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สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)
พัฒนำกระบวนกำรทำงำนเพื่อเพิ่มทักษะให้พนักงำนสำมำรถปฏิบัติงำนและแก้ปัญหำในงำนที่ทำอยู่ ให้เกิด
ควำมต่อเนื่องได้ โดยผ่ำนกระบวนกำรถ่ำยทอดควำมรู้แบบมีส่วนร่วม รวมทั้ง กำรจัดทำองค์ควำมรู้เพื่อเผยแพร่ให้
พนักงำนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลและเรียนรู้ด้วยตนเองโดยสะดวก ส่งผลให้พนักงำนสำมำรถจัดทำหนังสือ/เอกสำร
ติดต่อรำชกำรได้ตรงตำมระเบียบสำรบรรณ สำมำรถสื่อสำรควำมหมำยได้ถูกต้อง ตรงประเด็นมำกยิ่งขึ้น ประกอบ
กับรูปแบบกำรพัฒนำงำนที่สร้ำงขึ้นนี้ ยังนำมำใช้เป็นตัวอย่ำงสำหรับกำรปฏิบัติงำนให้กับพนักงำนในรุ่นต่อๆ ไปได้
จึงเป็นกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตกำรทำงำนที่ดีขึ้น เอื้อให้พนักงำนได้มีช่องทำงเพิ่มพูนควำมรู้เพื่อพัฒนำศักยภำพ
ตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้งำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)
1) ลดระยะเวลำในกำรแก้ไขเอกสำรที่ผิดพลำด จำก 141.25 ชม. เหลือ 2.42 ชม. คิดเป็น 98.29%
2) ลดต้นทุนค่ำแรงของเวลำกำรแก้ไขเอกสำรทีผ่ ิดพลำดจำก 42,375 บำท ลดลงเหลือ 725 บำท คิดเป็น 98.29%
(ต้นทุนค่ำแรงมำตรฐำนระดับเจ้ำหน้ำที่ ชั่วโมงละ 300 บำท หรือนำทีละ 5 บำท)
3) เพิ่มคุณภำพของหนังสือ/เอกสำรติดต่อรำชกำรให้ดียิ่งขึ้น นำไปสู่ภำพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงำน
4) สร้ำงมำตรฐำนกำรปฏิบัตงิ ำนด้ำนเอกสำรติดต่อรำชกำร และสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรแห่งกำรเรียนรู้
กำรอนุญำตให้มลู นิธิฯ จัดให้ผสู้ นใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผูส้ มัครนี้ได้
[ ] อนุญำต
[ ] ไม่อนุญำต
กำรอนุญำตให้มลู นิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่นำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผูส้ มัครนี้ได้
[ ] อนุญำต
[ ] ไม่อนุญำต
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บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงกระบวนการทางานเพื่อลดความผิดพลาดของเอกสารติดต่อราชการ
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ :
ส ำนั ก งำนพั ฒ นำวิ ท ยำศำสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชำติ (สวทช.) เป็ น หน่ ว ยงำนในก ำกั บ ของ
กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นโดยพระรำชบัญญัติพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534
โดยมีคณะกรรมกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (กวทช.) กำกับดูแลทิศทำงกำรดำเนินงำน มีพันธกิจ
ในกำรนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและกำรออกแบบมำพัฒ นำผู้ประกอบกำรไทยด้วยกำรสร้ำงสรรค์
งำนวิจัยพัฒนำ ตลอดจนผลักดันกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีไปสู่กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ ด้วยกลไกต่ำงๆ ตั้งแต่กำร
พัฒนำกำลังคน พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน พัฒนำองค์ควำมรู้เพื่อเผยแพร่ รวมถึงกลไกด้ำนกำรเงิน เพื่อส่งเสริมและ
ผลักดันให้ผู้ประกอบกำรไทยสำมำรถยกระดับควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันด้ำนเทคโนโลยี และพัฒนำองค์กรให้
เจริญเติบโตได้อย่ำงยั่งยืน ด้วยกำรดำเนินงำนร่วมกันของศูนย์วิจัยแห่งชำติ 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ (BIOTEC) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ (MTEC) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) ศูนย์นำโนเทคโนโลยีแห่งชำติ (NANOTEC) ศูนย์บริหำรจัดกำรเทคโนโลยี
(TMC) และสถำบันกำรจัดกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร รวมถึง ส ำนักงำนกลำง ที่มีส ำยงำนบริห ำร เป็น
หน่วยงำนสนับสนุนกำรทำงำนของศูนย์ต่ำงๆ ของ สวทช.
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย :
สวทช. ให้ควำมสำคัญด้ำนกำรบริหำรจัดกำรภำยในที่มีประสิทธิภำพเพื่อสนับสนุน กำรดำเนินงำนทุกส่วน
ภำยในองค์กรให้สำมำรถขับเคลื่อนไปยังเป้ำหมำยที่ตั้งไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด เช่น กำรดำเนินกิจกรรมด้ำน
บริหำรคุณภำพภำยในองค์กรมำตั้งแต่ปี 2537 โดยมีกำรนำระบบบริหำรคุณภำพ ISO 9001 เข้ำมำดำเนินกำรให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล เพื่อให้เกิดควำมเชื่อมั่นได้ว่ำกระบวนกำรต่ำงๆ ได้รับกำรควบคุมและสำมำรถตรวจสอบ
ได้อย่ำงมีคุณภำพและเกิดประสิทธิภำพ ด้วยกำรกำหนดคุณลักษณะผลงำนที่มีคุณภำพขององค์กรไว้ ดังนี้
นโยบายคุณภาพ
1. ควำมถูกต้อง ควำมครบถ้วน
2. ควำมรวดเร็ว และควำมตรงต่อเวลำ
3. ควำมเป็นเลิศ
4. ควำมสอดคล้องต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
5. ควำมถูกต้องตำมหลักจริยธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้
6. ควำมเชื่อมโยงในองค์รวม
ซึ่ง นโยบำยคุณภำพดังกล่ำว ตรงกั บ คุณลัก ษณะกำรส่ง มอบผลงำนตำมภำรกิ จของส ำนัก ผู้อำนวยกำร
สำนักงำนกลำง ด้ำนกำรจัดทำหนังสือและเอกสำรติดต่อรำชกำร ทั้งยังสอดคล้องตำมค่ำนิยมหลัก (Core Values)
ของ สวทช. โดยเฉพำะเรื่องกำรทำงำนเป็นทีมที่พร้อมช่วยเหลือกัน ด้วยควำมเข้ำใจห่วงใยซึ่งกันและกัน และกำร
สื่อสำรสองทำงเพื่อเป้ำหมำยเดียวกัน (Teamwork) และเรื่องควำมมุ่งมั่นที่จะส่งมอบงำนที่มีคุณภำพ ตรงตำม
คำมั่นสัญญำเพื่อควำมพึงพอใจของลูก ค้ำภำยในและลูกค้ำภำยนอก มุ่งเน้นผลลัพธ์ มีควำมมุ่งมั่น กระตือรือร้น
ยึดถือคำมั่นสัญญำ มีควำมคล่องตัว (Deliverability)
ด้วยนโยบำยคุณภำพขององค์กร ทำให้ปฏิเสธไม่ได้ว่ำกำรบริหำรงำนเอกสำร หรืองำนสำรบรรณ เป็นกลไก
สำคัญลำดับต้นของหน่วยงำนต่ำงๆ ในทุกระดับที่ต้องใช้ทักษะกำรสื่อสำรเป็นสื่อในกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุเป้ำหมำย
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ตำมวัตถุป ระสงค์ เจ้ำหน้ำที่บ ริหำรงำนทั่วไป เลขำนุก ำรผู้บริห ำร ตลอดจนพนักงำนผู้ปฏิบัติงำนในหน่วยงำน
จำเป็นต้องมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงดีและมีคุณภำพ สำมำรถสื่อควำมหมำยได้ถูกต้อง ตรง
ประเด็น และเข้ำใจตรงกัน ทั้งนี้เพื่อให้กำรบริหำรงำนเอกสำรของหน่วยงำนดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย เป็นระบบ
ที่ให้ควำมสะดวก ถูกต้องตำมระเบียบ มีประสิทธิภำพ ประหยัดเวลำ แรงงำน และค่ำใช้จ่ำย ทั้งยังช่วยลดควำมเสี่ยง
ที่อำจเกิดขึ้นจำกควำมผิดพลำดของหนังสือติดต่อรำชกำร ส่งเสริมให้เกิดภำพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
ค่านิยมหลัก (Core Values) ของ สวทช. ประกอบด้วย
- Nation First : คำนึงถึงประโยชน์ของชำติและส่วนรวมเป็นหลัก มีจิตสำนึกและควำมรับผิดชอบต่อสังคม
มีควำมเสียสละ คิดถึงทิศทำงของส่วนรวม
- Science and Technology Excellence : กำรยึดมั่นในกำรสร้ำงควำมเป็นเลิศในทุกสิ่งที่ทำ อันเกิดจำก
กำรใฝ่รู้ ริเริ่มและสร้ำงสรรค์ ด้วยมำตรฐำนสูงสุด
- Teamwork : กำรทำงำนเป็นทีมที่พร้อมช่วยเหลือกัน ด้วยควำมเข้ำใจห่วงใยซึ่งกั นและกัน และกำร
สื่อสำรสองทำงเพื่อเป้ำหมำยเดียวกัน กล้ำวิพำกษ์เชิงสร้ำงสรรค์ เปิดใจ รับฟัง มีน้ำใจ ห่วงใย พร้อมแบ่งปัน
- Deliverability : ควำมมีควำมมุ่งมั่นที่จะส่งมอบงำนที่มีคุณภำพ ตรงตำมคำมั่นสัญญำเพื่อควำมพึงพอใจ
ของลูกค้ำภำยในและลูกค้ำภำยนอก มุ่งเน้นผลลัพธ์ มีควำมมุ่งมั่น กระตือรือร้น ยึดถือคำมั่นสัญญำ มีควำมคล่องตัว
- Accountability and Integrity : เป็นมำกกว่ำควำมรับผิดชอบ เพรำะหมำยถึงควำมมีจริยธรรม โปร่งใส
มีวินัยต่อกูฏระเบียบ กติกำ กล้ำยืนหยัด ทำในสิ่งที่ถูกต้อง และควำมซื่อสัตย์ต่อองค์กรและสำยงำนอำชีพ
รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า)
สำนักผู้อำนวยกำร สำนักงำนกลำงได้ มีกำรปรับปรุงกระบวนกำรทำงำน เพื่อลดจำนวนเอกสำรผิดพลำดที่
ต้องแก้ไข โดยใช้ระบบควบคุมภำพ Q.C.C. และหลักกำร PDCA เป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำน และมีควำมคำดหวัง
ถึงประโยชน์ที่ผู้รับบริกำรจะได้รับ คือ ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องของกำรจัดทำหนังสือ/เอกสำรติดต่อรำชกำร อันจะส่งผล
ให้สำมำรถนำเสนอเอกสำรถึงผู้บริหำรพิจำรณำให้ควำมเห็น ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งยังลดปริมำณกำรใช้กระดำษ ลด
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรพิมพ์ที่ผิดพลำด และสร้ำงควำมพึงพอใจในที่สุด
ปีงบประมำณ 2560 เป็นปีแรกที่เริ่มต้นจัดตั้งกลุ่มเพื่อให้สมำชิกได้ร่วมกันสำรวจปัญหำและพบว่ำ เอกสำร
ที่จะนำเสนอผู้บริหำรเพื่อพิจำรณำมีควำมผิดพลำดคิดเป็นร้อยละ 30 จึงกำหนดเป้ำหมำยที่จะลดจำนวนเอกสำร
ผิดพลำดที่ต้องแก้ไขให้ได้ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 50 ภำยในปีงบประมำณ 2560 และเมื่อวิเครำะห์สำเหตุด้วยแผนผัง
ก้ำงปลำ (Cause and Effect Diagram) พบว่ำสำเหตุหลักที่เป็นปัญหำสำคัญลำดับต้นๆ ของควำมผิดพลำดมำจำก
พนักงำนขำดควำมรู้ที่ถูกต้องในกำรจัดทำเอกสำร และขำดข้อมูลช่วยสนับสนุนกำรทำงำนที่เป็นมำตรฐำน สมำชิกจึง
ได้ร่วมกันกำหนดแผนกำรแก้ไข โดยพัฒนำองค์ควำมรู้เพื่อประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลช่วยเหลือกำรจัดทำ
หนั ง สื อ /เอกสำรติด ต่อ รำชกำร และสร้ำง Template มำตรฐำนรวมถึง Checklist ต่ ำ งๆ บนระบบหลัก ของ
หน่วยงำนที่พนักงำนทุกคนเข้ำถึงได้ทุกที่ทุกเวลำ (NSTDA intranet) ตลอดจนให้คำแนะนำช่วยเหลือตรวจสอบ
เอกสำรหน้ำงำนจริง ทำให้เอกสำรที่ต้องแก้ไขลดลงจำกร้อยละ 30 เหลือร้อยละ 10 ภำยในปีงบประมำณ 2560
และบรรลุตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
สมำชิกกลุ่มได้นำโครงกำรดังกล่ำวกลับมำทบทวน นำผลที่ตรวจสอบแล้วกลับมำพิจำรณำในรำยละเอียดลึก
ลงไป ทำให้พบว่ำยังปรำกฏฝ่ำยหนึ่งที่ยังจัดทำเอกสำรไม่ถูกต้อง และพบควำมผิดพลำดของเอกสำรถึงร้อยละ 51
สมำชิก กลุ่มจึงได้ พิจ ำรณำร่วมกั นและมีควำมเห็นว่ำแผนกำรแก้ไขปัญหำที่ผ่ำนมำอำจจะยัง ไม่ ครอบคลุมเพียง
พอที่จะสำมำรถขจัดปัญหำได้ทั้งหมด ประกอบกับฝ่ำยที่ยังประสบปัญหำนั้น เป็นฝ่ำยที่ได้จัดตั้งขึ้นมำใหม่ บุคลำกร
อำจจะยังขำดควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเรื่องกำรจัดทำเอกสำรติดต่อรำชกำร สมำชิกกลุ่มจึงตกลงร่วมกันที่จะปรับปรุง
และพัฒนำกระบวนกำรทำงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อช่วยสนับสนุนกำรทำงำนด้ำนเอกสำรของหน่วยงำนต่ำงๆ ให้เกิด
กำรเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่ำงเห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรมต่อไปในปีงบประมำณ 2561 ซึ่งเมื่อทำกำรวิเครำะห์สำเหตุ
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อีกครั้งพบว่ำสำเหตุที่ทำให้เอกสำรผิดพลำด ยังคงเป็นสำเหตุในลักษณะเดี ยวกับปีงบประมำณ 2560 โดยสำมำรถ
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ 1) สำเหตุของปัญหำที่เกิดจำกกระบวนกำรทำงำนภำยในร้อยละ 85 และ 2) สำเหตุที่
เป็นปัจจัยเหนือกำรควบคุมร้อยละ 15
ดังนั้นมำตรกำรกำรแก้ไขในครั้งนี้ จึง มุ่งเน้นกำรพัฒนำกระบวนกำรภำยในและกำรสื่อสำรแบบมีส่วนร่วม
ของพนักงำน ด้วยหลักของกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน และพัฒนำทีมงำน ดังนี้
1. ลงพื้นที่สอบถำมควำมเห็นและต้องกำรของพนักงำนกลุ่มเป้ำหมำย
2. พัฒนำหลักสูตรกำรบรรยำยเฉพำะขององค์กร (Knowledge sharing) และจัดทำคู่มือ Full Paper
3. ปรับปรุงข้อมูลแหล่งสืบค้นด้ำนหนังสือ/เอกสำรติดต่อรำชกำรบน NSTDA Intranet ให้มีตัวอย่ำง
ที่หลำกหลำยมำกขึ้นสำมำรถนำไปใช้เป็นแนวทำงกำรทำงำนได้ทันที
4. บันทึกวิดีโอกำรบรรยำยเพื่อสำมำรถกลับมำทบทวนเนื้อหำควำมรู้ได้อย่ำงต่อเนื่อง
5. จัดทำ Poster สรุปสำระสำคัญ (Help Information) และสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ด้วย QR Code
6. เผยแพร่ข้ อ มู ล สำระส ำคัญ ของกำรจัด ท ำหนั ง สือ/เอกสำรติ ดต่ อ รำชกำร บนคลั ง ทรัพยำกร
กำรศึกษำแบบเปิด https://oer.learn.in.th (โครงกำรระบบสื่อออนไลน์เพื่อกำรเรียนรู้ทำงไกล)
ซึ่งจำกกำรดำเนินงำนโครงกำรปรับปรุงกระบวนกำรอย่ำงต่อเนื่อง พบว่ำเอกสำรผิดพลำดที่ต้องแก้ไขตลอด
ระยะเวลำ 16 เดือน (กุมภำพันธ์ 2560 - มิถุนำยน 2561) ลดลงจำกร้อยละ 30 เหลือร้อยละ 10 และร้อยละ 8
ตำมลำดับ แสดงให้เห็นว่ำมำตรกำรกำรแก้ไขมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่ำงชัดเจน อีกทั้งพนักงำนได้พัฒนำ
ทั ก ษะกำรทำงำนเพื่ อบรรลุเป้ำหมำยร่วมกัน จึง ที่ เป็น ประโยชน์โ ดยตรงต่อบุคลำกรในหน่วยงำน ทั้ ง นี้สำมำรถ
สรุปผลกำรดำเนินงำนได้ดังนี้
1. ลดระยะเวลำในกำรแก้ไขเอกสำรที่ผิดพลำด จำก 141.25 ชม. เหลือ 2.42 ชม. คิดเป็น 98.29%
2. พนั ก งำนมี ศัก ยภำพเพิ่ ม ขึ้น จริง สำมำรถแก้ ไ ขปัญ หำในงำนที่ ท ำอยู่ ไ ด้แ ละเกิ ดควำมต่อ เนื่องในกำร
ดำเนินงำน โดยเฉพำะฝ่ำยที่ประสบปัญหำเรื่องกำรจัดทำเอกสำร สำมำรถลดควำมผิดพลำดของเอกสำร
จำกเดิมร้อยละ 51 เหลือเพียงร้อยละ 17
3. ลดต้นทุนค่ำแรงของเวลำกำรแก้ไขเอกสำรที่ผิดพลำดจำก 42,375 บำท ลดลงเหลือ 725 บำท คิดเป็น
98.29% (ต้นทุนค่ำแรงมำตรฐำนระดับเจ้ำหน้ำที่ ชั่วโมงละ 300 บำท หรือนำทีละ 5 บำท)
4. จัดท ำหลัก สูตรและเผยแพร่องค์ควำมรู้ของหน่วยงำนเรื่องมำตรฐำนกำรจัดทำหนัง สือ/เอกสำรติดต่อ
รำชกำรที่สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย
5. ส่งเสริมให้คุณภำพชีวิตในกำรทำงำนดีขึ้น
6. ได้พัฒนำทักษะกำรถ่ำยทอดควำมรู้ในบทบำทของกำรเป็นวิทยำกรผู้บรรยำย
 วันที่ 29 มี.ค.2561 ผู้เข้ำฟังบรรยำยจำนวน 43 คน (เฉพำะพนักงำน NANOTEC)
 วันที่ 16 พ.ค.2561 ผู้เข้ำฟังบรรยำยจำนวน 81 คน (พนักงำนสำนักงำนกลำง)
 วันที่ 24 พ.ค.2561 ผู้เข้ำฟังบรรยำยจำนวน 75 คน (พนักงำนสำนักงำนกลำง)
 วันที่ 8 มิ.ย.2561 ผู้เข้ำฟังบรรยำยจำนวน 31 คน (เฉพำะฝ่ำยกำรเงิน/ฝ่ำยกฎหมำย)
 วันที่ 29 พ.ย.2561 ผู้เข้ำฟังบรรยำยจำนวน 11 คน (เฉพำะงำนวิทยำศำสตร์ในโรงเรียนชนบท)
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ความรู้ความเข้าใจเนื้อหาหลักสูตร
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