัดเจน และเป็ นประโยชน์ต่อทางราชการมากกว่า งานลักษณะดังกล่าว
สํานักงานโยธาและผังเมื อ งแจ้ง ว่าสามารถดํา เนิ นการได้ไ ม่ขดั ต่ อระเบี ยบและ
กฏหมายแต่อย่างใด
เมือได้ขอ้ ยุติดงั กล่าวจึงได้สรุ ปเรื องราวต่างๆ พร้อมบันทึกการเปลียนแปลง
แนบให้เจ้าพนักงานที ดิ นจังหวัดทราบ และนําเสนอผูว้ ่าราชการจังหวัดลงนาม
เห็นชอบและอนุมตั ิ จนสามารถเบิกจ่ายเสร็ จในคราวเดียวกัน
สรุ ปได้ว่าการแก้ไขแบบแปลนและทาสี บา้ นพักสามารถทําได้และเบิ ก
เงิ นงบประมาณในคราวเดี ยวกันได้ ทําให้การปฏิ บตั ิ งานเกิ ดความสะดวก และลด
ขันตอนในการปฏิบตั ิงาน ถูกต้องตามระเบียบกฏหมาย
บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets) หรือความรู้ ทไี ด้ จากเรืองเล่า ซึงเป็ นปัจจัยที
ทําให้ งานสําเร็จ
 มีการประสานงานในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน
 การนําระเบียบมาปรับใช้ให้เอือประโยชน์ต่อการทํางาน
 ลดขันตอนการทํางาน
 การคํานึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็ นหลัก
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บันทึกการเล่ าเรืองประสบการณ์ ความสําเร็จ
ผู้เล่ า
ดวงเนตร อุ่นหมันกิจ
ตําแหน่ ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน
ชือเรือง
เกือบยุง่
เป็ นการแก้ปัญหาเกีย วกับ จ้างปรับปรุ งห้องนําบริ การประชาชนของสาขาโพธาราม
เหตุการณ์ นีเ' กิดขึน' เมือ
ตุลาคม 2551 สํานักงานทีดินจังหวัดราชบุรี
เนือ' เรืองย่ อ
สํานักงานที ดิ นจังหวัดราชบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็ นค่าจ้าง
ปรับปรุ งห้องนําบริ การประชาชนของสาขาโพธาราม ดําเนิ นการโดยวิธีตกลงราคา
กําหนดส่ งงานในวันที 30 ตุลาคม 2551 (กันเงินไว้เบิกเหลือมปี ) เมือครบกําหนด
ปรากฏว่าผูร้ ั บจ้างไม่ ส่งมอบงาน จึ งได้มี หนังสื อแจ้งให้ผูร้ ั บจ้างทราบการชําระ
ค่าปรับ และให้เข้าดําเนินงานให้แล้วเสร็ จ แต่ผรู ้ ับจ้างก็ยงั ไม่เข้ามาดําเนินการ จึงได้
เรี ยกผูร้ ับจ้างเข้ามาพูดคุยเกียวกับปั ญหาทีไม่สามารถเข้ามาดําเนิ นการได้ และบอก
ให้ผูร้ ับจ้างทราบเกียวกับการเป็ นผูล้ ะทิงงานของทางราชการ จะต้องถูกแจ้งเวียน
รายชือผูล้ ะทิงงานและต้องถูกฟ้ องดําเนินคดี เมือผูร้ ับจ้างได้ฟังก็กลับเข้ามาดําเนิ นการ
จนแล้วเสร็ จ และยินยอมชําระค่าปรับให้แก่ทางราชการ
บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets) หรือความรู้ ทไี ด้ จากเรืองเล่า
ซึงเป็ นปัจจัยทีท าํ ให้ งานสําเร็จ
 ปฏิบตั ิตามระเบียบโดยเคร่ งครัด
 อธิบายผลเสี ยของการละทิงงานให้ผรู ้ ับจ้างได้ทราบ
 ติดตามผลความคืบหน้าในการดําเนินการ
 รับฟังปั ญหาของผูร้ ับจ้างเพือหาทางแก้ไข
 ใช้วาจาสุภาพในการเจรจากับผูร้ ับจ้าง
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บันทึกการเล่ าเรืองประสบการณ์ ความสําเร็จ
ผู้เล่ า
นายสมศักดิS เอือถาวรสุข
ตําแหน่ ง
เจ้าพนักงานทีดินชํานาญงาน
ชือเรือง
ขาดประสบการณ์ และความรอบคอบในการปฏิบตั ิงาน
เป็ นการแก้ปัญหาเกีย วกับ ประมาณราคาการซ่อมแซมคลาดเคลือน
เหตุการณ์ นีเ' กิดขึน' เมือ
พ.ศ.2550
สถานที
สํานักงานทีดินจังหวัดจันทบุรี
เนือ' เรืองย่ อ
เมื อข้า พเจ้า ได้ย า้ ยมาดํา รงตํา แหน่ ง ใหม่ ท างสํา นัก งานที ดิ น จัง หวัด
จันทบุรี ได้รับมอบหมายให้ปฏิ บตั ิหน้าที เป็ นเจ้าหน้าที พัสดุ ซึ งข้าฯ ไม่มีความรู ้
ความเข้า ใจในการปฏิ บัติ หน้าที ด้า นนี มาก่ อน และได้รั บแจ้งจากเจ้าหน้า ที ทํา
ห้องนําหญิงของเจ้าหน้าทีบริ เวณชันล่างมีนารั
ํ วซึมมาจากด้านบนหยดใส่ศีรษะของ
ผู ้ที เข้า ไปใช้ห้ อ งนํา จนไม่ ส ามารถใช้ง านเป็ นปกติ สุ ข ได้ ขอให้ ด ํา เนิ น การ
ซ่อมแซมต่อไปด้วย
ข้าฯ ได้ประสานไปยังสํานักงานโยธาฯ เพือให้ส่งเจ้าหน้าทีมาดําเนิ นการ
ประมาณราคาในการซ่อมแซม ซึงหลังจากเจ้าหน้าทีจากสํานักโยธาฯ มาตรวจสอบ
ดู แล้วได้ส่งแบบประมาณราคา ปร.4 ปร.5 เป็ นเงิ นประมาณ 8,000 บาท โดย
ดําเนินการโดยเปิ ดฝ้ าเพดานชันล่าง และอุดรอยรัวเปลียนท่อนําชํารุ ด โดยเจ้าหน้าที
ขณะที มาประมาณราคาไม่ได้เปิ ดฝ้ าเพดานเพือตรวจสอบแต่อย่างใด ข้าฯ ได้ขอ
งบประมาณจากกรมที ดิ น ซึ งได้รั บการจัด สรรตามที ขอไป จึ ง เริ มดํา เนิ น การ
ซ่ อ มแซมโดยวิ ธี ต กลงราคา โดยเรี ย กผู ้รั บ เหมามาดํา เนิ น การ ปรากฏว่า เมื อ
ผูร้ ับเหมามาตรวจสอบแล้วพบว่าระบบท่อนําของหญิง นํามีการรัวซึ มหลายจุดต้อง
ดําเนินการซ่อมแซมทังระบบ ซึงเป็ นห้องนํารวมทังหมด 4 ห้อง งบประมาณทีได้มา
ไม่สามารถดําเนินการได้ ซึงได้ให้ผรู ้ ับเหมารายอืนมาตรวจสอบอีก 2 ราย ก็ยืนยัน
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เหมื อ นผูร้ ั บ เหมารายแรก ประกอบกับ ใกล้สินปี งบประมาณ หากขอรั บ การ
สนับ สนุ น เพิ มเติ ม ก็ ไ ม่ สามารถเบิ ก จ่ า ยได้ทัน ในปี งบประมาณนัน จึ ง ได้คื น
งบประมาณทีได้รับไปนัน
และเมือเริ มงบประมาณใหม่ ขณะนันห้องนําหญิงชันล่างไม่สามารถ
ใช้การได้แล้ว เนื องจากมีนาหยดจากด้
ํ
านบนลงมามาก เจ้าหน้าที ต้องขึนไปใช้
ห้องนําชันบนแทน จึงได้ประสานไปยังสํานักงานโยธาฯ เพือให้มาประมาณการ
ราคาให้ใหม่อีกครัง พร้อมทังระบุสาเหตุทีไม่สามารถดําเนิ นการได้ในครังที แล้ว
ให้ทราบ ซึงเจ้าหน้าทีได้รับฟังและตรวจสอบโดยละเอียด ประกอบกับห้องนําของ
เจ้าหน้าทีมีการใช้งานมานานมากแล้ว สุขภัณฑ์บางส่วนชํารุ ด เช่น โถปั สสาวะชาย
อุดตัน กระเบืองปูพืนหลุดร่ อน ประตูห้องนําผุกร่ อน จึงขอให้ประมาณราคาซ่อมแซม
ไปในคราวเดี ยวกัน ซึ งเจ้าหน้าที ก็ดาํ เนิ นการให้ตามประสงค์ ซึ งประมาณราคา
ในครั งนี เป็ นเงิ น ทังสิ น 160,000 บาท เป็ นการซ่ อ มระบบท่ อ นําทังหมด และ
ปรับปรุ งเปลียนสุ ขภัณฑ์ใหม่ รวมทังกระเบืองปูพืน-ผนัง จํานวนทังหมด 4 ห้อง
ด้วยกัน ซึ งก็ได้รับงบประมาณจากกรมทีดิน และดําเนิ นการสอบราคา ซ่อมแซม
จนเป็ นทีเรี ยบร้อย
บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets) หรือความรู้ ทไี ด้ จากเรืองเล่ า
ซึงเป็ นปัจจัยทีท าํ ให้ งานสําเร็จ
 ประสานเจ้ า หน้ า ที โยธาธิ ก าร ให้ มี ค วามเข้า ใจตรงกั น ในการ
ดําเนินการซ่อมแซม
 จัดทําแผนงานให้ครอบคลุมความต้องการ
 เจ้าหน้าทีมีสุขภาพจิตทีดี เมือสิ งทีร้องขอได้รับการตอบสนอง
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บันทึกการเล่ าเรืองประสบการณ์ ความสําเร็จ
ผู้เล่ า
นายสราวุธ จันทราสุทธิS
ตําแหน่ ง
นักจัดการงานทัวไปชํานาญงาน
ชือเรือง
ถ้าไม่ตืTอ คงไม่ได้
เป็ นการแก้ปัญหาเกีย วกับ การต่อเติมห้องสารบบทีดิน
เหตุการณ์ นีเ' กิดขึน' เมือ
พ.ย.51 – พ.ค.52
สถานที
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
เนือ' เรืองย่ อ
ข้าพเจ้าเข้ารั บตําแหน่ งหัวหน้าฝ่ ายอํานวยการจังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์
เมือ 14 พ.ย.51 นับถึงปั จจุบนั ประมาณ 6 เดื อน มีอยู่กรณี หนึ งที กําลังพยายามให้
ประสบความสํา เร็ จ (จบขบวนการ) คื อ การขอต่ อ เติ ม ห้ อ งสารบบที ดิ น ซึ ง
เจ้าหน้าทีคนเดิมได้ตงเรื
ั องไว้เมือเดือนมิถุนายน 51 โดยได้มีการทําหนังสื อราชการ
ประสานไปยังโยธาธิ การจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เพือให้จดั ทําแบบ ปร.4 ปร.5
ให้แก่สาํ นักงานทีดินจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ซึ งหลังจากทําหนังสื อฉบับนันแล้ว
ยังไม่มีการตอบกลับมาแต่อย่างใด (มีการมารังวัดบริ เวณกว้างยาว ของสถานทีทีจะ
ก่อสร้างไว้แล้ว) เมือข้าพเจ้ามารับตําแหน่งก็ได้พูดคุยกับหัวหน้าฝ่ ายทะเบียนซึ ง
แจ้งว่าต้องการให้ช่วยติ ดตามเรื องนี ให้ด้วย เพราะเอกสารฝ่ ายทะเบี ยนขณะนี มี
จํานวนมาก ซึ งเก็บไว้ค่อนข้างไม่เป็ นระเบี ยบ มีโอกาสสับสนในการเบิ กมาใช้
ดําเนินการให้แก่ราษฎร ผูม้ าติดต่อ
ข้าพเจ้าจึ งได้ไปพบเจ้าหน้าที โยธาจังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์ดว้ ยตนเอง
โดยไปพบทังมีหนังสื อติดตัวไปด้วย และไม่มีหนังสื อไปอย่างเป็ นทางการ รวม
แล้วประมาณ 4 ครัง ก็ได้รับคําตอบว่าจะเร่ งดําเนิ นการให้ ซึ งระยะเวลาล่วงเลยมา
จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 52 ก็ยงั ไม่ได้รับคําตอบ แต่เนืองจากมีเหตุบงั เอิญว่าในเดือน
มี น าคม 52 ท่ า นโยธาธิ ก ารจัง หวัด ประจวบคี รี ข ัน ธ์ ไ ด้ม าติ ด ต่ อ การโอนที ดิ น
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ทีสํานักงานทีดินจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ข้าพเจ้าจึงเดินเข้าไปแนะนําตัว พร้อมทัง
พูดขอความอนุเคราะห์จากท่านโดยตรง เพือให้ช่วยเร่ งรัดเจ้าหน้าทีของโยธาฯ ช่วย
ดําเนิ นการให้เป็ นการเร่ งด่วนเพราะจะต้องขอมายังกรมทีดิน ซึ งยังมีอีกหลายขันตอน
กว่าทีจะสําเร็ จลงได้ หลังจากนันเรื องก็ยงั คงเงียบไปเช่นเดิม สุ ดท้ายข้าพเจ้าจึงไป
แจ้ง ให้เ พือนซึ งเป็ นหัว หน้า งานกลุ่ ม งานวิช าการที ดิ น (ขณะนี ได้ย า้ ยไปแล้ว )
ช่วยโทรฯ ประสานอีกด้านหนึ งกับท่านโยธาจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ (เหตุเพราะ
การโอนที ดิ นแปลงนันมี กรณี ทีกลุ่มงานต้องพิจารณาเรื องประกอบด้วย จึ งเกิ ด
ความคุน้ เคยระหว่างกัน) ซึ งเพือนของข้าพเจ้าก็ใช้วิธีโทรศัพท์อยูป่ ระมาณ 4 ครัง
จนสุ ดท้ายเมือปลายเดื อนมีนาคม 52 แบบ ปร.4 ปร.5 จากสํานักงานโยธาธิ การ
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ก็ส่งมาถึงสํานักงานทีดินจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
หลัง จากนันข้า พเจ้า ก็รี บ ทํา หนัง สื อ ส่ ง เอกสารการขออนุ ม ตั ิ ต่อ เติ ม
ห้องสารบบที ดิ นทังหมดมายัง กรมที ดิ น โดยการประสานงานมายัง เพื อนที อยู่
สํานักงานทีดินกรุ งเทพมหานคร ให้เดินเรื องติดตามเรื องกับกองแผนงาน กองคลัง
จนกระทังเรื องอยูท่ ีกองพัสดุ (เดื อนเมษายน 52) ทราบว่าอยู่ระหว่างการพิจารณา
อนุมตั ิแบบ
ครังสุดท้ายข้าพเจ้าได้โทรฯประสานมายังกองพัสดุ ได้รับความกรุ ณาจาก
ผูอ้ าํ นวยการกองพัสดุ ว่าจะเร่ งรัดพิจารณาเรื องให้ ข้าพเจ้าจึงขอฝากความหวังของ
ชาวดิ นประจวบฯ ไว้กับเจ้าหน้าที ทางส่ วนกลางด้วย ฝากกราบขอบพระคุ ณไว้
ล่วงหน้าด้วยครับ (อันนีตืTอกองพัสดุอยูค่ รับ...อิ..อิ..)
สิ งทีข้าพเจ้าภูมิใจ คือ สามารถประสานเร่ งรัดจะได้แบบ ปร.4 ปร.5 มา
จากสํานักงานโยธาฯ ได้สาํ เร็ จ โดยใช้ความร่ วมมือจากหลายๆ ส่ วน ขณะนี กําลังรอ
ความภู มิ ใ จอี ก ขันตอนหนึ ง คื อ ถ้า กรมที ดิ น อนุ ม ัติ ใ ห้ ด ํา เนิ น การต่ อ ไปได้
จนกระทังก่อสร้างแล้วเสร็ จ เจ้าหน้าที ในสํานักงานทีดิ นจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
คงมีความสุ ขมี ขวัญกําลังใจในการทํางานมากขึ น ทังนี เนื องจากสามารถจัดเก็บ
หยิบใช้เอกสารต่างๆ ได้สะดวกง่ายดายขึนอีกมาก
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บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets) หรือความรู้ ทไี ด้ จากเรืองเล่า
ซึงเป็ นปัจจัยทีท าํ ให้ งานสําเร็จ
 การศึกษาหน้าทีงานทีรับผิดชอบ
 ใช้ความพยายาม ความตังใจ
 ใช้หลักการประสานงาน (ทางการ – ทําเป็ นหนังสื อ , ไม่เป็ นทางการ –
โทรศัพท์, ไปพบพูดคุย)
 ใช้สมั พันธภาพ (ความสนิทสนมของตนเอง หรื อผ่านทางเพือนฝูง)
 การใช้ปิยวาจา (ขอความอนุเคราะห์ ความกรุ ณาจากผูเ้ กียวข้อง)
แก่ นความรู้ (Core Competence)
 สัมพันธภาพที ดี และ การมี เพือน (เครื อข่าย) เป็ น สิ งสําคัญมาก จะ
ช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็ ว สามารถปรึ กษาหารื อเพือความถูกต้อง
ในการปฏิบตั ิงาน และสร้างความมันใจ “ นกไร้ขน คนไร้เพือน ยากที
จะประสบความสําเร็ จ ”

60

บันทึกการเล่ าเรืองประสบการณ์ ความสําเร็จ
ผู้เล่ า
นางวิลาศ แก้วทอง
ตําแหน่ ง
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
ชือเรือง
การเรี ยนรู ้จาก Internet
เป็ นการแก้ปัญหาเกีย วกับ การแต่งตังคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
เหตุการณ์ นีเ' กิดขึน' เมือ
ประมาณต้นปี พ.ศ.2552
สถานที
สํานักงานทีดินจังหวัดสงขลา
เนือ' เรืองย่ อ
เมือประมาณต้นปี พ.ศ.2552 ข้าพเจ้าได้เริ มปฏิ บตั ิงานด้านการพัสดุ ใน
ฝ่ ายอํานวยการ สํานักงานทีดินจังหวัดสงขลา โดยงานชินแรก ข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย
ให้ดาํ เนินการจัดจ้างปรับปรุ งทีพักประชาชนเป็ นห้องพักข้าราชการของสํานักงานทีดิน
จัง หวัดสงขลา สาขาระโนด ซึ งกรมที ดิ นได้โ อนเงิ น งบประมาณมาให้จังหวัด
สงขลาแล้ว และจะต้องดําเนิ นการจัดหาผูร้ ับจ้างตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 รวมทังทีแก้ไขเพิมเติม ด้วยวิธีสอบราคา เนื องจากเป็ น
กรณี ทีมีวงเงินในการจัดซือจัดจ้างเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท แต่
ทั งนี มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื อวัน ที 6 กุ ม ภาพัน ธ์ 2550 ประกอบกั บ หนั ง สื อ
กระทรวงการคลัง ด่ ว นที สุ ด ที กค 0408.5/ว 9 ลงวัน ที 7 มี น าคม 2550 เรื อง
หลักเกณฑ์การกําหนดราคากลางงานก่อสร้าง ได้กาํ หนดให้แต่งตังคณะกรรมการ
กํา หนดราคากลาง ในการก่ อ สร้ า งตามแบบแปลน ปร.4 ปร.5 ที ได้รั บ อนุ ม ัติ
เรี ยบร้อยแล้วเสี ยก่อน
เนืองจากข้าพเจ้าไม่เคยปฏิบตั ิงานด้านนีมาก่อนตังแต่บรรจุเข้ารับราชการ
มีเพียงการติดต่อประสานงานระหว่างฝ่ าย และการพูดคุยแลกเปลียนความรู ้สึก
เล็กๆ น้อยๆ เท่านัน จึงทําให้ยงั ขาดความรู ้ ความเข้าใจ ในขันตอนกระบวนการ
ดําเนินการในเรื องดังกล่าว รวมทังในขันตอนการแต่งตังคณะกรรมการกําหนด
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ราคากลาง โดยข้าพเจ้าได้พยายามศึกษาค้นคว้า และรวบรวมระเบียบวิธีปฏิบตั ิ
เกียวกับเรื องดังกล่าวจากหนังสื อต่างๆ เท่าทีมีอยูแ่ ละเท่าทีจะค้นหาได้ รวมทังศึกษา
แนวทางการดําเนินงานจากเรื องราวเก่าๆ ทีได้ดาํ เนินการเสร็ จแล้ว แต่ก็ยงั ไม่ได้
แนวทางทีชัดเจนเพียงพอ ดังนัน ข้าพเจ้าจึงครุ่ นคิดอยูว่ า่ ยังมีแหล่งข้อมูลใดที
ข้าพเจ้าพอทีจะศึกษาค้นคว้าหาความรู ้เกียวกับเรื องดังกล่าวได้ และแล้วข้าพเจ้าก็
นึกถึง เว็บไซต์ยอดฮิตอันดับหนึงบนหน้าจอ Internet ทีมีผชู ้ มทัวโลกเข้าไปดู นันก็
คือ www.google.go.th ผลปรากฏว่าข้าพเจ้าได้พบตัวอย่างการบันทึกเสนอคําสัง
แต่งตังคณะกรรมการกําหนดราคากลางมากมายจากหลายๆ หน่วยงาน แต่มี
ตัวอย่างหนึงทีสะดุดตาข้าพเจ้า นันคือคําสังแต่งตังคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
ในการก่อสร้างอาคารเรี ยนของโรงเรี ยนแห่งหนึง ซึงข้าพเจ้าได้คลิTกเข้าไปดู
ปรากฏว่าเป็ นบันทึกข้อความทีมีเนือหาและรายละเอียดค่อนข้างครบถ้วน อ่านแล้ว
ข้าพเจ้าเข้าใจได้ง่าย จึงได้คดั ลอกตัวอย่างบันทึกดังกล่าวแล้วนํามาปรับใช้กบั
เรื องราวทีข้าพเจ้ากําลังดําเนินการอยูจ่ นแล้วเสร็ จ ในวันรุ่ งขึนข้าพเจ้าจึงได้นาํ
บันทึกเสนอคําสังแต่งตังคณะกรรมการกําหนดราคากลาง รวมทังคําสังฯ เสนอผูว้ า่
ราชการจังหวัดโดยผ่านเจ้าพนักงานทีดินจังหวัดสงขลา ซึงปรากฏว่าบันทึกเสนอ
คําสังของข้าพเจ้าดังกล่าวได้ผา่ นความเห็นชอบด้วยดี โดยข้าพเจ้าได้เกิดความ
ภูมิใจอยูล่ ึกๆ ทีข้าพเจ้าสามารถแก้ไขปั ญหาทีเกิดขึนได้ดว้ ยตนเอง โดยอาศัย
การศึกษาค้นคว้าหาความรู ้จากแหล่งต่างๆ ทีมีอยูร่ อบตัว ให้เกิดประโยชน์
โดยเฉพาะอย่างยิงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีเรี ยกขานกันติดปากทัวไปว่า
อินเตอร์เน็ต (Internet)
บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets) หรือความรู้ ทไี ด้ จากเรืองเล่า
ซึงเป็ นปัจจัยทีท าํ ให้ งานสําเร็จ
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 ศึ ก ษาค้น คว้า รวบรวมระเบี ย บวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ เ กี ยวกั บ การแต่ ง ตั ง
คณะกรรมการกําหนดราคากลางจากหนังสื อ/จากเว็บไซต์ บนหน้าจอ
อินเตอร์เน็ต
 ปรึ กษาจากผูม้ ีประสบการณ์
 ศึกษาระเบียบเพือปฏิบตั ิงานให้ถูกต้อง
 มีความพยายามทีจะแก้ปัญหาให้ได้
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บันทึกการเล่ าเรืองประสบการณ์ ความสําเร็จ
ผู้เล่ า
นางจินดา ทองนวล
ตําแหน่ ง
นักจัดการงานทัวไปชํานาญการ
ชือเรือง
พบกันครึ งทาง แต่ทางราชการไม่เสี ยประโยชน์
เป็ นการแก้ปัญหาเกีย วกับ การจัดซือจัดจ้างปรับปรุ งต่อเติมอาคารสํานักงานทีดิน
เหตุการณ์ นีเ' กิดขึน' เมือ
พ.ศ.2551
สถานที
ระหว่างดําเนินการปรับปรุ งต่อเติมอาคารสํานักงานทีดิน
จังหวัดเชียงราย สาขาเทิง
เนือ' เรืองย่ อ
เมือปี งบประมาณ พ.ศ.2551 กรมทีดินได้จดั สรรเงินงบประมาณจํานวน
1,190,000 บาท (หนึ งล้านหนึ งแสนเก้าหมืนบาทถ้วน) ให้สํานักงานที ดินจังหวัด
เชียงรายสําหรับปรับปรุ งต่อเติมอาคารสํานักงานทีดินจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง ซึ ง
ก็ได้ดาํ เนิ นการจัดซื อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา ตามระเบี ยบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 จนได้ผเู ้ สนอราคาทีมีคุณสมบัติครบถ้วน และราคาตําสุด
ในวงเงิน 1,179,000 บาท (หนึ งล้านหนึ งแสนเจ็ดหมืนเก้าพันบาทถ้วน) ทําสัญญา
มีกาํ หนด 120 วัน แบ่งงวดงานเป็ น 4 งวด
การดําเนิ นการปรับปรุ งต่อเติมอาคารสํานักงานที ดินดังกล่าว ดําเนิ นไป
ด้วยความเรี ยบร้อย จนใกล้ครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญา ผูร้ ับจ้างแจ้งขอขยาย
เวลาเนื องจากคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยผ่านความเห็นของผูค้ วบคุมงาน ให้
แก้ไขเปลียนแปลงแบบแปลนโครงสร้างชันหลังคาของอาคาร จากเดิมเทคอนกรี ต
กับที เปลี ยนเป็ นใช้แผ่น พืนสํา เร็ จปู พืนแล้ว เทคอนกรี ต ทับ หลัง เพือรองรั บให้
สามารถบริ การงานที ดิ นแก่ ประชาชนได้ตลอดเวลาราชการ ในขณะที ผูร้ ั บจ้า ง
สามารถทํางานได้สะดวก ในส่ วนด้านหน้าอาคารตามแบบเดิ มเป็ นที โล่งและมี
บันไดทางขึนสํานักงานได้แก้ไขเพิมเติ มเป็ นส่ วนงานให้บริ การประชาชน และ
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ทางขึนสําหรับผูพ้ ิการ รวมพืนที 108 ตารางเมตร ซึ งส่ วนนี มิได้ระบุไว้ในสัญญา
เป็ นเหตุให้บริ ษทั ไม่สามารถปฏิ บตั ิงานตามระยะเวลาที กําหนดในสัญญาจ้างได้
สําหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเพิมขึนในส่วนเพิมเติม ผูร้ ับจ้างไม่คิดเพิมแต่อย่างใด
เมื อได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว จึ งได้บันทึ กเสนอต่อเจ้าพนักงาน
ทีดินจังหวัด (ได้รับมอบอํานาจจากผูว้ า่ ราชการจังหวัด) เพือขออนุมตั ิเปลียนแปลง
แบบแปลนและขยายเวลา โดยรายงานให้เห็นถึงประโยชน์ทีทางราชการได้รับ คือ
งานก่อสร้างไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริ การประชาชน ได้เพิมส่ วนทีเป็ น
บริ เวณพืนที สําหรับบริ การประชาชนผูม้ าติ ดต่อ มี ช่องทางเดิ นสําหรับคนพิการ
และไม่ตอ้ งจ่ายงบประมาณเพิม ส่ วนประโยชน์ทีผูร้ ับจ้างได้รับ คือ การทํางานที
สะดวก คล่องตัวมากขึน เนืองจากไม่ตอ้ งสร้างไม้แบบ และใช้ไม้คายั
ํ นนังร้าน เพือ
เทคอนกรี ตหลังคาส่ วนต่อเติม ซึ งอุปสรรคต่อการทํางานเป็ นอย่างมาก เพราะมี
ประชาชนมาติ ด ต่ อ ราชการเป็ นประจํา ทุ ก วัน โดยสามารถดํา เนิ น การได้ต าม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และทีแก้ไขเพิมเติม ข้อ 136
ซึงผล ก็ได้รับอนุมตั ิให้ดาํ เนินการได้ และงานก็สาํ เร็ จลุล่วงไปด้วยดี
จากกรณี ดงั กล่าว จะเห็นได้วา่ นอกจากทางราชการจะได้ประโยชน์แล้ว
แต่ผรู ้ ับจ้างก็ได้ประโยชน์ดว้ ยเช่นกัน อีกทังยังเกิดความรู ้สึกทีดี มีสัมพันธภาพทีดี
ระหว่า งหน่ ว ยงานราชการกับ ผูร้ ั บ จ้า ง แต่ ทังนี ก็ ต ้อ งให้ เ ป็ นไปตามระเบี ย บ
กฎหมายที เกี ยวข้องด้วย ทังหมดนี จึ งเป็ นที มาของเรื อง พบกันครึ งทางแต่ทาง
ราชการไม่เสี ยประโยชน์
บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets) หรือความรู้ ทไี ด้ จากเรืองเล่า ซึงเป็ นปัจจัยที
ทําให้ งานสําเร็จ
 รับทราบปั ญหา
 รายงานให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบ
 ยึดระเบียบของทางราชการ
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 คํานึงถึงผลประโยชน์ของทางราชการ
 หารื อหน่วยงานทีเกียวข้อง เช่นกองพัสดุ กรมทีดิน โยธาจังหวัด
หน่วยตรวจสอบภายใน
 สอบถามผลการดําเนินงานจากผูค้ ุมงานเพือประกอบการพิจารณา
 ประสานงานผูอ้ อกแบบก่อสร้าง เพือแก้ไขแบบ
 รายงานผูบ้ งั คับบัญชาทราบและพิจารณาอนุมตั ิ
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บันทึกการเล่ าเรืองประสบการณ์ ความสําเร็จ
ผู้เล่ า
นางสาววรรณกร ปั ญติ
ตําแหน่ ง
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
ชือเรือง
การละทิงงานของผูร้ ับเหมา
เป็ นการแก้ปัญหาเกีย วกับ การส่ งมอบงานของผูร้ ับเหมาไม่ตรงตามแบบ
เหตุการณ์ นีเ' กิดขึน' เมือ
ประมาณปี งบประมาณ พ.ศ.2551
สถานที
สํานักงานทีดินจังหวัดสุโขทัย
เนือ' เรืองย่ อ
เมือประมาณปี พ.ศ.2550 ได้มีการสอบราคาจัดจ้างสร้างหมุดหลักฐาน
แผนทีชนิดถาวรมันคง ต่อมาผูร้ ับเหมาไม่สามารถส่ งมอบงานได้ทนั เวลาทีกําหนด
ตามสัญญา จึ งได้มีการประสานงานทางโทรศัพท์กับผูร้ ั บเหมา ทําให้ผูร้ ั บเหมา
รับปากจนสามารถส่งมอบงานได้ แต่ปัญหานันก็ยงั ไม่จบสิ น เมือผูร้ ับเหมาส่ งมอบ
งานดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการตรวจรับงานไม่สามารถรับมอบงานดังกล่าวได้ จึง
เกิดปั ญหาใหม่ขึนมาอีกคือ ต้องทําหนังสื อแจ้งผูร้ ับเหมามาดําเนินการแก้ไขงานอีก
ครังหนึง หลังจากนันเวลาล่วงเลยมาระยะหนึ ง ผูร้ ับเหมาก็ส่งมอบงานอีกครังหนึ ง
ผลทีได้รับก็คือ งานทีผูร้ ับเหมาส่งมอบไม่ตรงตามแบบทีกําหนดเหมือนเดิม ทําให้เกิด
ปั ญหาอีก แต่ครังนี ทําให้รุนแรงกว่าเดิม กล่าวคือ ผูร้ ับเหมาไม่แก้ใบงาน และไม่
ยอมติดต่อกลับมาอีกเลย ทําให้จะต้องมีการหอบเอกสารต่างๆ ไปปรึ กษา แต่ก็ยงั
ไม่สาํ เร็ จ เพราะผูร้ ับเหมาไม่ยอมมาดําเนิ นการแก้ไขแต่อย่างใด ทําให้จะต้องหอบ
เอกสารชุ ดเดิ มและที ดําเนิ นการเพิมเติ มไปปรึ กษาผูม้ ี ความรู ้ ในกองพัสดุ กรม
ทีดิน จนได้ขอ้ ยุติ และนําข้อเสนอแนะจากผูม้ ีความรู ้ดงั กล่าวมาดําเนิ นการปฏิบตั ิ
โดยยึดถือระเบียบปฏิบตั ิตามระเบียบ และสามารถนําประสบการณ์ต่างๆ ของรุ่ นพีๆ ที
สอบถาม มา ปรับปรุ งกระบวนการทํางาน ให้สามารถบรรลุผลได้ รวมทังความพยายาม
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แก้ไขปั ญหาและทําให้ทางราชการได้รับประโยชน์ต่างๆ จนทําให้เกิ ดผลสําเร็ จใน
ทีสุด
บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets) หรือความรู้ ทไี ด้ จากเรืองเล่ า
ซึงเป็ นปัจจัยทีท าํ ให้ งานสําเร็จ
 การใช้วาทศิลป์ ในการเจรจาผูร้ ับเหมา
 ปรึ กษาผูม้ ีความรู ้และประสบการณ์ เพือนํามาแก้ไขปั ญหาได้ผลสําเร็ จ
 นําความรู ้มาปรับเปลียนวิธีการดําเนินการให้ได้ผลสําเร็จ
 นําระเบียบปฏิบตั ิมาถือปฏิบตั ิในการปฏิบตั ิงาน
 ปรึ กษากองแผนงาน กรมทีดิน เพือขออนุญาตจัดซือจัดจ้างภายในจังหวัด
แก่ นความรู้ (Core Competence)
 ความพยายามอยูท่ ีไหน ความสําเร็ จอยูท่ ีนัน
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บันทึกการเล่ าเรืองประสบการณ์ ความสําเร็จ
ผู้เล่ า
นางญาณี เรื อนละหงษ์
ตําแหน่ ง
นักจัดการงานทัวไป
ชือเรือง
การสื อสารไม่ตรงกัน
เป็ นการแก้ปัญหาเกีย วกับ การอ่านแบบแปลนไม่ละเอียด
เหตุการณ์ นีเ' กิดขึน' เมือ
วันที 9 มีนาคม 2552
สถานที
สํานักงานทีดินจังหวัดแพร่
เนือ' เรืองย่ อ
เมือเดือนสิ งหาคม 2551 สํานักงานทีดินจังหวัดแพร่ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า
บ้านพักข้าราชการ(บ้านพักเจ้าพนักงานทีดินจังหวัด) ห้องนําชันบนรัว ทําให้ฝ้าเพดาน
ชันล่างได้รับความเสี ยหาย และพืนไม้ชนบน
ั
ตลอดจนบันไดชํารุ ด ไม้ระแนงทีทํา
ร้านต้นไม้หน้าบ้านพักได้ผลุ ง และรางนําเดิมเกิดอุดตันและชํารุ ด หากฝนตกจะเกิด
นําท่วมขัง ทําให้ไม่สามารถระบายนําได้ จึงมีความจําเป็ นต้องดําเนิ นการซ่อมแซม
และทาสี ภายนอกภายในอาคารบ้านพักข้าราชการ(บ้านพักเจ้าพนักงานทีดินจังหวัด
แพร่ ) และซ่อมแซมรางระบายนําสํานักงานทีดินจังหวัดแพร่ ตรงบริ เวณทีมีนาท่
ํ วม
(ด้านหลังอาคารสํานักงาน) โดยได้จัดทําหนังสื อขอความร่ วมมือจากสํานักงาน
เทศบาลเมืองแพร่ เพือให้เจ้าหน้าทีทีมีความรู ้ดา้ นโยธาดําเนิ นการออกแบบแปลน
และจัดทํา ปร.4 ปร.5 ให้
พอเดือนธันวาคม 2551 สํานักงานทีดินจังหวัดก็ได้รับแบบแปลน พร้อมกับ
ปร.4 ปร.5 จากสํานักงานเทศบาลเมืองแพร่ ความที รอมานานมากและเข้าใจผิด
คิดว่านายช่างโยธาคงจะทําแบบแปลนตามทีเราต้องการ ประกอบกับข้าพเจ้าไม่มี
ความรู ้และดูแบบแปลนไม่เป็ น กรมทีดิ นก็เร่ งให้ส่งแบบแปลนฯ ภายในกําหนด
เพื อจะได้อ นุ ม ตั ิ ง บประมาณ ข้า พเจ้า จึ ง รี บ ทํา หนัง สื อ ปะหน้า ส่ ง แบบแปลน
พร้อมกับ ปร.4 ปร.5 ให้กรมที ดิ นเพือขอรับงบประมาณ จํานวน 109,800 บาท
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(หนึงแสนเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) พอได้รับงบประมาณก็ดาํ เนิ นการสอบราคาตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และทีแก้ไขเพิมเติม จนกระทัง
ได้ผูร้ ับจ้างจึ งได้ทาํ หนังสื อ ให้มาทําสัญญาจ้าง ผูร้ ับจ้างบอกว่า “ที เสนอราคาตํา
กว่าราคากลางไป 24,300 บาท ก็เพราะว่ารายการที ซ่ อมแซมมี ไม่มาก และราง
ระบายนําสําเร็ จทีจะดําเนิ นการก็มีความยาวประมาณ 140 เมตร” ข้าพเจ้าก็ตกใจ
ถามผูร้ ับจ้างว่าจะทําตรงไหนบ้าง เขาก็เอาแบบแปลนให้ดูและอธิ บายให้ขา้ พเจ้า
ฟั ง ว่า “รายการซ่ อ มแซมบ้า นพัก เจ้า พนัก งานที ดิ น จัง หวัด นัน มี ซ่อ มแซม
ห้องนําชันบน ซ่อมแซมไม้ระแนง เปลียนฝ้ าเพดาน และทาสี ภายนอกภายใน” แต่
ความต้องการของเราคือขัดพืนไม้ชนบนและบั
ั
นได ส่ วนรางระบายนําต้องการ
ซ่ อมแซมก็เฉพาะบริ เวณที มีนาท่
ํ วมขัง ข้าพเจ้าก็เลยสอบถามไปยังนายช่างโยธา
ได้รับคําตอบว่างบประมาณของกรมที ดิ นในการซ่ อมแซมบ้านพักนันมี จาํ นวน
จํากัดก็เลยตัดขัดพืนชันบนและบันไดออก ส่ วนรางระบายนํานัน เห็นว่าน่าจะทํา
เลาะกับแนวรัวตังแต่ดา้ นหลังบ้านพัก
เจ้าพนักงานที ดินจังหวัด เชื อมต่อถึง
บริ เ วณรางระบายนําตรงถนนเจริ ญ เมื อ ง ซึ ง ไม่ ต รงกับ ความต้อ งการของ
สํานักงานฯ เลย
จากเหตุการณ์ครังนี ทําให้ขา้ พเจ้าเครี ยดมาก ก็เลยพยายามคุยกับผูร้ ับจ้าง
ว่าขอความอนุเคราะห์ให้ขดั พืน – ทาสี พืนให้ดว้ ยจะได้ไหม ผูร้ ับจ้างบอกว่าในแบบแปลน
ไม่มี เขาทําตามแบบแปลนเท่านัน จึงได้สอบถามไปยังเจ้าหน้าทีทีเขียนแบบแปลน
(ช่างโยธา) ได้รับแจ้งว่า สํานักงานที ดิ นมีงบฯน้อย จึ งตัดรายการขัดพืนออก ซึ ง
ข้อเท็จจริ งแล้วไม่เกียวกับงบฯ เลย ก็เลยขอเจรจากับผูร้ ับจ้างอีกครังหนึ งว่า ครังนี
จะขอให้ช่วยขัดพืน – ทําสี ให้ได้ไหม หากครังต่อไปมีงานจัดจ้างแบบตกลงราคา
จะติดต่อตกลงราคากับผูร้ ับจ้างรายนี อีก ผูร้ ับจ้างจึงตกลง ทําให้ดว้ ยความเต็มใจ
เนื องจากเราได้แ จ้งให้ทราบว่าเป็ นความต้องการของเจ้าพนักงานที ดิ น จังหวัด
ต้องการให้ภาพลักษณ์ของสํานักงานดี ขึน ผูร้ ับจ้างจึ งตกลงที จะทําให้ ข้าพเจ้าจึ ง
สบายใจขึน และโล่งอก
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จากเหตุการณ์ครังนี ทําให้ขา้ พเจ้ารู ้ว่า หากข้าพเจ้าอ่านแบบแปลนเป็ น
เหตุการณ์เช่นนีคงจะไม่เกิดขึน และจากการพูดคุยกับผูร้ ับจ้างด้วยเหตุดว้ ยผลครังนี
ทําให้การดําเนินการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ (บ้านพักเจ้าพนักงานทีดินจังหวัด)
เป็ นไปตามความต้องการของสํานักงาน
บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets) หรือความรู้ ทไี ด้ จากเรืองเล่า
ซึงเป็ นปัจจัยทีท าํ ให้ งานสําเร็จ
 ตรวจแบบแปลน/ปร.4 ปร.5 ว่าตรงกับความต้องการของเราหรื อยัง
 ประสานงาน/เจรจา กับผูร้ ับจ้างให้ดาํ เนินการเพิมเติมตามความ
ต้องการ
 วางแผนระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานให้ชดั เจน
 กําหนดผูป้ ฏิบตั ิงานให้ชดั เจนเพือป้ องกันการทํางานคลาดเคลือน
 เร่ งรัดติดตามงานให้อยูใ่ นระยะเวลาทีกําหนด
 ศึกษาแนวทางปฏิบตั ิงาน กรณีตอ้ งการแก้ไขแบบแปลนให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ทีแท้จริ งให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ นความรู้ (Core Competence)
 ศึกษาหาความรู ้ในด้านการอ่านแบบแปลน และ ปร.4 ปร.5 ให้ตรง
ตามวัตถุประสงค์
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บันทึกการเล่ าเรืองประสบการณ์ ความสําเร็จ
ผู้เล่ า
นางสาวสิ รณี พหลแพทย์
ตําแหน่ ง
นักจัดการงานทัวไปชํานาญการ
ชือเรือง
การตรวจรับงานจ้าง
เป็ นการแก้ปัญหาเกีย วกับ การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคาร
เหตุการณ์ นีเ' กิดขึน' เมือ
พ.ศ. 2552
สถานที
สํานักงานทีดินจังหวัดอุตรดิตถ์
เนือ' เรืองย่ อ
เรื องนีเกิดขึนในปี พ.ศ.2552 ซึ งข้าพเจ้าดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่ ายอํานวยการ
สํานักงานที ดิ นจังหวัดอุตรดิ ตถ์ สื บเนื องจากกรมที ดิ นได้มีโครงการเดิ นสํารวจ
ออกโฉนดทีดินในท้องทีจังหวัดอุตรดิตถ์เป็ นประจําทุกปี ตังแต่ปี พ.ศ.2540 เป็ นต้น
มาจนถึงปั จจุบนั ทําให้ปริ มาณเอกสารโฉนดทีดินและสารบบทีดินเพิมขึนเป็ นจํานวน
มาก ห้องเก็บสารบบทีดินไม่สามารถรองรับปริ มาณเอกสารทีเพิมขึนได้ ทําให้พืนห้อง
ทรุ ด สํานักงานที ดิ นจังหวัดจึ งได้ประสานงานกับสํานักงานโยธาธิ การและผังเมือง
จังหวัด จัดทําแบบแปลนแก้ไขปรับปรุ งพืนห้องและต่อเติมขยายอาคารห้องสารบบ
ให้กว้างขึนอีกเท่าตัว รวมประมาณราคาก่อสร้างเป็ นเงิน 703,000 บาท กรมทีดินได้
จัดสรรเงินงบประมาณให้จงั หวัดดําเนินการในปี พ.ศ.2552 การก่อสร้างได้ดาํ เนิ นการ
เสร็ จสิ นและส่ งมอบงานจ้างประมาณเดื อนพฤษภาคม 2552 โดยมีเจ้าหน้าที ของ
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเป็ นผูค้ วบคุมงาน
ในขันตอนของการตรวจงานจ้าง มีคณะกรรมการตรวจการจ้างประกอบด้วย
เจ้าหน้าทีจากสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และเจ้าหน้าทีของสํานักงาน
ที ดิ นจังหวัด รวม 3 คน ได้ร่วมกันตรวจงานจ้างแล้วเห็ นว่า งานก่ อสร้ างครั งนี
เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยดี ไม่มีขอ้ บกพร่ อง จึงได้เตรี ยมจัดทําบันทึกใบตรวจรับ
งานจ้าง แต่ขณะดําเนินการนัน ฝนได้ตกลงมาอย่างหนัก จึงพบว่าเพดานห้อง
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สารบบช่วงรอยต่อระหว่างอาคารเก่าและอาคารใหม่ มีรอยรัว นําฝนไหลลงมาที
ห้อ งสารบบเจิ งนองพื น จึ ง ได้โ ทรแจ้งผูร้ ั บ เหมาดําเนิ น การแก้ไขข้อ บกพร่ อ ง
ดังกล่าว และได้แก้ไขเป็ นที เรี ยบร้อย รอยรัวดังกล่าวถ้าฝนไม่ตกลงมา ไม่มีผูใ้ ด
มองเห็น เพราะผูร้ ับเหมาทาสี ฉาบเรี ยบไปหมด ดูเรี ยบร้อยดี เรื องนี เป็ นอุทาหรณ์
ให้ผทู ้ ีเกียวข้องกับงานจ้างทราบว่า การตรวจรับงานจ้างนัน จะต้องมีความละเอียด
รอบคอบและพิสูจน์ตรวจสอบให้แน่ ใจเสี ยก่ อน เพราะเมื อตรวจรั บ และมี การ
นํา เอกสารเข้า ไปเก็ บ ในห้ อ งสารบบที ปรั บ ปรุ ง ต่ อ เติ ม ใหม่ แ ล้ว เอกสารของ
ทางราชการอาจเกิดความเสี ยหายได้
บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets) หรือความรู้ ทไี ด้ จากเรืองเล่า
ซึงเป็ นปัจจัยทีท าํ ให้ งานสําเร็จ
 ปฏิบตั ิดว้ ยความระมัดระวัง ละเอียดรอบคอบ
 พิสูจน์ตรวจสอบความผิดพลาดทีอาจเกิดขึน
 เขียนสัญญาให้ชดั เจนและรอบคอบ
 ขอคําแนะนําจากผูร้ ู ้
 ตรวจสอบตามคําแนะนําอย่างละเอียดรอบคอบ
 มีการควบคุมงานก่อสร้างทุกขันตอน
 มีความรู ้เกียวกับงานต่อเติมอาคาร
แก่ นความรู้ (Core Competence)
 ระมัดระวังในการปฏิบตั ิหน้าที เพือประโยชน์ของทางราชการ
 ความผิดพลาดในการปฏิบตั ิหน้าที อาจส่งผลกระทบให้เกิดปั ญหาอืน
ตามมา
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บันทึกการเล่ าเรืองประสบการณ์ ความสําเร็จ
ผู้เล่ า
นายสมพริ ต คณะวาปี
ตําแหน่ ง
นายช่างเทคนิคชํานาญงาน
ชือเรือง
บอกแล้วไม่ฟัง
เป็ นการแก้ปัญหาเกีย วกับ การตรวจรับงานจ้าง
เหตุการณ์ นีเ' กิดขึน' เมือ พ.ศ.2549
สถานที
กรมทีดิน ปากคลองตลาด
เนือ' เรืองย่ อ
เมือปี พ.ศ.2549 ข้าพเจ้าได้รับแต่งตังให้เป็ นประธานกรรมการในการ
ตรวจรับการจ้างทํารางสายไฟฟ้ าภายในกรมทีดิน ซึ งทางกรมมีแบบและตําแหน่ ง
ในการติดตังให้แก่ผรู ้ ับจ้าง และให้ผรู ้ ับจ้างแสดงแบบของรางทีจะดําเนินการในวัน
เปิ ดซองประกวดราคา โดยมีปัญหาคือเมือมีบริ ษทั ทีประกวดราคาได้ ได้ดาํ เนิ นการ
โดยไม่ได้แจ้งให้กรรมการตรวจรับทราบ และได้ดาํ เนิ นการไปแล้วระยะหนึ ง พอ
ข้าพเจ้าไปเห็ นการดําเนิ นการพบว่าบริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการไม่ถูกต้อง คือ ได้นาํ ราง
สายไฟฟ้ าทีเป็ นแบบสําเร็ จรู ปมาประกอบติดตังซึ งไม่ได้เป็ นไปตามแบบของกรมทีดิน
และไม่ตรงตามแบบของตัวอย่างที บริ ษทั นํามาแสดงในวันยืนซอง ข้าพเจ้าจึ งได้
ทักท้วงให้บริ ษทั ดําเนิ นการแก้ไขให้ตรงตามแบบ ทางบริ ษทั ก็ไม่ได้ดาํ เนิ นการแก้ให้
ซึ งข้าพเจ้าก็พยายามแก้ไขปั ญหาโดยให้หยุดดําเนิ นการก่ อน แต่ บริ ษ ัทอธิ บายว่า
รางสายไฟฟ้ าทีบริ ษทั ดําเนิ นการมีความแข็งแรงกว่าทีแบบกรมทีดิ นกําหนด ซึ ง
ทางบริ ษทั ก็ยงั ยืนยันทีจะติดตังรางสายไฟฟ้ าดังกล่าวอีก ข้าพเจ้าจึงได้ไปปรึ กษาผูท้ ี
เป็ นคณะกรรมการเปิ ดซอง และเจ้าหน้าทีที ออกแบบรางสายไฟฟ้ าของกรมที ดิ น
จนได้คาํ ตอบว่ารางสายไฟฟ้ าที กรมที ดิ นกําหนดได้ออกแบบตามแบบของการ
ไฟฟ้ านครหลวง ซึ งเป็ นแบบที มี ค วามแข็ง แรง และทํา ให้ข า้ พเจ้า มันใจว่า
แบบของกรมทีดินเหมาะสม
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จึงได้แจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบถึงแบบดังกล่าวว่าเป็ นแบบของการไฟฟ้ าซึ งมีความ
แข็งแรงและทนทาน ขอให้บริ ษทั ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบดังกล่าวและ
ชี แจงถึ งสัญญาที บริ ษทั ที ทําไว้กับกรมที ดิ นว่าฯ ทําตามแบบในวันยืนซองซึ งมี
เอกสารและของตัวอย่างทีบริ ษทั ดังกล่าวได้ทาํ ไว้กบั กรมทีดิน จึงขอให้ดาํ เนิ นการ
ให้ถูกต้อง คณะกรรมการจะตรวจรั บได้ ก็ตอ้ งตรงตามแบบและสัญญาดังกล่าว
เท่ านั น ทําให้ บริ ษัทเข้าใจว่ าจะต้องปฏิ บัติ ตามแบบและสั ญญาของกรมที ดิ น
คณะกรรมการจึงจะสามารถตรวจรับได้ บริ ษทั ดังกล่าวจึงดําเนิ นการแก้ไขให้ตรง
ตามแบบของกรมที ดิน และคณะกรรมการจึงสามารถตรวจรับได้ ทําให้เกิดความ
สบายใจทังสองฝ่ าย และเป็ นประโยชน์ต่อทางราชการ
บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets) หรือความรู้ ทไี ด้ จากเรืองเล่า
ซึงเป็ นปัจจัยทีท าํ ให้ งานสําเร็จ
 ศึกษาข้อมูลตามแบบแผนในสัญญาจ้าง
 ควบคุมติดตามงานจ้าง
 ทักท้วงผูร้ ับจ้าง เพือให้ปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามแบบแปลนสัญญาจ้าง
 นําข้อมูลจากหน่วยงานทีรับผิดชอบ เรื องแบบตามสัญญาจ้างมายืนยัน
 ชีแจงทําความเข้าใจในระเบียบขันตอน การปฏิบตั ิตามระเบียบพัสดุ
ให้ผรู ้ ับจ้างยอมรับและปฏิบตั ิตาม
 ตรวจรับงานจ้างโดยยึดรู ปแบบตามสัญญาจ้าง
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บันทึกการเล่ าเรืองประสบการณ์ ความสําเร็จ
ผู้เล่ า
นางสาวชลลดา จิตตุรงค์อาภรณ์
ตําแหน่ ง
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
ชือเรือง
มันมาจากไหน
เป็ นการแก้ปัญหาเกีย วกับ แบบพิมพ์โฉนดทีดินและแบบพิมพ์ น.ส.3 เกินจาก
บัญชี
เหตุการณ์ นีเ' กิดขึน' เมือ
พ.ศ.2549
สถานที
สํานักงานทีดินจังหวัดกําแพงเพชร
เนือ' เรืองย่ อ
เมือครังทีมาปฏิบตั ิงานธุรการครังแรกในชีวิตราชการ ณ สํานักงานทีดิน
จังหวัดกําแพงเพชร เมือมีการรับมอบหมายงานในหน้าที และได้ตรวจสอบแบบพิมพ์
โฉนดทีดินและแบบพิมพ์ น.ส.3 ตามบัญชีมอบงาน ปรากฏว่า มีแบบพิมพ์โฉนดทีดิน
มากกว่าบัญชีจาํ นวน 64 คู่ฉบับ และแบบพิมพ์ น.ส.3 มากกว่าบัญชี จํานวน 100 คู่ฉบับ
ได้สอบถามเจ้าหน้าทีทีเคยปฏิบตั ิงานในฝ่ ายอีกหลายท่านก็ไม่ทราบว่ามาจากไหน
จึงไปค้นหาจากสมุดคุมการเบิกจ่ายแบบพิมพ์ยอ้ นหลัง จึ งพบว่าแบบพิมพ์ น.ส.3
ดังกล่ าว ได้เบิ ก มาจากกรมที ดิ น เมื อ พ.ศ.2541 และมี การลงคุ มในสมุดคุ มการ
เบิกจ่ายอยูป่ ระมาณ 2-3 เดือน และตัวเลขของแบบพิมพ์ น.ส.3 ก็หายออกไป 100 คู่ฉบับ
โดยไม่มีการเบิ กจ่าย จึ งได้โทรศัพท์ไปทีกองพัสดุ กรมที ดิน เพือประสานงานว่า
แบบพิมพ์ดงั กล่าวมีการเบิ กจ่ายมาจริ งหรื อไม่ และมีการแจ้งสู ญหาย หรื อทําลาย
บ้างหรื อยัง และขอถ่ายเอกสารประกอบการทําบันทึกเสนอ ขอความเห็นชอบจาก
ผูว้ ่า ราชการจัง หวัด (ผ่า นเจ้า พนัก งานที ดิ น จัง หวัด ) เพื อนํา แบบพิ ม พ์ น.ส.3
ดังกล่าว มาลงคุมในสมุดคุมการเบิกจ่ายแบบพิมพ์ และนําแบบพิมพ์มาใช้ได้ต่อไป
และในกรณี แบบพิมพ์โฉนดที ดิ น ได้สอบถามกองพัสดุ กรมที ดิ นโดย
ทางโทรศัพท์ จึงได้ทราบว่าเป็ นแบบพิมพ์ทีศูนย์อาํ นวยการเดิ นสํารวจออกโฉนด
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ทีดิน เบิกมาใช้ในการออกโฉนดทีดินและเมือสิ นโครงการได้นาํ มาส่งมอบให้สาํ นักงาน
ทีดินจังหวัดโดยไม่มีบนั ทึกการส่ งมอบแบบพิมพ์แต่อย่างใด จึงได้ประสานงานกับ
กองพัสดุ กรมทีดิน โดยขอถ่ายเอกสารหลักฐานการเบิกแบบพิมพ์โฉนดที ดิ นดังกล่าว
และตรวจสอบว่ามีก ารแจ้งสู ญหายของแบบพิมพ์หรื อ ยัง เพือทําบันทึกเสนอขอ
ความเห็ นชอบจากผูว้ ่าราชการจังหวัด(ผ่านเจ้าพนักงานที ดิ นจังหวัด) เพือนําแบบ
พิมพ์โฉนดทีดินดังกล่าวมาลงคุมในสมุดคุมการเบิกจ่ายแบบพิมพ์โฉนดทีดิน และ
นําแบบพิมพ์มาใช้ได้ต่อไป
บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets) หรือความรู้ ทไี ด้ จากเรืองเล่า
ซึงเป็ นปัจจัยทีท าํ ให้ งานสําเร็จ
 มีความละเอียดรอบคอบในการรับมอบหมายงาน
 ปฏิบตั ิหน้าทีตามระเบียบการเบิกจ่ายแบบพิมพ์โดยเคร่ งครัด
 มีความใส่ใจไม่มองข้ามปั ญหา
 ตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายแบบพิมพ์ยอ้ นหลัง
 ประสานงานกองพัสดุ กรมทีดิ น เพือขอข้อมูลการเบิ กจ่ายแบบพิมพ์
พร้อมหลักฐานว่าได้เบิกตังแต่เมือใด มีการแจ้งสู ญหายหรื อไม่ และมี
การยกเลิกหรื อไม่
 รายงานผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับ เพือเสนอขอความเห็นในการนําแบบพิมพ์
ดังกล่าวกลับมาใช้
แก่ นความรู้ (Core Competence)
 ทํางานในหน้าทีให้ดีทีสุด
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บันทึกการเล่ าเรืองประสบการณ์ ความสําเร็จ
ผู้เล่ า
นางสาวมัชฌิมา เหล่าธรรมทีป
ตําแหน่ ง
นักจัดการงานทัวไปชํานาญการ
ชือเรือง
มีแต่ยกไป ยกมา
เป็ นการแก้ปัญหาเกีย วกับ แบบพิมพ์คงเหลือ
เหตุการณ์ นีเ' กิดขึน' เมือ
ปี พ.ศ.2552
สถานที
สํานักงานทีดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาจัตุรัส ส่วนแยกบําเหน็จณรงค์
เนือ' เรืองย่ อ
แม้จะอยูใ่ นตําแหน่งนักจัดการงานทัวไปชํานาญการในฐานะฝ่ ายอํานวยการ
ซึงไม่ได้เป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานในด้านพัสดุโดยตรงและความรู ้ความสามารถมีไม่เท่าเทียม
กับผูป้ ฏิบตั ิ แต่เกี ยวข้องในฐานะเป็ นผูค้ วบคุม ดูแล รับผิดชอบงานในฝ่ ายอํานวยการ
ทังหมดก็ตาม สิ งทีต้องปฏิบตั ิโดยตรงคือ การตรวจราชการในสํานักงานทีดิ นจังหวัด
สาขา ส่ วนแยก และสํานักงานทีดิ นอําเภอ ตามหนังสื อสังการของกรมที ดิน เรื อง
การตรวจราชการในอํา นาจหน้า ที ของเจ้า พนัก งานที ดิ น จัง หวัด โดยกํา ชับ ให้
เจ้าพนักงานทีดินจังหวัดปฏิบตั ิตามแนวทาง การตรวจราชการกรมทีดินกําหนดไว้
โดยเคร่ ง ครั ด และให้ เ จ้า พนัก งานที ดิ น จัง หวัด จัด ทํา แผนการตรวจราชการ
สํานักงานที ดินจังหวัดสาขา ส่ วนแยก สํานักงานทีดิ นอําเภอ กิ งอําเภอ และให้ส่ง
แผนการตรวจราชการให้ ก รมที ดิ น ภายในเดื อ นธัน วาคม เมื อตรวจราชการ
สํา นัก งานที ดิ น แห่ ง ใดแล้ว ให้ส่ง รายงานการตรวจราชการให้กรมที ดิ น ทราบ
แห่ ง ละ 1 ชุ ด และเมื อสิ นปี งบประมาณแล้ว หากปรากฏว่าไม่ สามารถได้ต าม
แผนการตรวจ ให้ ชี แจงเหตุ ผ ลให้ ก รมที ดิ น ทราบภายในเดื อ นตุ ล าคม ของ
ปี งบประมาณถัดไป
เหตุการณ์ นีเกิ ดจากการตรวจราชการในสํานัก งานที ดิ นจังหวัดชัยภู มิ
สาขาจัตุรัส ส่วนแยกบําเหน็จณรงค์ ได้ตรวจนับวัสดุแบบพิมพ์ต่างๆ คงเหลือ เช่น
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ใบสังเงิ นค่าธรรมเนี ยมค่าใช้จ่าย ภาษี อากรแสตมป์ ใบเสร็ จรับเงิ นฯ ต่างๆ แบบ
พิมพ์โฉนดทีดิน น.ส.3 ก น.ส.3 ใบแทนโฉนดทีดิน ใบแทน น.ส.3 ก. น.ส.3 ใบ
แทน น.ส.3 ปรากฏว่ามีจาํ นวนคงเหลือถูกต้องตรงตามสมุดบัญชีรับ-จ่ายแบบพิมพ์
ของหน่วยงาน เว้นแต่แบบพิมพ์ น.ส.3 และใบแทน น.ส.3 ทีมีตามสมุดบัญชีรับจ่ า ยแบบพิ ม พ์ดัง กล่ า วไม่ มี ใ ห้ต รวจนับ แต่ อ ย่า งใด เมื อตรวจสอบสมุ ด บัญ ชี ฯ
ดัง กล่ า วย้อ นหลัง ปี นับ แต่ ปี งบประมาณ พ.ศ.2548 มี แ ต่ ร ายการยกไป ยกมา
ต่ อ เนื องมาจนถึ ง วัน ที เข้า ตรวจราชการ ไม่ มี ก ารเบิ ก -จ่ า ยเพิ มลดแต่ อ ย่า งใด
เจ้าหน้าทีผูร้ ับผิดชอบ ซึงทําหน้าทีด้านอํานวยการและการเงินด้วยไม่สามารถให้
คําชีแจงได้วา่ เกิดอะไรขึน จึงได้ให้ระยะเวลาค้นหาสาเหตุภายใน 7 วัน
ข้อบกพร่ องครังนี ไม่ได้มองในด้านการประพฤติมิชอบแต่อย่างใด แต่
ต้องการตรวจนับให้ได้ขอ้ ยุติตามบัญชี เพือความถูกต้อง เป็ นธรรม โปร่ งใส กับทุก
ฝ่ ายทีเกียวข้อง โดยไม่พิจารณาว่าใครเป็ นผูก้ ระทําการบกพร่ อง เหตุการณ์บกพร่ อง
เกิ ดขึ นตังแต่เ มื อใด เหตุใ ดเพิ งพบข้อ บกพร่ อ ง แต่มุ่ง เน้น การแก้ปัญ หาที พบ
ให้ทนั เวลาเพือรายงานผลให้ผูบ้ งั คับบัญชาทราบและดําเนิ นการต่อไป หากเป็ น
ปั ญหาทีเกิดการสูญหายหรื อนําไปกระทําการโดยมิชอบ
ผลการตรวจสอบเจ้าหน้าที สามารถนําสําเนาหนังสื อส่ งคื นแบบพิมพ์
ดังกล่าวมายืนยันว่าได้นาํ ส่ งคืนแบบพิมพ์ทีไม่มีให้ตรวจนับให้จงั หวัดเรี ยบร้อย
แล้วตามเลขที วันทีในหนังสื อนําส่งนัน ตังแต่กลางปี งบประมาณ 2547 ซึงได้นาํ มา
ตรวจสอบกับ สมุด บัญชี รับ-จ่ ายแบบพิ มพ์ข องจังหวัดว่า มี การลงรั บคื นถูก ต้อ ง
ตรงกับหลักฐานการนําส่ งของหน่ วยงาน จึ งแจ้งให้หน่ วยงานบันทึ กการยกเลิ ก
รายการแบบพิ ม พ์ น.ส.3 และใบแทน น.ส.3 เรี ย บร้ อ ย พร้ อ มทังให้นํา สํา เนา
หนังสื อนําส่งคืนแบบพิมพ์ติดกับสมุดบัญชีฯ ไว้เป็ นหลักฐานต่อไปด้วย
เป็ นการประสานงาน ช่วยเหลือ แนะนํา แก้ไข ปั ญหาข้อบกพร่ องต่าง ๆ
ที ตรวจพบให้สํา เร็ จ ลุล่ วงไปเป็ นอย่างดี เนื องจากการจัด ตังเป็ นส่ วนแยกแล้ว
จึงยกเลิกอํานาจนายอําเภอ หน่วยงานจึงไม่มีความจําเป็ นต้องใช้แบบพิมพ์ดงั กล่าว
79

อีกต่อไปและส่ งคืนต้นสังกัดบันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets) หรือความรู้ ที
ได้ จากเรืองเล่ า ซึงเป็ นปัจจัยทีท าํ ให้ งานสําเร็จ
 ให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหามากกว่ามุ่งเน้นหาตัวผูก้ ระทําผิด
 ใช้ความรู ้ตามระเบียบกฎหมาย
 หาแนวทางในการแก้ไขปั ญหา
 หาหลักฐานมายืนยันข้อเท็จจริ ง
 เอืออาทรกับเพือนผูร้ ่ วมงาน ช่วยเหลือในการแก้ปัญหา
 กระทําการ ตรวจนับแบบพิมพ์
 แก้ไขปั ญหาให้ทนั เวลา
 ติดตามการแก้ไขปั ญหา
 ทํางานด้วยความโปร่ งใส เป็ นธรรม
 ปฏิบตั ิงานตามขอบเขตอํานาจหน้าทีรับผิดชอบ
แก่ นความรู้ (Core Competence)
 ปฏิบตั ิงานตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
 ให้ความสําคัญในการแก้ไขปั ญหา
 หาแนวทางและหลักฐานในการแก้ไขปั ญหา
 กระทําการตรวจนับวัสดุคงเหลืออย่างจริ งจัง
 ติดตามการแก้ไขปั ญหา
 แก้ไขปั ญหาให้ทนั เวลา
 ทํางานด้วยความโปร่ งใส เป็ นธรรม ตามขอบเขตอํานาจหน้าที
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บันทึกการเล่ าเรืองประสบการณ์ ความสําเร็จ
ผู้เล่ า
นายภาสกร เจียมแท้
ตําแหน่ ง
เจ้าพนักงานทีดินอําเภอ (นักวิชาการทีดินชํานาญการ)
ชือเรือง
การจําหน่ายพัสดุเป็ นสูญ
เป็ นการแก้ปัญหาเกีย วกับ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
เหตุการณ์ นีเ' กิดขึน' เมือ
พ.ศ.2545
สถานที
สํานักงานทีดินอําเภอภูเรื อ จังหวัดเลย
เนือ' เรืองย่ อ
เมื อครั งได้รับ การแต่ ง ตังให้ด ํา รงตํา แหน่ ง เจ้า หน้าที บริ ห ารงานที ดิ น
อํา เภอภู เ รื อ จัง หวัด เลย เมื อวันที 15 พฤษภาคม 2545 ซึ งเป็ นการรั บ ตํา แหน่ ง
หั ว หน้า ส่ ว นราชการระดับ อํา เภอครั งแรกในชี วิ ต การรั บ ราชการ พอถึ ง สิ น
ปี งบประมาณก็ได้มีการแต่ งตังกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจําปี ตามระเบี ย บ
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ข้อ 155 ผลการตรวจสอบฯ มีการ
รายงานในบัญชี ตรวจสอบว่า เก้าอีนังทํางานและม้านังยาวสําหรับประชาชน ซึ ง
เป็ นไม้ชาํ รุ ดใช้การไม่ได้ จํานวนกีตัว จําไม่ได้ เป็ นของทีมีใช้มาหลายสิ บปี แล้วได้
สอบถามเจ้าหน้าทีที ดิ นว่า ของเหล่านี เก็บไว้ทีไหน เขาพาไปดูทีใต้บนั ได มีซาก
เก้าอีหักกองสุ มอยู่ ไม่สามารถตรวจสอบได้วา่ จํานวนครบตามบัญชีหรื อไม่ และ
ทราบว่าทุกปี ก็จะมีรายงานอย่างนี แต่ไม่ได้ดาํ เนิ นการอย่างไรต่อไปอีก เมือได้
ศึกษาระเบียบฯดูแล้ว เห็นว่า สามารถแต่งตังคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริ ง ตาม
ข้อ 156 จําหน่ายเป็ นสูญได้ ตามข้อ 159 จึงได้ไปขอร้องปลัดอําเภอและพัฒนาการ
อําเภอมาร่ วมเป็ นกรรมการฯ สอบหาข้อเท็จจริ ง สรุ ปได้วา่ พัสดุเหล่านันใช้งานมา
นานและเป็ นไม้ยอ่ มชํารุ ดไปตามอายุ ไม่มีผตู ้ อ้ งรับผิด จึงเสนอจังหวัดจําหน่ายเป็ น
สูญ เพือจําหน่ายออกจากทะเบียนคุมครุ ภณ
ั ฑ์ให้ถูกต้องเป็ นปั จจุบนั
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ต่อมาได้รับแจ้งจากจังหวัดว่า ทรัพย์สินของทางราชการจะมีราคาเป็ นศูนย์ไม่ได้
อย่างน้อยจะต้องมีราคา 1 บาท โดยอ้างระเบียบกระทรวงการคลัง ซึงไม่ทราบว่า
จริ งหรื อไม่จริ งอย่างไร แต่เมือมีราคาเป็ นสูญไม่ได้ ขันตอนต่อไปต้องมีคณะกรรมการ
กําหนดราคาและคณะกรรมการขายทอดตลาด อําเภอภูเรื อเป็ นอําเภอเล็กๆ เจ้าหน้าที
มีจาํ กัด จึงต้องไปขอร้องและเกณฑ์กนั มาเป็ นกรรมการ ทังเจ้าหน้าทีปกครอง สัสดี
พัฒนาการ เป็ นเรื องทีต้องเกรงใจและยุง่ ยากพอสมควร จําได้วา่ มีการประมาณการ
กําหนดราคาขายทอดตลาด ทังหมดไม่ถึงร้อยบาท พอถึงขันตอนขายทอดตลาดก็หาคนซือ
ไม่ได้ เพราะมันเป็ นเศษไม้ผๆุ จึงให้เจ้าหน้าทีทีดินไปหาญาติมาซือโดยเราเป็ นคน
จ่ายเงินให้แทน ในทีสุดก็จาํ หน่ายพัสดุได้และนําเงินส่งเป็ นรายได้แผ่นดินได้สาํ เร็ จ
การทีนําเรื องนีมาเล่าก็เพือจะชีให้เห็นว่าการทํางานย่อมมีอุปสรรค บางครัง
ต้องมีความตังใจและใช้เทคนิ คมาช่วยบ้าง ถ้าไม่ใช่เรื องทีทําให้รัฐเสี ยหายหรื อผิด
ระเบี ยบฯกฎหมาย เราก็สามารถทําได้ เพือให้งานสําเร็ จลุล่วงตามวัตถุประสงค์หรื อ
เป้ าหมาย
บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets) หรือความรู้ ทไี ด้ จากเรืองเล่า
ซึงเป็ นปัจจัยทีท าํ ให้ งานสําเร็จ
 ศึกษาระเบียบทีเกียวข้องกับการจําหน่ายพัสดุ
 การตรวจสอบหาข้อเท็จจริ ง เมือพบข้อผิดพลาด หาวิธีแก้
 นําระเบียบฯ ทังสองฉบับมาเปรี ยบเทียบและปรับใช้คู่กนั เพือไม่ให้
เกิดความเสี ยหายแก่ราชการและผูป้ ฏิบตั ิ
 นําเทคนิคและวิธีการทีไม่ขดั ต่อระเบียบฯ มาใช้
 การแก้ไขปั ญหาแบบบูรณาการ
 มุ่งมันแก้ไขปัญหาให้สาํ เร็ จลุลว่ งตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย
การจําหน่ายพัสดุโดยถูกต้องตามระเบียบฯ
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แก่ นความรู้ (Core Competence)
 ศึกษาระเบียบกฏหมายทีเกียวข้องให้เข้าใจโดยถ่องแท้
 วางแผนการแก้ไขปั ญหาไปตามขันตอนของกฏหมายและระเบียบกําหนด
 ใช้เทคนิคเข้าช่วยในการแก้ไขปั ญหา
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บันทึกการเล่ าเรืองประสบการณ์ ความสําเร็จ
ผู้เล่ า
นางอิงอร ฆารชม
ตําแหน่ ง
นักจัดการงานทัวไปชํานาญการ
ชือเรือง
การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า
เป็ นการแก้ปัญหาเกีย วกับ การเบิกจ่ายแบบพิมพ์
เหตุการณ์ นีเ' กิดขึน' เมือ
พ.ศ.2549
สถานที
สํานักงานทีดินจังหวัดกาฬสิ นธุ์
เนือ' เรืองย่ อ
ข้าพเจ้าได้มาดํารงตําแหน่งเป็ นเจ้าหน้าทีพัสดุ เมือปี พ.ศ.2549 ได้ปฏิบตั ิ
หน้าที เบิ กจ่ายแบบพิมพ์และวัสดุต่างๆ ให้กบั เจ้าหน้าที ทุกฝ่ าย สาขาและอําเภอ
เพือใช้ในราชการ
ปั ญหาที พบในการปฏิ บัติงาน คือ การเบิ กจ่ ายแบบพิมพ์จากกรมที ดิ น
มาถึงจังหวัดกาฬสิ นธุ์ ซึ งระยะทางประมาณ 500 กว่ากิ โลเศษ ถ้าขออนุ ญาตใช้
รถยนต์และเบิ กค่านํามันเชื อเพลิงในการเดินทางไปเบิกแบบพิมพ์นนั ใช้เวลาไปกลับ ก็ 2 วัน ซึงทําให้ไม่คุม้ ค่าและสิ นเปลืองนํามันเชือเพลิง และวิธีการแก้ปัญหา
ก็คือใช้วิธีประสานงานกับศูนย์เดิ นสํารวจออกโฉนดที ดิ นจังหวัดกาฬสิ นธุ์ ว่าจะ
เดินทางไปกรมทีดิ นเมือไรแจ้งให้ทราบด้วย เพือทางสํานักงานทีดินจังหวัดจะได้
ฝากเบิกแบบพิมพ์โฉนด, ใบแทนโฉนด, น.ส.3 ก. , ใบแทน น.ส.3 ก., ใบเสร็ จรับเงินต่างๆ ,
ใบสังเงินค่าธรรมเนียมฯ และถ้าศูนย์เดินสํารวจ ไม่ได้เดินทางไปเบิกแบบพิมพ์ยงั
กรมทีดินก็จะแก้ปัญหาโดยวิธีบูรณาการกับจังหวัดใกล้เคียง เพือเบิกหรื อขอยืมมา
ใช้ก่อนเพือไม่ให้เกิดความล่าช้าหรื อเสี ยหายต่อทางราชการและประชาชน
ซึ งผลสําเร็ จจากการแก้ไขปั ญหา และความภูมิใจในความสําเร็ จ ก็คือทํา
ให้ประหยัดเงินงบประมาณรายจ่ายค่านํามันเชือเพลิง
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บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets) หรือความรู้ ทไี ด้ จากเรืองเล่า
ซึงเป็ นปัจจัยทีท าํ ให้ งานสําเร็จ
ปั ญหา ความไม่คุม้ ค่าและสิ นเปลืองนํามันเชือเพลิง
วิธีแก้
 มีความละเอียดรอบคอบในการรับมอบหมายงาน
 ประสานงานกับจังหวัดใกล้เคียง เพือขอยืมแบบพิมพ์มาใช้ก่อน เพือ
ไม่ให้เกิดความเสี ยหายต่อทางราชการและประชาชน
 ช่วยประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่ายของสํานักงานทีดินจังหวัด โดยฝาก
ใบเบิกแบบพิมพ์กบั ศูนย์เดินสํารวจ
 ตัดสิ นใจได้ทนั ท่วงที
 มีปฏิภาณ และใช้ประสบการณ์ในการแก้ไขปั ญหาทีเหมาะสม
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บันทึกการเล่ าเรืองประสบการณ์ ความสําเร็จ
ผู้เล่ า
นางสาวสุธิดา มิขนั หมาก
ตําแหน่ ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน
ชือเรือง
ต้องแก้ทีระบบ
เป็ นการแก้ปัญหาเกีย วกับ การเบิก-จ่ายพัสดุ
เหตุการณ์ นีเ' กิดขึน' เมือ
พ.ศ.2552
สถานที
สํานักงานทีดินจังหวัดพิษณุโลก
เนือ' เรืองย่ อ
หน้าที รั บผิดชอบโดยทัวไปคื อการจัดหาพัสดุ ทีใช้ในราชการสํานักงาน
ที ดิ นจังหวัดพิษณุ โลก ซึ งในช่ วงที ผ่านมามีการร้องเรี ยนกับผูต้ รวจราชการกรม
ทีดินว่า “การเบิกพัสดุล่าช้า เบิกพัสดุแล้วไม่ได้พสั ดุตามระยะเวลาที ต้องการ เบิ ก
พัสดุแล้วได้พสั ดุไม่ครบตามจํานวนรายการทีทําเรื องขอเบิก เจ้าหน้าทีพัสดุไม่ยอม
ทํางาน” ปั ญหาเกิดเนืองมาจากสํานักงานทีดินจังหวัดพิษณุโลกไม่มีการจัดทําแผน
ความต้องการใช้พสั ดุ และในการดําเนิ นการจัดซื อจัดจ้างโดยส่ วนใหญ่สํานักงาน
ทีดินสาขาจะดําเนินการจัดซื อ จัดจ้าง ไปก่อน แล้วส่ งเรื องมาเบิกกับจังหวัดทีหลัง
ซึงเป็ นการผิดระเบียบพัสดุทาํ ให้การเบิกจ่ายมีปัญหา และงบประมาณในการจัดซื อ
จัดจ้างนันมีอยูจ่ าํ กัด โดยส่ วนใหญ่จะใช้เงินนอกงบประมาณในการบริ หารจัดการ
ทําให้การเบิ กจ่ายเงิ นล่าช้าเพราะต้องรอเงิ นนอกงบประมาณ จึ งทําให้เกิ ดความ
เข้าใจทีผิดพลาดคลาดเคลือนว่าเจ้าหน้าทีพัสดุไม่ดาํ เนินการให้
เมือได้รับทราบปั ญหาแล้ว จึงแก้ไขโดยการให้สาํ นักงานทีดินแต่ละสาขา
จัดทําแผนความต้องการพัสดุ เพือจะได้ดาํ เนิ นการจัดซื อจัดจ้างได้ตรงกับความ
ต้องการ ในส่วนของการดําเนินการจัดจ้างทีนอกเหนือความคาดหมายนัน ให้สาขา
จัด ทํา ใบเสนอราคาเข้า มาเพื อขออนุ ม ัติ เ งิ น นอกงบประมาณหรื อขออนุ ม ัติ
งบประมาณจากกรมที ดิ น โดยตรวจสอบงบประมาณกับงานการเงิ นว่าจะอนุ มตั ิ
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ใช้เงิ นจากหมวดใด หรื อรอขออนุ มตั ิงบประมาณจากกรมที ดิ น เพือให้ทราบว่า
ความต้องการจัดจ้างในแต่ละสาขานันดําเนินการอยูใ่ นขันตอนใด ในส่วนของแผน
ความต้องการพัสดุทีได้รับมาก็จะดําเนิ นการจัดสรรปั นส่ วนให้เหมาะสมต่อความ
ต้องการประมาณงานแต่ละสาขาและเหมาะสมกับงบประมาณทีได้รับจากกรมทีดินด้วย
ในเรื องทีเกียวกับการติดต่อกับร้านค้าภายนอก บางร้านก็อยูใ่ กล้ บางร้าน
ก็อยู่ไกล การติ ดต่อเรื องการสังซื อหรื อการทําเอกสารต่างๆ จําเป็ นต้องมี การใช้
โทรศัพท์ทงทางไกลและภายในจั
ั
งหวัดเดียวกัน ดังนัน ในบางครังการติดต่อทาง
โทรศัพท์เพือคุยรายละเอียดต่างๆ ก็ลาํ บาก ถ้าส่ งจดหมายทางไปรษณี ยก์ ็ตอ้ งรอ
อย่างน้อย 3 วัน จะมากหรื อน้อยไปกว่านี ก็เป็ นได้ การติ ดต่อทาง e-mail ก็เป็ น
วิธีการหนึ งที ทําให้การติดต่อรวดเร็ ว และไม่สินเปลือง แถมเทคโนโลยีปัจจุบัน
ทําให้เราสามารถแนบรายละเอียดต่างๆ ได้อย่างสะดวกอีกด้วย
ก็ถือเป็ นเกร็ ดเล็กเกร็ ดน้อยในการพัสดุทีอยากจะฝากไว้ให้กบั คนทํางาน
พัสดุทุกท่าน เผือเป็ นอีกทางเลือกหนึงในการติดต่อประสานงาน แถมยังมีหลักฐาน
ในการอ้างอิงอีกด้วย
บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets) หรือความรู้ ทไี ด้ จากเรืองเล่า
ซึงเป็ นปัจจัยทีท าํ ให้ งานสําเร็จ
 วางแผนการแก้ไขปั ญหา
 มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
 จัดระบบงาน ลําดับความสําคัญของงาน
 ชีแจงการปฏิบตั ิงานให้หน่วยงาน มีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน
 ตังใจปฏิบตั ิงาน มีเป้ าหมายทีชัดเจน
 การสื อสารทุกครังต้องทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
 ปฏิบตั ิงานด้วยความยืดหยุน่
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บันทึกการเล่ าเรืองประสบการณ์ ความสําเร็จ
ผู้เล่ า
นางสาวกนกวรรณ ศรี สุจารักษ์
ตําแหน่ ง
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
ชือเรือง
ความสามัคคีคือพลัง
เป็ นการแก้ปัญหาเกีย วกับ การส่ งคืนครุ ภณ
ั ฑ์
เหตุการณ์ นีเ' กิดขึน' เมือ
ปี 2549
สถานที
สํานักงานทีดินกรุ งเทพมหานคร
เนือ' เรืองย่ อ
ในปี พ.ศ.2549 ส.กทม.ได้ทาํ การปรับปรุ งสํานักงานเกือบทังหมดยกเว้น
ฝ่ ายรังวัด โดยเปลียนเคาน์เตอร์ จากเดิ ม (แบบสู งเป็ นแบบเตีย) คล้ายกับธนาคาร
โต๊ะ เก้าอี เปลี ยนใหม่หมด ข้าพเจ้าซึ งขณะนันเป็ นธุ รการของ ส.กทม.มี หน้าที
เกี ยวกับงานด้านพัสดุ ทุกประเภท ข้าพเจ้าเริ มกังวลเกี ยวกับการส่ งคื นครุ ภณ
ั ฑ์
เพราะต้องส่ งคื นของที ไม่จาํ เป็ น และไม่ได้ใช้แล้วทุกประเภท แต่ทีจริ งข้าพเจ้า
ไม่ควรที จะกังวล เพราะทุกๆ สิ นปี กรรมการตรวจพัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ก็ตรวจครบทุ ก
อย่าง แต่ครังนีข้าพเจ้าต้องดูรายละเอียดว่าจะมีปัญหาในจุดใดหรื อไม่ ข้าพเจ้าจึงได้
เริ มตรวจสอบก่ อนที กองพัสดุ จ ะทํา การย้ายของประมาณ 2 อาทิ ตย์ ตอนแรก
ข้าพเจ้าได้ทาํ การเช็คและตรวจสอบสิ งของคนเดี ยวก็รู้สึกเริ มท้อแท้ แต่แล้วก็มี
ความซาบซึ งและซาบซ่ าโชยมาพร้อมกับสายลมแห่ งความหวัง “มีอะไรให้ช่วยไหม”
คําสันๆ แต่คนทีฟังมีความรู ้สึกปลืมปิ ติเป็ นอย่างยิง เสี ยงนันคือเสี ยงจากพีๆ และ
น้องๆ ในสํานักงานนันเอง ข้าพเจ้ารู ้สึกเป็ นเกี ยรติและภูมิใจมากๆ ที ได้มีโอกาส
ทํา งานในสํา นัก งานที ดิ น แห่ ง นี และแล้ว งานทุ ก อย่า งในครั งนันจึ ง เสร็ จ ก่ อ น
กําหนดและเสร็ จในเวลาเพียงแค่อาทิตย์เดียว ยูฮ้ ู การช่วยเหลือ ความสามัคคี ความ
มีนาใจ
ํ ของสํานักงานโดยไม่แบ่งหรื อยึดติ ดกับตําแหน่ งหน้าที ของตนเอง มีแต่
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ความเอือเฟื อ ช่วยเหลือกัน ไม่วา่ งานจะเล็กหรื อใหญ่แค่ไหน ถ้าร่ วมมือร่ วมใจกัน
ทุกสิ งทุกอย่างก็จะสําเร็ จทุกประการ
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บันทึกการเล่ าเรืองประสบการณ์ ความสําเร็จ
ผู้เล่ า
นางจงกล วิเศษสิ งห์
ตําแหน่ ง
นักจัดการงานทัวไป ชํานาญการ
ชือเรือง
ความพยายามอยูท่ ีไหน ความสําเร็ จอยูท่ ีนัน
เป็ นการแก้ปัญหาเกีย วกับ ทะเบียนครุ ภณ
ั ฑ์
เหตุการณ์ นีเ' กิดขึน' เมือ
ปี พ.ศ.2527
สถานที
กองคลัง กรมทีดิน
เนือ' เรืองย่ อ
เมื อครั งที ข้าพเจ้าดํารงตําแหน่ งเจ้าหน้าที ธุ รการ 3 กองคลัง กรมที ดิ น
ตามคําสังกรมทีดิ น ที 1788/26 ลงวันที 18 ตุลาคม 2526 ข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบตั ิงานด้านธุรการและด้านพัสดุ ข้าพเจ้าได้รับมอบทะเบียนครุ ภณ
ั ฑ์ จํานวน
2 เล่ม ต้นปี งบประมาณ 2527 เจ้าหน้าทีของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินได้เข้ามา
ตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี ตลอดจนทะเบียนครุ ภณ
ั ฑ์ของกองคลัง เจ้าหน้าที
ของ สตง.ตรวจพบว่า เครื องพิมพ์ดีดและเครื องคํานวณเลข ทีมีอยู่ไม่ตรงกับทะเบี ยน
ครุ ภณ
ั ฑ์ จํานวน 15 เครื อง เจ้าหน้าทีของ สตง. จึงแจ้งให้ขา้ พเจ้าตรวจสอบอีกครัง
ปรากฏว่ากองคลังได้แจ้งกองพัสดุเพือจําหน่ายพัสดุดงั กล่าว จํานวน 12 เครื อง เมือ
กองพัสดุ จ ําหน่ ายครุ ภัณฑ์เรี ย บร้ อยแล้ว เจ้าหน้า ที ของกองคลัง ไม่ไ ด้จ ํา หน่ า ย
ครุ ภณ
ั ฑ์ จํานวน 12 รายการ ออกจากทะเบี ยนครุ ภณ
ั ฑ์ ข้าพเจ้าจึ งได้ดาํ เนิ นการ
จํา หน่ ายออกจากทะเบี ย นครุ ภัณ ฑ์ทัง 12 รายการ ส่ ว นเครื องพิม พ์ดี ด จํา นวน
3 เครื อง ข้าพเจ้าไม่สามารถตรวจสอบได้วา่ ใช้งานอยูท่ ี ใด เจ้าหน้าทีของ สตง.ได้
ให้เ วลาข้า พเจ้า ตรวจสอบอี ก 7 วัน แล้ว จะมาขอตรวจใหม่ อี ก ครั ง ข้า พเจ้า จึ ง
ตัดสิ นใจไปค้นหาทีคลังพัสดุ บางพลัด เป็ นเวลา 2 วัน จึงได้พบเครื องพิมพ์ดีด ซึ ง
เป็ นยีห้อ และหมายเลขเครื อง ตรงกับทะเบี ยนครุ ภณ
ั ฑ์ ทัง 3 เครื อง จึ งได้นํามา
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แสดงให้เจ้าหน้าที สตง.ตรวจอีกครัง หลังจากนันข้าพเจ้าจึงได้ประสานงานกับกอง
พัสดุ เพือดําเนินการต่อไป
ตังแต่บดั นันเป็ นต้นมา ข้าพเจ้าได้ใส่ใจในเรื องพัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ของทางราชการ
เสมอมา ประกอบกับตังแต่ปี พ.ศ.2538 (ยกเว้นปี พ.ศ.2548) ข้าพเจ้าได้ดาํ รงตําแหน่ ง
หัวหน้าฝ่ ายอํานวยการมาตลอดจนถึงปั จจุบนั เมือได้รับคําสังให้ไปดํารงตําแหน่ง
หัวหน้าฝ่ ายอํานวยการสํานักงานทีดินใดก็ตาม ข้าพเจ้าไม่เคยลืมให้เจ้าหน้าทีพัสดุ
ตรวจสอบทะเบียนครุ ภณ
ั ฑ์กบั พัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตรงกันทุกครังไป ถึงแม้วา่
ข้าพเจ้าจะไม่เคยเจอเจ้าหน้าที ของ สตง.อีกเลย แต่ขา้ พเจ้าก็มีความภูมิใจที ได้ทาํ
ประโยชน์ให้กบั ทางราชการ
บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets) หรือความรู้ ทไี ด้ จากเรืองเล่า
ซึงเป็ นปัจจัยทีท าํ ให้ งานสําเร็จ
 หาข้อมูลครุ ภณ
ั ฑ์ทีมีไม่ตรงกับทะเบียนคุมครุ ภณ
ั ฑ์
 ค้นหาครุ ภณ
ั ฑ์ทีหายไป โดยการประสานงานกับทุกฝ่ าย
 เน้นให้เจ้าหน้าทีต้องมีการลงทะเบียนทุกครังทีมีการจําหน่ายครุ ภณ
ั ฑ์
 แนะนําเจ้าหน้าทีให้ดาํ เนินการตามแนวปฏิบตั ิ เพือไม่ให้เกิดความ
ผิดพลาด
 ใช้ประสบการณ์ของตนเองในการป้ องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที
อาจเกิดขึน
 ปฏิบตั ิงานด้วยความละเอียดรอบคอบ
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บันทึกการเล่ าเรืองประสบการณ์ ความสําเร็จ
ผู้เล่ า
นายวัชริ นทร์ ธรรมประสิ ทธิS
ตําแหน่ ง
นักวิชาการพัสดุชาํ นาญการ
ชือเรือง
การจดทะเบียนโอนรถราชการทีขายทอดตลาด
เป็ นการแก้ปัญหาเกีย วกับ แบบคําขอโอนและรับโอน
เหตุการณ์ นีเ' กิดขึน' เมือ
มีนาคม 2552
สถานที
กองพัสดุ
เนือ' เรืองย่ อ
เมือวันที 15 มกราคม 2552 กรมทีดิน โดยกองพัสดุได้ดาํ เนินการจําหน่าย
พัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด รถราชการ ซึงผมเป็ นคณะกรรมการขายทอดตลาดตาม
คําสังกรมทีดินด้วย
ต่อมาเมือพ้นวันขายทอดตลาดแล้ว งานยานพาหนะ ฝ่ ายคลังพัสดุตอ้ ง
จัดทําชุดโอนให้แก่ผซู ้ ือได้จากขายทอดตลาด ซึงก็ได้จดั ทําชุดโอนและมอบอํานาจ
ให้ผซู ้ ือไปดําเนินการโอนทีสํานักงานขนส่ งแล้ว แต่ผูซ้ ื อได้จากการขายทอดตลาด
(ผูร้ ับมอบอํานาจ) กลับมาแล้วต่อว่าผมว่าไม่สามารถดําเนินการได้เนืองจากชุดโอน
ไม่ถูกต้องเพราะกรรมการขนส่ งแก้ระเบี ยบใหม่ โดยยกเลิ กระเบี ยบตาม พ.ร.บ.
รถยนต์ ให้มาใช้ระเบียบตาม พ.ร.บ.ขนส่ง โดยให้จดั ทําแบบคําขอโอนและรับโอน
แบบใหม่ และเนื องจากรถราชการที ขายทอดตลาดในครังนี ขาดต่อภาษีประจําปี
หลายปี ทําให้กรมการขนส่ งไม่สามารถคํานวณภาษีจากการโอนในครังนี ได้ และ
อ้างว่าขนส่ งให้ผมทําเรื อง ขอหยุดการใช้รถตลอดไปก่อน ผมจึงรับเรื องและรับ
ฟังข้อปั ญหาไว้ และจะแจ้งให้ผซู ้ ือได้จากการขายอดตลาดให้ทราบอีกครังหนึง
ต่อมาผมได้ไปติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าทีขนส่ ง ซึ งผมก็ไปติดต่อ
หลายฝ่ าย แต่ละฝ่ ายก็ตอบคําถามไม่เหมือนกัน จนไปถึงเจ้าหน้าทีตรวจสภาพก็แนะนํา
ให้ผมไปหาและสอบถามปั ญหากับนักวิชาการขนส่งทีเป็ นหัวหน้างานและรู ้เรื องนี
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โดยเฉพาะ ซึ งก็ได้คาํ ตอบทีชัดเจนและสามารถแก้ไขปั ญหาได้ จึงโทรให้ผูซ้ ื อได้
จากการขายทอดตลาดมารับเรื องที ผมแก้ไขคําขอไว้ให้และแนะนําให้ไปพบกับ
นักวิชาการขนส่งดังกล่าว เพือไปดําเนิ นการโอนรถทีได้จากการขายทอดตลาดให้
เสร็ จ ซึ งผมก็ได้รับแจ้งจากผูซ้ ื อได้จากการขายทอดตลาดว่าสามารถโอนได้แล้ว
โดยไม่ตอ้ งทําหนังสื อขอหยุดใช้รถราชการแต่อย่างใด
.

บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets) หรือความรู้ ทไี ด้ จากเรืองเล่า
ซึงเป็ นปัจจัยทีท าํ ให้ งานสําเร็จ
รับฟังปั ญหาของผูซ้ ือได้จากการขายทอดตลาดอย่างละเอียด
 ดําเนินการตรวจสอบเอกสารทะเบียนรถ สมุดคู่มือจดทะเบียนว่า
จดทะเบียนได้ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ หรื อตาม พ.ร.บ.ขนส่ง
 ไปประสานงานเพือสอบถามปัญหาข้อเท็จจริ งกับเจ้าหน้าที
กรมการขนส่ง เกียวกับวิธีการจดทะเบียนโอน ระเบียบการคิดภาษี
กรณี รถราชการขาดต่อภาษีหลายปี และผูซ้ ือได้จากการขายทอดตลาด
จะเสี ยภาษีอย่างไร
 เมือได้คาํ ตอบและคําแนะนําจากนักวิชาการขนส่งแล้ว ก็กลับมาแก้ไข
แบบคําขอโอนให้ถูกต้องโดยไม่ตอ้ งทําหนังสื อเพือขอหยุดการใช้
รถราชการตลอดไป ตามทีผูซ้ ือได้จากการขายทอดตลาดอ้าง
 อธิบายและแนะนําให้ผซู ้ ือได้จากการขายทอดตลาดพึงพอใจ โดย
แนะนําให้ไปพบบุคคลผูร้ ู ้จริ งในกรมการขนส่ง
 เป็ นประสบการณ์และได้ความรู ้เพือนํามาใช้กบั การปฏิบตั ิครังต่อไป
 ต้องสอบถามผูท้ ีรู ้จริ ง ไม่เช่นนันจะทําให้เสี ยเวลาและทํางานซําซ้อน
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บันทึกการเล่ าเรืองประสบการณ์ ความสําเร็จ
ผู้เล่ า
นางจารนัย ศรี อินทอง
ตําแหน่ ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน
ชือเรือง
การประนีประนอมยุติปัญหา
เป็ นการแก้ปัญหาเกีย วกับ แนวเขตทีราชพัสดุ
เหตุการณ์ นีเ' กิดขึน' เมือ
ประมาณเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2551
สถานที
บริ เวณบ้านพักข้าราชการสํานักงานทีดินจังหวัดพิจิตร
เนือ' เรืองย่ อ
สํานักงานทีดินจังหวัดพิจิตร ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างรัวบ้านพัก
ข้าราชการงบประมาณ ปี พ.ศ.2551 แทนรัวเดิมซึ งเป็ นรัวลวดหนาม ชํารุ ดทรุ ดโทรม
และได้ดาํ เนินการตามระเบียบพัสดุฯ โดยวิธีสอบราคา บ้านพักข้าราชการฯ อยูต่ ิดกับ
สํานักงานเทศบาลเมืองพิจิตร ผูร้ ับจ้างได้ดาํ เนิ นการก่อสร้างรัวบ้านพักข้าราชการ
เมือประมาณเดือนกรกฎาคม 2551
ปั ญหาอยูต่ รงทีเมือผูร้ ับจ้างได้เข้ามาดําเนิ นการ ซึ งเป็ นแนวเขตติดต่อกับ
ทีดินของเทศบาล ปรากฏว่าสํานักงานเทศบาลเมืองพิจิตร ได้มีหนังสื อไม่ให้ดาํ เนิ นการ
ก่ อสร้ า งรั วบ้านพัก ฯ บริ เวณด้า นหลัง จนกว่าจะมี ขอ้ ยุติ โดยอ้างว่าเทศบาลได้
ครอบครองมานานแล้ว และใช้เป็ นเส้นทางเดินเข้าออกระหว่างสํานักงานเทศบาล
กับกองอนามัยเทศบาล
สํานักงานที ดิ นจังหวัดพิจิตร จึ งได้มีหนังสื อถึ งผูร้ ั บจ้างให้ดาํ เนิ นการ
ในส่วนทีไม่มีขอ้ ขัดแย้ง และได้มีหนังสื อถึงหน่วยงานทีเกียวข้อง (เทศบาล ธนารักษ์)
ร่ วมประชุมเพือหาข้อยุติ การประชุมครังนี ยังหาข้อยุติไม่ได้ ทางสํานักงานที ดิ น
เห็ นว่าถ้านานเกินไปจะทําให้งบประมาณทีได้รับเบิ กจ่ายไม่ทนั ตามกําหนดเวลา
จึงได้ขอนัดประชุมอีกครังหนึ ง โดยทางสํานักงานเทศบาลเมืองพิจิตรได้บอกว่า
ทีดินส่วนนีทางเทศบาลจะมีโครงการก่อสร้างสุขาสําหรับคนพิการ ทางสํานักงานทีดินฯ
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เห็นว่าเพือเป็ นการบริ การประชาชนคนพิการ ให้ได้รับความสะดวก เป็ นประโยชน์
ส่ วนรวม จึ งยอมให้ทีดิ นส่ วนนี เป็ นของเทศบาลเพือใช้ประโยชน์ตามโครงการ
ดังกล่าว จึงทําให้ผูร้ ับจ้างสามารถส่ งมอบงานและเบิกจ่ายได้ทนั ตามกําหนดเวลา
โดยไม่เกิดความเสี ยหายกับทางราชการแต่อย่างใด
จากการประชุมดังกล่าวของหน่ วยงานที เกี ยวข้องในการหาข้อยุติกรณี
ดังกล่าว ได้ใช้การประนีประนอม ผ่อนปรนกัน จึงทําให้ยตุ ิปัญหาได้
จากเหตุการณ์ดงั กล่าว จะเห็นได้วา่ คนไทยทุกคนมีนาใจเอื
ํ
อเฟื อเผือแผ่
กับผูด้ อ้ ยโอกาส และการใช้ความประนีประนอม รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ืน
บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets) หรือความรู้ ทไี ด้ จากเรืองเล่า
ซึงเป็ นปัจจัยทีท าํ ให้ งานสําเร็จ
ปั ญหา “แนวเขตทีราชพัสดุ”
วิธีการ 1. ประชุมหัวหน้าหน่วยงานเพือหาข้อยุติ
2. ลงพืนทีตรวจสอบแนวเขต
3. หัวหน้าหน่วยงานชีให้เห็นถึงประโยชน์ส่วนรวม
4. ทุกคนให้ความสําคัญกับผูด้ อ้ ยโอกาส
5. ทุกหน่วยงานต้องร่ วมมือร่ วมใจกันแก้ไขปัญหา
6. ความมีนาใจสลายได้
ํ
ทุกปั ญหา
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บันทึกการเล่ าเรืองประสบการณ์ ความสําเร็จ
ผู้เล่ า
นางสาวสุภา สง่าไพบูลย์
ตําแหน่ ง
นักวิชาการทีดินชํานาญการพิเศษ
ชือเรือง
การย้ายกรมทีดินไปศูนย์ราชการ
เป็ นการแก้ปัญหาเกีย วกับ การประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
เหตุการณ์ นีเ' กิดขึน' เมือ
พ.ศ. 2551-2552
สถานที
กรุ งเทพมหานคร
เนือ' เรืองย่ อ
ปี พ.ศ. 2552 กรมที ดิ นมีอายุ 108 ปี ก็ได้โอกาสที จะย้ายจากบ้านเดิ มที
ถนนพระพิพิธ เขตพระนครไปอยูบ่ า้ นใหม่ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
5 ธั น วาคม 2550 ถนนแจ้ง วัฒ นะ หลัก สี ซึ งเป็ นอาคารสู ง 9 ชันขนาดใหญ่
กว้างขวางกว่าสนามฟุตบอล 2 สนาม แต่ไม่ใช่ของกรมที ดิ นทังหมด เพราะกรม
ทีดิ น ได้รับจัดสรรพืนที บางส่ วนของชัน 1-6 ทางทิ ศตะวันออกของอาคาร บี
และชัน 1-4 บริ เวณสุดทางทิศใต้ของอาคารจอดรถ รวมพืนที 24,740 ตารางเมตร ส่ วน
พืนทีอืน ๆ นันมีหน่วยงานต่าง ๆ กว่า 20 หน่วยงานมาอยูด่ ว้ ยกันเป็ นชุมชนใหญ่ การ
ย้ายกรมทีดิน
ในทางปฏิ บตั ิ อาจจะไม่ยาก ในอดี ตเราก็เคยย้ายกอง หรื อสํานักงานที ดิ นต่าง ๆ มา
ก่ อน แต่เ พือไม่ใ ห้เกิ ดปั ญหาหรื อ ความผิ ดพลาดในการจัดจ้างผูร้ ั บ จ้า งขนย้า ย
สิ งของ ข้าพเจ้าจึ งศึ กษาผลการดําเนิ นงานของหน่ วยงานอืน ๆ ที ได้ยา้ ยเข้าไปอยู่
เป็ นหน่วยงานแรก ๆ ได้แก่ศาลปกครอง ซึงมีอาคารสวยเด่นเป็ นสง่า อัครฐานและ
เป็ นเอกเทศ ตังอยู่ริมถนนใหญ่ และได้ประสานงานเพือทราบข้อมูลผ่านเพือนอดี ต
ชาวดินท่ า นหนึ งที ได้โ อนไปปฏิ บ ัติ ง านที ศาลปกครอง ทราบว่า ศาลปกครอง
ได้ใ ช้วิธี e-Auction ในการจ้างขนย้าย จึ งขอตัวอย่างเอกสารมาดู นอกจากนี
เว็บ ไซต์ข องศาลปกครองก็ได้เผยแพร่ รายละเอี ยดการจัดจ้างขนย้ายสิ งของใน
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ระบบอิ นเตอร์ เน็ ท สามารถค้นคว้ามาศึ กษาดู ได้ง่าย กองพัสดุ กรมที ดิ นได้ใ ช้
สัญญาและเอกสารประกอบของศาลปกครองเป็ นตัวอย่างในการดําเนิ นการสอบ
ราคาจัดจ้างขนย้ายพัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ของกรมทีดิน และได้ทาํ สัญญาจัดจ้างบริ ษทั เอกชน
แห่ งหนึ งเป็ นผูข้ นย้ายในวงเงิน 1,909,950 บาท สําหรับพัสดุครุ ภณ
ั ฑ์รวม 18,099
ชิน
เมือได้ผูร้ ับจ้างขนย้ายสิ งของแล้ว ต่อไปคือพืนที ที เราจะไปอยู่จะสร้าง
เสร็ จเมือไร การประสานงานหน่ วยงานภายนอกที เกี ยวข้องคือ บริ ษทั ธนารักษ์
พัฒนาสิ นทรัพย์ จํากัด (ธพส.) ซึ งเป็ นผูบ้ ริ หารโครงการศูนย์ราชการฯ เดิมได้แจ้ง
กรมที ดิ นว่าจะส่ งมอบพืนที ให้ได้ในวันที 1 ตุลาคม 2551 แต่เมื อถึ งกําหนด ก็
ปรากฏว่าการก่อสร้างเสร็ จไปได้เพียงประมาณ 70-80% และ ธพส. ก็ได้แจ้งใหม่
ว่าจะส่งมอบพืนทีในวันที 1 มีนาคม 2552 (ล่าช้ากว่าเดิม 5 เดือน) แต่เมือถึงกําหนด
อีก ก็ปรากฏว่า ยังอยูใ่ นขันตอนการเก็บรายละเอียดและตกแต่งภายในไม่แล้วเสร็ จ
สภาพทัวไปยังมีฝุ่นมหาศาล (หนังสื อพิมพ์ลงข่าวหลายฉบับ) ในทีสุ ด ท่านอธิ บดี
กรมทีดินจึงได้กาํ หนดวันทีจะย้ายเข้าไปปฏิบตั ิงาน ณ ศูนย์ราชการฯ ตังแต่วนั ที 29
กรกฎาคม 2552 เป็ นต้นไป และเริ มวางแผนขนย้ายพัสดุครุ ภณ
ั ฑ์โดยพิจารณาตาม
ความพร้อมของสถานทีปลายทางเป็ นหลัก
ก่อนทีจะขนย้ายสิ งของ กองแผนงานและกองพัสดุ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที
ของทุกสํานัก/กอง ได้ไปตรวจความพร้อมของพืนที ตังแต่มิถุนายน 2551 ตลอดมา
ทุกเดือน ได้พบปั ญหาอุปสรรคหลายประการ เช่น การก่อสร้างและตกแต่งภายใน
ของพืนทีแต่ละชันจะเสร็ จไม่พร้อมกัน โดยชันล่างจะเสร็ จก่อน เมือชันบนยังไม่
เสร็ จ ฝุ่ นผงก็จะปลิวลงมาทําให้ชนล่
ั างสกปรกไปอย่างทัวถึงทุกตารางนิ ว (ความ
สกปรกที เท่ า เที ย มกัน ) เดื อ นก่ อ นไปตรวจสถานที มาก็ ดู เ หมื อ นใกล้จ ะเสร็ จ
เรี ยบร้อย แต่พอเดือนนี ไป ก็แทบเป็ นลม เพราะฝุ่ นหนามาก แถมเฟอร์ นิเจอร์ ชาํ รุ ด ฝ้ า
เพดานโหว่ นํารัวหยด หลอดไฟขาด พบปั ญหาความไม่เรี ยบร้อย ไม่เหมาะสมกับ
การใช้งาน เช่น ระบบปรับอากาศทีคิดว่าจะเย็นจัดประหยัดไฟ ความจริ งคือร้อนจัง
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ต้องเร่ งแอร์ ช่องแอร์ มีจาํ กัด ไม่ทวถึ
ั ง บางห้องเช่น ห้องเก็บของ ห้องเตรี ยมอาหาร
ห้องถ่ ายเอกสาร ห้อ งสุ ข า ไม่ มี ระบบปรั บ อากาศหรื อ ระบายอากาศแต่อ ย่างใด
หน้าต่างก็เปิ ดไม่ได้ ไฟฟ้ าก็ไม่สว่าง โคมไฟติดตังไม่ตรงกับทีนัง แถวโต๊ะเก้าอีแออัดจน
แทบไม่มีทางเดิน ฯลฯ ซึงกรมทีดินก็ตอ้ งทักท้วงและแจ้งให้ ธพส. ดําเนิ นการแก้ไข
หน่วยงานอืน ๆ ก็มีปัญหาคล้าย ๆ กัน เป็ นเพือนร่ วมชะตากรรมกัน
เพือเป็ นการแก้ปัญหาสถานทีไม่เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน เพือให้ผูม้ า
ติ ด ต่ อ งานมี ค วามสะดวกสบายมากขึ น ผู ้ป ฏิ บัติ ง านมี ค วามสุ ข สงบในการ
ปฏิ บตั ิ งาน สถานที มีความสวยงามมีเอกลักษณ์ กรมที ดิ นจึ งได้ประสานงานขอ
ความร่ วมมือจากหน่วยงานทีมีการดําเนิ นงานด้านสถาปั ตยกรรมหรื อมัณฑนศิลป์
เพือให้ช่วยออกแบบตกแต่งภายใน ปรับปรุ งแก้ไขให้สถานทีปฏิบตั ิงานเหมาะสม
กับการใช้งานมากขึน ซึงหน่วยงานดังกล่าวได้แก่กรมโยธาธิ การและผังเมือง กรม
ศิลปากร และกรุ งเทพมหานคร(สํานักงานออกแบบ สํานักการโยธา) ถ้าหากหน่วย
ราชการ ทัง 3 หน่วยไม่สามารถดําเนิ นการให้กรมทีดิ นได้ ก็จะต้องจัดจ้างเอกชน
ดําเนินงานต่อไป แต่โชคดีทีสํานักงานออกแบบ สํานักการโยธา กรุ งเทพมหานคร
รับดําเนินการให้ โดยได้เริ มดําเนินการตังแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2552 เป็ นต้นมา และ
ได้ส่งแบบพิมพ์เขียวมาให้กรมทีดินพิจารณาแล้ว(กรกฎาคม 2552) ซึงคาดว่าในไม่
ช้า เมือดําเนินการแก้ไขปั ญหาเรื องสถานทีเรี ยบร้อยแล้ว กรมทีดินก็จะเป็ นกรมทีมี
ความทั น สมั ย เหมาะสมกั บ การปฏิ บั ติ ง านในยุ ค เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ขณะเดียวกันก็จะเป็ น “กรมทีดิน” บ้านอันเป็ นทีรักของชาวดินสื บไปอีกนาน
บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets) หรือความรู้ ทไี ด้ จากเรืองเล่า
ซึงเป็ นปัจจัยทีท าํ ให้ งานสําเร็จ
 ปรึ กษาหารื อกันภายในหน่วยงาน
 ประสานงานกับเพือนซึงอยูห่ น่วยงานภายนอก
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 ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกโดยยึดหลักผลสําเร็จของงานและ
มนุษยสัมพันธ์
 ติดตามงานอย่างต่อเนือง
 ตังใจปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที
 ศึกษาหาความรู ้จากระบบอินเตอร์เน็ท
แก่ นความรู้ (Core Competence)
 ต้องมีเพือนเก่าทีเป็ นมิตรและมีเพือนใหม่ทีมีความสามารถ
 ความพยายามนําไปสู่ความสําเร็ จ
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