
 
 
 
 

 
 

 

ข้อเสนอแนวคดิ/วธีิการเพอืพฒันางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขนึ 
 

แนวทางการจดัการความรู้เพือพฒันาบุคลากรของสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม
จงัหวดัสตูล 

 
 

 
 

นางสาวเบญ็จวรรณ  นวลมะโน 
นกัจดัการงานทวัไปปฏิบติัการ 

ตาํแหน่งเลขที  652 
สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มจงัหวดัพงังา 

 
 
 

ขอประเมินเพอืแต่งตงัให้ดาํรงตาํแหน่งนักจดัการงานทวัไปปฏิบัตกิาร 
ตาํแหน่งเลขท ี  652    ส่วนอาํนวยการ 

สังกดัสํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อมจงัหวดัพงังา 
สํานักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อม 

ปีงบประมาณ  2560
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ข้อเสนอแนวคดิ/วธีิการเพอืพฒันางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขนึ 
 

เรือง  แนวทางการจดัการความรู้เพือพฒันาบุคลากรของสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดลอ้มจงัหวดัสตูล 

 
หลกัการและเหตุผล 

การพฒันางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หลกัการ  
ในสาระทีสําคญัคือขบวนการปฏิบติังาน หรือ (Process) ซึงในแนวทางบริหารรัฐกิจ
ระบบ NPM (New Public Management) ทีเนน้ผลลพัธ์ของการดาํเนินการศาสตร์ในการ
บริหารจดัการนอกเหนือจากปรับปรุงงาน พฒันางาน ซึงเป็นการบริหารจดัการภายใน
องค์กรทีสามารถบริหารปรับปรุงเปลียนแปลงได้ตามความประสงค์เพือเพิม
ประสิทธิภาพประสิทธิผลของงานและบุคลากรภายในองคก์รแลว้ในบางกรณีจาํเป็นตอ้ง
ขยายผลการปฏิบติังานทีมีส่วนร่วมของหน่วยงานอืนทีอยูน่อกหน่วยงานภายในองคก์ร
เดียวกนั ซึงเป็นปัจจยัภายนอกทีอยูน่อกเหนือการควบคุมบริหารจดัการได ้การจะบรรลุ
จุดประสงคใ์นการปฏิบติังานจาํเป็นตอ้งสร้างแนวทางปฏิบติัทีมีความสอดคลอ้งเพือให้
เกิดการปฏิบติังานร่วมกนัอยา่งเป็นรูปธรรมมีความชดัเจนใหภ้ารกิจของแต่ละหน่วยงาน 
โดยเน้นผลสัมฤทธิของงานเป็นหลกัสําคญั ให้ขบวนการปฏิบติังาน (Process) มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบติังาน 

การบริหารงานเพือเพิมประสิทธิภาพในผลสัมฤทธิของงานในองคก์ร เป็น
การบริหารปรับปรุงผลการปฏิบติังานขององค์กรอนัเป็นความรับผิดชอบร่วมกนัของ       
ฝ่ายบริหารและเจา้หนา้ทีปฏิบติังาน โดยใชผ้ลงานเป็นตวัชีวดัการปฏิบติังานเปรียบเทียบ
กบัเป้าหมายทีองคก์รไดว้างไว ้ซึงไดเ้ปลียนแปลงระบบการบริหารราชการจากเดิมทีมี
ลกัษณะประเพณีนิยมยึดติดกับปัจจยัการนําเขา้ (Input) และกระบวนการปฏิบติังาน 
(Process) เป็นหลกัโดยไม่ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อผลผลิต (Output) และผลลพัท ์(Outcome) 
เท่าทีควร  โดยสํานักงาน ก.พ.ร. ไดด้าํเนินโครงการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐ (PMQA) นับตังแต่ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน  โดยได้จัดทํา       
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เกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐขึน เพือส่งเสริมและสนบัสนุนให้ส่วนราชการ
ต่าง ๆ นาํไปใชใ้นการยกระดบั และพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการ ให้เป็นหน่วยงาน  
ทีมีผลการปฏิบติังานสูง และมีมาตรฐานการทาํงานเทียบเคียงกบัมาตรฐานสากล 

การพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ หมวด 1 การนาํองคก์ร เป็นการ
กาํหนดทิศทางการทาํงานทีชัดเจน ครอบคลุมในเรืองวิสัยทศัน์ ค่านิยม เป้าประสงค ์
หรือผลการดาํเนินการทีคาดหวงัขององค์การ โดยมุ่งเน้นผูรั้บบริการ และผูมี้ส่วนได ้   
ส่วนเสียรวมทงัมีการสือสารเพือถ่ายทอดทิศทางดงักล่าวสู่บุคลากร เพือใหเ้กิดความรับรู้ 
ความเขา้ใจ และการนาํไปปฏิบติัของบุคลากร 

บทวเิคราะห์/แนวความคดิ/ข้อเสนอ 
บทวเิคราะห์ 
การวิเคราะห์หาปัจจยัแห่งความสาํเร็จโดยใช้เทคนิค Balance Scorecard 

เป็นกรอบ ซึงบุคลากรในองค์กรตอ้งเป็นผูม้ีความรู้ ความสามารถ มีกระบวนการ
ปฏิบตัิราชการ  มีความเขา้ใจในหน้าทีความรับผิดชอบ  และจุดมุ่งหมายร่วมกนั       
มีความคิดสร้างสรรค์ พฒันาทีนาํไปปรับปรุง แก้ไขเปลียนแปลงผลลพัธ์ให้ดีขึน 
เร็วขึน ประหยดัขึน มีการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลในการปฏิบตัิงานตามมาตรฐาน 
(Standard)โดยอิงกบั เกณฑ ์มาตรฐานสากล  และนํา เทคโนโลย ีมาใช ้ก บัการ
บริหารงาน  โดยจดัทาํฐานขอ้มูลเพือติดตามงานทีผูบ้ริหารไดส้ังการ  เป็นระบบ
สารสนเทศเชือมโยงเครือข่ายกนัได  ้ (Network) โดยเฉพาะตาํแหน่งเจา้หน้าที       
ซึงปฏิบตัิงานดา้นเลขานุการผูอ้าํนวยการ  ทีตอ้งมีกรอบในการปฏิบตัิงานเพือ
ประสิทธิภาพในผลสัมฤทธิของงาน  

แนวความคดิ 
หน่วยงานไดก้าํหนดเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบตัิราชการ

ดา้นการพฒันาระบบบริหารจดัการ เพือเป็นตน้แบบดา้นการบริหารงาน โดยการ
พฒันาระบบบริการประชาชนเพือมุ่งสู่ความเป็นองค์กรชันเลิศดา้นการบริการ    
ดว้ยการปรับปรุงและพฒันาระบบเทคโนโลยีในการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ
มากขึน  รวมถึงพฒันารูปแบบการให้บริการทีสะดวก  รวดเร็ว เพิมช่องทางการ
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ให้บริการทีหลากหลาย พฒันาศกัยภาพของบุคลากร นาํนวตักรรมการปฏิบตัิงาน  
ทีทนัสมยั   มาใช ้เพือรองรับการบริหารราชการของผูบ้ ริหาร  เพือพฒันาให้
หน่วยงานก้าวไปสู่การเป็นองค์กรทีมีความเป็นเลิศ มีขีดสมรรถนะสูง สามารถ
ประสานการทาํงานดว้ยความรวดเร็ว คล่องตวั ให้การสนับสนุนการบริหารราชการ
ของผูอ้าํนวยการสาํนักไดอ้ย่างถูกตอ้ง มีประสิทธิภาพบนพืนฐานตามหลกัวิชาการ                    
หลกัจรรยาบรรณวิชาชีพ และหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี รวมถึงมีการ
ประเมินผลการปฏิบตัิราชการและประเมินผลความพึงพอใจทีมีต่อหน่วยงาน    
อย่างสมาํเสมอเพือสร้างความพึงพอใจต่อการให้บริการอย่างสูงสุด 

การทีองค์กรจะสามารถเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ ผูบ้ริหารตอ้งเป็น
ผูน้าํทางความคิดเพือการบริหาร และพฒันาทรัพยากรบุคคล (HRD Management) 
โดยเชือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นหัวใจสาํคญัในการเปลียนแปลงทังในระดบัองค์กร 
และระดบัประเทศ อีกทังมีความจาํเป็นตอ้งไดร้ับการพฒันาอย่างต่อเนือง เพือให้
เป็นผูม้ีความรู้ ความสามารถ  และพฤติกรรมทีเหมาะสมสําหรับการปฏิบตัิงาน       
ทีไดร้ับมอบหมายให้ประสบผลสํา เร็จ  บรรลุเ ป้าหมาย  ตามทีองค ์กรกําหนด           
มีความคิดริเริม (Initiative) และสร้างสรรค์สิงใหม่ให้เกิดขึนทังในปัจจุบนัและ
อนาคต  แต่การทีจะดาํเนินการไดน้ันจะตอ้งมีการวางแผนการพฒันาทรัพยากร
บุคคลเชิงกลย ุทธ์ โดยกําหนดกระบวนการพฒันา  การฝึกอบรม  การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตในการทาํงาน  เพือให้บุคลากรเกิดความรู้ ทกัษะ  สมรรถนะ  และ
ทศันคติทีสามารถปฏิบตัิงาน  และมีแรงจูงใจ  ผลกัดนัให้บรรลุเป้าหมายตามที
องค์กรกาํหนดเป็นสาํคญั 

ข้อเสนอ 
1. ควรมีการจดัทาํแผนการพฒันาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (Strategic 

HRD) โดยเฉพาะอย่างยิงการกาํหนดกระบวนการพฒันา การฝึกอบรม เพือให้ได้
บุคลากรมีความรู้ ทกัษะ สมรรถนะ โดยเฉพาะความรู้ในหน้าทีของตน ระเบียบ   
ขอ้กฎหมาย วิธีการปฏิบติังานทีจะสามารถนาํมาใช้ในการปฏิบติังานการกรองงาน 
เช่น กาํหนดหลกัสูตรฝึกอบรมความรู้ทีจะนาํมาใช้ในการปฏิบติังานกรองงาน โดย
เนือหาครอบคลุมความรู้ในหน้าทีของตน ระเบียบ ขอ้กฎหมาย วิธีการปฏิบตัิงาน 
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เป็นตน้ เพือผลกัดนัภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย พร้อมทงั มีการปฏิบติั 
ควบคุมกาํกบั ดูแลเพือให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามแผนทีกาํหนดไว  ้

2. ปรับปรุงรูปแบบเนือหาของบนัทึกสรุปเสนอผูบ้งัคบับญัชา ให้ไดใ้น
ความสมบูรณ์ ครบถว้นมากขึน ซึงผูบ้ริหารไม่ตอ้งอ่านทังหมด เพียงอ่านขอ้ความ
สัน  ๆ  และลงทา้ยว่าตอ้งการอะไร  เพือจะใช ้ดุลยพินิจต่อไป  หากสามารถสรุป
เนือหาในรูปแบบสัน  กะทดัรัด  เขา้ใจง่าย  พร้อมทังเพิมช่องทางให้ผูผ้ ่านเรือง         
ผูม้ีอาํนาจสังการจะไดใ้จความช ัดเจนสมบูรณ์ และจะทาํให้การปฏิบตัิงานของ        
ผูก้รองงานดีขึน รวดเร็วขึน เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากขึน และสร้างความ   
พึงพอใจต่อผูรั้บบริการมากขึน  

3. นาํบนัทึกสรุปตามรูปแบบดงักล่าวบนัทึกในคอมพิวเตอร์ เพือใช้เป็น
แบบฟอร์ม (Form) ให้เจา้หน้าทีนาํไปใช้ในการปฏิบตัิงานไดอ้ย่างรวดเร็ว และ
สะดวกในการตรวจสอบ  ติดตามผล  รวมถึงเผยแพร่ในเว ็บไซต์ (WebSite) ของ
หน่วยงาน  

4.  นําเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT) เขา้มาใช ้ในกรณีการขอ
เอกสารขอ้มูลเพิมเติม  หรือการแก้ไขเอกสาร  โดยให้จดัส่งเอกสารทีแก้ไขหรือ
ขอ้มูลเพิมเติมทางไปรษณียอ์ิเล็กทรอนิกส์ และใช้โปรแกรมวอทแอ๊ฟ (Whatapp) 
หรือโปรแกรมไลน์ (Line) ส่งเรืองทีไดส้รุปเสนอตามแบบฟอร์มผ่านทางอุปกรณ์
สือสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศพัท์มือถือ แท็ปเล็ต (Tablet) เพือช่วยร่น
ระยะเวลาในการจดัส่งขอ้มูล และทาํให้เสนอเรืองต่อผูบ้ริหารไดร้วดเร็วขึน 

5. ส่งเรืองให้เจา้หน้าทีภายในแต่ละส่วนงานทีรับผิดชอบการกลนักรอง
เรืองตรวจสอบกรณีการลงนามหนังสือภายนอกทีมีไปยงัส่วนราชการอืน  หรือ
หน่วยงานเอกชนแก ้ไขก่อน  เพือจะไดป้ระสานแก ้ไข  และสรุปเรืองในคราว
เดียวกนั โดยไม่ตอ้งแก้ไขอีก ช่วยทาํให้การปฏิบติังานมีความรวดเร็วมากขึน 

6. ปัญหาสําคญัเกิดจากการทีขา้ราชการมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบั
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยงานสารบรรณในระดบัปานกลาง  หรืออาจ
ไม่ให้ความสาํคญัในงานดงักล่าว ดงันัน ผูบ้ริหารควรสนับสนุนให้เจา้หน้าทีเขา้รับ
การฝึกอบรมทุกระดบั และทุกสายงาน 
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7. ลกัษณะงานตอ้งใช้เวลาในการดาํเนินการโดยต่อเนือง ฉับไว เพือให้

เสนองานไดอ้ย่างรวดเร็วและถูกตอ้ง ผูก้ลันกรองและตรวจสอบความถูกตอ้งของ
หนังสือ  ตอ้งอาศยัประสบการณ์ ความชํานาญ  และนําแนวทางการดาํเนินงาน         
ทีผ่านมา มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังานเพือป้องกนัความผิดพลาด 

8. นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ้เป็นระบบสนับสนุนในการ
กลนักรองงานเพือสะดวกในการสืบคน้ขอ้มูล ระเบียบ กฎหมายทีเกียวขอ้ง เพือเป็น
ขอ้มูลสนับสนุน และประกอบการพิจารณาวินิจฉัยสังการของผูบ้ริหาร ไดอ้ย่าง       
มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว 

9. เจา้หน้าทีปฏิบติัควรเอาใจใส่ และให้ความสาํคญักบัการจดัทาํหนังสือ
ราชการตรวจทานความเรียบร้อย ความถูกตอ้งของตวัสะกด ชือบุคคล ชือตาํแหน่ง 
ตลอดจนรูปแบบของหนังสือราชการในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยงาน
สารบรรณ พ.ศ.2526 และปรับปรุงแก้ไข (ฉบบัที 2) พ.ศ.2548 

ผลทคีาดว่าจะได้รับ 
การพฒันางาน ผูข้อรับการประเมินเสนอแนวทางการจดัการความรู้เพือ

พัฒนาบุคลากรของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม  ในด้านการ   
กลนักรองงานเพือเสนอผูบ้ริหาร โดยคาดวา่จะเกิดประโยชน์ในการปฏิบติังาน ดงันี 

1. การเสนอหนงัสือต่อผูมี้อาํนาจลงนาม จะสามารถเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยงิขึน 

2. การกรองงานสามารถสือความหมายได้ถูกต้อง ตรงประเด็นยิงขึน          
ทงัผูก้รองงาน ผูผ้า่นเรือง และผูมี้อาํนาจลงนามหนงัสือ 

3 .  ช่ ว ย ให้ ผู ้ป ฏิ บั ติ ง านกลันก รอ ง เ รื อ ง  และผู ้ มี อ ํา น า จล งน าม                        
จะเกษียนหนังสือลงนามหรือสังการได้ถูกต้องยิงขึน ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานทีเสนอเรือง 

4. ช่วยร่นระยะเวลาในการจดัส่งขอ้มูล การสืบคน้ขอ้มูล และเสนอเรือง      
ต่อผูบ้ริหารไดร้วดเร็วขึน 
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5. สะดวกในการจดัเกบ็และคน้หา ประหยดัเวลา และทรัพยากร 
6. ใช้เป็นตัวชีว ัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปี  และ

ประเมินผลการปฏิบติัราชการระดบับุคคล 
7.  บุคลากรภายในหน่วยงานไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเนือง เพือใหมี้ความ

พร้อมในการปฏิบติังาน 
8. ประชาชนหรือผูม้ารับบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทีมาใชบ้ริการ          

เกิดความพึงพอใจสูงสุด 

ตวัชีวดัความสําเร็จ 
ร้อยละความสําเร็จในการจัดการความรู้เพือพฒันาบุคลากรของสํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มจงัหวดั ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
 
 


