
ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ (สวทช.) 1

การปรับปรุงกระบวนการท างาน
เพื่อลดความผิดพลาดของเอกสารติดต่อราชการ

น าเสนอโดย
นางสุปราณ ีบุญวงษ์
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1. บทสรุปของผู้บริหาร
2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน
3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ" 
4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 
5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 
6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน และประโยชน์ที่ได้รับ
7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข
8. ความท้าทายต่อไป 
9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน 
10. เอกสารอ้างอิง

หัวข้อน าเสนอ

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ (สวทช.)
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1.บทสรุปของผู้บริหาร

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ (สวทช.)

Sample Text

เพิ่มทักษะการปฏิบัติงานของ
พนักงาน และสามารถแก้ปัญหา
งานที่ท าอยู่ให้เกิดความต่อเนื่อง

พัฒนากระบวนการภายใน และ  
การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมด้วยหลัก
ของการพัฒนาคน พัฒนางาน และ

พัฒนาทีมงาน

จัดท าหลักสูตร และเผยแพร่ความรู้  
เรื่องมาตรฐานการจัดท าหนังสือ  

ติดต่อราชการที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย

บรรลุเป้าหมายร่วมกัน พนักงานมี
ศักยภาพเพิ่มขึ้น เอกสารผิดพลาด 
และเวลาที่ต้องแก้ไขลดลง ต้นทุน

ค่าแรงการท างานลดลง
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1.บทสรุปของผู้บริหาร (ต่อ)

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ (สวทช.)

จาก 141.15 ชม. เหลือ 2.25 ชม. คิดเป็น 98.29%

จาก 42,375 บาท เหลือ 725 บาท คิดเป็น 98.29% 

เอกสารผิดพลาดลดลงจาก 30% เหลือ 8%

เผยแพร่ความรู้ และจัดท าสื่อมาตรฐานของเอกสารตดิตอ่ราชการ 

จัดกิจกรรม Knowledge sharing

☺ ลดระยะเวลาแก้ไขเอกสาร

☺ ลดต้นทุนค่าแรงในการแก้ไขเอกสาร

☺ เพิ่มคุณภาพของเอกสารติดต่อราชการ

☺ สร้างมาตรฐานการปฏบิัติงาน

☺ สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้
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2. ข้อมูลเก่ียวกับองค์กรและหน่วยงาน

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ (สวทช.)

• วิจัย พัฒนาและวิศวกรรม และ
สนับสนุนการวิจัยพัฒนาและ
วิศวกรรมของภาครัฐบาล 
ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา 

• ส่งเสริมความร่วมมือด้านวิจัย 
พัฒนาและวิศวกรรมเพื่อพัฒนา
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ระหว่าง
ภาครัฐบาล ภาคเอกชน และ
สถาบันการศึกษา ตลอดจนนานา
ประเทศ

• ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ สอบเทียบ
มาตรฐานและความถูกต้อง
ของอุปกรณ์

• ให้บริการข้อมูลและให้
ค าปรึกษาทางเทคโนโลยี

• สนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะ    
ในการเลือก และรับเทคโนโลยี
จากต่างประเทศ
• จัดการโครงการลงทุนและ

โครงการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ
การรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากต่างประเทศ

ด าเนินการและส่งเสริม
• การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศ 

• การพัฒนาก าลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยทีั้งใน
ภาครัฐบาลและภาคเอกชน

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง สวทช. 
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2. ข้อมูลเก่ียวกับองค์กรและหน่วยงาน

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ (สวทช.)

วิสัยทัศน์ สวทช.

ค่านิยมหลัก

เป้าหมาย สวทช.

Power to
Lead

• Nation First

• S&T Excellence

• Teamwork

• Deliverability

• Accountability and Integrity

“พันธมิตรร่วมทางที่ดี สู่สังคมฐานความรู้
ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

สร้างผลงานตอบเป้าหมาย
ประเทศเพื่อส่งเสริมระบบ
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
และส่งเสริมคนไทยสู่
ศตวรรษที่ 21

เป้าหมายประเทศ
• ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
• ประเทศไทย 4.0, S-Curves
• เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
• เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษ 21
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2. ข้อมูลเก่ียวกับองค์กรและหน่วยงาน

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ (สวทช.)

ความถูกต้อง ความครบถ้วน

ความรวดเร็ว และความตรงต่อเวลา

ความเป็นเลิศ

ความสอดคล้องต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง

ความถูกต้องตามหลักจริยธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้

ความเชื่อมโยงในองค์รวม

นโยบายคุณภาพ สวทช.

สวทช. ด าเนินกิจกรรมด้านบริหารคุณภาพตั้งแต่ปี 2537  
โดยน าระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 เข้ามาด าเนินการ       
ให้เป็นมาตรฐานสากล

Cr. https://th.wikipedia.org/wiki/PDCA
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3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง
ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ" 

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ (สวทช.)

☺ ลดต้นทุนในการใช้ทรัพยากร

☺ พิจารณาให้ความเห็นในหนังสือได้รวดเร็ว
☺ ลดเวลาในการท างาน

ผู้บริหาร

ผู้รับบริการ

มีความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดท าหนังสือ/เอกสารราชการ

สามารถจัดท าเอกสารด้วยรูปแบบที่ถูกต้อง และใช้ค าที่เหมาะสม

มีแหล่งสืบค้นและมี Template มาตรฐานที่ใช้งานได้สะดวก



4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ (สวทช.)

 แนะน า/บอกกล่าวให้
ปรับปรุงแก้ไขเอกสารเมื่อ
พบเอกสารผิดพลาด

 ส่งคืนต้นเรื่องเพื่อแก้ไข

9

พบว่า... พนักงานยังไม่
สามารถปฏิบัติงาน และ
แก้ปัญหางานได้อย่างต่อเนื่อง

 ขาดความรู้ที่ถูกต้องใน
การจัดท าเอกสารราชการ

 ไม่มีแหล่งสืบค้นข้อมูลที่
ช่วยสนันสนุนการท างาน
ที่เป็นมาตรฐาน

การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดของเอกสารติดต่อราชการ



ตัวชี้วดั

ร้อยละความ
ผิดพลาดของ

เอกสารทกุประเภท
ที่ได้รบัจาก

ส่วนงานภายใน

10

4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ (สวทช.)

เป้าหมาย
ลดจ านวนเอกสารผิดพลาด และระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้ได้  
ไม่น้อยกว่า 50% ภายในปีงบประมาณ 2560

เผยแพร่ข้อมูลช่วยเหลือ   
การจัดท าหนังสือราชการ 
บนระบบ NSTDA Intranet

สร้าง Template มาตรฐาน
และ checklist บน  Wiki 

“ส ารวจพบเอกสารผิดพลาด
ที่ต้องแก้ไขคิดเป็น 30%”
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ (สวทช.)

อัตราส่วนเอกสารที่แก้ไขเปรียบเทียบ ก่อน-หลัง

ปี 2560 เอกสารที่ต้องแก้ไขลดลงจาก 30% → 10%
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ (สวทช.)

เอกสารที่ไม่ต้องแก้ไข

เอกสารที่ต้องแก้ไข

เอกสารที่ไมต่อ้ง
แก้ไข 90% เอกสารที่ตอ้ง

แก้ไข 10%
สายพัฒนาก าลังคนทาง S&T 9%

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเกษตร 51%

สายบริหารการวิจัยและ
พัฒนา 13%

สายงานกิจการพิเศษ 20%

สายงานกลยุทธ์องค์กร 7%

บรรลุเป้าหมายปี 2560 
เอกสารทีต่้องแกไ้ขลดลงจาก 30% --> 10%

ภายในเอกสารทีต่้องแก้ไข 10% พบว่า...

51%



5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

14
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ (สวทช.)

 ปรับปรุงข้อมูลแหล่งสืบค้นด้ำนหนังสือ/เอกสำรติดต่อรำชกำรบน     
NSTDA Intranet ให้มีข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ

 เผยแพร่สำระส ำคัญของกำรจัดท ำหนังสือ/เอกสำรติดต่อรำชกำร      
บนคลังทรัพยำกรกำรศึกษำแบบเปิด https://oer.learn.in.th      

(โครงกำรระบบสื่อออนไลน์เพื่อกำรเรียนรู้ทำงไกล)

 พัฒนำหลักสูตรและจัดบรรยำย (Knowledge sharing) 
 บันทึกวิดีโอกำรบรรยำยเพื่อทบทวนควำมรู้ได้อย่ำงต่อเนื่อง
 จัดท ำสื่อสรุปสำระส ำคัญของกำรจัดท ำหนังสือ                     

เอกสำรรำชกำร และสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ด้วย QR Code

 เก็บข้อมูลตรวจสอบผลลัพธ์กับเป้ำหมำย
 วิเครำะห์ผลที่ได้จำกกำรปรับปรุงกำรท ำงำน
 ประเมินผล/รับ feedback จำกผู้เข้ำรับกำรอบรม

 ประชุมส ำรวจสภำพปัญหำ และก ำหนดเป้ำหมำย     
กำรท ำงำนร่วมกัน

 วิเครำะห์สำเหตุ และวำงแผนแนวทำงกำรด ำเนินงำน
 ลงพื้นที่สอบถำมควำมเห็น และควำมต้องกำรของ 

กลุ่มเป้ำหมำย

มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการภายในและการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ (สวทช.)

สอบถามความต้องการของพนักงานกลุ่มเป้าหมาย

จัดกิจกรรมบรรยาย Knowledge sharing

จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ และเข้าถึงข้อมูลได้ด้วย QR Code

ปรับปรุงแหล่งสืบค้นบน NSTDA Intranet

ส ำนักผู้อ ำนวยกำร
Office of the President
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ (สวทช.)
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ (สวทช.)

https://central.nstda.or.th/wiki2/oop/start
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ (สวทช.)
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ (สวทช.)

เอกสำรท่ีไม่ต้องแก้ไข
เอกสำรท่ีต้องแก้ไข

เอกสารที่ไม่ต้อง
แก้ไข 90%

เอกสารที่ต้อง
แก้ไข 10%

(ส.ค.60)

เอกสำรท่ีไม่ต้องแก้ไข เอกสำรท่ีต้องแก้ไข

เอกสารที่ไม่ต้อง
แก้ไข 92% เอกสารที่ต้อง

แก้ไข 8%

(มิ.ย.61)

ปี 2560 – 2561 เอกสารที่ต้องแก้ไขลดลงจาก 30% → 10% → 8% 
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ (สวทช.)

เป้าหมาย ลดจ านวนเอกสารผิดพลาด และระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้ได้                  
ไม่น้อยกว่า 50% ภายในปีงบประมาณ 2560

☺ ลดระยะเวลาแก้ไขเอกสารจาก 141.15 ชม. เหลือ 2.25 ชม. คิดเป็น 98.29%
☺ เพิ่มคุณภาพของเอกสารติดต่อราชการ (ความผิดพลาดลดลงจาก 30% เหลือ 8%)
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ (สวทช.)

เอกสารสถาบันจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 

สิงหาคม 2560

51% 17%

มิถุนายน 2561
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ (สวทช.)

☺ ลดต้นทุนค่าแรงของเวลา
การแก้ไขเอกสารที่ผิดพลาด
จาก 42,375 บาท (ปี 2560)

ลดลงเหลือ 725 บาท (ปี 2561) 

ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น      
คิดเป็น 98.29%

หมายเหตุ 
ต้นทุนค่าแรงมาตรฐานระดับเจ้าหน้าท่ี ชั่วโมงละ 300 บาท หรือนาทีละ 5 บาท
เลขานุการผู้บริหาร 1 คน ใช้เวลาเฉลี่ย 10 นาที ในการแก้ไขเอกสาร 1 ชุด
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7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ (สวทช.)

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา

• พนักงานท างานด้วยความ   
เร่งรีบไม่ได้ตรวจทาน

• น าตัวอย่างหนังสือเดิมมา
ปรับปรุงแต่ไม่ได้ใจความ
ครบถ้วน

• ให้ความส าคัญเรื่องการท า
เอกสารเป็นล าดับท้ายๆ 

• ก าหนดให้แนบเอกสารใน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

• ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานใน 
NSTDA Intranet

• ให้ค าแนะน าการจัดท าหนังสือ
ไปในแนวทางเดียวกัน

• ทบทวน/เผยแพร่ข้อมูลใหม่ๆ 
ของการท าเอกสารราชการ
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8. ความท้าทายต่อไป 

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ (สวทช.)

ทบทวน 

ปรับปรุง

เรียนรู้

พัฒนา

ปี 2560 : เม่ือประเมินโครงการในไตรมาส 4 ยังปรากฏความผิดพลาดของ
เอกสาร แม้เอกสารที่ต้องแก้ไขลดลงจากร้อยละ 30 เหลือร้อยละ 10 และ
บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้

ทีมงานจึงได้ตกลงร่วมกันทีจ่ะปรับปรุงและพฒันากระบวนการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเน้นพฒันากระบวนการภายในและการสือ่สารแบบมีส่วนร่วม

➢ เรียนรู้ และประยุกต์ใช้แนวทางการท างานของผู้บริหาร
➢ ปรับปรุงกระบวนการเพือ่ลดความผิดพลาดของเอกสารจาก 8% → 4% → 0%
➢ พิจารณาบรรจุหัวขอ้การจดัท าหนังสือ/เอกสารตดิตอ่ราชการในหลักสตูร

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
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9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน 

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ (สวทช.)

ความสนใจ และการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ 

การมีส่วนร่วมของทีมงานในการวิเคราะห์ปัญหา โดยมี
ความคาดหวังถึงประโยชน์ของผู้รับบริการเปน็ส าคัญ

การให้ความสนับสนุนของฝ่ายบริการความรู้ทาง S&T 

การให้รางวัลเพื่อเป็นแรงเสริมกับหน่วยงานที่ท าเอกสาร  
ผิดพลาดน้อยที่สุด
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9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน 

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ (สวทช.)

มีความเข้าใจการจัดท าเอกสารที่ถูกต้อง

มีคู่มือช่วยท างานให้ง่ายขึ้น

มีแหล่งสืบค้นที่ใช้งานง่ายและสะดวก สร้างสรรค์และพัฒนางานร่วมกันเป็นทีม

ส่วนรวมได้ประโยชน์จากการพัฒนางาน

เปลี่ยนอุปสรรคเป็นโอกาสที่ได้เรียนรู้

ผู้ร่วมกิจกรรม คณะท างาน

ไดป้ระโยชน์จากสื่อประชาสัมพันธ์ ฝึกทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
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10. เอกสารอ้างอิง

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ (สวทช.)

https://slildemodel.com
https://www.freepik.com
https://www.flaticon.com

https://i.nstda.or.th/web/intranet

https://th.wikipedia.org/wiki/PDCA

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๘

ความรู้พี้นฐานในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ ส านักงาน ก.พ.
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ถาม - ตอบ

ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำติ (สวทช.)


