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กิจกรรมที่ 1 การบรรยายพิเศษ
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ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของ กนอ. (Compliance)
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โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูง้ านพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง กนอ.
“KM Compliance :Talk with Procurement”
การดำเนินงานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย
ระเบียบต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ (Compliance) มีการบริหารงานที่เป็นระบบมีประสิทธิภาพพร้อมมี จิตบริการ องค์
ความรู้ ดังกล่าวข้างต้น หากผู้ปฏิบัติงานพัสดุจัดซื้อจัดจ้างจะต้องเรียนรู้ ฝึกฝนให้มีทักษะความชำนาญจนสามารถ
ปฏิบัติงานได้ดี อาจต้องใช้ระยะเวลายาวนานผ่านการลองผิดลองถูก (Trial-Error) สูญเสียทรัพยากรและอาจทำให้
ผู้รับบริการได้รับประสบการณ์ที่ไม่น่าประทับใจ หรือกรณีที่ร้ายแรงกว่าคือทำให้องค์กร ไม่สามารถดำเนินกิจกรรม
ให้บรรลุตามเป้าหมายได้ เพราะอุปสรรคจากงานพัสดุจัดซื้อจัดจ้างหรืออาจทำให้องค์กร ทำผิดข้อกฎหมายโดยไม่
ตั้งใจ ซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ต่อองค์กร
เพื่อป้องกันเหตุดังกล่าวข้างต้น และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน
ประจำฝ่ายต่าง ๆ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง กองพัสดุ กองกำกับดูแลกิจการที่ดี และกองการจัดการความรู้และ
นวัตกรรมได้รว่ มกันจัดการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง กนอ.“KM Compliance : Talk With
Procurement” โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างทักษะและองค์ความรู้สำคัญในงานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง ให้แก่ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานประจำ
ฝ่ายต่าง ๆ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อถอดบทเรียน (Lesson Learned) จากประสบการณ์ที่มีคุณค่าของวิทยากรผู้ร่วมเสวนา และจัดทำ
เป็นองค์ความรู้สำคัญในงานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมบันทึกจัดเก็บอย่างมีระบบ
3. เพื่อให้พนักงานที่มีองค์ความรู้แบบฝังลึก (Tacit Knowledge) ได้ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ความรู้ที่มีค่า สู่พนักงานในรูปแบบการเสวนา (Knowledge Sharing)
4. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง(Compliance)
กิจกรรมการเสวนา
กิจกรรมที่ 1 การบรรยายพิเศษ
1.1 บรรยายพิเศษ โดย ผู้ช่วยผู้ว่าการ(ยุทธศาสตร์) รักษาการรองผู้ว่าการ(ยุทธศาสตร์)
เรื่อง การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของ กนอ. (Compliance)
1.2 บรรยายพิเศษ โดย รองผู้ว่าการ (บริหาร)
เรื่อง ความสำคัญด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
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1.3 กล่าวเปิดการเสวนาและบรรยายพิเศษ โดย ผู้ว่าการ
เรื่อง วัฒนธรรมองค์กรกับความสำคัญของการจัดการความรู้ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับเกี่ยวข้องของ กนอ. (Compliance)
กิจกรรมที่ 2 การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง กนอ. (คำถาม-ประเด็นปัญหาต่างๆ)
กิจกรรมที่ 3 ตอบแบบสอบถาม การรับรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการความรู้ กนอ. การเสวนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ “KM Compliance :Talk with Procurement”
วิทยากรผู้ร่วมเสวนา
การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง กนอ. วิทยากรผู้ร่วมการเสวนา ประกอบด้วย
1. อาจารย์สมพร หลงปาน
ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษางานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง กนอ.
2. นายปรีดา
คัมภิรานนท์
ผู้อำนวยการกองพัสดุ
3. อาจารย์จุลชัย จุลเจือ
วิทยากรผู้นำการเสวนา
รูปแบบวิธีการสัมมนา
เป็นการบรรยายพิเศษและการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ ระหว่างวิทยากรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ มีการบันทึกองค์ความรู้ (แบบบันทึกองค์ความรู้ กนอ.) จัดเก็บเป็นองค์ความรู้งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเสวนาในรูป Onsite ในห้องประชุม และถ่ายทอด Online ผ่านระบบ Microsoft Team
วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร พนักงานกองพัสดุ พนักงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจ จำนวน 208 คน ประกอบด้วย
ผู้ร่วมเสวนาในห้อง (Onsite) จำนวน 110 คน ผู้ร่วมเสวนาในระบบ Online จำนวน 98 คน
ระยะเวลา สถานที่

ผู้ร่วมเสวนา
ในระบบ
Online
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ผู้ร่วมเสวนาในห้องประชุม Onsite

สรุปสาระสำคัญจากการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง กนอ.“KM Compliance :Talk
with Procurement” วันที่ 28 มิถุนายน 2565 มีการดำเนินกิจกรรมการเสวนา 3 กิจกรรม คือ
กิจกรรมที่ 1 การบรรยายพิเศษ
1.1 บรรยายพิเศษโดยนางนิภา รุขมธุร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ(ยุทธศาสตร์) รักษาการรองผู้ว่าการ
(ยุทธศาสตร์) เรื่องการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของ กนอ. (Compliance) มีสาระสำคัญ
สรุปได้ดังนี้ คือ
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บรรยายพิเศษโดยนางนิภา รุขมธุร์
ผู้ช่วยผู้ว่าการ(ยุทธศาสตร์) รักษาการรองผู้ว่าการ(ยุทธศาสตร์)
“Compliance เป็นเรือ่ งธรรมชาติคือการปฏิบัติงาน ที่ทำตามมาตรฐาน อะไรที่ทำผิดจากมาตรฐาน
คือผิด Compliance” ระบบที่ช่วยป้องกันความผิดพลาดของ Compliance คือ Three Lines of Defences.
เกี่ยวข้องกับ 3 ส่วน คือ
1) ผู้ปฏิบัติงาน (First Line) ผู้ปฏิบัติงานต้องตระหนักรู้ว่าการทำงาน มีกฎหมาย มีคู่มือ มีมาตรฐาน
ใดที่ช่วยกำกับเพื่อเป็นการป้องกันการทำผิดของตน
2) ฝ่ายกำกับดูแลกิจการที่ดี (Second Line) ประกอบด้วย
2.1) กองกำกับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่ติดตามกฎหมายใหม่ๆ และแจ้งให้ ผู้ปฏิบัติงาน
(First Line) ทราบเพื่อการพัฒนาและ update
2.2) กองบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ดูแล ควบคุมภายในว่ากฎหมาย คู่มือ เครื่องมือต่างๆ ที่มี
ว่าupdate ทันสมัยหรือไม่
3) ฝ่ายตรวจสอบภายใน (Third Line) คือฝ่ายตรวจสอบภายในของ กนอ. ที่ทำหน้าที่ดูแลระบบ
ทั้งหมดว่ามีประเด็นใด เรื่องใดต้องปรับปรุงแก้ไข และแจ้งเตือน
1.2 บรรยายพิเศษโดย นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการ(บริหาร)
รองผู้ว่าการ (บริหาร) บรรยายพิเศษ เรื่อง ความสำคัญด้านการจัดการความรู้ (Knowledge
Management : KM) มีสาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้ คือ
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บรรยายพิเศษโดย นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี
รองผู้ว่าการ(บริหาร)
“ชีวิตคือการสะสมแต่ละจุด (Collect and Connect the Dots) จุดคือ ความรู้และประสบการณ์ที่
นำมาต่อเรียงกัน ยิ่งมีจุดมากยิ่งมีความหลากหลาย ยิ่งมีจุดมากยิ่งมีความรู้ประสบการณ์มาก” การเพิ่มจุดให้
ตนเองจะเป็นสิ่งที่ดี คือการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ .... วิธีการเพิ่มจุดคือ การเดินทางท่องเที่ยวพบปะผู้คน การ
พูดคุยแลกเปลี่ยน ก็จะได้รับความรู้ มุมมองและประสบการณ์ใหม่ การคิดบวกก็เช่นกันเป็นอีกวิธที ี่จะช่วยเพิ่มจุด
ให้ตนเอง เพราะการคิดบวกจะทำให้เกิดความคิดที่จะพัฒนา เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ

1.3 รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กล่าวเปิดการเสวนา และบรรยายพิเศษ
รศ.ดร.วีริ ศ อัมระปาล ผู้ว่าการ เป็นประธานเปิดการเสวนา พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง
วัฒนธรรม องค์กรกับความสาคัญของการจัดการความรู้ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวข้อง
ของ กนอ. (Compliance) มีสาระสาคัญสรุปได้ดังนี้ คือ
“...กฎหมายบ้านเราจะเป็นแนวทาง เป็นกรอบให้เดิน การเดินตามกรอบนี้ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่มี
ทักษะ เพื่อปรึกษาให้การเดิน หรือการทำงานต่างๆ ไม่มีข้อผิดพลาด...ที่ กนอ.ก็เช่นกัน ผมไม่อยากให้ใครต้อง
ทำผิดพลาด ให้ทำงานอย่างมั่นใจ ทำอย่างรู้ว่ากำลังทำอะไร ทำให้ถูกต้องในสิ่งที่ควรจะเป็น ไม่อยากให้ใคร
รู้สึกไม่ดหี ากต้องทำงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง...” ระเบียบงานพัสดุจัดซื้อจัดจ้างเป็นสิ่งสำคัญ วันนี้ถือเป็น
โอกาสดีที่มีวิทยากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญมาแชร์ให้ความรู้แก่พวกเรา ขอให้ทุกท่านรับความรู้ ประสบการณ์
ที่มีค่าจากท่านอาจารย์ และ ผอ.กองพัสดุ ให้มากที่สุด..
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รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ
กล่าวเปิดการเสวนา และบรรยายพิเศษ

ภาพบรรยากาศ การเสวนา Onsite
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ภาพบรรยากาศ การเสวนา Online

กิจกรรมที่ 2 การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง กนอ. : คำถาม-คำตอบประเด็นปัญหาต่างๆ
การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง กนอ.“KM Compliance : Talk With Procurement”
วิทยากร อาจารย์จุลชัย จุลเจือ เป็นผู้ดำเนินการเสวนาโดยใช้คำถามเพื่อให้อาจารย์สมพร หลงปาน ผู้ทรงคุณวุฒิ
และที่ปรึกษางานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง กนอ. และนายปรีดา คัมภิรานนท์ ผู้อำนวยการกองพัสดุ เป็นผู้ตอบคำถามใน
รูปแบบการเสวนา พูดคุย เล่าประสบการณ์กรณีศึกษาต่าง ๆ ให้ผู้ฟังได้รับสาระความรู้ คำถามที่ใช้ในการเสวนา
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะทำงานได้รวบรวมจาก
1. คำถามเสวนา จาก .. Google Form พนักงาน กนอ. ส่งคำถามที่ต้องการถาม
2. คำถามเสวนา จากกองกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. คำถามเสวนา จากงานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง (ที่พบปัญหาเป็นประจำ)
4. คำถามจากผู้ร่วมฟังการเสวนา ถามในห้องประชุม
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ภาพบรรยากาศการเสวนา และตอบคำถามโดย
อาจารย์สมพร หลงปาน ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษางานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง กนอ.
และนายปรีดา คัมภิรานนท์ ผู้อำนวยการกองพัสดุ
สรุปคำถาม – คำตอบจากการเสวนา (ประเด็นสำคัญบางส่วน)
ผู้จัดสรุปคำถาม-คำตอบ ที่น่าสนใจ (บางส่วน) มานำเสนอในรายงานนี้ คำถาม-คำตอบโดยละเอียด
สามารถรับชม VDO บันทึกการเสวนา จาก Website KM กนอ.

คำถาม 1

ทำ TOR อย่างไรให้ปลอดภัย ให้งานผ่านง่ายๆ?

คำตอบ

อ.สมพร : TOR : Term of reference ขอบเขตของงาน/โครงการ ใน พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างไม่มี
คำว่า TOR, TOR เป็นภาษาพูดที่ใช้กันทั่วไป ในระเบียบฯ ระบุว่า “...ก่อนซื้อจ้างให้ตั้ง
คณะกรรมการ หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เขียนข้อกำหนด รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะความ
ต้องการหรือเขียนขอบเขตของงาน...” สรุป TOR มีความหมายว่า เงื่อนไข ข้อกำหนดในการอ้างอิง
ของงานต่างๆ

KM Compliance :Talk with Procurement

9

คำถาม 2

คำตอบ

คำถาม 3

คำตอบ

ปัญหาที่ อาจารย์สมพรพบในการทำ TOR คืออะไร?
อ.สมพร : ปัญหาที่พบ ในการเขียน TOR คือ
1. ใครขอเงินควรเป็นคนเขียน TOR เพราะตนจะรู้รายละเอียดของงานเป็นอย่างดี
2. TOR ที่เขียนเป็นประเภทใดชื่อโครงการที่เขียน ไม่สื่อว่าเป็นประเภทใด งานซื้อ งานจ้าง งานเช่า
หรืองานจ้างบริการ เพราะ Model ในการเขียนจะแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น งานปรับปรุงและงาน
ซ่อม จะแตกต่างกัน คือ งานปรับปรุง คือการเพิ่มมูลค่าให้สินทรัพย์ ใช้งบลงทุน งานซ่อมแซม คือ
การทำให้คืนสภาพเดิม ใช้งบทำการ ดังนั้นการเขียนจึงต้องให้ชัดเจน
สรุป การเขียน TOR ที่ดี คือ
- เขียนแล้วไม่เหลือคนเดียว
- เขียนแล้วไม่ Lock Spec
เขียนให้โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

ถาม ผอ.ปรีดา ปัญหาที่พบในการทำ TOR ในงานของ กนอ.คือเรื่องใด?
ผอ.ปรีดา : ปัญหาที่พบจะคล้ายกับท่าน อาจารย์สมพร คือผู้เขียนไม่รู้ ไม่เข้าใจว่าทำอะไรงาน
ประเภทใด งานซื้อ จ้าง เช่า จ้างที่ปรึกษา จ้างเหมาบริการ เมื่อไม่เข้าใจก็ส่งผลให้กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างผิด คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอก็ผิด ทำให้ได้ผู้รับเหมาไม่ตรงตามเงื่อนไข ส่งผลต่องาน
โดยรวม และ กนอ. เพื่อช่วยให้ผู้เขียน TOR สามารถเขียนได้ง่ายขึ้น กองพัสดุได้ร่วมมือกับฝ่าย
ดิจิทัลทำแบบฟอร์ม (Template) ในการเขียน TOR ว่ามีหัวข้อสำคัญอะไรบ้าง มีหลักเกณฑ์อะไร
ซึ่งทุกคนสามารถหยิบไปใช้ได้สะดวก ง่ายขึ้น แต่ที่สำคัญผู้ใช้งานต้องรู้ เข้าใจก่อนว่างานของตน
เป็นประเภทใด จะได้หยิบแบบฟอร์ม ใช้ได้ถูกต้อง

คำถาม 4

การจ้างที่ปรึกษา และจ้าง Coaching ต่างกันอย่างไร?

คำตอบ

อ.สมพร : การจ้างที่ปรึกษามี 2 แบบ คือ 1. ที่ปรึกษางานประจำ 2. ที่ปรึกษาโครงการ/งาน
เสร็จแล้วจบ การจ้าง Coaching เข้าลักษณะที่ปรึกษาประจำ เพราะการจ้าง Coaching จะมีระบุ
จ้างมาCoach ในเรื่องใด จะฝึกอะไร มีระยะเวลาที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานอย่างไร
KM Compliance :Talk with Procurement
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คำถาม 5

คำตอบ

คำถาม 6

คำตอบ

งานจ้างทั่วไป และงานจ้างที่ปรึกษา แตกต่างกันอย่างไร?
อ.สมพร : ความแตกต่างของงานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างทำของ จ้างบริการทั่วไป คือ..
งานจ้างที่ปรึกษา คือ การจ้างให้เขามาทำในสิ่งที่เรา ไม่รู้ ไม่เคยคิด ไม่เคยทำมาก่อน ให้เขามา
ช่วยคิด มาช่วยทำให้
งานจ้างทำ จ้างบริการในงานจัดซื้อ คือ เรารู้ เราอยากได้อะไร คนขายต้องขายของตามนี้ให้
เรา คนทำงานรับจ้างต้องทำตามนี้ให้เรา
รูปแบบสัญญา ความรับผิดชอบของการจ้างที่ปรึกษา และจ้างทั่วไปจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
การจ้างทำของ จ้างทั่วไป คณะกรรมการต้องรับผิดชอบความผิดถูกของของนั้น ต้องตรวจให้
ถูกต้อง ทำได้จริง ตรงตาม Spec ทำให้ครบ ถูกต้องตามรูปแบบรายการ การจ้างที่ปรึกษา
กรรมการก็ไม่รู้มาก่อน ให้เขาคิดให้ ที่ทำมาดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้ ดีก็ใช้งาน ไม่ดีก็เก็บไว้ นี้คืองาน
วิชาการ ดังนั้นการจ้างที่ปรึกษาจึงเป็นความเชื่อมั่นในคนเก่ง ช่วยคิดช่วยทำให้เรา

ซื้อ เช่า จ้างทำ ต่างกันอย่างไร?
อ.สมพร :
การซื้อ คือการซื้อของทั่วไป รวมการติดตั้งค่าติดตั้ง ค่าภาษีรวมเป็นอย่างเดียวกัน
การจ้าง คือการจ้างทำงาน ได้มาซึ่งของ โดยดูสาระของของที่ได้มา เช่น การเช่ารวมค่าบริการ
ถ้าสาระสำคัญอยู่ที่การเช่า ถือเป็นเช่า แต่หากสาระสำคัญอยู่ที่ การบริการถือเป็นบริการ หรือ
อีกตัวอย่าง การตัดเครื่องแบบพนักงาน เป็นการซื้อ หรือการจ้างทำ สาระสำคัญของเครื่องแบบ
พนักงานอยู่ที่ผ้า ดังนั้นการตัดเครื่องแบบพนักงานจัดเป็นการซื้อ (คำวินิจฉัยสรรพากร จัดเป็นการ
ซื้อ)
ผอ.ปรีดา เสริม : ในการปฏิบัติที่ผ่านมา การตัดเสื้อผ้าเราจะเข้าใจว่าเป็นการจ้างทำ แต่ที่ถูกต้อง
ต้องพิจารณามูลค่าแห่งทรัพย์ หากมูลค่าอยู่ที่ผ้า คือการซื้อ ดังนั้นจากนี้ไปพนักงาน กนอ. ต้อง
ปรับมุมมองให้ถูกต้อง
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คำถาม 7

คำตอบ

คำถาม 8

คำตอบ

การต่อรองราคา ควรต่อหรือไม่ และควรต่ออย่างไร?
อ.สมพร :
การต่อรองราคาต้องมีกติกา ตัวอย่าง e bidding เสนอราคาต่ำที่สุดแล้วยังมาต่อรองราคา ก็ไม่
ยุติธรรมสำหรับผู้เสนอราคา กระบวนการต่อรองมีระเบียบเขียนไว้ว่า “ถ้าเสนอราคาเกินกว่า
ราคาที่จะซื้อจ้าง จึงเกิดกระบวนการต่อรองราคา”

การต่อรองราคา ควรต่อรองแต่ละรายการ หรือต่อราคารวม?
อ.สมพร :
การต่อรองราคาให้พิจารณา
1. งานเราตัดสินราคารวมหรือตัดสินแยกรายการ
2. พิจารณารายการงบประมาณที่ได้มา หากงบประมาณที่ให้มาแยกรายการก็ต่อแต่ละรายการ หา
งบที่ให้มารวมก็ต่อราคารวม
3. รายการใดที่มีความแตกต่างอย่างมีนัย ก็สามารถต่อรองราคารายการนั้นได้
ทั้งนี้ให้พิจารณาราคากลาง และงบประมาณที่เรามีประกอบการต่อรอง

คำถาม 9

ผอ.ปรีดา ถาม: การเช่าที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร?

คำตอบ

อ.สมพร : การเช่า คือการได้ทรัพย์สินมาใช้งาน แต่ความจริงเราจะเขียนเงื่อนไขต่าง ๆ เพิ่มให้มา
ทำต่าง ๆ จนเป็นเหมือนการจ้างบริการ จึงเป็นภาระเราที่ต้องตรวจงาน ตรวจรับ
การเช่า จริงๆ คือการเช่าใช้บริการ ตรวจรับครั้งเดียวจบ ทั้งนี้แล้วแต่เงื่อนไขในสัญญา
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คำถาม 10

คำตอบ

คำถาม 11
คุณวันดี

ชุมชนสัมพันธ์

คำตอบ

คำถาม 12

คำตอบ

การทำนามบัตร ตรายาง ต้องทำ TOR หรือไม่? วงเงินเท่าใด จึงทำTOR?
คำถามจากในห้องเสวนา
อ.สมพร : ระเบียบข้อ 21 กำหนดไว้ วงเงิน 1 บาท ก็ต้องทำ TOR
การทำ TOR ไม่ใช่เรื่องยาก การทำ TOR ไม่มีรูปแบบตายตัว ง่ายที่สุดเราอาจทำ TOR อย่าง
ง่าย เป็นการกำหนดรายละเอียดของงานที่จะให้เขาทำ คร่าวๆ

1. การจ้างที่ปรึกษา ควรเขียน “โครงการจ้างที่ปรึกษา หรือเขียนการจ้างที่ปรึกษา”
อย่างใดจะถูกต้อง
2. ราคากลางใช้จาก บัญชีใด
อ.สมพร :
1. โครงการ คือเฉพาะกิจ ทำแล้วเสร็จแล้วไป โครงการมีเงินได้หลายประเภทแล้วแต่หมวด ส่วน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ เป็นงานตาม Job Description ไม่ใช่โครงการ
2. ระเบียบให้ใช้ราคากลางของ กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณไม่อยู่ในกระทรวงการคลัง
สำนักงบประมาณ เอาตัวเลขของกระทรวงการคลังไปแปลง ดังนั้นการอ้างราคากลางจะใช้ราคา
กลางของกระทรวงการคลัง

การคิดราคากลาง คิดอย่างไร?
อ.สมพร : ราคากลางจริงๆ ต้องมีหลักการคิด วิธีการคิดที่ชัดเจน วิธีการคิดราคากลางดูได้จาก
มาตรา 6 คือ
1. ถ้ามีราคามาตรฐาน ใช้ราคามาตรฐาน
2. ถ้ามีราคาที่หน่วยงานกลางกำหนด ใช้ราคาหน่วยงานกลาง
3. ถ้าไม่มี ใช้ราคาตลาด หรือราคาครั้งหลังสุด หรือใช้ราคามาตรฐานภายในหน่วยงาน
ยกเว้นงานก่อนสร้าง งานจ้างที่ปรึกษามีหลักเกณฑ์ราคากลางที่ชัดเจน ตาม Rate ที่กำหนด
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คำถาม 13

จะจ้างที่ปรึกษา แต่เราไม่มีความรู้ในการกำหนดคุณสมบัติ จะทำอย่างไร?

คุณชูพันธ์

คำตอบ

คำถาม 14

คำตอบ

คำถาม 15
คำตอบ

อ.สมพร : หากเราไม่มีความรู้ ต้องศึกษาหาข้อมูล ...งานจัดซื้อจัดจ้าง เป็นงานที่ไม่อยู่ใน JD
พนักงานต้องศึกษาหาข้อมูลเพิ่ม ...
- ไม่รู้เลยเชิญที่ปรึกษามาคุย (เป็นกลุ่มไม่เจาะจง)
- ไม่รู้เลยเชิญคนที่เกี่ยวข้องมาคุย
- ไม่รู้เลยเชิญเป้าหมายมาสัมภาษณ์
เพียงแต่อย่าเขียนให้ออกมาเป็นหนึ่งเดียว หรือ Lock Spec

การขยายสัญญา และการแก้ไขสัญญา ต่างกันอย่างไร?
อ.สมพร : การขยายสัญญา คือ มีเหตุที่ทำให้ทำงานไม่สำเร็จตามเวลา มีเหตุอะไรบ้างไปดูตาม
ระเบียบเพิ่ม คนบอกเหตุคือคู่สัญญา และต้องขอภายใน 15 วัน การขอขยายสัญญาต้องอนุมัติ
ก่อนสัญญาเดิมสิ้นสุด การแก้ไขสัญญา คือ มีความจำเป็นที่ต้องแก้ไขสัญญา แก้ไขสัญญาได้ถ้า
หน่วยงานไม่เสียประโยชน์ หรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงาน ไม่เสียประโยชน์พิจารณา 3 เรื่อง
คือ
1) ของดีกว่าเดิมหรือด้อยกว่าเดิม
2) ราคาเพิ่มขึ้นกว่าเดิมหรือลดลง
3) มีการขยายเวลาส่งมอบหรือไม่

การแก้ไขสัญญา ต้องมีบันทึกแนบท้ายหรือไม่ และต้องเขียนอย่างไร?
ผอ. ปรีดา : การเขียนบันทึกข้อตกลง แนบท้ายการแก้ไขสัญญา ต้องระบุข้อมูล 3 ประเภท
1. ของที่เราเปลี่ยนไป สิ่งที่เราแก้ไข
2. ระยะเวลาแก้ไข
3. มูลค่าของของนั้น วงเงินที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
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ในการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง กนอ.“KM Compliance : Talk With
Procurement” ผู้จัดได้ เชิญชวนให้ผู้ร่วมฟังการเสวนา สรุปประเด็น สาระสำคัญหรือองค์ความรู้ที่ได้รับ บันทึก
ในแบบบันทึกองค์ความรู้จากการฟังเสวนา และส่งให้ผู้จัดเพื่อรับรางวัล และคัดเลือกจัดเก็บในระบบองค์ความรู้
กนอ. มีผู้ส่งบันทึกบันทึกองค์ความรู้จากการฟังเสวนา รวมทั้งสิ้น 6 องค์ความรู้
แบบบันทึกองค์ความรู้จากการฟัง
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15
ตัวอย่างบันทึกองค์ความรู้จากการฟังเสวนา
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กิจกรรมที่ 3 ตอบแบบสอบถาม การรับรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการความรู้ กนอ.การเสวนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ “KM Compliance :Talk with Procurement”
หลังการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้จัดได้จัดทำ แบบสอบถาม การรับรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการ
ความรู้ กนอ.การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “KM Compliance :Talk with Procurement” เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
การเสวนาตอบแบบสอบถามดังกล่าว โดยมีข้อคำถาม 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ จำนวน 5 ข้อ
1. ระดับ
2. สายงานที่สังกัด
3. สถานที่ปฏิบัติงาน
4. อายุ
5. การศึกษา
ส่วนที่ 2 เกี่ยวกับองค์ความรู้และการเสวนา จำนวน 8 ข้อคำถาม
6. ท่านคิดว่าองค์ความรู้ที่ได้จากการเสวนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “KM Compliance :Talk with
Procurement” เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของท่านและองค์กร
7. จากการเสวนาท่านได้รับองค์ความรู้ มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
8. จากการเสวนาท่านตระหนักถึงความสำคัญของ Compliance การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน หรือกิจกรรมต่างๆ
9. ท่านคิดว่าองค์ความรู้ที่ได้จากการเสวนาครั้งนี้มีประโยชน์ ช่วยป้องกันหรือลดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานและควรบันทึก จัดเก็บ เพื่อไว้ศึกษาเป็นบทเรียนต่อไป
10. ท่านเข้าใจการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) งานซื้อ งานจ้าง งานบริหารสัญญา งานต่อราคา และอื่นๆ
และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างมากขึ้น
11. หากมีการจัดโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการความรู้ใด ๆ ในอนาคต ท่านยินดีจะเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม
12. ท่านคิดว่าในกองหรือฝ่ายของท่าน มีงานหรือมีพนักงานที่มีประสบการณ์ หรือพนักงานอาวุโส
ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีองค์ความรู้สำคัญ ที่ควรจัดกิจกรรม KM Sharing หรือไม่?
13. ข้อเสนอแนะ/ ความคิดเห็น
แบบสอบถาม การรับรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการความรู้ กนอ.การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เอกสารแนบ 2
KM Compliance :Talk with Procurement
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ผู้เข้าร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง กนอ.“KM Compliance : Talk With
Procurement” จำนวน 208 คน โดยแบ่งเป็นผู้ร่วมเสวนาในห้อง (Onsite) จำนวน 110 คน ผู้ร่วมเสวนาใน
ระบบ Online จำนวน 98 คน ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 40 คน สรุปข้อมูลได้ดังนี้ คือ
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
1. ระดับตำแหน่ง ผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 40 คน ประกอบ ด้วย
- ผู้บริหารระดับ 9 ขึ้นไป
จำนวน 10 คน (25%)
- พนักงานระดับ 4-8
จำนวน 30 คน (75%)

2. สายงานที่สังกัด ผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 40 คน มาจากสายงานที่สังกัด คือ
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3. สถานที่ปฏิบัติงาน ผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 40 คน ปฏิบัติงานประจำสำนักงานการนิคมอุตสาหกรรม
(สำนักงานใหญ่) และสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม คือ
ประจำสำนักงานการนิคมอุตสาหกรรม (สำนักงานใหญ่) จำนวน 33 คน (82.5%)
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม จำนวน 7 คน (17.5%)

4. อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 40 คน มีข้อมูลด้านอายุ ดังนี้
- 51 ปี ขึ้นไป จำนวน 6 คน (15.0%)
- 31 – 50 ปี จำนวน 18 คน (45.0%)
- ต่ำกว่า 30 ปี จำนวน 16 คน (40.0%)
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5. การศึกษา
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 40 คน พิจารณาตามระดับการศึกษา ประกอบด้วย
สูงกว่าปริญญาตรี
19 คน (47.5%)
ปริญญาตรี
21 คน (52.5%)

ส่วนที่ 2 เกี่ยวกับองค์ความรู้และการเสวนา
แบบสอบถาม การรับรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการความรู้ กนอ. การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
“KM Compliance :Talk with Procurement เป็นแบบสอบถามเพื่อให้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาพิจารณาแสดงความ
คิดเห็น โดยมีเกณฑ์ให้คะแนน 5 ระดับ (Rating Scale) คือ
- (5) ระดับมากที่สุด
ช่วงคะแนน 4.6 – 5.0
- (4) ระดับมาก
ช่วงคะแนน 3.6 – 4.5
- (3) ระดับปานกลาง
ช่วงคะแนน 2.6 – 3.5
- (2) ระดับน้อย
ช่วงคะแนน 1.6 – 2.5
- (1) ระดับน้อยมาก
ช่วงคะแนน 1.0 – 1.5
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โดยส่วนที่ 2 ของแบบสอบถาม มีคำถาม ดังนี้
6. ท่านคิดว่าองค์ความรู้ที่ได้จากการเสวนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “KM Compliance :Talk with
Procurement” เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของท่านและองค์กร
7. จากการเสวนาท่านได้รับองค์ความรู้ มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง
8. จากการเสวนาท่านตระหนักถึงความสำคัญของ Compliance การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน หรือกิจกรรมต่างๆ
9. ท่านคิดว่าองค์ความรู้ที่ได้จากการเสวนาครั้งนี้มีประโยชน์ ช่วยป้องกันหรือลดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานและควรบันทึก จัดเก็บ เพื่อไว้ศึกษาเป็นบทเรียนต่อไป
10. ท่านเข้าใจการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) งานซื้อ งานจ้าง งานบริหารสัญญา งานต่อราคา และอื่นๆ
และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างมากขึ้น
11. หากมีการจัดโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการความรู้ใด ๆ ในอนาคต ท่านยินดีจะเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม
12. ท่านคิดว่าในกองหรือฝ่ายของท่าน มีงานหรือมีพนักงานที่มีประสบการณ์ หรือพนักงานอาวุโส
ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีองค์ความรู้สำคัญ ที่ควรจัดกิจกรรม KM Sharing หรือไม่?
13. ข้อเสนอแนะ/ ความคิดเห็น
ผู้เข้าร่วมการเสวนาจำนวน 40 คน ตอบแบบสอบถามผ่านระบบ Google Form โดยมีสรุปผลผลการตอบ
แบบสอบถาม คือ
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ผู้เข้าร่วมการเสวนามีความเห็นว่า องค์ความรู้ที่ได้จากการเสวนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “KM
Compliance :Talk with Procurement” เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน มากที่สุด ที่ระดับ 4.6

ผู้เข้าร่วมการเสวนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “KM Compliance :Talk with Procurement” มีความเห็น
ว่า ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง มาก ที่ระดับ 4.4
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ผู้เข้าร่วมการเสวนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “KM Compliance :Talk with Procurement” มีความ
ตระหนักถึงความสำคัญของ Compliance การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการทำงาน หรือ
กิจกรรมต่างๆ มากที่สุด ที่ระดับ 4.5

ผู้เข้าร่วมการเสวนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “KM Compliance :Talk with Procurement” มีความเห็น
ว่า องค์ความรู้ที่ได้จากการเสวนาครั้งนี้มีประโยชน์ ช่วยป้องกันหรือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานและควรบันทึก
จัดเก็บ เพื่อไว้ศึกษาเป็นบทเรียนต่อไป มากที่สุด ที่ระดับ 4.5
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ผู้เข้าร่วมการเสวนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “KM Compliance :Talk with Procurement” มีความ
เข้าใจ การจัดทาขอบเขตงาน (TOR) งานซื้อ งานจ้าง งานบริหารสัญญา งานต่อราคา และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง มากขึ้น ที่ระดับ 4.0
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ผู้เข้าร่วมการเสวนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “KM Compliance :Talk with Procurement” มีความเห็น
ว่า หากมีการจัดโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการความรู้ใด ๆ ในอนาคต มีความยินดีจะเข้าร่วมโครงการ
หรือกิจกรรม...มากที่สุด ที่ระดับ 4.5

ผู้เข้าร่วมการเสวนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “KM Compliance :Talk with Procurement” มีความเห็น
ว่า ในกองหรือฝ่ายของตน มีงานหรือมีพนักงานทีม่ ีประสบการณ์ หรือพนักงานอาวุโสผู้เชี่ยวชาญ ที่มีองค์ความรู้
สำคัญ ที่ควรจัดกิจกรรม KM Sharing จำนวน 64% ของผู้เข้าร่วมการเสวนา
13. ข้อเสนอแนะ/ ความคิดเห็น
ผู้เข้าร่วมการเสวนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้“KM Compliance :Talk with Procurement”มีข้อเสนอแนะ
ว่า
- ควรมีเวลาเพื่อเจาะรายละเอียดแต่ละขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อสังเกตและข้อควรระวังในแต่ละ
ขั้นตอน
- ควรจัดให้ความรู้และมีระยะเวลามากกว่านี้
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รายการเอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1 แบบบันทึกองค์ความรู้จากการฟังเสวนาและบันทึกองค์ความรู้
เอกสารแนบ 2 แบบสอบถามการรับรู้ และทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการความรู้ กนอ.
การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “KM Compliance :Talk with Procurement”
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รายการเอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1 แบบบันทึกองค์ความรู้จากการฟังเสวนาและบันทึกองค์ความรู้
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 อาจารย์สมพร หลงปาน

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หั ว ข้ อ /เรื่ อ ง

การดาเนินการ/ การแก้ไขปั ญหา

……………………………………………………………………………………………………………………..…………………

………………………………………………………………………………………………………………………..………………

……………………………………………………………………………………………………………………..…………………

วันที่บันทึก .......................................................

ตำแหน่ง สังกัด .................................................

ชื่อ - สกุล ..........................................................

ผู้บันทึก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

………………………………………………………………………………………………………………………..………………

การนำไปปรับใช้ /ข้อคิดเห็น

 ผู้อำนวยการกองพัสดุ

สรุ ป องค์ความรู้ เรื่ อ ง ...............................................................................

ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้

การเสวนาการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ “KM Compliance :Talk with Procurement”
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ผูอ้ านวยการกองพัสดุ

การนำไปปรับใช้ /ข้อคิดเห็น
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ ควรมีการวางแผน/ศึกษาเนื้องาน และควรแต่งตั้ง
คณะกรรมการในแต่ละชุดที่รับผิดชอบเนื้องานนัน้ โดยตรง

1. ใครขออนุมัติงบประมาณ ผู้ขอต้องจัดทำ TOR
2. การที่จะทำ TOR ต้องรู้ว่าเป็นการจ้างประเภทใด (เป็นการซื้อ,
การจ้าง, การเช่า, บริการ หรือการจ้างเหมา)
3. Tor ต้องไม่ล็อคสเปค ควรต้องโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
4. ด้านการเสนอราคา หากเกินกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ ควรต้องมี
การเจรจาต่อรองราคา

หัวข้อ/เรื่อง

ผู้บันทึก
ชื่อ - สกุล
นางเพ็ญสุดา ว่องวิษณุพงศ์
ตำแหน่ง สังกัด นักวิเคราะห์ 8 กองการจัดการความรู้
ฝ่ายพัฒนาองค์กร
วันที่บันทึก
1/7/2565

1. การจัดซื้อจัดจ้างควรต้องปรึกษาหน่วยงานภายในที่มี
ความเชี่ยวชาญ (กองพัสดุ) มิใช่ทำแล้วค่อยปรึกษาภายหลัง
2. ผู้จัดทำ TOR ควรศึกษาว่า TOR มีหัวข้ออะไรบ้าง
(TOR จึงจะสมบูรณ์)
3. ผู้จัดทำ TOR ควรมีชื่ออยู่ในคณะกรรมการตรวจรับด้วย
4. ในกรณีการต่อรองราคา ควรต่อรองกับผู้ชนะรายเดียว

การดำเนินการ/ การแก้ไขปัญหา

สรุปองค์ความรู้ เรื่ อง การแต่ งตั้งคณะกรรมการจัดซื้ อและตรวจรับ ในการโครงการจัดซื้ อจัดจ้ างต่ างๆ

ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้

การเสวนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “KM Compliance :Talk with Procurement”
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⬜

หัวข้ อ/เรื่ อง

กฎหมายกาหนดว่า คณะร่าง TOR ห้ามซา้ กับคณะจัดจ้างและ

การจัดซื้อจัดจ้างไม่ตรงกับ TOR และคณะตรวจรับงานไม่
เข้าใจรายละเอียดของความต้องการตาม TOR แต่เนื่องจาก

การดาเนินการ/ การแก้ไขปัญหา

ผู้บันทึก
ชื่อ - สกุล นางสาวพรเพ็ญ ภูติพันธ์ทรัพย์
ตำแหน่ง สังกัด กจต. ฝพอ.
วันที่บันทึก 27/6/2565

ให้แบ่งคณะร่ าง TOR บางส่ วนให้กระจายอยูใ่ นคณะ
จัดจ้างและตรวจรับ เพราะคนร่ าง TOR จะเข้าใจความ
ต้องการของการจัดซื้อหรื อจัดจ้างดีที่สุด

การนำไปปรับใช้ /ข้อคิดเห็น
มีการวางแผนกำหนดตัวบุคคลตั้งแต่ก่อนเริ่มงาน ให้กระจายอยู่ตามคณะจัดจ้างและตรวจรับ

ตรวจรับ

⬜ ผู้อำนวยการกองพัสดุ

สรุปองค์ความรู้ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อและตรวจรับ ในการโครงการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ

ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้

การเสวนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “KM Compliance :Talk with Procurement”

29

อาจารย์สมพร หลงปาน

⬜ ผู้อำนวยการกองพัสดุ

การดำเนินการ/ การแก้ไขปัญหา

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

-1.--การตั้งงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปี-----------------------------------------2. การจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การแก้ไขปัญหา คณะทำงานจัดทำร่าง TOR ต้องดำเนินการตามระยะเวลาที่ได้รับอย่างเคร่งครัด
ตามคำสั่งที่ได้รับ ไม่ควรขอขยายระยะเวลาอันไม่สมควร เพราะจะทำให้การดำเนินการตาม
กระบวนการต้องเลื่อนออกไปไม่มีกำหนด จนกว่า เจ้าหน้าที่พัสดุ จะได้รับเรื่องที่ได้รับความ
เห็นชอบในการจัดทำ TOR ถึงจะดำเนินการต่อไปได้

2. การจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน กรณีได้รับงบทุนประจำปีผ่านเบื้อต้นแล้วแต่ต้องรอ สศช.อนุมัตินั้น
สายงานนั้นหรือเจ้าหน้าที่พัสดุต้องแต่งตั้งคณะกรรมจัดทำ TOR เพื่อให้คณะกรรมการจัดทำ
รายละเอียดขอบเขตงานให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 ก่อนถึงปีงบประมาณที่ได้รับ เพื่อเสนอเรื่อง
ต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ ถ้าหากวงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาท ต้องเข้าคณะทำงานกลั่นกรอง TOR ผ่าน
คณะทำงานเพื่อให้ เจ้าหน้าที่พัสดุ. ดำเนินการตามกระบวนการจัดจ้างต่อไป

-1. เจ้าของเรื่องต้องทราบก่อนว่าสิ่งที่เราจะทำการจัดซื้อจัดจ้างนั้นเป็นงบประมาณประเภทอะไร
เช่น งบลงทุน หรืองบทำการ---------------------------------

การจัดซื้อจัดจ้างไม่ตรงกับร่าง TOR และคณะตรวจรับงานไม่เข้าใจรายละเอียดของความต้องการตาม TOR

หัวข้อ/เรื่อง

สรุปองค์ความรู้ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อและตรวจรับ ในการโครงการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ

ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้

การเสวนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “KM Compliance :Talk with Procurement”
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……………………………………………………………………………………………………………………..…………………

ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา เบิกจ่ายทันแผน MR-1 ที่ได้ดำเนินการขออนุมัติไว้…………………..……

หรือหน้าที่ของตนเองว่าจะต้องดำเนินงานช่วงระยะเวลาไหน ควรที่จะหารือเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อดำเนินการ

การนำไปปรับใช้ /ข้อคิดเห็น
…………หน่วยงานหรือเจ้าของเรื่อง หรือ คณะกรรมการแต่ละคณะ ต้องมีการเรียนรู้ขอบเขตของตนเอง

2

วันที่บันทึก .. 1 กรกฎาคม 2565...........................

ตำแหน่ง สังกัด ........ผอ.กอส. .....................

ผู้บันทึก
ชื่อ - สกุล ......กชพร ต้อยสำราญ.........................
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⬜ ผูอ้ านวยการกองพัสดุ

ได้รบั มอบหมายงานจัดซือ้ และตรวจรับ

ประเด็นทีห่ น่วยงานไม่เข้าใจ หรือ ปฏิบตั ไิ ด้ไม่ถูกต้องเพือ่ ลดความผิดพลาดในการปฏิบตั งิ านที่

โครงการได้ และขอให้มกี ารหมอบหมายเจ้าหน้าทีห่ รือจัดหาระบบสารสนเทศช่วยการตอบคาถามใน

ชื่อ - สกุล คริษฐา จึงศรีรตั นสกุล
ตาแหน่ง สังกัด ... ศขจ. ฝดจ
วันทีบ่ นั ทึก .... 30 มิย 2565

ผู้บนั ทึก

2.คณะตรวจรับงานไม่เข้าใจรายละเอียดของความ
ต้องการตาม TOR

การนาไปปรับใช้ /ข้อคิ ดเห็น
องค์ความรู้ เรือ่ งการจัดซือ้ และตรวจรับ เป็ นประโยชน์ สามารถปรับใช้ในโครงการของ กนอ. ทุก

2. ประชุมหารือร่วมกับคณะร่าง TOR หรือ แต่งตัง้ คณะกรรมการใน
คณะร่าง TOR เป็ น คณะกรรมการร่วมตรวจรับด้วย

1.การจัดซื้อจัดจ้างไม่ตรงกับร่าง TOR

การดาเนินการ/ การแก้ไขปัญหา
1 ทาความเข้าใจกับ TOR หรือสอบถามไปยังเจ้าของงาน ตรวจสอบ
ความต้องการและวัตถุประสงค์

หัวข้ อ/เรื่ อง

สรุปองค์ความรู้ เรื่อง การแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดซื้อและตรวจรับ ในการโครงการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ

ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้

การเสวนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “KM Compliance :Talk with Procurement”

32
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ชือ - สกุล จารุวรรณ ภูวจรูญกุล
ตําแหน่ ง สังกัด กพจ. ฝดจ.
วันทีบันทึก มิถนุ ายน

ผ้ ูบนั ทึก

คณะกรรมการตรวจรับตรวจสอบความจําเป็ น
ทีบริ ษทั ไม่สามารถส่ งมอบงานได้ตามกําหนด
หากหน่ วยงานไม่เสี ยประโยชน์ หรื อเพือ
ประโยชน์ทีดีขึนของหน่ วยงาน ก็สามารถให้
ขยายระยะเวลา/แก้ไขสัญญาได้

การดําเนินการ/ การแก้ไขปัญหา

ผูอ้ าํ นวยการกองพัสดุ

การนําไปปรับใช้ /ข้อคิดเห็น
ประสานเจ้าหน้าทีพัสดุ หารื อถึงความจําเป็ นของคู่สญ
ั ญาฯ เพือขอขยายระยะเวลา/แก้ไขสัญญาฯ
และจัดทํารายงานเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีพสั ดุ ก่อนเสนอรองอนุมตั ิ โดยสิ่งที่บริษัทจะสงมอบให ตอง
เปนของที่ดีกวาของเดิม และไมทําใหหนวยงานเสียประโยชนดวย

บริ ษทั ไม่สามารถดําเนิ นงาน/ส่ งมอบงานได้
ตามกําหนดระยะเวลาทีกาํ หนดไว้ในสัญญา
เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ

หัวข้ อ/เรื อง

สรุ ปองค์ ความร้ ู เรื อง การขอขยายระยะเวลา/แก้ ไขสั ญญาฯ

ผ้ถู ่ ายทอดองค์ ความร้ ู

การเสวนาการแลกเปลียนเรียนร้ ู “KM Compliance :Talk with Procurement”

34

KM Compliance :Talk with Procurement
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รายการเอกสารแนบ
เอกสารแนบ 2 แบบสอบถามการรับรู้ และทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการความรู้ กนอ.
การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “KM Compliance :Talk with Procurement”

KM Compliance :Talk with Procurement

37

แบบสอบถามการรับรู้ และทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการความรู้ กนอ.
การเสวนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “KM Compliance :Talk with Procurement”
28 มิถุนายน 2565
คาชีแ้ จง แบบสอบถามนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อ รวบรวมข้อมูลด้านการรับรู ้ ทัศนคติของผูต้ อบ ที่มีต่อกิจกรรมการ
จัดการความรู ้ กนอ. และนาไปวิเคราะห์วางแผนจัดกิจกรรมในโอกาสต่อไป
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ (โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน)
1. ระดับ

 ผู้บริหารระดับ 9 ขึ้นไป

 พนักงานระดับ 4-8

2. สายงานที่สังกัด
 สายงานบริหาร
 สายงานยุทธศาสตร์
 สายงานปฏิบัติการ 1
 สายงานปฏิบัติการ 2
 สายงานสำนักผู้ว่าการ/ หน่วยงานที่รายงานตรงผู้ว่าการ
3. สถานที่ปฏิบัติงาน
 สำนักงานใหญ่
4. อายุ

 ต่ำกว่า 30 ปี

5. การศึกษา

 ปริญญาตรี

 สายงานพัฒนาที่ยั่งยืน
 สายงานปฏิบัติการ 3

 สำนักงานนิคม/สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรม  อื่นๆ
 31 – 50 ปี

 สูงกว่าปริญญาตรี

 51 ปีขึ้นไป

 อื่น ๆ

38
ระดับความรู้ /ความคิดเห็น

คาถาม

ข้อ

น้อย
มาก
1

น้อย
2

ปาน
กลาง
3

มาก
4

มาก
ที่สุด
5

ท่านคิดว่าองค์ความรูท้ ี่ได้จากการเสวนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
“KM Compliance :Talk with Procurement” เป็นประโยชน์ต่อ
ปฏิบตั ิงานของท่านและองค์กร
7 จากการเสวนาท่านได้รบั องค์ความรู ้ มีความเข้าใจในการ
ปฏิบตั ิงานพัสดุจดั ซือ้ จัดจ้าง
8 จากการเสวนาท่านตะหนักถึงความสาคัญของ Compliance
การปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการทางาน
หรือกิจกรรมต่างๆ
9 ท่านคิดว่าองค์ความรูท้ ี่ได้จากการเสวนาครัง้ นีม้ ีประโยชน์ ช่วย
ป้องกันหรือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบตั ิงานและควรบันทึก
จัดเก็บ เพื่อไว้ศึกษาเป็ นบทเรียนต่อไป
10 ท่านเข้าใจการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) งานซื้อ งานจ้าง งาน
บริหารสัญญา งานต่อราคา และอื่นๆและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างมากขึ้น
6

11 หากมีการจัดโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการความรูใ้ ด ๆ
ในอนาคต ท่านยินดีจะเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม

12. ท่านคิดว่าในกองหรือฝ่ ายของท่าน มีงาน หรือมีพนักงานที่มีประสบการณ์ หรือพนักงานอาวุโสผูเ้ ชี่ยวชาญ ที่มี
องค์ความรูส้ าคัญ ที่ควรจัดกิจกรรม KM Sharing หรือไม่?
 ไม่มี

 มี

งานหรือพนักงานอาวุโสผูเ้ ชี่ยวชาญ ในเรื่องใด ............................................................
13. ข้อเสนอแนะ/ ความคิดเห็น
..............................................................................................................................................................
ขอขอบพระคุณในการตอบแบบสอบถาม

