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นางพัชราภรณ์ อินทรี ยงค์ ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี พูดถึงการทางานในฐานะผู้ขบั เคลื่อนองค์กรว่า
ตามนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา ซึง่ มุง่ มัน่ ที่จะพัฒนาประเทศให้ มีความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน
โดยการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศในด้ านต่าง ๆ ด้ วยการปรับแก้ จัดระบบ และคิดค้ นแนวทางการพัฒนา เพื่อให้
ประเทศมีความเจริ ญมีความพร้ อมรองรับกับโอกาสและโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วที่เรี ยกว่า “นโยบาย
ไทยแลนด์ ๔.๐” ซึง่ ได้ ให้ ความสาคัญกับการเตรี ยมคน รวมถึงการปฏิรูปและการเพิ่มประสิทธิภาพราชการด้ วย
นางพัชราภรณ์ อินทรี ยงค์ กล่าวว่า ในฐานะที่ได้ รับมอบหมายให้ กากับการทางานของสานักงานปลัด
สานักนายกรั ฐ มนตรี (สปน.) ซึ่ง เป็ นหน่วยงานสนับสนุนการปฏิ บัติราชการของนายกรั ฐ มนตรี และสานัก
นายกรัฐมนตรี จึงต้ องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการทางาน เพื่อให้ สอดรับกับนโยบายดังกล่าวในทุกมิติ
1.ปรับเปลี่ยน
กาหนดกรอบแนวทางการทางานในมิตใิ หม่ ด้ วยการปรับแนวคิดเปลี่ยนกลยุทธ์ในการทางาน
ให้ เหมาะสมกับสภาพการณ์ ยุคสมัย และเป็ นเชิงรุกมากยิ่งขึ ้น โดยจะน้ อมนาศาสตร์ พระราชาและวิถีการ
ทรงงานในพื ้นที่ของในหลวง รัชกาลที่ ๙ มาเป็ นเข็มทิศในการทางานเพื่อประชาชน จะเน้ นการก้ าวเข้ าหา
ประชาชน สะท้ อนความต้ องการที่แท้ จริง เพื่อนามาเป็ นโจทย์ในการปรับปรุงแก้ ไขการทางาน เร่งเดินหน้ าทา
ความเข้ าใจ เข้ าถึง และพัฒนาความเป็ นอยูข่ องประชาชนในท้ องถิ่น โดยจะเสริมสร้ างและพัฒนาบุคลากร
ให้ มีองค์ความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ สร้ างสรรค์แนวทางการทางานที่หลากหลาย รวมทังน
้ าอุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีที่มีอยูม่ าใช้ ในการปฏิบตั งิ านอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้ เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สงู สุด และ
เปิ ดช่องทางให้ ประชาชนเข้ ามามีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรื อร่วมขับเคลื่อนงานในมิตทิ ี่สามารถ
จัดให้ ได้ มากที่สดุ
2.เสริมสร้ างพัฒนาเพื่อรั กษาองค์ ความรู้ ท่ ีสาคัญ
บุคลากรส่วนใหญ่ของ สปน. มีลกั ษณะของข้ าราชการมืออาชีพ รู้กฎระเบียบและหน้ าที่ชดั เจนมาก
นอกจากนี ้ ยังมีข้าราชการพิเศษที่รับโอนหรื อได้ รับมอบหมายให้ มาปฏิบตั ริ าชการชัว่ คราว ซึง่ เป็ นผู้มีความรู้
และประสบการณ์สงู และหลากหลายสาขา ซึง่ ปัจจุบนั ได้ รับมอบหมายให้ ปฏิบตั งิ านในภารกิจที่เหมาะสม
สอดคล้ องกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สงั่ สมมา จึงเป็ นโอกาสดีที่บคุ ลากร ของ สปน. ที่ได้
ร่วมปฏิบตั งิ านจะได้ เรี ยนรู้เทคนิควิธีการทางานเพิ่มเติมจากบุคคลเหล่านี ้ เป็ นองค์ความรู้ที่ทาให้ มีมมุ มอง
ที่แตกต่างเพิ่มขึ ้น สามารถนาไปต่อยอดและนาไปปรับปรุงงานในหน้ าที่ได้

-2นอกจากนี ้ เนื่องจาก สปน. เป็ นหน่วยงานที่มีหน้ าที่บรู ณาการการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ และงาน
พระราชพิ ธี ใ นส่ ว นของรั ฐ บาลให้ ส อดประสานกั บ หน่ ว ยราชการในพระองค์ อ ย่ า งราบรื่ น เป็ น ไปอย่ า ง
มีประสิทธิภาพ สปน. จึงต้ องเร่งฝึ กฝนถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้มีประสบการณ์สงู ซึง่ อยูใ่ นวัยใกล้ เกษียณอายุ
ราชการ ให้ องค์ความรู้และทักษะที่มีอยู่ในคนรุ่นนันไปสู
้ ่ข้าราชการรุ่นปั จจุบนั โดยใช้ วิธีการส่งเสริ มและฝึ กฝน
ให้ บคุ ลากรมีการทางานแบบบูรณาการ การทางานเป็ นทีม และการทางานในรูปแบบจิตอาสา เพื่อเปิ ดโอกาส
ให้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ซึ่งกันและกัน เป็ นการเตรี ยมความพร้ อมของบุคลากรให้ สามารถปฏิบตั ิงานได้ ใน
ทุกด้ าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภารกิจพิเศษและสาคัญ เช่น งานเฉลิมพระเกียรติ เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ ได้ มีการเสริ มสร้ างความรู้ และเพิ่มพูนทักษะให้ บุคลากรในการใช้ อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่มีอยู่
ให้ เ ต็ม ศัก ยภาพ เนื่ อ งจาก สปน. ได้ ติด ตัง้ Free Wifi มาหลายปี พ อสมควร เราได้ ส่ง เสริ ม ให้ ใ ช้ โ ทรศัพ ท์
ติดต่อสื่อสารผ่าน free call app ที่ใช้ Wifi เพื่อประหยัดค่าโทรศัพ ท์ ลดรายจ่าย ทัง้ ของ สปน. และส่วนตัว
ให้ ใช้ สง่ เอกสาร ประสานงานทาง App ต่าง ๆ ซึง่ นับเป็ นการเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบตั งิ านและการ
ติดต่อสื่อสาร ส่งผลในเรื่ องการลดเวลาและขันตอนการท
้
างาน รวมทังลดปริ
้
มาณการใช้ กระดาษอีกด้ วย
3.ปรับกลยุทธ์ เน้ นความโปร่ งใส
สปน. เป็ นหน่วยงานที่บุคลากรมี คุณธรรมและจริ ยธรรม มี ความโปร่ งใสในระดับสูง ซึ่ง สปน.
จะส่งเสริ มบุคลากรให้ รักษาไว้ ให้ ยั่งยืน และสร้ างภูมิค้ มุ กันป้องกันการกระทาผิดโดยอาจรู้ เท่าไม่ถึงการณ์
ด้ วยการให้ ความรู้เรื่ องกฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงาน รวมทังจั
้ ดวิทยากรมาฝึ กสอนอาชีพเสริ ม
ให้ บุค ลากรและสมาชิ ก ของครอบครั ว เพื่ อ เป็ น ช่อ งทางให้ น าไปต่อ ยอดในการหารายได้ เ พิ่ ม เติม ต่ อ ไป

