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กิจกรรมสัมพันธ สตป.  

    โครงการสัมมนาคานิยมสรางสรรค 

สายใยรักแหงครอบครัว 

    สตป. เกี่ยวของอยางไรกับโครงการนี้ 
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    การพัฒนาความคิดเชงิกลยทุธ 
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เกร็ดความรู จากธรรมชาต ิ

     รูหรือไม ชาเขียวชวยลดภาวะซึมเศรา 

เท่ียวไป กินไป สไตล ปติ 

     พาเท่ียวศูนยอนุรักษชางไทย 

เก็บตก สะเก็ดขาว ชาว สตป.  
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ซุบซิบ สตป.  พื้นท่ีน้ีมีใหเมาส 16 

ฉบับน้ีมีอะไร 

มีนํ้า มีปา ดวยพระบารมี/  

ผอ.ขอคุยดวย 
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การดําเนินงานของสํานักตรวจและประเมินผล 7 



มีนํ้า มีปา ดวยพระบารมี 

ผอ. ขอคุยดวย 
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นางสาวจารุภา อยูพูล 

ผูอํานวยการสํานักตรวจและประเมินผล 

พระบรมราโชวาท 
พระราชทานแกขาราชการพลเรือน เนื่องในวันขาราชการพลเรีอน 

วันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2553 
.............................. 

 การทําความดนีั้น แมจะไมมีใครรูเห็น แตก็จําเปนตองทํา เพื่อใหผลดีที่เกิดขึ้น ยิ่งเพิ่มพนูและแผขยายกวาง
ออกไป เปนประโยชน เปนความเจริญมัน่คงที่แท แกตน แกสวนรวม ตลอดถึงชาติ บานเมือง พรอมทุกสวน ขาราชการ
ทุกคนจงึตอง ต้ังใจใหหนกัแนนเที่ยงตรง ที่จะกระทาํความดี ทัง้ในการประพฤติตนและการปฏิบัติงาน ดวยความ
อุตสาหะเสียสละ โดยไมหวัน่ยอทอตออุปสรรคปญหา หรือความลําบากเหนื่อยยาก 

พระตําหนักจติรลดารโหฐาน 
วันที่ 31 มนีาคม พทุธศักราช 2553

 สานส สตป. ฉบับที่ 2 ทานผูอานคงพบกับความเปลีย่นแปลงอีกครั้ง สมกับที่เปนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ซึ่งมีการเคลื่อนไหวไปกับสภาพแวดลอม ขออนุญาตแนะนําตวักบัผูอานในฐานะผูอํานวยการสํานัก
ตรวจและประเมินผลคนใหม ตอจากทาน ผอ.วรพล จันทรงาม ผูริเร่ิมสรางกลไกประชาสัมพนัธและการแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณของการพัฒนา สตป. ในสานส สตป.ฉบับนี้จะพบกับความรูเลก็ๆ แตสําคัญตอการทํางาน ความ
เขมขนของการตรวจราชการและภารกิจของ สตป. ในแงมุมตางๆ ในนามชาว สตป. ยินดีรับฟงความคิดเหน็ทุกเรื่อง
จากทานผูอานคะ  
 ออ! ลืมบอกอีกเรื่องคือ ขอใหทุกทานรักษาสุขภาพดวยนะคะ ในชวงกฬีาฟุตบอลแหงมวลมนษุยชาติ 2010  
OH! AFRICA 
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ภารกิจการตรวจราชการของ ผต.ทส.  



          เม่ือวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ 2553 หน.ผต.ทส.(นางมณทิพย ศรีรัตนา ทาบูกานอน) 
ผต.ทส. (นายสําราญ รักชาติ) และคณะ เขาเย่ียมคํานับและหารือขอราชการรวมกับรอง
ผูวาราชการจังหวัดลําปาง (นายอุทาร ชวเมธี) ณ ศาลากลางจังหวัดลําปาง ในประเด็น
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของจังหวัดลําปาง จากนั้นเขารับฟง
การบรรยายสรุปการดําเนินงาน ปญหา และอุปสรรคจากการดําเนินงานของ ทสจ. ลําปาง 
พรอมทั้งใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ จากนั้นลง
พื้นที่ตรวจติดตามปญหาและอุปสรรคจากการดําเนินงานของสถานีตรวจวัดคุณภาพ
อากาศอัตโนมัติของกรมควบคุมมลพิษ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดลําปาง รวมทั้งลง
พื้นที่ติดตามปญหาการกอสรางโครงการระบบกําจัดขยะมูลฝอยของ อบจ.ลําปาง บริเวณ
ต.บอแหว อ.เมือง จ.ลําปาง
         เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ 2553 หน.ผต.ทส. (นางมณทิพย ศรีรัตนา ทาบู- 
กานอน) ผต.ทส. (นายสําราญ รักชาติ) และคณะ เขาเย่ียมชมการดําเนินงานของนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลําพูน ไดพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับที่ปรึกษาผูตรวจ
ราชการภาคประชาชนดานส่ิงแวดลอมจังหวัดลําพูน (นายบัญญัติ ตะนาวศรี) และ
เจาหนาที่ ทสจ.ลําพูน ในการดําเนินงาน จากนั้นลงพื้นที่ตรวจติดตามปญหาและอุปสรรค
จากการดําเนินงานของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติของกรมควบคุมมลพิษใน
จังหวัดลําพูน ณ สนามกีฬาจังหวัดลําพูน และไดเขาเย่ียมคํานับและหารือขอราชการ
รวมกับผูวาราชการจังหวัดลําพูน (ดร.ดิเรกกช ภณกอนกลีบ) ณ ศาลากลางจังหวัดลําพูน

การตรวจราชการของคณะผูตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ณ พ้ืนที่จังหวัดลําปาง และจังหวัดลําพูน ระหวางวันที่ 17-18 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 

ผูตรวจราชการกระทรวงฯ (นายวิเชียร จุงรุงเรือง) ลงพ้ืนที่ตรวจสอบขอรองเรียน กรณี มีผูบุกรุกพื้นที่ปา
บริเวณพระตําหนักฤดีวนาลัยในสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ณ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

   เม่ือวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ 2553 เวลา 10.30 น. ผต.ทส.(นายวิเชียร จุงรุงเรือง) 
เดินทางถึง สบอ .  3 สาขาเพชรบุ รี เพื่อประชุมรวมกับเจาหนาที่กรมปาไม และ  ทสจ .
ประจวบคีรีขันธ ในการตรวจสอบขอเท็จจริงจากกรณีที่มีผูรองเรียนตอ ปกท.ทส. เร่ืองมีผูบุกรุก
ที่ปาไมบริเวณพระตําหนักฤดีวนาลัยในสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ อ.หัวหิน จ.
ประจวบคีรีขันธ จากนั้น เวลา 13.00 น. เดินทางไปที่วาการอําเภอหัวหินเพื่อรวมประชุมกับ
นายอําเภอหัวหิน    (นายสมชาย บํารุงทรัพย) และเจาหนาที่ฝายปกครอง เก่ียวกับปญหาการ
บุกรุกพื้นที่ปาไมหมูบานหนองเหียง อ.บ.ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ รวมท้ัง
ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่บริเวณสนามกอลฟแบล็คเมาเทน และพื้นที่ปาไมบริเวณรอบพระ
ตําหนักฤดีวนาลัย โดยมีผูประกอบการสนามกอลฟแบล็คเมาเทน และเจาหนาที่ ตชด. ซ่ึงดูแล
พื้นที่พระตําหนักฤดีวนาลัย เปนผูใหขอมูลประกอบการลงพื้นที่ตรวจของคณะผูตรวจราชการ
กระทรวงฯ

     เม่ือวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ 2553 ผต.ทส.(นายวิเชียร จุงรุงเรือง) และคณะ เดินทางไป
ที่วาการอําเภอหัวหินเพื่อรวมประชุมกับนายอําเภอหัวหิน (นายสมชาย บํารุงทรัพย) เจาหนาที่
ฝายปกครอง เจาหนาที่ฝายความมั่นคง ผูประกอบการสนามกอลฟแบล็คเมาเทน และกลุม
ผูนําชุมชน อ.บ.ต.หินเหล็กไฟ เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงพื้นที่ดําเนินกิจการสนามกอลฟแบล็ค     
เมาเทน และผูที่มีสวนเก่ียวในการบุกรุกพื้นที่ จากนั้นลงพื้นที่ตรวจสอบขอเท็จจริงจากกรณีที่มี
ผูรองเรียนพื้นที่ปาไมที่ มีการบุกรุกบริเวณพระตําหนักฤดีวนาลัยในสมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ  อําเภอหัวหิน จังหวดัประจวบคีรีขันธ 4 
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การตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผูตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรอบที่ 1 (PROJECT 
REVIEW) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 พ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 2 , 4 และ 5

  เม่ือวันพฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ 2553  หน.ผต.ทส.(นางมณทิพย   
ศรีรัตนา ทาบูกานอน) และ ผต.ทส.(นายสําราญ รักชาติ) ขึ้นอากาศ-
ยานเฮลิคอปเตอร เพื่อตรวจสอบพื้นที่ปาชายเลนและแนวกัดเซาะ
ชายฝงทะเลบริเวณเขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ  และสํารวจสภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณ จ.ราชบุรีและกาญจนบุรี ผต.ทส.(นางพรทิพย ปนเจริญ
และนายวิเชียร จุงรุงเรือง) และคณะ ลงพื้นที่เพื่อติดตามความกาวหนา
และรวมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตอการดําเนินงาน
โครงการปรับปรุงส่ิงกอสรางดานแหลงน้ํา เพื่อการถายโอนใหแก อปท. 
บริเวณอางเก็บน้ําประตูดาน ต.บานเกา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี จากนั้น
เวลา 13.00 น. หน.ผต.ทส.(นางมณทิพย ศรีรัตนา ทาบูกานอน) ผต.ทส. 
(นางพรทิพย ปนเจริญ และนายวิเชียร จุงรุงเรือง) และคณะ ไดเขารวม
ประชุม ณ ศูนยประสานงานปาไมกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี เพื่อรับฟง
แนวทางการดําเนินโครงการสงเสริมการปลูกตนไมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม 
และส่ิงแวดลอม พรอมทั้งความคิดเห็นจากประชาชนที่เขารวมโครงการ 
จากนั้นเขาเย่ียมคํานับและหารือขอราชการรวมกับผูวาราชการจังหวัด
กาญจนบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

เม่ือวันศุกรที่ 5 กุมภาพันธ 2553 หน.ผต.ทส.(นางมณทิพย ศรีรัตนา 
ทาบูกานอน) ผต.ทส.(นางพรทิพย ปนเจริญ ) ผต.ทส.(นายสําราญ   
รักชาติ) และคณะ เขารวมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการรอบ
ที่ 1 (Project Review) รวมกับตัวแทนจากหนวยงานสวนกลางและ
หนวยงานสวนภูมิภาคในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2, 4 และ 5 ณ หอง
แควใหญ ช้ัน 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

การประชุมคณะกรรมการบูรณาการภารกิจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระดับพื้นที่ลุมน้ํามูลและลุมน้ําชี
ตอนลาง (จังหวัดมุกดาหาร ยโสธร รอยเอ็ด อํานาจเจริญ อุบลราชธานี) คร้ังที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

เม่ือวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ 2553  หน.ผต.ทส.(นางมณทิพย ศรีรัตนา ทาบูกา
นอน) ในฐานะประธานคณะกรรมการบูรณาการภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมระดับพื้นที่ลุมน้ํามูลและลุมน้ําชีตอนลาง (จังหวัดมุกดาหาร ยโสธร รอยเอ็ด 
อํานาจเจริญ อุบลราชธานี) ตามคําส่ัง ทส. ที่ 147/2552 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 เปน
ประธานการประชุมฯ ณ หองประชุมช้ัน 3 สสภ.12 (อุบลราชธานี) อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
ทั้งนี้ หน.ผต.ทส. ไดใหขอเสนอแนะและแนวทางการดําเนินโครงการตอหนวยงานเพื่อนําไป
ปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการชุด
ดังกลาวตอไป 

  เวลา 13.30 – 16.30 น. ไดเขารวมประชุมหารือในประเด็นแนวทางการดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดภายใตคํารับรองปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ทั้งในระดับกระทรวง 
ระดับสํานักงานปลัดกระทรวง และระดับจังหวัด ของหนวยงานตาง ๆ รวมถึงรวมระดมความ
คิดเห็นเพื่อผลักดันการดําเนินงานตามนโยบายของ รมว.ทส. “หนึ่งจังหวัด หนึ่งแรมซารไซต” 
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ภารกิจการตรวจราชการของ ผต.ทส. 



       วันอังคารท่ี 19 มกราคม 2553 คณะผูตรวจราชการกระทรวงฯ (นางมณทิพย 
ศรีรัตนา ทาบูกานอน, นางพรทิพย ปนเจริญ, นายสําราญ รักชาติ และนายวิเชียร จุง
รุงเรือง) และเจาหนาท่ีจากสํานักตรวจและประเมินผล    ลงพื้นท่ีตรวจติดตาม และรับ
ฟงการบรรยายสรุปการดําเนินงานอุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลัน อ.ทายเหมือง จ.
พังงา โดยมีนายภานุมาศ สามสีเนียม หัวหนาอุทยานแหงชาติเกาะสิมิ ลันเปน
ผูบรรยายขอมูลสรุปแผนการดําเนินงานของอุทยานฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 
ในภารกิจดําเนินงานดาน  1)การอนุรักษ และปองกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 2)งานวิชาการ และ 3)งานบริการและสันทนาการ รวมถึงปญหาและ
อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการอุทยานฯ ซ่ึงคณะผูตรวจราชการกระทรวงฯ ได
ใหขอเสนอแนะท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานบริหารจัดการอุทยานฯ และปญหาและ
อุปสรรคตางๆ โดยในการตรวจราชการครั้งน้ีมีผูตรวจราชการกรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช (นายสุรวุฒิ ทิพยเกสร และนายภาดล ถาวรกฤชรัตน) และผูตรวจ
ราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (นายสุพจน จันทราภรณศิลป) รวมตรวจ
ราชการและใหขอมูลประกอบการลงพื้นท่ีตรวจราชการของคณะผูตรวจราชการ
กระทรวงฯ
        วันพุธท่ี 20 มกราคม 2553 เวลา 9.00 น. – 11.00 น. คณะผูตรวจราชการ
กระทรวงฯ (นางมณทิพย ศรีรัตนา ทาบูกานอน, นางพรทิพย ปนเจริญ, นายสําราญ 
รักชาติ และนายวิเชียร จุงรุงเรือง) ลงพื้นท่ีตรวจติดตามการดําเนินงานของอุทยาน
แหงชาติหมูเกาะสิมิลัน อ.ทายเหมือง จ.พังงา
จากน้ันเวลา 14.30 น. – 17.00 น. คณะผูตรวจราชการกระทรวงฯ (นางมณทิพย  ศรี
รัตนา ทาบูกานอน, นายสําราญ รักชาติ และนายวิเชียร จุงรุงเรือง) โดยสารอากาศ
ยานเฮลิคอปเตอร สํานักการบินอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติตรวจสอบปญหาการบุกรุก
พ้ืนท่ีปาไมบริเวณพ้ืนท่ีเตรียมการประกาศจัดตั้งอุทยานแหงชาติหมูเกาะระ-เกาะพระ
ทอง อ.คุระบุรี  จ.พังงา และพื้นท่ีปาสงวน จ.ภูเก็ต รวมท้ังติดตามปญหาการขนสง
ทรายปากแมนํ้าบริเวณพื้นท่ี จ.พังงา               วันพฤหัสบดีท่ี 21 มกราคม 2553  เวลา 9.00 น. – 12.30 

น. คณะผูตรวจราชการกระทรวงฯ (นางมณทิพย ศรีรัตนา ทาบูกานอน,  
นายสําราญ รักชาติ และนายวิเชียร จุงรุงเรือง) เขารวมประชุมการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการรอบท่ี 1 (Project  Review) รวมกับหนวยงาน
สวนกลางและหนวยงานสวนภูมิภาค ในพื้นท่ีเขตตรวจราชการท่ี 6, 7 และ 
8  ณ หองประชุมช้ัน 3 สํานักงานเทศบาลนครภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยใน
ปงบประมาณ  พ.ศ.2553 ท้ังน้ี คณะผูตรวจราชการกระทรวงฯ  ไดให
ขอเสนอแนะและแนวทางการดําเนินงานโครงการตางๆ แกหนวยงานเพื่อใช
ปรับปรุงและแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ 
                จากน้ัน เวลา 13.30 น. คณะผูตรวจราชการกระทรวงฯ เขาเยี่ยม
พบหารือกับผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต (นายวิชัย ไพรสงบ) โดยมีประเด็นท่ี
เกี่ยวของกับโครงการกอสรางถนน 3 สาย ตามนโยบายจังหวัดภูเก็ต และ
การบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไมในพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต ในการน้ี คณะผูตรวจ
ราชการกระทรวงฯ ไดรวมลงพื้นท่ีรวมกับผูวาราชการจังหวัดภูเก็ตในการ
ตรวจสอบการบุกรุกเขาไปลักลอบตัดไมในพ้ืนท่ีสวนปาบางขนุน อ.ถลาง จ.
ภูเก็ต 
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ภารกิจการตรวจราชการของ ผต.ทส. 
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การดาํเนินงานของสาํนักตรวจและประเมินผล 



สายใยรักแหงครอบครวั 

8 

สตป. กับบทบาทในโครงการสายใยรักแหงครอบครัว 



กจิกรรมสัมพนัธ สตป. 
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สายใยรักแหงครอบครวั สตป. กับบทบาทในโครงการสายใยรักแหงครอบครัว 
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กจิกรรมสัมพนัธ สตป. 

เมื่อวันที่ 23-25 เมษายน 2553 สํานักตรวจและประเมินผล ไดดําเนินโครงการสัมมนาคานิยมสรางสรรคสูการปฏิบัติ  ตามแผนการ
ดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ภายใตหัวขอเรื่อง กาวใหมของ สตป. กับการพัฒนาตน พัฒนางาน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ณ โรงแรมไพรเวซี่ บีช รีสอรท แอนด สปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่ง มีผูเขารวมจํานวนทั้งส้ิน 46 คน  ประกอบดวย ผูอํานวยการสํานัก ขาราชการ 
พนักงานราชการ และลูกจาง ของสํานักตรวจและประเมินผล โดยไดรับเกียรติจาก ดร.กฤษณา เชยพันธุ  ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 8 
(ราชบุรี) เขารวมสังเกตการณ 

สตป. กับการสรางคานิยมหลักภายใตโครงการสัมมนาคานิยมสรางสรรคสูการปฏิบัติ 

จากนั้นเวลา 16.00 น. เจาหนาที่ทุกคน ไดรวมกิจกรรมกีฬาฮาเฮ สานสามัคคี ระหวางบุคลากรกลุมตางๆ ภายใน สตป. ซึ่งเปนการสราง
ความรัก ความสามัคคีที่ดีตอกัน 

วันที่ 24 เมษายน 2553 เปนการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวขอ ทําอยางไร ใหองคกรพัฒนาไปสูการเปนองคกรสรางสรรคที่ยั่งยืน 
(Creative Organization Development) โดยรับฟงการบรรยายพิเศษและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการสรางความคิดเชิงสรางสรรค โดยอาจารยศรัณย 
จันทพลาบูรณ ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล และรับฟงการบรรยายเรื่อง จิตบริการกับการเสริมสรางบุคลิกภาพ โดยอาจารย
ลดาวัลย พรมวงษ และคณะ จากบริษัท 37.5 องศา เซลเซียส จํากัด 

เมื่อ ผอ.สํานักกลาวเปดงาน พัฒนาคนกับ กิจกรรม CoPs  เวทีนี้เปนของเราชาว สตป. 

พี่นองรวมใจฝาฟนปญหา “ก็เข็มมันเลก็” หัวหนากลุม พี่ใหญนําทัพ กีฬา ฮาเฮ เรารวม รวมใจ สูเพื่อชัยชนะ 

วิยากร เปดเวท ี ฝกปฏิบัติความคิดสรางสรรค สรางสรรคสุดฤทธิ์  เราจะรวม รวมใจ พัฒนา สตป. 

นองชายของเราเปนพิธีกรรวม แวะพักทักทาย จูงใจใหคิด นําเสนอผลสรุป นองใหมรวมนําเสนอ 
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กจิกรรมสัมพนัธ สตป. 
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 องคความรู สํานักตรวจและประเมินผล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 Km 
“การพฒันาความคดิเชงิกลยทุธ (Strategic Thinking)” โดย นางสาวชลวภิา ลนุจกัร 

นกัวเิคราะหนโยบายและแผนปฏบัิติการ 

  ความสามารถในการแขงขนัของคน ขึน้อยูกบัวธิคีดิ (Thinking) เปนสําคญั คนทีมี่ระบบการคดิดยีอมนําไปสู
ความสําเรจ็ ศกัยภาพในการแขงขนัจงึขึน้กบัการพฒันาระบบคดิ หรอืทีเ่รยีกวา “กระบวนทศันในการคดิ (Thinking 
Paradigm) ” ซึง่ระบบคดิทีสํ่าคญัทีสุ่ด คอื การคดิในเชงิกลยทุธ  ซึง่เปนการคดิทีเ่ปนระบบ และมปีระสิทธภิาพมาก
ที่สุด ดังนั้น การพัฒนาระบบคิดในเชิงกลยุทธจึงถือเปนกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพใหกับบุคลากรในองคกร 
รวมถงึเปนองคประกอบแหงความสําเรจ็ของคนและองคกร 

วิธีการคิด (Methodology of Thinking) มี 2 วิธี ไดแก 
    1. Deductive Approach เปนกระบวนการคิดโดยอาศัยทฤษฎี ขอเท็จจริง จากการศึกษาตามหลักสูตรในสถาบันการศึกษามาประกอบการ
คิด  
             2. Inductive Approach เปนกระบวนการคิดโดยอาศัยการสังเกต และสามารถนํามาประยุกตใชกับเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งอาจจะเกิด
ทฤษฎีใหมๆ จากการสังเกตได  

  สําหรับกระบวนการพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ อาจมีอุปสรรคที่เรียกวา กับดักทางความคิด (Trap Ridden Thinking) หรือกับดักในการ
ตดัสินใจ (The Hidden Traps in Decision Making) ไดแก 
   -  The Anchoring Trap กับดักจากการทอดสมอ คือ การอยูกับที่ ไมมีการพัฒนาใหมีความกาวหนาไปจากเดิม 
   -  Status – Quo Trap การยึดติดสถานภาพเดิมๆ ไมกลาที่จะเปลี่ยนแปลง 
   -  The Confirming – Evidence  
   -  The Framing Trap การอยูในกรอบความคิดเดิม 
                         -  Estimating and Forecasting Trap กบัดกัจากการไมสามารถวเิคราะห คาดเดาอนาคตได 
                         -  The Overconfidence Trap กับดักจากความมั่นใจในตนเองมากเกินไป คิดวาความคิดของตนเองถูกตองเสมอ ไมรับฟง

ความคิดของผูอื่น 
   -  The Prudence Trap กับดักจากความรอบคอบ มีความระมัดระวังมากเกินไป 
 ซึ่งการแกไขกับดักทางความคิด จะตองหยุดคิดวิเคราะหอยางรอบคอบ และจัดระบบความคิดวา อะไรคือประเด็นปญหา และมีแนว
ทางแกไขอยางไร โดยตองมีขอมูลประกอบการตัดสินใจและวิเคราะหขอมูลแบบองครวม (Holistic Thinking) คือ มองทั้งกระบวนการวาเปาหมาย
สุดทายคืออะไร หากบุคลากรในองคกรมีการพฒันาความคดิเชงิกลยทุธ จะกอใหเกดิการคิดอยางสรางสรรค (Creative Thinking) ซึ่งมี  3 วิธี ไดแก 

1. Customer Centric เปนการคิดโดยใหผูรับบริการเปนศูนยกลาง โดยการพัฒนามุงตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 
2. Non-Competitive Benchmarking เปนการคิดโดยเทียบเคียงกับหนวยงานที่ไมเกี่ยวของเพื่อนํามาพัฒนาหนวยงานตนเอง 

เชน กระทรวงการตางประเทศ นําวิธีการสั่งอาหารของ เอ็มเค สุกี้ ที่มีความรวดเร็วมาประยุกตใชในการใหบริการการทํา passport ซึ่งปจจุบันมี
ความรวดเร็วยิ่งขึ้น 

3. The Word is flat เปนการคิดใหแตกตางจากกรอบเดิม 

   



เกรด็ความรู จากธรรมชาต ิ
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ที่มา : 
http://www.samunpri.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1973 
 

 
 
โตเกียว - ผลการศึกษาของคณะนักวิจัยชาวญี่ปุนพบวา ผูสูงอายุที่ดื่มชาเขียววันละหลายแกว มีแนวโนมเกิดภาวะหดหูซึมเศรานอยลง อาจเปน
เพราะชาเขียวมีสารที่ชวยใหอารมณดี 

 
ผลการศึกษาของ ดร.ไคจุน นิอุ แหงมหาวิทยาลัยโทโฮกุ และคณะ ที่ตีพิมพในวารสารอเมริกัน เจอรนัล ออฟ คลินิคัล นูทริชั่น ฉบับเดือนธันวาคม. 
พบวา ผูสูงอายุชายและหญิงอายุ 70 ป หรือผูอายุมากกวานั้น ที่ดื่มชาเขียววันละ 4 แกว หรือมากกวา มีแนวโนมเกิดภาวะซึมเศรานอยลงรอยละ 
44 เมื่อเทียบกับกลุมที่ดื่มชาเขียวในปริมาณนอยกวานั้น 
  
จากการศึกษา ผูสูงอายุทั้งชาย และหญิงสุขภาพดี 1,058 คน พบวา ประมาณรอย 34 ของผูสูงอายุชาย และรอยละ 39 ของผูสูงอายุหญิง มีอาการ
ซึมเศรา นอกจากนี้ พบวา ผูรวมการศึกษา 488 คนบอกวาดื่มชาเขียววันละ 4 แกว หรือมากกวา และอีก 284 คนดื่มชาเขียววันละ 2-3 แกว สวนที่
เหลือดื่มชาเขียววันละ 1 แกวหรือนอยกวานั้น คณะวิจัยระบุวา สรรพคุณของการดื่มชาเขียวในการบรรเทาภาวะซึมเศราไมไดลดลงแมจะใสปจจัย 
ดานสังคม เศรษฐกิจ เพศ อาหาร ประวัติปญหาสุขภาพ และยาตานอาการซึมเศราเขาไปในการศึกษา ในทางตรงขามไมพบความสัมพันธกัน
ระหวางการดื่มชาดํา ชาอูหลง หรือกาแฟในการลดภาวะซึมเศรา 
  
ชาเขียวมีสวนประกอบของ กรดอะมีโนธีอะนีน ซึ่งเปนสารชวยใหสมองผอนคลาย จึงอาจชวยอธิบายผลดานบวกที่ปรากฏในการศึกษาชิ้นนี้ ซึ่ง
สอดคลองกับผลการศึกษาหลายชิ้นที่ระบุวา การดื่มชาเขียวสัมพันธกับการชวยผอนคลายปญหาดานจิตใจ อยางไรก็ดี คณะนักวิจัยจะตองศึกษา
เพิ่มเติมเพื่อยืนยันวาการดื่มชาเขียวในปริมาณที่ มากขึ้นชวยตานภาวะซึมเศราไดจริง 

 

รูหรือไม ชาเขียวชวยลดภาวะซึมเศรา 
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      ฉบับนี้เปนเลมที ่2 แลวนะครับสําหรับการแนะนําที่กนิที่เที่ยวสไตล สตป. หลังจากที่ไดเปดตัวไปในฉบบัทีแ่ลว ซึง่หลาย
คนอาจงงๆ วามีคอลัมนแบบนี้ในวารสารของ สตป. ดวยหรือ  ก็..... ขอประชาสัมพันธมา ณ โอกาสนี้เลยวา พื้นที่นี้เปดโอกาสให
พี่ๆ นองๆ ชาว สตป. ทกุทาน ที่มีความสนใจหรือตองการแสดงความคิด จนิตนาการ บอกเลาเรื่องราวตางๆ ที่ตนตองการ 
อยากบอกอยางไรขอบเขต ไมวาจะเปน...การเมือง...ฟุตบอล..เร่ืองของผูหญิง..หรือแอบชอบใคร ในพื้นทีห่นากระดาษ รอคุณอยู   
อยาปลอยใหคนหนาตาดีคนนี ้ตองโชวออฟอยูคนเดียวนะครับ .. ฮิฮ ิ
      สําหรับฉบับนี้ สถานทีท่องเที่ยวที่อยากจะใหทุกคนไดไปเที่ยวกนัก็คือ ศูนยอนุรักษชางไทย สถาบนัคชบาลแหงชาต ิ 
ในสังกัดองคการอุตสาหกรรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งหลายคนคงแปลกใจทีท่ําไมเราถงึแนะนาํ  
ศูนยอนุรักษชางไทย สถาบนัคชบาลแหงชาติ มีอะไรนาสนใจ?  

 ศูนยอนุรักษชางไทย สถาบนัคชบาลแหงชาติ เปนสถานที่ดูแลเยียวยาชาง ทัง้ยงัเปนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาง
ไทย ซึง่เปนสตัวสัญลักษณของชาติ ในทีน่ี้เราจะไดชมการแสดงตางๆ ของชาง ไมวาจะเปนศิลปะการทาํไมดวยชาง การแสดง
ชางวาดภาพ และเตะฟุตบอล เปนตน และที่สําคัญเพือ่เปนการอนุรักษชางไทยไมใหสูญพันธุไปจากเมืองไทยดวย ถาใครไดผาน
ไปทางนี้ ก็แวะเที่ยวแวะเยี่ยมใหกําลงัใจนองชางดวยนะครับ 

ในฉบับนี้จะยงัไมไดแนะนําที่กินนะครับ เพราะวายงัไมมีรานไหนที่เขาตาเลย เอาไวฉบับหนาจะมาเลาใหฟงนะครับ 

ขอบขอบคุณ : http://www.thailandelephant.org/ 

กม. 28-29 ถ.ลําปาง-เชียงใหม  ต.เวยีงตาล อ.หางฉัตร จ.เชียงใหม 
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นาทีชีวิต 

พลังของคนทุมเท 

เขาใจจับคูเนาะ 

ขวัญใจ สตป. 

หนูชวยมั๊ยคะ วันนี้คงไมเสร็จ 

ช็อตเด็ด..กฬีาดงั 

แอบสู สโมสร สตป. FC 



ซบุซบิ สตป. 

คณะบรรณาธิการและผูจัดทํา 
ที่ปรึกษา   นางสาวจารุภา อยูพูล   

(ผูอํานวยการสํานักตรวจและประเมินผล) 
บรรณาธิการ   นางสาวธนิกา ฉัตรกุล ณ อยุธยา  (ประธานคณะทํางานฯ) 
คณะผูจัดทํา    นางสาวถิรกุลธร อวชัย 
                       นายปติ สงารักษ 
                       นางสาวไพริน ศรีเพ็ชร 
                       นางสาววัชราภรณ ตันสุหัช 
                       นายธงชัย นนทสเกตุ 
                       นางสาวพรปวีณ วาสิการ 
โทรศัพท   02 265 6113,15  
โทรสาร    02 278 8630,34 
Website  http://ome.mnre.go.th    
E-mail  http://ome.org@mnre.mail.go.th      

จัดทําและพิมพโดย 
คณะทํางานประชาสัมพันธองคกร (PR) สํานักตรวจและประเมินผล 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ฉบับที่ 2 /2553 ไตรมาส 2 จํานวน 20  ฉบับ 

           @ หลังจากที่บานเรา ผานฤดูที่รอนระอุทั้งอากาศและสถานการณทางการเมืองมาแลว ก็ขอใหบานเมืองเรากลับมารักกันเหมือนดังเคย
เถอะนะครับ ไมตองพูดถึงวาใครอยูสีไหน ใหทุกคนระลึกไววาเราคนไทย จงทําหนาที่ของตัวเองใหดีที่สุด อยางที่เคยมีคนถามวา เราจะเปล่ียน
ประเทศไดอยางไร ดังที่ทานอาจารย ว. วชิระเมธี กลาวไววา ตองเปลี่ยนที่ใจคน คุณภาพของประชาธิปไตย ขึ้นอยูกับคุณภาพของประชาชน 
คุณภาพของคน ก็ขึ้นอยูกับคุณภาพของปญญา คําถามก็คือ แลวคุณจะเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวคุณไดบาง ก็ขอฝากผูอานเอาไปคิดเองแลว
กันนะครับ  
 @  เดือนกรกฎาคมนี้ ก็เปนเดือนแหงกีฬาฟุตบอลแหงมวลมนุษยชาติ ที่เรียกกันวา ฟุตบอลโลก ครั้งที่ 19 ที่ประเทศแอฟริกาใต  ผูชาย
หลายๆ คนใน สตป. ก็คงตองนอนดึกกันบางละครับ เพื่อเชียรทีมโปรดของตัวเอง เวลาเห็นนั่งสับผะหงกเวลาทํางานก็ตองเขาใจนะครับ คนมัน
งวงอะ 
 @  ชวงนี้เปนชวงการตรวจราชการรอบที่ 2 ของผูตรวจราชการกระทรวงฯ กลุมสนับสนุนการตรวจราชการก็ตองทํางานหนักซักหนอย
นะครับ บางทีก็เห็นใจนะครับเส่ียงตายไปทํางานในพื้นที่เส่ียง ยังไงก็ขอเปนกําลังใจ และก็ขอใหปลอดภัยนะครับ อันนี้ถึงไมพูดถึงทุกคนก็คงรู
นะครับ สูเขานะไอมดแดง  
 ขอเมาสเลขาหนาหองคนสวยบางนะครับ รูสึกวาชวงนี้งานเขาอยางจัง หัวหมุนจนแทบลมจับ ก็ขอเอาใจชวยนะครับ ตั้งสติใหดี ถา
เปนไปได ใหหาบอรดเล็กๆ ซักอันมาจดไววาตองทําอะไรบาง จะไดไมลืมวามีงานอะไรที่ตองทํา งานคางกี่อยาง และจะลําดับความสําคัญของ
งานได  นะซิบอกให 
 ในฉบับนี้คงไมมีอะไรมาก ถือเปนการเริ่มตนจากฝายเลขาฯ คณะทํางาน นํารองเสนอเพื่อเปนแนวทางในกับเพื่อนๆ ที่สนใจอยากจะลง
กอซซิปอยางนี้บาง ไมจํากัดความคิด ขอใหเปนเรื่องที่ดีและสรางสรรค เราก็เปดโอกาสใหกับทุกคน.......... 

 
ตอมนอย  ซอยซา 


