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1. หลกัการและเหตุผล 
การท่ีองค์กรต่างๆ จะกระท าภารกิจให้บรรลุวตัถุประสงค์และมีประสิทธิภาพนั้น 

องคก์รจ าเป็นจะตอ้งมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพในปริมาณท่ีเหมาะสมกบังาน ดงันั้นการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยจึ์งจดัเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการบริหารงาน  เพราะบุคลากรเป็นผูจ้ดัหาและ
บริหารทรัพยากรอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ และการบริหารจดัการ ซ่ึงถา้
องคก์รมีบุคลากรท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม  มีความรู้ความสามารถ การจดัการทรัพยากรดา้น
อ่ืนๆ จะเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ในทางตรงกนัขา้มหากองคก์รมีบุคลากรท่ีไม่มีคุณภาพ 
การใช้ทรัพยากรขององค์กรจะเกิดการส้ินเปลือง ในกรณีท่ีร้ายแรงอาจท าให้องค์กรไม่
สามารถด าเนินงานต่อไปได ้การบริหารทรัพยากรมนุษยเ์ป็นการด าเนินการท่ีเก่ียวกบับุคคลท่ี
ถือว่าเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีสุดขององค์กร เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ส าเ ร็จตาม
วตัถุประสงคข์ององค์กร พร้อมทั้งด าเนินการธ ารงรักษาและพฒันาให้ทรัพยากรมนุษยข์อง
องคก์รมีคุณภาพชีวิตในการท างาน โดยมีภารกิจหลกั ไดแ้ก่ การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์การ
ก าหนดงานหรือออกแบบงาน การวิเคราะห์งาน การสรรหา การคดัเลือก การประเมินผลงาน 
การฝึกอบรมและพฒันา ค่าตอบแทน สวสัดิการต่างๆ และชีวิตหลงัเกษียณราชการ ดงันั้นการ
พฒันาศกัยภาพของนกัวิชาการส่ิงแวดลอ้มจึงมีความส าคญัอยา่งยิ่ง ต่อผลการด าเนินงานของ
ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
 ความส าคัญของพฒันาศักยภาพนักวชิาการส่ิงแวดล้อม 
  (1) เจา้หนา้ท่ีมีขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน เกิดความรักและภูมิใจในงานท่ีท า 
  (2) เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
  (3) ท าใหเ้กิดการป้องกนัพฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อการผดิวินยัขา้ราชการ 
  (4) ท าให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าท่ีของส านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เน่ืองจากการจดัการทรัพยากรมนุษยจ์ะให้ความส าคัญกบัการ
พฒันาความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างบุคลากรท่ีท างานดว้ยกนั และระหว่างผูใ้ตบ้งัคบับญัชากบั
ผูบ้งัคบับญัชาหรือแรงงานสัมพนัธ์ เ พ่ือให้เกิดบรรยากาศท่ีดีในการท างาน และเป็นการลด
ความขดัแยง้และกรณีพิพาทต่างๆ ท่ีจะส่งผลกระทบดา้นลบต่อองคก์ร 
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 ขั้นตอนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 
  (1) การออกแบบการวิเคราะห์และการวิเคราะห์เพ่ือจัดแบ่งต าแหน่งงาน(task 
specialization process) เป็นงานล าดบัแรกท่ีจะตอ้งจดัท าเพ่ือการปฏิบติัภารกิจในการบริหาร
บุคคล ต าแหน่งงานในทุกต าแหน่งท่ีจดัข้ึนมาในองคก์รย่อมตอ้งประกอบดว้ยรากฐานของ
เหตุผลและความส าคญัท่ีเป็นแง่คิดพิจารณาในทุกคร้ังท่ีมีการจดัข้ึนมา กล่าว คือ งานทุกช้ินท่ี
จดัข้ึน จะตอ้งมีการจดัแบ่งใหมี้ลกัษณะและขนาดเหมาะสม เหมาะส าหรับแต่ละบุคคลท่ีจะมา
ปฏิบติั 
   การออกแบบการวิเคราะห์และการวิเคราะห์เพื่อจัดแบ่งต าแหน่งงาน (task 
specialization process) มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี 
    ขั้นท่ี 1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ตอ้งท าการทบทวนท าความ
เขา้ใจกบัขอ้มูลพ้ืนฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีมีอยู ่
    ขั้นท่ี 2 การพิจารณาเลือกต าแหน่งตวัอยา่งท่ีจะใชว้ิเคราะห์ วิธีการท่ีง่ายก็คือ 
การเลือกวิเคราะห์ เฉพาะต าแหน่งท างานท่ีเป็น "ตวัแทน" ของแต่ละกลุ่มต าแหน่ง ซ่ึงจะ
ไดผ้ลท่ีรวดเร็ว โดยท่ีไม่จ าเป็นตอ้งวิเคราะห์จนทัว่ทุกต าแหน่ง 
    ขั้นท่ี 3 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการวิเคราะห์งาน ในขั้นน้ีการใชเ้ทคนิคใน
การวิเคราะห์อาจเป็นวิธีหน่ึงหรือหลายวิธีการต่างๆ ต่อไปน้ี เช่น โดยวิธีการสัมภาษณ์ การใช้
แบบสอบถาม เป็นตน้ 
    ขั้นท่ี 4 การจดัท าเป็น "ค าบรรยายลกัษณะงาน" (Job Description) หลงัจากท่ี
ไดร้วบรวมขอ้มูลมาแลว้ จะตอ้งน ามาจดัระเบียบเรียบเรียงข้ึนมาเป็นค าบรรยายลกัษณะงาน 
(Job Description) 
    ขั้นท่ี 5 การก าหนดคุณสมบติัเฉพาะของผูป้ฏิบติังาน (Job Specification) เป็น
ขอ้ส าคญัท่ีบอกถึงคุณสมบติัของบุคคล ลักษณะท่าทาง ความช านาญ ตลอดจนคุณสมบติั
พ้ืนฐานอ่ืนท่ีจ าเป็น เพ่ือท่ีจะท าใหง้านนั้นๆ เสร็จส้ินลง 
  (2) การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์(human resource planning) คือกระบวนการท่ีใช้
คาดการณ์ความตอ้งการดา้นทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ร อนัจะส่งผลถึงการก าหนดวิธีการ
ปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคลากรและการตอบสนองต่อปัจจยัแวดลอ้ม ตั้งแต่ก่อนท่ีบุคลากรจะ
เขา้ร่วมงานกบัองค์กร ขณะปฏิบติังานอยู่ในองค์กร จนกระทัง่เขาตอ้งพน้ออกจากองค์กร 
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เพ่ือให้องค์กรใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัและเป็นหลกัประกนัว่าองคก์รจะมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ
อยา่งเพียงพออยูเ่สมอ ตลอดจนเพ่ือให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Work 
Life : QWL) ท่ีเหมาะสม สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคร์วมขององคก์ร 
  (3) การสรรหา (Recruitment) คือ กระบวนการกลัน่กรอง และคดัเลือกบุคคลท่ีมี
คุณสมบติั คุณวุฒิทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการท างาน 
เพ่ือใหไ้ดบุ้คลากรท่ีตรงกบัความตอ้งการขององคก์ร 
  (4) การปฐมนิเทศบรรจุพนกังาน (induction or orientation process) เป็นขั้นตอน
แรกของกระบวนการฝึกอบรมท่ีจัดข้ึนอย่างเป็นทางการ เพ่ือช่วยให้พนักงานใหม่มีการ
เร่ิมตน้ท่ีดีในการปฏิบติังาน โดยการสร้างความคุน้เคยกบัองคก์ร งาน เพ่ือนร่วมงาน ช่วยให้
พนักงานสามารถปรับตวัเขา้กบัสังคมและวฒันธรรมขององคก์รได้ และเป็นสมาชิกท่ีมีผล
การปฏิบติังานในระดบัสูงและประสบผลส าเร็จในท่ีสุด 
  (5) การฝึกอบรมและการพฒันาบุคลากร (Training and Development process) 
ปัจจุบนัการท่ีจะให้บุคลากรในองค์กรสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมี
คุณภาพชีวิตการท างานท่ีเหมาะสม องคก์รจะตอ้งฝึกอบรมและพฒันาทรัพยากรมนุษยอ์ยา่ง
ต่อเน่ือง นับตั้งแต่บุคลากรไดผ้่านกระบวนการคดัเลือกเขา้ร่วมงานกบัองคก์ร การฝึกอบรม
และการพฒันาจะเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการปฏิบติังานในปัจจุบนัและในอนาคต 
โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนอยา่งรวดเร็ว ท าให้ความรู้ ทกัษะ 
และประสบการณ์ของบุคลากรอาจล้าสมัย และไม่สามารถใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์งานจะถูกน ามาใช้ประโยชน์ในการจดัโครงการ
ฝึกอบรม และวางแผนพฒันาบุคลากร เพ่ือให้การฝึกอบรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
บุคลากรสามารถปฏิบติังานไดส้อดคล้องกับความตอ้งการขององคก์ร ตลอดจนช่วยสร้าง
ความพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรในระหว่างท่ีเขา้ร่วมงานกบัองคก์ร ซ่ึงจะส่งผลให้
บุคลากรทุ่มเทความสามารถในการปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี 
  (6) การบริหารค่าตอบแทน (compensation management) หมายถึง การท่ีองคก์ร
หรือหน่วยงานจัดสรรผลประโยชน์ตอบแทนการท างานให้กับพนักงานระดับต่างๆ ใน
รูปแบบเป็นเงินโดยตรง (Direct financial payments) เช่น ค่าจา้ง เงินเดือน โบนสัประจ าปี 
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ท างานล่วงเวลา เงินบ าเหน็จ และการจ่ายท่ีมิใช่เป็นเงินโดยตรง (indirect financial payments) 
การประกนัอุบติัเหตุ การประกนัชีวิต การก าหนดวนัลาหยดุพกัผอ่นประจ าปี การให้โอกาส
ศึกษาต่อ ดูงาน และการใหป้ระกาศเกียรติคุณ เป็นตน้ 
  (7) การประเมินผลการปฏิบติังาน (evaluation process) นับเป็นเคร่ืองมือ หรือ
องค์ประกอบหน่ึงในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์องค์ประกอบต่างๆ มีความ
เช่ือมโยงและเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ทั้งยงัมีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัแผนงานขององคก์ร 
ซ่ึงการประเมินผลการปฏิบติังานนั้นมีส่วนส าคญัท่ีจะช่วยให้การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ นบัตั้งแต่ 
กระบวนการสรรหา การคดัเลือกบุคลากร ส าหรับการฝึกอบรมและการพฒันาบุคลากรใน
ดา้นต่างๆ การประเมินผลการปฏิบติังานเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบจุดเด่น  
จุดดอ้ย ระดบัขีดความสามารถ และศกัยภาพของพนกังานแต่ละคน องคก์รจะไดฝึ้กอบรม
ปรับปรุงแกไ้ขจุดดอ้ยและพฒันาจุดเด่นไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม เพ่ือให้พนกังานมีขีด
ความสามารถท่ีจะปฏิบติังานไดก้วา้งขวางมากข้ึน อนัจะน าสู่กระบวนการพิจารณาแต่งตั้งผูท่ี้
เหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน นอกจากน้ีการประเมินผลการปฏิบติังานยงัช่วยให้ทราบว่า
องคก์รควรจะให้ผลตอบแทนมากนอ้ยเพียงใดเม่ือเทียบกบัผลงานของพนกังานในแต่ละช่วง
ท่ีท าการประเมิน หากพนกังานไม่สามารถปฏิบติังานให้บรรลุตามมาตรฐานหรือเป้าหมายท่ี
ก าหนด ก็จะมีขอ้มูลประกอบการตัดสินใจท่ีจะให้พนักงานมีโอกาสปรับปรุงแก้ไขตนเอง 
หรือควรใหพ้น้สภาพการเป็นพนกังานขององคก์รในท่ีสุด 
 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัจันทบุรี เป็นหน่วยงานส่วน
ภูมิภาค สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีหน้าท่ีในการตรวจสอบ  
ควบคุม ก ากับ ดูแลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและการติดตามตรวจสอบ
สถานการณ์ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และในฐานะตวัแทนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม จึงได้รับการประสานให้ปฏิบัติภารกิจแทนหน่วยงานในส่วนกลาง แต่
บุคลากรของส านักงานมีอย่างจ ากดั ในขณะท่ีปริมาณงานท่ีไดรั้บมอบหมายเพ่ิมข้ึน จึงควร
พฒันาศกัยภาพของนกัวิชาการส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จตามภารกิจ
ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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2. บทวเิคราะห์/แนวความคดิ/ข้อเสนอ 
 2.1 บทวิเคราะห์ 
  ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของนกัวิชาการส่ิงแวดลอ้ม  
  (1) ปริมาณงานไม่สมดุลกบับุคลากร 
   ในปัจจุบนัส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั มีการแบ่งการ
บริหารงานเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
   ส่วนท่ี 1 ส่วนอ านวยการ ตามโครงสร้างมีขา้ราชการ 5 คน 
   ส่วนท่ี 2 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ตามโครงสร้างมีขา้ราชการ 5 คน 
   ส่วนท่ี 3 ส่วนส่ิงแวดลอ้ม ตามโครงสร้างมีขา้ราชการ 5 คน 
   ส่วนท่ี 4 ส่วนทรัพยากรน ้ า ตามโครงสร้างมีขา้ราชการ 5 คน 
   โดยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัแต่ละแห่งจะมี
ขา้ราชการไม่เท่ากัน และไม่มีส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัใดท่ีมี
ข้า ร าชการครบ  2 5  คน  และคงใช้ เ วล า อี กหลา ย ปี ท่ีส านั ก ง านปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจะสามารถจัดสรรอัตราก าลังให้ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัมีจ านวนขา้ราชการเป็นไปตามโครงสร้าง ในขณะ
ท่ีส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด ซ่ึงเป็นตัวแทนของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั จึงหลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้จะตอ้งด าเนินงาน
แทนหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แมว้่าหน่วยงาน
ภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจะโอนงบประมาณในการด าเนินงานให้
ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั เพ่ือเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์ และค่าใชจ่้าย
ในการด าเนินงาน แต่ไม่เพียงพอในการจา้งบุคลากรเพ่ือท างานนั้นๆ นอกจากนั้นส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัจะต้องท างานสนองนโยบายของผูว้่าราชการ
จงัหวดัดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ในฐานะตัวแทนของกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และท างานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนในจงัหวดัตามท่ีหน่วยงานนั้นๆ 
ขอความร่วมมือ อีกทั้งในปัจจุบนัเร่ืองส่ิงแวดลอ้มเป็นเร่ืองท่ีไดรั้บความสนใจจากทุกภาค
ส่วน จึงท าให้ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัมีงานดา้นส่ิงแวดลอ้มมี
ปริมาณเพ่ิมข้ึนทุกปี เช่น เร่ืองร้องเรียน , การเป็นวิทยากรดา้นส่ิงแวดล้อม , การให้ความ
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อนุเคราะห์ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม และการให้ข้อคิดเห็นโครงการท่ีมีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ ซ่ึงในขณะท่ีเจา้หน้าท่ีในส่วนส่ิงแวดลอ้มมีจ านวนจ ากดั โดยส่วนใหญ่
ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัจะมีขา้ราชการท่ีจบดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ี
เป็นข้าราชการ 3 คน และพนักงานราชการ 1 คน ในขณะท่ีงานราชการเป็นงานท่ีเร่งด่วน
ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
จังหวัดจึงต้องด าเนินงานด้วยจ านวนบุคลากรท่ีจ ากัด ท าให้บางคร้ังต้องมอบหมายให้
ขา้ราชการส่วนอ่ืนด าเนินงานแทนส่วนส่ิงแวดลอ้ม ท าใหง้านขาดความต่อเน่ือง และส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของงาน 
  (2) ลกัษณะงานดา้นส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนัมีความซบัซอ้น และมีความหลากหลาย 
เช่น ปัญหาเร่ืองร้องเรียน แมผู้ถู้กร้องเรียนเป็นบุคคลหรือโรงงานเดียว แต่อาจมีความเก่ียวพนั
กับกฎหมายหลายฉบับ การด าเนินงานจึงจ าเป็นต้องครอบคลุมกฎหมายทุกฉบับ และ
กฎหมายแต่ละฉบบัจะมีหน่วยงานท่ีมีอ านาจบงัคบัใชต่้างกนั การตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนจึง
จ าเป็นต้องประสานหน่วยงานหลายหน่วยงานเข้าร่วมตรวจสอบ ในขณะท่ีนักวิชาการ
ส่ิงแวดลอ้มส่วนใหญ่จบสาขาส่ิงแวดลอ้ม จึงมีความรู้เก่ียวกบั พระราชบญัญติั ส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เท่านั้น ส่วนกฎหมายส่ิงแวดล้อมอ่ืน เช่น 
พระราชบัญญัติ  โรงงาน พ.ศ . 2535  ,  พระราชบัญญัติ  สาธารณสุข พ.ศ.  2535  , 
พระราชบญัญติั วตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 , พระราชบญัญติั การจดัสรรท่ีดิน พ.ศ. 2543 และ
พระราชบญัญติั การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 จึงไม่มีความรู้และความ
เช่ียวชาญในกฎหมายของหน่วยงานอ่ืนท าให้ในบางคร้ังมีปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย 
นอกจากนั้นในปัจจุบันความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี และวิชาการเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
เทคโนโลยีและวิชาการบางอยา่งเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งในการปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้ม แต่
นักวิชาการส่ิงแวดล้อมไม่ทราบด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น ไม่มีความสนใจด้าน
เทคโนโลยี , ไม่ทราบจะหาข้อมูลจากแหล่งใด , ไม่รู้ว่ามีวิธีการนั้นๆ หรือแมก้ระทั่งตัว
นกัวิชาการส่ิงแวดลอ้มเอง ขาดความสนใจในการพฒันาตนเอง จึงท าให้การด าเนินงานดา้น
ส่ิงแวดลอ้มไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร 
  (3) การขาดวสัดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน เช่น เร่ืองร้องเรียนกรณีน ้ าเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรม ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัไม่มีอุปกรณ์ใน
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การเก็บตวัอย่างน ้ า จึงตอ้งประสานส านักงานส่ิงแวดลอ้มภาคในการเก็บตวัอย่างน ้ า ซ่ึงใช้
เวลาด าเนินงานท าให้ในบางคร้ังสร้างความไม่พอใจให้กบัผูร้้องเรียน และท าให้การแกไ้ข
ปัญหาเร่ืองร้องเรียนไม่ประสบผลส าเร็จ 
  (4) สถานท่ีท างาน ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัส่วนใหญ่
จะใชอ้าคารเดิมของส านกังานป่าไมจ้งัหวดัเป็นสถานท่ีท างาน ซ่ึงพ้ืนท่ีใชส้อยของอาคารมีอยู่
อย่างจ ากัด ท าให้สถานท่ีท างานมีความคบัแคบ ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของเจา้หน้าท่ี
ของส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั 
 2.2 แนวความคิด 
  ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นทรัพยากรท่ีมีค่ามากท่ีสุด ตวัอย่างเช่น ประเทศญ่ีปุ่นหลงัแพ้
สงครามโลก คร้ังท่ี 2 ในปี พ.ศ. 2488 ในฐานะประเทศผูแ้พส้งคราม ประเทศญ่ีปุ่นตอ้งชดใช้
ค่าเสียหายให้ประเทศผูช้นะสงครามเป็นจ านวนเงินมหาศาล และตอ้งใชง้บประมาณจ านวน
มากในการบูรณะประเทศ อีกทั้งตอ้งอยูภ่ายใตก้ารปกครองของสหรัฐอเมริกา ซ่ึงในขณะนั้น
ระบบเศรษฐกิจของประเทศได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะ
ยากจน ยอมท างานทุกอย่างเพียงเพื่อให้มีชีวิตรอด แต่ประเทศญ่ีปุ่นใช้เวลาเพียงไม่ก่ีสิบปี
พฒันาจากประเทศยากจนเป็นประเทศผูน้ าเศรษฐกิจของโลก ทั้งท่ีประเทศญ่ีปุ่นเป็นประเทศ
ขนาดเลก็ มีทรัพยากรธรรมชาติจ ากดั ปัจจยัส าคญัท่ีท าใหญ่ี้ปุ่นเปล่ียนจากประเทศยากจนเป็น
มหาอ านาจทางเศรษฐกิจของโลกคือทรัพยากรมนุษย ์ประชาชนญ่ีปุ่นมีความขยนั อดทน มี
ระเบียบวินยั และมีความเป็นชาตินิยมสูง 
  ดังนั้ นการเ พ่ิมประสิทธิภาพการท างานด้านส่ิงแวดล้อมของส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวดั ควรเร่ิมจากการพฒันาศักยภาพนักวิชาการ
ส่ิงแวดลอ้ม เม่ือบุคลากรของส านักงานฯ มีคุณภาพ จะท าใหก้ารบริหารทรัพยากรอ่ืนๆ ของ
ส านกังานฯ มีประสิทธิภาพ รวมทั้งระบบการบริหารงานของส านกังานฯ จะไดรั้บการพฒันา 
ซ่ึงจะช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการด าเนินของส านักงานฯ ในขณะเดียวกันต้องท าให้
นกัวิชาการส่ิงแวดลอ้มมีความรักและภูมิใจในงานท่ีท า มีคนกล่าวไวว้่า “ปลูกตน้ไมใ้ช้เวลา 
๑๐๐ ปี สร้างคนใชเ้วลา ๑๐ ปี” การท่ีนกัวิชาการส่ิงแวดลอ้มคนหน่ึงจะมีความรู้ เช่ียวชาญใน
งานท่ีรับผิดชอบ และมีเครือข่ายร่วมกนัท างานภายในจงัหวดั จะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการสั่ง
สมประสบการณ์ ตอ้งผ่านการท างานในหลายๆ ดา้น ซ่ึงงานท่ีท ามีทั้งประสบผลส าเร็จ และ
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ไม่ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้แต่ในงานทุกงานจะให้บทเรียนและประสบการณ์ท่ีมีค่าเสมอ 
หากส านักงานฯ ไม่ท าให้นักวิชาการส่ิงแวดลอ้มมีความรักในงานท่ีท า ส านักงานฯ ก็จะมี
ปัญหานกัวิชาการส่ิงแวดลอ้มขอยา้ยไปจงัหวดัอ่ืน หรือท างานไม่เต็มความสามารถ ซ่ึงส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภาพการท างานของส านกังานฯ ในภาพรวม 
 2.3 ขอ้เสนอ 
  (1) ส่ิงส าคญัอนัดบัแรกในการพฒันาศกัยภาพของนกัวิชาการส่ิงแวดลอ้ม คือ การ
สร้างทศันคติท่ีดีในการท างาน เน่ืองจากในปัจจุบนัจะพบว่า มีข่าวผูมี้อิทธิพลและคนร ่ ารวย
คดโกงประเทศ , คนมีการศึกษาสูงๆ กูย้มืเงินจากรัฐบาลเพ่ือการศึกษาแลว้ไม่ใชคื้น และคน
ยากจนบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่คนร ่ ารวย , คนยากจน , คนมีอ านาจ , คน
ธรรมดา , คนมีการศึกษา และคนได้รับการศึกษาน้อย สามารถสร้างความเสียหายให้แก่
ประเทศชาติได้ทั้ งส้ิน หากคนเหล่านั้นมีความคิดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนไม่ค านึงถึง
ประเทศชาติ นักวิชาการส่ิงแวดล้อมก็เช่นกัน เ ม่ือเ ร่ิมรับราชการส่วนมากจะมีความ
กระตือรือร้นในการท างาน เพ่ือพิสูจน์ความสามารถของตนเองให้เพื่อนร่วมงานและ
ผูบ้งัคบับญัชาเห็น แต่เม่ือรับราชการเป็นเวลานานนักวิชาการส่ิงแวดล้อมส่วนใหญ่จะให้
ความสนใจในงานท่ีรับผิดชอบน้อยลง ซ่ึงอาจเกิดจากความคุน้เคยในงานท่ีกระท า , งานมี
ปริมาณมากจนท าให้รู้สึกลา้ , รู้สึกไดรั้บความไม่เป็นธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ 
หรือแมแ้ต่เพราะนิสัยเกียจคร้านของตวันกัวิชาการส่ิงแวดลอ้มเอง ดงันั้นจึงควรปรับทศันคติ
ให้นักวิชาการส่ิงแวดลอ้มมีความรัก ความภูมิใจในงานท่ีท า กระท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย
ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต โดยการให้นักวิชาการส่ิงแวดล้อมศึกษาพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวรัชการท่ี ๙ ท่ีทรงกระท าเพ่ือประเทศชาติ โดยไม่ค  านึงถึงพระ
วรกายหยาดพระเสโทไหลเต็มพระพกัตร์ เพ่ือเป็นแบบอย่างใหป้ฏิบติัตาม และให้น าทฤษฎี
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมาใชใ้นการปฏิบติังาน คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพ่ือให้
การปฏิบัติงานของนักวิชาการส่ิงแวดล้อมมีประสิทธิภาพและลดความขัดแยง้กับภาค
ประชาชน 
  (2)  ดว้ยในปัจจุบนันักวิชาการส่ิงแวดลอ้มไดรั้บมอบหมายงานจากหน่วยงาน
ต่างๆ ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จึงท าให้บางคร้ังเม่ือหน่วยงาน
ส่วนกลางจัดอบรมให้ความรู้แก่นักวิชาการส่ิงแวดล้อม ท าให้นักวิชาการส่ิงแวดล้อม
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ผูรั้บผิดชอบงานเก่ียวกับเร่ืองท่ีอบรมไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ เช่น นักวิชาการ
ส่ิงแวดล้อมท่ีรับผิดชอบเร่ืองร้องเรียนติดภารกิจอ่ืน ท าให้ไม่สามารถเข้ารับการอบรม
หลักสูตรเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษของกรมควบคุมมลพิษได้ หากเป็นไปได้หน่วยงาน
ราชการส่วนกลางจึงควรท่ีจะแจง้แผนการฝึกอบรมต่างๆ ให้ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัทราบอย่างนอ้ย 1 เดือน เพื่อวางแผนการปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบั
ช่วงเวลาฝึกอบรม และในการฝึกอบรมควรก าหนดระยะเวลาในการฝึกอบรมใหส้อดคลอ้งกบั
เน้ือหาในการฝึกอบรม เช่น การอบรมเก่ียวกับกฎหมายส่ิงแวดล้อมควรมีการก าหนด
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม เน่ืองจากปัญหาร้องเรียนเร่ืองส่ิงแวดลอ้มมีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งหลาย
ฉบบั และแต่ละฉบบัมีเน้ือหาท่ีซับซ้อน จึงจ าเป็นตอ้งใช้ระยะเวลาในการถ่ายทอด รวมทั้ง
ควรมีการยกตวัอย่างเร่ืองร้องเรียน โดยให้นักวิชาการส่ิงแวดลอ้มผูรั้บการฝึกอบรมร่วมกนั
วิเคราะห์แนวทางด าเนินการก่อน แล้ววิทยากรค่อยเฉลยแนวทางท่ีถูกต้องให้ทราบใน
ภายหลงั 
  (3) ควรมีเวป็ไซตเ์ผยแพร่การแกไ้ขปัญหาเร่ืองร้องเรียนท่ีไดด้ าเนินงานแลว้เสร็จ
โดยละเอียด เพ่ือท่ีเจ้าหน้าท่ีส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจะได้ใช้เป็น
แบบอย่างในการด าเนินงาน , ขอ้แนะน าการเขา้ตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษ , ตวัอย่างการ
ออกค าสั่งการปกครอง และค าพพิากษาเก่ียวกบัคดีส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 
  (4) หน่วยงานส่วนกลางควรมีการจดัท าเว็ปไซต์ท่ีรวบรวมความรู้สมยัใหม่อย่าง
เป็นระบบ และแจง้ให้ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัทราบ เน่ืองจาก
ในปัจจุบนัมีวิทยาการใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์เกิดข้ึนตลอดเวลา แต่นกัวิชาการส่ิงแวดลอ้มไม่
ทราบว่าจะคน้หาขอ้มูลจากท่ีไหน และถ้าหาเจอก็ตอ้งใช้เวลาในการสืบคน้เป็นเวลานาน 
เน่ืองจากขอ้มูลในอินเตอร์เน็ตมีเป็นจ านวนมาก ทั้งขอ้มูลท่ีใกลเ้คียงและท่ีมีความเก่ียวขอ้ง
เพียงเลก็นอ้ย ซ่ึงท าใหเ้สียเวลาสังเคราะห์ขอ้มูล 
  (5) ในปัจจุบนัมีการประเมินผลการปฏิบติัราชการของนักวิชาการส่ิงแวดลอ้มทุกปี 
และท าการประเมินโดยผูอ้  านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ
ผูอ้  านวยการส่วนทุกส่วน ซ่ึงเป็นการประเมินโดยคนในองค์กรเดียวกัน ควรน าผลส ารวจ
ความพึงพอใจท่ีประชาชนมีต่อเจ้าหน้าท่ีส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
จงัหวดัมาใชป้ระกอบการประเมินผลการปฏิบติัราชการ 
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  (6) ควรมีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัด เช่น ส่ือประชาสัมพันธ์  และอุปกรณ์เก็บและตรวจสอบคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 
  (7) ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัหลายจงัหวดัมีพ้ืนท่ีใช้
สอยอยา่งจ ากดัในขณะท่ีเอกสารทางราชการเพ่ิมข้ึนทุกปี เกิดปัญหาในการจดัเก็บเอกสารและ
พ้ืนท่ีท างานของบุคลากร ท าให้บุคลากรในองค์กรเกิดความเครียดส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการท างานขององคก์ร และเป็นการส้ินเปล้ืองทรัพยากรธรรมชาติและเกิดมลพิษ
ในการผลิตกระดาษ จึงควรปรับปรุงระบบราชการให้ใช้กระดาษน้อยท่ีสุด โดยใช้ระบบ
หนงัสือทางอิเลค็ทรอนิคส์เพิม่ข้ึน 

3. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1)  นกัวิชาการส่ิงแวดลอ้มมีทศันคติท่ีดีในการท างาน 
 2)  นกัวิชาการส่ิงแวดลอ้มสามารถด าเนินงานไดส้ าเร็จตามท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3)  การแกไ้ขปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มประสบผลส าเร็จและเป็น
ธรรมแก่ทุกฝ่าย 

4. ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
 1)  ผูร้้องเรียนมีความพึงพอใจในการแก้ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 
 2)  งานดา้นส่ิงแวดลอ้มสามารถด าเนินงานไดแ้ลว้เสร็จภายในเวลาท่ีก าหนดไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 90 
 3)  ประชาชนและผูม้าติดต่อราชการมีความพึงพอใจไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
 

 ลงช่ือ……………………………… 
              (นายไพโรจน์…ไพบูลยโ์รจน์รุ่ง) 

   ผูเ้สนอแนวคิด 
               …………/…………/………… 
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