รายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรู (KM)
งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ประจําปการศึกษา 2557
หลักการและเหตุผล
ตามที่กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดจัดโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนการดําเนินงานภายในกองคลัง กําหนดใหหนวยงานทุกหนวยงานภายใน
กองคลัง มีหนาที่พัฒนาความรูในการทํางาน เพื่อใหเปนหนวยงานแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดย
สามารถประมวลผลความรู ใ นด านต าง ๆ เพื่อ นํ า มาประยุ ก ต ใ ชใ นการปฏิบั ติ งานได อ ยา งถู ก ต อ ง
รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ โดยกําหนดใหหนวยงานภายในตองจัดโครงการจัดการความรู (KM)
ภายในหนวยงาน จํานวน 2 โครงการ ประจําปการศึกษา พ.ศ.2557
งานพัส ดุ ไดเ ล็งเห็ นความสํ าคั ญ ของโครงการจัดการความรู (KM) และเพื่อ ใหบ รรลุ ต าม
แผนงานของกองคลัง จึงไดจัดโครงการจัดการความรู (KM) เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการรับเอกสารจัดซื้อ
จัดจาง ภายในหนวยงานขึ้น โดยไดนําการพัฒนาการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (eGovernment Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางมาเปนแนวทางในการดําเนินงานการจัดการ
ความรู (KM) ในครั้งนี้
วัตถุประสงค
1. เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู วิธีการดําเนินการรับเอกสารจัดซื้อจัดจาง
2. เพื่อใหไดองคความรู และสามารถนําองคความรูที่ไดรับไปปฏิบัติงานใหเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน
3. เพื่อใหเ ปนไปตามแผนการดําเนิน งานของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา
พ.ศ. 2557
ผูเขารวมโครงการ
บุคลากรงานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี จํานวนทั้งสิ้น 8 คน

1

รูปแบบการดําเนินกิจกรรม
- แลกเปลี่ยนเรียนรู ความรูและประสบการณเกี่ยวกับการรับเอกสารจัดซื้อจัดจางภายใน
หนวยงาน
- นํารายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรู (KM) ลงเผยแพรในเว็บไซดของกองคลัง
สํานักงานอธิการบดี
วันเวลาและสถานที่ในการดําเนินกิจกรรม
วันที่ 10 ตุลาคม 2557 ณ หองสํานักงานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี อาคาร 5 ชั้น 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เวลา 17.00 น. เปนตนไป
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. มี แ นวทางในการดํ า เนิ น การรั บ เอกสารจั ด ซื้ อ จั ด จ า งที่ ดี ถู ก ต อ ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและลด
ขอผิดพลาดในการดําเนินงาน
2. บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ต ามแผนการดํ า เนิ น งานของกองคลั ง สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี ประจํ า ป
การศึกษา พ.ศ.2557
ตัวชี้วัด (KPI)
รอยละของความรูความเขาใจของบุคลากรภายในหนวยงาน
เปาหมาย
บุคลากรภายในหนวยงานมีความรูความเขาใจไมนอยกวารอยละ 95
รายชื่อผูเขารวมโครงการ จํานวน 8 คน ดังนี้
1. นางสาวอรวรารัศมิ์
สุนิพัฒน
2. นางสุธีย
สุกะโต
3. นางมณีดา
วงควัฒนาไพบูลย
4. นางสาววันเพ็ญ
วงศวาลย
5. นางนภัสวันต
รัตตประดิษฐ
6. นางสาวนิภาพร
ทุกอยาง
7. นางสาวธมภร
สิริวุฒิพร
8. นางสาวอัมภิกา
จาปญญะ

หัวหนางานพัสดุ
เจาหนาที่พัสดุ
เจาหนาที่พัสดุ
เจาหนาที่พัสดุ
เจาหนาที่พัสดุ
เจาหนาที่พัสดุ
เจาหนาที่พัสดุ
เจาหนาที่พัสดุ
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ขั้นตอนการดําเนินงาน
ดําเนินกิจกรรมโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู ความรูและประสบการณเกี่ยวกับการรับเอกสาร
จัดซื้อจัดจางภายในหนวยงาน ซึ่งภายในหนวยงานพัสดุ จะมีการรับเอกสารจัดซื้อจัดจางโดยแบงเปน 3
ประเภท ดังนี้
1. เอกสารสอบราคาและประกวดราคางานจัดจางกอสรางและปรับปรุงสิ่งกอสราง
2. เอกสารสอบราคาและประกวดราคางานจัดซื้อครุภัณฑและจางเหมาบริการ
3. เอกสารสอบราคาขายวัสดุครุภัณฑชํารุด
ตามรายการ 3 ประเภทขางตนนั้น ผูมารับเอกสารซึ่งก็คือผูประกอบการที่เปนบุคคลภายนอก
หนว ยงานนั้น จะตอ งกรอกขอ มู ลในแบบฟอรม “แบบขอรับ /ซื้อ เอกสารสอบราคา/ประกวดราคา/
ประกาศขายวัสดุครุภัณฑชํารุด” ที่กรมบัญชีกลางกําหนดไวใหเปนตัวอยาง โดยจะตองกรอกขอมูลให
ครบถวน
ซึ่งการกรอกขอมูลตามแบบฟอรมทั้งหมดของผูประกอบการนั้น มีความจําเปนอยางมากที่
จะตองกรอกขอมูลใหครบถวน เนื่องจากเจาหนาที่พัสดุจะนําขอมูลที่ไดไปบันทึกลงในระบบการจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e – Government Procurement : e-GP) ไดอยางถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ เปนไปตามที่กรมบัญชีกลางไดกําหนดไว
ปญหาที่พบจากประสบการณเกี่ยวกับการรับเอกสารจัดซื้อจัดจางภายในหนวยงาน มีดังนี้
1. ผูประกอบการกรอกขอมูลลงในแบบฟอรมไมครบถวน
2. ผูประกอบการที่รับมอบอํานาจในการมารับเอกสาร ไมติดอากรแสตมป
3. ผูประกอบการไมเตรียมเอกสารการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลหรือบัตรประชาชนมาดวย
เพื่อประกอบการรับเอกสาร
จากปญหาขางตน จะทําใหหนวยงานไมสามารถบันทึกขอมูลของผูประกอบการที่ถูกตองไดลง
ในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e – Government Procurement : e-GP)
ดังนั้น จึงจะตองมีแบบฟอรมเพื่อควบคุมการดําเนินงานเกี่ยวกับการรับเอกสารจัดซื้อจัดจาง ใหเปนไป
ดวยความถูกตองและเปนในแนวทางเดียวกัน
การเตรียมขอมูลสําหรับการบันทึกรายชื่อผูขอรับ/ซื้อเอกสารลงในระบบ e-GP
ในขั้นตอนการบันทึกรายชื่อผูขอรับ/ซื้อเอกสาร วิธีสอบราคา/ประกวดราคา จะอยูลูกบอลที่ 2
สว นวิธี ป ระกวดราคาดว ยวิ ธีก ารทางอิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส อยูลู ก บอลที่ 5 ต อ งกรอกขอ มู ล ตา ง ๆ ของ
ผูประกอบการ ดังนี้
1. กรณีผูประกอบการไดลงทะเบียนผูคากับภาครัฐแลว จะกรอกเฉพาะขอมูลเลข
ประจําตัวผูเสียภาษีและเมื่อกดปุมแวนขยาย จะแสดงขอมูลของผูประกอบการ รายนั้นใหโดยอัตโนมัติ
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2. กรณีผูประกอบการยังไมไดลงทะเบียนผูคากับ ภาครัฐ จะตองกรอกขอมูลตาม
ระบบทั้งหมด ดังนั้น หนวยงานสามารถนําแบบขอรับ/ซื้อเอกสารที่กรมบัญชีกลางกําหนดไวใหเปน
ตัวอยางเพื่อใหผูขอรับ/ซื้อเอกสารกรอกขอมูลเพื่อนําไปบันทึกในระบบ e-GP ตอไป
สรุปผลการดําเนินงาน
การดําเนินงานไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันภายในหนวยงานและไดผลสําเร็จ โดยสรุปเปน
แนวปฏิบัติในการรับเอกสารจัดซื้อจัดจาง ดังนี้
แนวปฏิบตั ิในการรับเอกสารจัดซื้อจัดจาง
(ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา / ประกาศขายวัสดุ ครุภัณฑชํารุด)
1. สอบถามผูมาขอรับเอกสาร วาตองการเอกสารสอบราคาเรื่องใด โดยแนะนําใหดูจากบอรดที่
ติดอยูบริเวณดานหนาสํานักงานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ซึ่งรายการประกาศตาง ๆ
นั้น ถูกจัดเก็บอยูในตูเก็บเอกสาร
2. ใหผูมาขอรับเอกสารกรอกขอมูลลงในแบบฟอรม “ใบรับเอกสาร” โดยจะตองกรอกขอมูลให
ครบถวนตามรายละเอียด ดังนี้
2.1 รายการและเลขที่ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ประกาศขายวัสดุครุภัณฑชํารุด
2.2 ชื่อผูประกอบการ
2.3 ประเภทผูประกอบการ กรณีเปนนิติบุคคลใหกรอกเลขที่ประจําตัวผูเสียภาษีอากรและ
กรณีเปนบุคคลธรรมดาใหกรอกเลขประจําตัวประชาชน
2.4 เคยลงทะเบียนในระบบ e-GP หรือไม
2.5 ที่ตั้งสํานักงาน
2.6 หมายเลขโทรศัพทสําหรับติดตอและหมายเลขโทรสารหรือ E-Mail
2.7 ขอมูลผูมารับเอกสาร ใหกรอกขอมูลอยางครบถวน กรณีผูมารับเอกสารมิใชเจาของนิติ
บุคคลใหแนบหนังสือมอบอํานาจ พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ
และผูรับมอบอํานาจมาดวย (ติดอากรแสตมป 10 บาท)
2.8 ลงชื่อผูรับเอกสาร
3. ผูประกอบการที่มาขอรับเอกสารจัดซื้อจัดจางจะตองแนบเอกสารที่เกี่ยวของ ดังนี้
3.1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท
3.2 สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
3.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีเปนบุคคลธรรมดา)
3.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมารับเอกสาร
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3.5 หนังสือมอบอํานาจปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่เจาของกิจการมอบอํานาจให
บุคคลอื่นทําการแทน พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ
4. การรับเอกสารประกาศสอบราคาและประกวดราคางานจางกอสราง จะมีคาซื้อเอกสารตามที่
ระบุไวในประกาศ โดยจะตองถายสําเนาใบเสร็จรับเงินแนบพรอมใบรับเอกสารดวย
5. ตรวจสอบขอมูลใน “ใบรับเอกสาร” ที่ผูมาขอรับเอกสารกรอกขอมูลวาครบถว นตามขอ 2
หรือไม หากครบถวนแลวใหใสวันที่และเวลาที่มาขอรับเอกสารบริเวณมุมขวามือดานบนของ
“ใบรับเอกสาร” และนําสงเอกสารประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ประกาศขายวัสดุครุภัณฑ
ชํารุด ใหกับผูมาขอรับเอกสารดังกลาวได
6. กรอกรายชื่อผูประกอบการ ลงในแบบฟอรม “รายชื่อผูมารับเอกสาร” ที่อยูในตูเก็บเอกสาร
ของประกาศฯ นั้น ๆ เพื่อจะไดท ราบจํานวนและรายชื่อ ของผูประกอบการที่มารับ เอกสาร
ประกาศฯ ทั้งหมดและสามารถนําขอมูลนี้ไปตรวจสอบในขั้นตอนของการรับซองสอบราคาได
อีกดวย
นิยามคําศัพทที่เกี่ยวของกับเรื่องที่นํามาใชในการจัดการความรูครั้งนี้
การพัสดุ หมายความวา การจัดทําเอง การซื้อ การจาง การจางที่ปรึกษา การจางออกแบบ
และควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเชา การควบคุม การจําหนาย และการดําเนินการอื่น ๆ ที่กําหนด
ไวในระเบียบวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
พัสดุ หมายความวา วัส ดุ ครุภัณ ฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่กําหนดไวใ นหนังสือการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณของสํานักงบประมาณ หรือการจําแนกประเภทรายจายตามสัญญา
เงินกูจากตางประเทศ
การซื้อ หมายความวา การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลองและบริการที่เกี่ยวเนื่อง
อื่น ๆ แตไมรวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง
การจาง ใหหมายความรวมถึง การจางทําของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิ ช ย แ ละการจ า งเหมาบริ ก าร แต ไ ม ร วมถึ ง การจ า งลู ก จ า งของส ว นราชการตามระเบี ย บของ
กระทรวงการคลัง การรับขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ การจ า งที่ ป รึ ก ษา การจ า งออกแบบและควบคุ ม งาน และการจ า งแรงงานตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย
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สวนราชการ หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ ทั้ง
ในสวนกลาง สวนภูมิภาค หรือในตางประเทศ แตไมรวมถึงรัฐวิสาหกิจ หนวยงานตามกฎหมายวาดวย
ระเบีย บบริหารราชการสว นทอ งถิ่น หรือ หนว ยงานอื่น ซึ่งมีก ฎหมายบัญ ญัติใ หมีฐ านะเปนราชการ
บริหารสวนทองถิ่น
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ หมายความวา หัวหนาหนวยงานระดับกองหรือที่มีฐานะเทียบกอง ซึ่ง
ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวกับการพัสดุตามที่องคกรกลางบริหารงานบุคคลกําหนด หรือขาราชการ
อื่นซื่งไดรับแตงตั้งจากหัวหนาสวนราชการใหเปนหัวหนาเจาหนาที่พัสดุแลวแตกรณี
เจาหนาที่พัสดุ หมายความวา เจาหนาที่ซึ่งดํารงตําแหนงที่มีหนาที่เกี่ยวกับการพัสดุ หรือ
ผูไดรับแตงตั้งจากหัวหนาสวนราชการใหมีหนาที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบนี้
การซื้อหรือการจางกระทําได 6 วิธี คือ
1. การซื้อ หรือ การจางโดยวิธีตกลงราคา ไดแก การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไมเกิน
100,000 บาท
2. การซื้ อ หรื อ การจ า งโดยวิ ธี ส อบราคา ได แ ก การซื้ อ หรื อ การจ า งครั้ ง หนึ่ ง ซึ่ ง มี ร าคาเกิ น
100,000 บาท แตไมเกิน 2,000,000 บาท
3. การซื้อหรือ การจางโดยวิธีประกวดราคา ไดแก การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน
2,000,000 บาท
4. การซื้อโดยวิธีพิเศษ ไดแก การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท ใหกระทําไดเฉพาะ
กรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้
(1) เปนพัสดุ ที่จะขายทอดตลาด โดยสวนราชการ หนว ยงานตามกฎหมายวาดวยระเบีย บ
บริ หารราชการส ว นทอ งถิ่ น หนว ยงานอื่น ซึ่ง มีก ฎหมายบัญ ญัติ ใ ห มีฐ านะเปน ราชการ
บริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศ หรือหนวยงานของตางประเทศ
(2) เปนพัสดุที่ตองซื้อเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกราชการ
(3) เปนพัสดุเพื่อใชในราชการลับ
(4) เปนพัสดุที่มีความตองการใชเพิ่มขึ้นในสถานการณที่จําเปน หรือเรงดวน หรือเพื่อประโยชน
ของสวนราชการและจําเปนตองซื้อเพิ่ม (Repeat Order)
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(5) เปนพัสดุที่จําเปนตองซื้อโดยตรงจากตางประเทศหรือดําเนินการโดยผานองคการระหวาง
ประเทศ
(6) เปนพัสดุที่โดยลักษณะของการใชงานหรือมีขอจํากัดทางเทคนิคที่จําเปนตองระบุยี่หอเปน
การเฉพาะ ซึ่งหมายความรวมถึง อะไหล รถประจําตําแหนง หรือยารักษาโรคที่ไมตอง
จัดซื้อตามชื่อสามัญในบัญชียาหลักแหงชาติ
(7) เปนพัสดุที่เปนที่ดินและหรือสิ่งกอสรางซึ่งจําเปนตองซื้อเฉพาะแหง
(8) เปนพัสดุที่ไดดําเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแลวไมไดผลดี
5. การจางโดยวิธีพิเศษ ไดแก การจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท ใหกระทําไดเฉพาะ
กรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้
(1) เปนงานที่ตองจางชางผูมีฝมือโดยเฉพาะ หรือผูมีความชํานาญเปนพิเศษ
(2) เปนงานจางซอมพัสดุที่จําเปนตองถอดตรวจ ใหทราบความชํารุดเสียหายเสียกอนจึงจะ
ประมาณคาซอมได เชน งานจางซอมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต เครื่องไฟฟาหรือ
เครื่องอิเล็กทรอนิกส เปนตน
(3) เปนงานที่ตองกระทําโดยเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกราชการ
(4) เปนงานที่ตองปกปดเปนความลับของทางราชการ
(5) เปนงานที่จําเปนตองการจางเพิ่มในสถานการณที่จําเปน หรือเรงดวน หรือเพื่อประโยชน
ของสวนราชการ และจําเปนตองจางเพิ่ม (Repeat Order)
(6) เปนงานที่ไดดําเนินการจางโดยวิธีอื่นแลวไมไดผลดี
6. การซื้อหรือการจางโดยวิธีกรณีพิเศษ ไดแก การซื้อหรือการจางจากสวนราชการ หนวยงาน
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให
มีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ในกรณีดังตอไปนี้
(1) เปนผูผลิตพัสดุหรือทํางานจางนั้นเอง และนายกรัฐมนตรีอนุมัติใหซื้อหรือจาง
(2) มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหซื้อหรือจาง และกรณีนี้ใหรวมถึงหนวยงานอื่นที่
มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดดวย
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ประกาศเชิญชวน อยางนอยใหแสดงรายการดังตอไปนี้
1. รายละเอียดเฉพาะของที่ตองการซื้อ หรืองานที่ตองการจาง
2. ประสบการณและผลงานของผูเสนอที่มีลักษณะและประเภทเดียวกัน
3. สมรรถภาพในสวนที่เกี่ยวของกับเจาหนาที่ เครื่องมือ และโรงงาน
4. ฐานะการเงิน
5. หลักเกณฑทั่วไปในการพิจารณาคัดเลือก
6. สถานที่ในการขอรับหรือขอซื้อเอกสารคุณสมบัติเบื้องตน
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ขั้นตอนในการรับเอกสารจัดซื้อจัดจาง
(ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา / ประกาศขายวัสดุ ครุภัณฑชํารุด)
สําหรับผูประกอบการ
ตรวจสอบรายการประกาศสอบราคา/ประกวด
ราคา/ประกาศขายวัสดุ ครุภัณฑชํารุด
บริเวณบอรดดานหนาสํานักงานพัสดุ

ชําระเงินคาเอกสารสอบราคา/
ประกวดราคา กรณีจางกอสรางและ
ขายวัสดุ ครุภัณฑชํารุด

กรอกรายละเอียดใน
“แบบขอรับ/ซื้อเอกสาร”

ที่งานการเงิน กองคลัง
สํานักงานอธิการบดี

ใหครบถวน

นํา “แบบขอรับ/ซื้อเอกสาร” ที่กรอกขอมูล
ครบถวน ยื่นตอเจาหนาที่พัสดุ

รับเอกสารประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/
ประกาศขายวัสดุครุภัณฑชํารุด
จากเจาหนาที่พัสดุ
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ขั้นตอนในการรับเอกสารจัดซื้อจัดจาง
(ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา / ประกาศขายวัสดุ ครุภณ
ั ฑชํารุด)
สําหรับเจาหนาที่พัสดุ
ตรวจสอบขอมูลใน
“แบบขอรับ/ซื้อเอกสาร”
ที่ผูมาขอรับเอกสารกรอกเรียบรอยแลว

นําสงรายการประกาศสอบราคา/ประกวด
ราคา/ประกาศขายวัสดุครุภัณฑชํารุด
ใหกับผูมาขอรับเอกสาร

กรอกรายชื่อของผูมาขอรับเอกสารลงใน
แบบฟอรม
“รายชื่อผูมารับเอกสาร”

นํา “แบบขอรับ/ซื้อเอกสาร”
ที่ตรวจสอบเรียบรอยแลว
เขาตูเก็บเอกสาร
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แบบฟอรม “รายชื่อผูมารับเอกสาร”
รายชื่อผูมารับเอกสารสอบราคา............................................
ประกาศสอบราคาเลขที.่ .............. ลงวันที่...................
ตั้งแตวันที่.............................
ลําดับที่

ชื่อบริษัท/หาง/รานคา

วันที่มารับ

ลงชื่อ
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ปจจัยแหงความสําเร็จ
1. บุคลากรภายในหนวยงานใหความรวมมือในการดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่องในการ
จัดการความรู (KM)
2. ผูบริหารหนวยงานใหความสําคัญและสนับสนุนใหบุคลากรไดเขารวมกิจกรรมการจัดการ
ความรู (KM)
3. มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรูโดยคณะกรรมการจัดการความรู
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
1. ขอจํากัดดานเวลาและภาระงานประจําของบุคลากรภายในหนวยงาน ทําใหไมสามารถจัด
กิจกรรมการจัดการความรู (KM) หรือกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูไดบอยครั้ง
2. ผูเขารวมกิจกรรมการจัดการความรู (KM) ครั้งนี้ บางทาน ไมมีหนาที่เกี่ยวกับการรับ
เอกสารจัดซื้อจัดจางโดยตรง ซึ่งทําใหมีประสบการณในการแลกเปลี่ยนความรูไมมากนัก
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ภาคผนวก
1. บันทึกการประชุมโครงการจัดการความรู (KM) ครั้งที่ 1/2557 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2557
2. รายชื่อผูเขารวมโครงการ
3. แบบขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา/ประกวดราคา/ประกาศขายวัสดุ ครุภัณฑชํารุด ตามที่
กรมบัญชีกลางกําหนด
4. ตัวอยางการกรอกแบบขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑของผูประกอบการพรอม
เอกสารแนบที่ถูกตอง
5. ตัวอยางการกรอกแบบขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาจางกอสรางของผูประกอบการพรอม
เอกสารแนบที่ถูกตอง
6. ตัวอยางการกรอกแบบขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาจางเหมาบริการของผูประกอบการ
พรอมเอกสารแนบที่ถูกตอง
7. ตัวอยางการกรอกแบบขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาจางกอสรางของผูประกอบการพรอม
เอกสารแนบที่ถูกตอง
8. ตัวอยางการกรอกแบบขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาขายวัสดุ ครุภัณฑชํารุดของผูประกอบการ
พรอมเอกสารแนบที่ถูกตอง
9. แบบฟอรมสําหรับกรอกรายชื่อผูมารับเอกสารสอบราคา
10. แบบฟอรมสําหรับกรอกรายชื่อผูมารับเอกสารประกวดราคา
11. ตัวอยางการกรอกรายชื่อผูมารับเอกสาร
12. ภาพประกอบ
13. แผนการจัดการความรู กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2556
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