
ช่ือเร่ือง: การปรับปรุงกระบวนการตดิตามหนีจ้ากการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุและทรัพย์สิน 
             ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อนโดยการให้เช่า 
ช่ือย่อ  : การปรับปรุงกระบวนการตดิตามหนี ้

นายพสิณ ชรัตน์  หน่วยบริหารทรัพย์สินและกฎหมาย ส านักงานคณบดี 

      การใช้ประโยชน์ท่ีราชพัสดุและทรัพย์สินของคณะเวชศาตร์เขตร้อน
โดยการให้เช่าและการท าสญัญาเช่า คู่สญัญาย่อมมีสิทธิหน้าท่ีระหว่าง
กันโดยเฉพาะสิทธิหน้าท่ีส าหรับค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ ถึงแม้ว่าใน
สัญญาจะระบุจ านวน ระยะเวลา สถานท่ี และวิธีการอย่างชัดเจนใน
สญัญาแล้วก็ตาม คู่สญัญาผู้ มีหน้าท่ีมกัไม่ปฏิบตัิตามสญัญาโดยทนัทีแต่
จะรอให้มีการแจ้งหนีจ้ากผู้ เช่าหรือคู่สญัญา เพ่ือยืนยนัภาระหน้าท่ี และ
ความถูกต้องของค่าใช้จ่าย ดงันัน้การแจ้งเจตนาหรือแจ้งหนีจ้ึงเป็นเร่ือง
ส าคญัอย่างย่ิงในการบริหารทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพ 
      ปัญหาท่ีพบในการบริหารทรัพย์สิน คือความลา่ช้าในกระบวนการแจ้ง
หนี ้ขาดการตรวจสอบผลการช าระหนี ้และการติดตามทวงถามท่ีถกูต้อง
ตามหลัก จึงส่งผลให้การจัดเก็บรายรับจากการบริหารทรัพย์สินไม่
ครบถ้วน และขาดประสิทธิภาพในการบริหารสญัญา 
      ทัง้นี ้การปฏิบตัิงานใดๆก็ตาม สิ่งท่ีไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ คือ ปัญหา?  
และหากพิจารณาปัญหาด้วยความสร้างสรรค์แล้ว ปัญหาย่อมเป็น
เคร่ืองมือส าคญัในการทดสอบศกัยภาพ และเป็นปัจจยัน าไปสูก่ารพฒันา  
ดังนัน้ ปัญหาจึงมิใช่อุปสรรค แต่อุปสรรคท่ีแท้จริงคือความไม่รู้ และ       
ความไมเ่ข้าใจในหลกัการอย่างถ่องแท้ 

หน่วย/งานบริหาร
ทรัพย์สินและกฎหมาย 

งานกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม 

งานคลัง 

หน่วย/งานบริหารทรัพย์สิน
และกฎหมาย 

เร่ิมต้น 

สิน้สดุ 

 
 

หน่วย/งานบริหารทรัพย์สินและกฎหมาย 

- จดัท าสญัญาเชา่พืน้ที่ 
- แจ้งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ 

  

  

 
 
 

งานคลัง 
-  จดัเก็บค่าเช่าพืน้ที่ และสาธารณปูโภค 
-   ออกใบเสร็จรับเงินให้กบัผู้ เช่า 

  

  

 
 
 

งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

- ส ารวจความเรียบร้อยของพืน้ที่ 
- บนัทกึและแจ้งการใช้สาธารณปูโภค 

  

  

 

หน่วย/งานบริหารทรัพย์สินและกฎหมาย 
- จดัท าเอกสารแจ้งค่าเช่าพืน้ที่ 
- จดัท าเอกสารแจ้งค่าสาธารณปูโภค  

  

วิธีการศึกษาโดยย่อ : ทบทวนโครงสร้างและวิธีการ 
                             พจิารณากรอบข้อกฎหมาย 
                             แบบฟอร์มเอกสารมาตรฐาน 

- พระราชบญัญตักิารทวงถามหนี ้พ.ศ. 2558 
- พระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2550 
- พระราชบญัญตัิ ท่ีราชพสัด ุพ.ศ. 2518 
- พระราชบญัญตัิ ว่าด้วยธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 
- พระราชบญัญตัวิิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
- ประมวลกฎหมายอาญา 
- พระราชกฤษฎีกา ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการท าธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
  ภาครัฐ พ.ศ. 2549 
- กฎกระทรวง ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดแูล บ ารุงรักษา ใช้ และจดัหา 
   ประโยชน์ เก่ียวกบัท่ีราชพสัด ุพ.ศ. 2545 
- ระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าด้วยการจดัหาประโยชน์ในที่ราชพสัด ุพ.ศ. 2552 
- ค าสัง่กรมธนารักษ์ ท่ี 683/2560 เร่ือง หลกัเกณฑ์การก าหนดอตัราคา่เช่า ค่าทดแทน   
  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการจดัหาประโยชน์ในที่ราชพสัดรุวมทัง้การก าหนดความหมาย       
  และเวลาให้ผลผลิตเก่ียวกบัการเกษตร  
- ค าสัง่กรมธนารักษ์ ท่ี 723/2559 เร่ือง หลกัเกณฑ์การให้สิทธิการเช่า การก าหนดจ านวน 
  ทนุจดทะเบียนและการจดัให้เช่าช่วงเม่ือมีการน าท่ีราชพสัดไุปให้เช่าช่วงโดยไมได้รับ  
  อนญุาต  
- ค าสัง่กรมธนารักษ์ ท่ี 722/2559 เร่ือง หลกัเกณฑ์การประกาศรับฟังความคิดเห็นเม่ือมี 
   การปลกูสร้างอาคารหรือเปลี่ยนแปลงวตัถปุระสงค์การเช่า  
- ค าสัง่กรมธนารักษ์ ท่ี 721/2559 เร่ือง หลกัเกณฑ์การก าหนดมลูค่าสิ่งปลกูสร้าง ค่าเสื่อม   
   ค่าชดเชย ค่าทดแทน คา่ปรับ และคา่เสียหาย  
- ค าสัง่กรมธนารักษ์ ท่ี 720/2559 เร่ือง หลกัเกณฑ์การก าหนดอตัราคา่เช่า ค่าทดแทน  
   และค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการจดัหาประโยชน์ในที่ราชพสัด ุ 
- ค าสัง่มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ี 1957/2554 เร่ือง มอบอ านาจ ลงวนัท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ.   
  2554 
- ค าสัง่มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ี 2128/2554 เร่ือง มอบอ านาจ ลงวนัท่ี 9สิงหาคม พ.ศ. 2554 

บทสรุป        
      ตามหลกัการทรงงานของในหลวงรัชกาลท่ี 9 ภายใต้หลกัศึกษาข้อมลู
อย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาท่ีจุดเล็ก  ภูมิสังคม ไม่ติดต ารา  ท าให้ง่าย        
ท าตามล าดับขัน้    องค์รวม ประหยัด  เรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุด       
ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน มาปรับใช้ในการท างานตามความรู้
ความสามารถ และบริบทภาระหน้าท่ีของตนเอง นัน้ 
      หน่วยบริหารทรัพย์สินและกฎหมาย เห็นวา่กระบวนการบริหารทรัพย์สิน
ท่ีผ่านมา มักยึดติดต ารา และมีรูปแบบการปฏิบัติงานลักษณะถ่ายทอด
ขัน้ตอนการท างานรุ่นสู่รุ่นโดยมิได้ค านึงถึงองค์ความรู้ใหม่ ขาดขัน้ตอนการ
ตรวจสอบผลและทวนกลบั จึงส่งผลให้เกิดความล่าช้าไม่ทนัต่อพลวตัทาง
สงัคม สูญเสียการใช้ประโยชน์ มีจ านวนหนีค้้างช าระ บริหารสัญญาไม่มี
ประสทิธิภาพ และขาดการใช้สทิธ์ิตามกฎหมาย  
      ดังนัน้ เพื่อการปรับปรุงจึงเร่ิมต้นด้วยการศึกษาตัง้แต่รากเหง้าและ
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้กลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งในงานประจ าของ
เจ้าหน้าท่ีตามแนวทางดงันี ้  
1. ศกึษาอ านาจหน้าท่ีของมหาวิทยาลยัและสว่นงานในการบริหารทรัพย์สิน  
    และท่ีราชพสัด ุ
2. ศกึษาปัญหาอปุสรรคจากเอกสารหลกัฐานและข้อเท็จจริง 
3. ศกึษาโครงสร้างองค์กรภายในสว่นงาน  
4. พิจารณาภาระหน้าท่ีของผู้ปฏิบตัิงาน  
5. ศกึษาองค์ความรู้ใหม ่และทบทวนอย่างตอ่เน่ือง  
6. ปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกักฎหมาย บนัทกึจดัเก็บหลกัฐาน  
7. สื่อสารโดยภาษาท่ีเข้าใจง่าย ซื่อสตัย์จริงใจตอ่ผู้ รับบริการ 
8. มุง่เน้นการเจรจาเพื่อท าความเข้าใจ ยืดหยุ่นภายใต้หลกัธรรมาภิบาลและ    
    ความชอบธรรม 
9. เน้นการวางแผนและวิธีการ โดยไมใ่ช่เงินลงทนุ  
10. สามารถพยากรณ์ผลลพัธ์ได้ โปร่งใสในทกุขัน้ตอนการปฏิบตัิ  
การปรับปรุงกระบวนการในลักษณะดังกล่าว ย่อมส่งผลให้ผู้ ปฏิบัติงาน
เข้าใจในหน้าท่ีของตนเอง เพิ่มความรวดเร็ว และลดความสิน้เปลืองในการ
ใช้ทรัพยากร ถกูต้องตามหลกัการ ผู้ รับบริการเกิดความ  พงึพอใจ และบรรลุ
เป้าหมาย สามารถพฒันากระบวนการได้อย่างตอ่เน่ืองตามพลวตัทางสงัคม 
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รายรับ ปีงบประมาณ 2558  จ านวน 17,688,034.50 บาท 
รายรับ ปีงบประมาณ 2559  จ านวน 22,820,378.50 บาท 
รายรับ ปีงบประมาณ 2560  จ านวน 25,293,051.50 บาท  

ผลการปรับปรุง 

- สร้างการประสานงานและความร่วมมือ : การส ารวจพืน้ท่ีร่วมกนัระหวา่งงานกายภาพฯ และ
หน่วยบริหารทรัพย์สินฯ ส าเนาแจ้งข้อมลูการเช่าต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  ก าหนดมาตรฐาน
ระยะเวลาด าเนินงาน  

- พฒันาและปรับปรุงกระบวนการ : น าประโยชน์จากบทบญัญตัิพระราชบญัญตัิวา่ด้วยธุรกรรม
ทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ท่ีให้การรับรองข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ จงึพฒันารูปแบบและวิธีการ
ติดต่อประสานงาน ตัง้แต่ปีงบประมาณ 2558 โดยผ่านทางช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ และปรับปรุง
แบบฟอร์มการแจ้งหนี ้ให้มีความถกูต้องรัดกมุย่ิงขึน้ 

- สร้างมาตรการติดตามผลภายหลงัการแจ้งหนี ้: 
     ให้มีการตรวจสอบซึง่กนัและกนัระหวา่งเจ้าหน้าท่ี 
       ผู้ปฏิบตัิงาน(Check And Balance)โดยอาศยั 
        หลกักฎหมาย และทบทวนกระบวนการทกุเดือน 

 




