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 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

1. นางสาววนิดา   วัฒนะ   ผู้จัดการความรู้ (KM   Manager) 
2. นางโสรญา    สารสุข   คุณอ านวย (Facilitator)  
3. นายสมเจตน์   ส าราญผล  คุณลิขิต (Note Taker) 
4. นายนวพล   ระโหฐาน  คุณกิจ  
5. นายประเวศน์ ฟักเชือก    
6. นางสุกัญญา   ธนกุลพงษ์ศิริ     
7. นางรัตนาภรณ์   สิงห์โตทอง       
8. นางพรพิมล   มูลอุบล 
9. นายแปลก   นราพล 
10. นางปัทธนกาญจน์   อาทิตย์ฉาย 
11. นางสาวนันทวรรณ   แก้วสุกใส 
12. นางอ้อมใจ   ม่วงสวัสดิ์ 
13. นางศิรินันท์   เรืองปราชญ์ 
14. นายเทวดา    นาโสก 
15. นางปิยะนุช      วรรณ์ประเสริฐ 

 
 
 
 
 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบนัระเบียบการเบิกจ่ายต่างๆ มีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ท่ีเคยถือปฏิบติักนัมา ส่งผลให้เกิด
ปัญหาระวา่งผูส่้งเอกสารการเบิกจ่ายและผูต้รวจเอกสาร เน่ืองจากผูส่้งเอกสารการเบิกจ่ายขาดความรู้ความ

 
1. การจัดการความรู้ของหน่วยงาน..............งานคลงัและพสัดุ............ 

 

หัวข้อในการจัดการความรู้ (Knowledge Vision) 
 

เรื่อง.....เบิกจ่ายอย่างไร ไม่โดนตีกลับ......... 
วัน/เดือน/ปี ท่ีจัดการความรู้............15  กันยายน  2560............. 

 

แบบสรุปการจัดการความรู้ 
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เขา้ใจในระเบียบ ขอ้บงัคบั ต่างๆ อีกทั้งยงัเกิดปัญหาทางด้านการส่ือสารระหว่างหน่วยงาน/ภาควิชา กบั 
เจา้หนา้ท่ี งานคลงัและพสัดุ  ส่งผลใหเ้กิดการลา้ชา้ในการส่งเอกสาร เอกสารเบิกจ่ายไม่ตรงตามก าหนดเวลา 
ดงันั้น งานคลงัและพสัดุ จึงไดร่้วมกนัจดัท าการจดัการความรู้ในหัวขอ้ “เบิกจ่ายอย่างไร ไม่โดนตีกลับ”  
ภายในหน่วยงาน เพื่อหาขอ้สรุปในปัญหาท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข เพื่อน าไปเผยแพร่หรือ
ประชาสัมพนัธ์ ใหก้บัหน่วยงาน/ภาควชิา ไดเ้กิดความรู้ความเขา้ใจท่ีตรงกนั และลดปัญหาท่ีเกิดใหน้อ้ยลง 
 
4. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อใหท้ราบถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการส่งเบิกเอกสาร 
2. เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งมีความรู้ความเขา้ใจมากข้ึนในเร่ืองของระเบียบการเบิกจ่ายต่างๆ 

3. เพื่อใหเ้กิดการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ ระหวา่งหน่วยงาน 
 

5. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด     
ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจมากข้ึนจากเดิม มากถึง 85% 

 
6. วิธีการ/รูปแบบการจัดการความรู้    ***(กรุณาระบุ)*** 
 

  Dialog 
  Success Story Telling (SST) 
  The World Cafe 
  อ่ืนๆ กรุณาระบุ.............................................................................................................. ... 
 

7. กระบวนการจัดการความรู้  
 

กระบวนการ  รายละเอียด สรุป/วิเคราะห์/ประเมินผล 
ก าหนดหัวข้อ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการส่งเอกสารการ

เบิกจ่าย 
 
 

ค้นหาสาเหตุ 1. หน่วยงาน/ ภาควิชา  
2. เจ้าหน้าที่งานคลังและพัสดุ  
3. กา รติ ด ต่ อ สื่ อ ส า ร ร ะหว่ า ง

หน่วยงาน/ภาควิชา  และ เจ้าหน้าที่
งานคลังและพัสดุ  
 
 

1. หน่วยงาน/ ภาควิชา ขาดความรู้ความ
เข้าใจในระเบียบการเบิกจ่ายต่างๆ 
2. เจ้าหน้าที่งานคลังและพัสดุ ขาวความ
ช านาญ ในการตรวจเอกสาร รวมทั้งไม่มี
ความรู้ ใน เรื่ องระเบียบการ เบิกจ่ าย
เท่าท่ีควร 
3.  การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน/
ภาควิชา  และ เจ้าหน้าที่งานคลังและพัสดุ 
ขาดประสิทธิภาพ 
 
 

วิธีการแก้ไข 1. ส่งเจ้าหน้าที่งานคลังและพัสดุ 1. ส่งเจ้าหน้าที่งานคลังและพัสดุ เข้า
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เข้าอบรมให้ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาย
งานที่ท า 

2.  หากมีการแก้ไขเอกสาร ให้ท า
ใบปะหน้า เอกสาร  พร้อมทั้ ง เขี ยน
รายละ เ อี ยดการแก้ ไข เ อกสาร ให้
ครบถ้วน  

3. จัดท าคู่มือการเบิกจ่าย หรือ 
โหลดระเบียบการเบิกจ่ายต่างๆ ลงหน้า
เวปไซต์ งานคลังและพัสดุ  

อบรมให้ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่
ท าเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น เพ่ือ
สามารถตรวจสอบเอกสารการเบิกได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. หากมีการแก้ไขเอกสาร ให้ท าใบปะ
หน้าเอกสาร พร้อมทั้งเขียนรายละเอียด
การแก้ไขเอกสารให้ครบถ้วน เพ่ือลด
ระยะเวลาในแก้ไขเอกสารที่ล้าช้า ที่เกิด
จากการติดต่อสื่อสารที่ผิดพลาด 

3  จัดท าคู่มือการเบิกจ่าย หรือ โหลด
ระเบียบการเบิกจ่ายต่างๆ ลงหน้าเวปไซต์ 
งานคลังและพัสดุ เพ่ือให้ หน่วยงานและ
ภาควิชาได้ เข้ าไปศึกษารายละเ อียด
ได้มากขึ้น 

 
8. Key Success Factor (ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ สรุปจากกระบวนการจัดการความรู้ในข้อ.7)  

1. การรับทราบถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดข้ึน และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุ 
2. เกิดกระบวนการพัฒนาความรู้ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ 
3. ................................................................. ....................................................................................  

9. นวัตกรรมหรือสิ่งท่ีได้จากการจัดการความรู้ (กรุณาแนบหลักฐาน) 
  คู่มือ 
  แผ่นพับ 

   โปสเตอร์ 
   โปรแกรมหรือระบบต่างๆ 
 หรือ   มีการเผยแพร่ความรู้ช่องทางต่างๆ มีการเผยแพร่ ระเบียบการเบิกจ่ายผ่านเวบไซต์ งาน
คลังและพัสดุ   คณะแพทยศาสตร์...........  
 
10. ผลจากการด าเนินการท ากิจกรรม KM  

เจ้าหน้าที่งานคลังและพัสดุ รับรู้ถึงวิธีการรับมือกับปัญหาที่เกิดข้ึน และสามารถแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน ากระบวนการความรู้ที่ได้ ไปปรับใช้ได้อย่างถูกวิธี 

 
11. After Action Review (AAR)  

1. ท่านคิดว่าท่านบรรลุในเรื่องใดบ้าง 
1.1 เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดข้ึนในการส่งเอกสารที่ท าให้เกิดปัญหา ของหน่วยงาน / ภาควิชา 
1.2 สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 
 

2. ท่านคิดว่าเรื่องใดท่ีไม่บรรลุ 
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--------------------- 
 

3. ท่านต้องการปรับขั้นตอนการท างานใดบ้าง 
3.1  การรับเอกสารการเบิกจ่าย ต้องมีการตรวจสอบให้ละเอียด 
3.2  เจ้าหน้าที่งานคลังและพัสดุ ต้องพัฒนาตนเอง เพ่ือให้มีความช านาญในการตรวจเอกสาร
มากขึ้น 
 

4. ท่านสามารถน าไปปรับปรุงพัฒนาได้อย่างไร  
สร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างหน่วยงาน/ภาควิชา และ เจ้าหน้าที่งานคลังและพัสดุ ให้

เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน 
 
 

12. ข้อเสนอแนะ 
 .-----------------------.. 

13. ภาพประกอบการท ากิจกรรม  
 

 

 
 
 
 
 
 
                                                                                          (นางสาววนดิา    วัฒนะ.) 
                                                                               รักษาการแทนหัวหน้างานคลังและพัสดุ 


