
แบบฟอร์มที ่3 ถอดความรู้จากผู้รู้หน่วยงาน (Tacit K. to Explicit K.) 
เรื่อง เทคนิคการจัดทําแผนเงินบํารุง 

(กรณีเลือกเครือ่งมือการถอดความรู้จากตัวคน) 
 
1. ผู้รู้  

ช่ือผู้รู้: นางพัชรา สายอร่าม  (พ่ีเจ๊าะ) 
ตําแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน  
 กลุ่มบริหารทั่วไป (งานการเงิน) 
ภูมิลําเนา:  289 ซอยวัดสทุธะ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
มือถือ: 081 9665699  E-mail: patdpc5@yahoo.com 
งานอดิเรก:   ทําอาหาร ปลูกต้นไม้ 
คติประจําใจ: ทําวันนี้ให้ดีที่สดุ เพราะพรุ่งนี้เราอาจไม่ได้ทํา 

2. ผู้ถอดความรู้ (รายชื่อและตําแหน่งของผู้ถอดความรู้) 
(1) นางสุจิตรา  เมฆะวัฒนะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน  
(2) นางสนธยา  ฤทธ์ิจีน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน  
(3) นางจรัญญา  สันติทวีชนะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน  
(4) นางสาวสุทิภรณ์ บรรจงปรุ นักวิชาการบัญชีปฏิบัติการ 
(5) นางนิ่มนวล  ปุณยหทัยพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
(6) นางญาดา  โตอุตชนม์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
(7) พันตรีหญิงวิมลพรรณ กมลเพ็ชร   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
(8) นางสาวสุรางคนา แสงผล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
(9) นางสมหมาย  เมโฆ พนักงานพิมพ์ 3  
(10) นางสาวนงค์นุช  โสรมรรค พนักงานพิมพ์   
(11) นายจิระเดช  พลสวัสด์ิ เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 

 

3. ชื่อหัวข้อความรู้ : “เทคนคิการจัดทําแผนเงนิบาํรุง” 
 

4. ประโยชน์ของความรู ้(ความรู้ของหัวข้อเรื่องนี้ จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง) 
(1) ทําให้ผู้รับผิดชอบการจัดทําแผนเงินบํารุงสามารถดําเนินการได้อย่างถูกต้อง มีเวลาในการทํางาน

ด้านอื่นเพิ่มขึ้น 
(2) สามารถลดความไม่เข้าใจ/ ความเครียดของผู้รับผิดชอบการจัดทําแผนเงินบํารุง 
(3) ผู้สนใจทั่วไปมคีวามรู้ความเข้าใจระบบงานการจัดทําแผนเงินบํารุง สร้างเสริมความร่วมมือในการ

ทํางานร่วมกัน  
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5. เนื้อหาและสาระสาํคญัของความรู ้เขียนบรรยายอธิบายสาระสําคัญของการดําเนินงานตามหัวข้อความรู้ 
ซึ่งระบุถึง 

 5.1 ขอบเขต/ ที่มา/ ทําไมถึงทํา 
(1) ผู้รับผิดชอบจะเกษียณอายุราชการในปี 2559 
(2) เป็นงานสําคัญของหน่วยงานท่ีต้องจัดทําทุกปี 
(3) เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัตินํามาใช้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

 5.2 ขั้นตอนการดําเนนิงาน 
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 5.3 ใช้เครื่องมือหรือวัสดุอปุกรณ์อะไร 
(1) แบบฟอร์มจัดทําแผนเงินบํารุง 
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม Excel 
(3) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินบํารุง 
(4) เทคนิคการประสานงาน 
(5) คําสั่งอัตราเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว 

 5.4 เทคนคิ วิธีคิด วิธีการ กลยุทธ์ เคล็ดลบัที่ทําให้งานดังกล่าวประสบความสําเร็จ 
ในอนาคต อาจจะไม่มีพนักงานบัญชี เพราะมีการนําเทคโนโลยีเขา้มาใช้ทุกระบบงาน หรืออาจจะมี

น้อยลงไปเรื่อยๆ ฉะนั้นคนรุ่นใหม่ๆ  จะต้องศึกษาและนําระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทํางานให้มากๆ และ
ช่วยกันคิดสร้างระบบขึ้นมาทดแทนอัตรากําลังที่นับวันจะลดน้อยลง 
 5.5 ปัญหา/ อปุสรรคทีพ่บ  

(1) เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานบางท่านยังขาดความเข้าใจ และศึกษาระเบียบทางการเงิน และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

(2) ความสามารถในการทํางานเชิงลึกและความละเอียดรอบคอบในการทํางานของทุกคนไม่เท่ากัน 
(3) คอมพิวเตอร์บางเครื่องมีอายุการใช้งานที่นานมากแลว้ ทาํให้ไม่เอื้อต่อการทํางานในระบบ

ออนไลน์ เช่น GFMIS และ EstimatesSM 
  วิธีการแก้ไขและข้อเสนอแนะ 

(1) จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
(2) ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
(3) สนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัย เพื่อรองรับกับการทํางานในระบบออนไลน์ที่ต้องใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 
 5.6 ข้อคิด ข้อเสนอแนะ (ทีเ่ก่ียวข้องกับหวัข้อความรูน้ี้) 
  รายงานให้ผู้บริหารทราบสถานะทางการเงินของหน่วยงาน เพื่อวางแผนการใช้จ่ายเงินในอนาคตให้
เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

6. วิธีการนาํความรู้ไปใช ้ถ้าจะนําหัวข้อความรู้นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควรนําไปใช้ในรูปแบบใด เช่น นาํไปสู่
การจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน, ทําเป็นคลิปวีดีโอ, ฝึกปฏิบัติ ฯลฯ 

(1) ใช้เทคนิคพ่ีสอนน้อง (จากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่) 
(2) จัดทํา CoPs การเรียนรู้ภายในกลุ่มงาน โดยมีทีม KM เป็นผู้ร่วมในการดําเนินงานแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 
(3) มีการประชุมภายในกลุ่มงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการทํางาน 

รวมทั้งหาวิธีการแก้ไขร่วมกัน 
 

7. ผู้เรียนรู้ (ระบุคุณสมบัติที่พึงมีของผู้เรียนรู้) 
(1) นางสุจิตรา  เมฆะวัฒนะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน  
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(2) นางสนธยา  ฤทธ์ิจีน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน  
(3) นางจรัญญา  สันติทวีชนะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน  
(4) นางสาวสุทิภรณ์  บรรจงปรุ นักวิชาการบัญชีปฏิบัติการ   

  คุณสมบัติที่พึงมีของผู้เรียนรู ้
(1) ต้องมีความรู้ด้านหลักเกณฑก์ารเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
(2) ต้องมีความรู้ด้านอัตราการเบิกจ่ายการปฏิบัติราชการ 
(3) สามารถทํางานในระบบที่เกี่ยวข้องกับการเงินได้ 
(4) มีความรู้ทางด้านบัญชี 
(5) มีความซื่อสัตย์สุจริต 
(6) มีความรอบคอบสูง 
(7) มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

 
8. ประสบการณท์ี่ประทบัใจ  (บรรยายถึงเหตุการณ์หรือสิ่งทีป่ระทับใจในการทํางาน โดยบอกเหตุผลทีท่ําให้

ประทับใจด้วย) 
  เริ่มจากวันที่ 20 มิถุนายน 2521 คือวันที่มีความภาคภูมิใจมากทีสุ่ด ไม่เคยคิดว่าจะได้มีโอกาสเข้ารับ
ราชการ จากวันนั้นจนถึงวันนี้ รวมระยะเวลาการรับราชการทั้งสิ้น 38 ปี ได้พบการเปลี่ยนแปลงของระบบการ
ทํางานมากมาย แต่การทํางานก็ผ่านพ้นด้วยดีตลอดมา ด้วยความประทับใจในหลายๆ สิ่ง เริ่มต้ังแต่ได้พบกับ
ผู้บังคบับัญชาที่มีความเมตตา ให้ความไว้วางใจ เชื่อใจ ได้พบกับเพื่อนร่วมงานที่มีความเอื้ออาทรต่อกัน ให้ความรัก 
เห็นใจร่วมกันทํางานให้บรรลุผลสําเร็จ สุดท้ายคือ ให้ความมั่นคงในชีวิต 
 

9. ข้อคิด  (บอกขอ้คิดหรือคติประจําใจของผู้รู)้ 
งานคือชีวิต ชีวิตคืองาน บันดาลสุข 
ทํางานให้สนุก เป็นสุขเมื่อทํางาน 

กิน – ใช้ – เกบ็ แต่พอประมาณ เหลือช่วยเพื่อนมนุษย์ 
อยู่โดยไม่ต้องมีความรู้สึกว่า เราดี – เด่น – ดัง อะไรเลย 

เพียงแต่รู้สึกว่าเป็นผู้มีประโยชน์ที่สุดคนหนึง่ 
นั่นแหละ ถกูต้อง และเป็นสุขแท ้ 

(พุทธทาสภิกข)ุ 
“หากทุกคนทาํได้ จะมีความสุขจนถึงวนัสุดท้ายของชวิีต” 

 
 

☺☺☺☺☺ 
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ภาพกิจกรรมการถอดบทเรยีนผู้รู/้ ผู้ใกล้เกษียณอายุราชการ สคร.5 
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 

 

   
 

   
 

   
 

  


