สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทยโดยสถาบั น ดํ า รงราชานุ ภ าพได ดํ า เนิ น
โครงการจั ด เก็ บ และรวบรวมข อ มู ล ความรู เ ทคนิ ค การพั ฒ นาที ม งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประจําป พ.ศ. 2554 โดยไดสัมภาษณเทคนิควิธีการเสริมสรางทีมงานในสํานักงานจังหวัด
จากผูวาราชการจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัดที่เคยดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักงานจังหวัด
และหัวหนาสํานักงานจังหวัดที่มีทักษะโดดเดนดานนี้ และนํามาวิเคราะห สังเคราะหเปนเอกสาร
ความรู เรื่อง การพัฒนาทีมงาน (การเสริมสรางทีมงานในสํานักงานจังหวัด ) พรอมรายละเอียด
วิธีการและกรณีตัวอยางประกอบการทําความเขาใจ
สถาบันดํารงราชานุภาพจึงหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนตอ
การทํางานของหัวหนาสํานักงานจังหวัด และทีม งานในสํานักงานจังหวัด รวมทั้ง ผูสนใจ
ทั่วไปไดศึกษาและนําไปประยุกตใชในสวนที่เกี่ยวของ และขอขอบพระคุณผูใหขอมูล
Tacit Knowledge เกี่ยวกับการเสริมสรางทีมงานในสํานักงานจังหวัด ทุกทาน ที่กรุณาสละ
เวลาอันมีคาเพื่อใหขอมูลที่เปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และที่ปรึกษาโครงการทั้ง 2 ทาน
ไดแก นายสงวน ธีระกุล ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผน สถาบันดํารงราชานุภาพ
และนายประเสริฐ แยม สรวลผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานแผนพัฒนาและสงเสริ ม การบริหาร
ราชการจังหวัด สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัดที่กรุณาใหคําปรึกษา และ
ใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนจนโครงการสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคที่กําหนด ทั้งนี้
หากเอกสารฉบับนี้มีขอผิดพลาด บกพรองประการใด ตองขออภัยมา ณ ที่นี้ดวย

สถาบันดํารงราชานุภาพ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ส

ารบัญ
หนา

 คํานํา
 สรุปผูบริหาร

ก-ค

 ความเปนมา

1

 สภาพปญหาและความจําเปนที่จะตองมีการพัฒนาทีมงาน

2

 แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทีมงาน

7

 แนวความคิดเกี่ยวกับรูปแบบการบริหาร

14

 เทคนิคการเสริมสรางทีมงานในสํานักงานจังหวัด

19

 รูปแบบการสรางทีม

19

 วิธีการเสริมสรางทีมงานในสํานักงานจังหวัด

22

ภาคผนวก
 สรุปขอมูลการสัมภาษณผูมีทักษะโดดเดนดานการเสริมสรางทีมงาน
ในสํานักงานจังหวัด
 โครงการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลความรูเทคนิคการพัฒนาทีมงาน
ที่มีประสิทธิภาพ ประจําป พ.ศ. 2554
 รายชื่อกลุมเปาหมายผูวาราชการจังหวัด/รองผูวาราชการจังหวัดที่เคย
ดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักงานจังหวัด และหัวหนาสํานักงานจังหวัด
ที่มีทักษะโดดเดนดานการเสริมสรางทีมงานในสํานักงานจังหวัด


ก

สรุปผูบริหาร
เปนที่ทราบกันดีวาบทบาทของสํานักงานจังหวัดไดถูกวางไวใหเปนหนวยงานชวย
อํานวยการใหกับผูวาราชการจังหวัด (Back Office) ซึ่งตองมีการประสานงานกับภาคสวน
ตาง ๆ ที่หลากหลาย การมีทีมงานที่มีประสิทธิภาพในสํานักงานจังหวัดจึงเปนองคประกอบ
สําคัญของความสําเร็จหรือลมเหลวของการทํางาน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงได
ดําเนินโครงการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลความรูเทคนิคการพัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
ประจําป พ.ศ. 2554 โดยไดสัมภาษณเทคนิควิธีการเสริมสรางทีมงานในสํานักงานจังหวัดจาก
ผู ว าราชการจั งหวั ด /รองผู ว าราชการจั งหวั ดที่ เคยดํ ารงตํ าแหน งหั วหน าสํ านั กงานจั งหวั ด
และหัวหนาสํานักงานจังหวัดที่มีทักษะโดดเดนดานนี้ และนํามาวิเคราะห สังเคราะหเปนเอกสาร
ความรูเรื่อง “ วิธีการเสริมสรางทีมงานในสํานักงานจังหวัด ” เลมนี้
ผลการศึ ก ษาพบว า เทคนิ ค ในการเสริ ม สร า งที ม งานในสํ า นั ก งานจั ง หวั ด ที่ มี
ประสิทธิผลมีจํานวน 9 เทคนิค ดังนี้
1. การมีเปาหมายที่ชัดเจนและเห็นพองตองกัน (Clear & Agreed goals) ไดแก
การที่ หั ว หน า สํ า นั ก งานจั ง หวั ด ใช วิ ธี ก ารโน ม น า วใจให ส มาชิ ก ในที ม ทุ ก คนเข า ใจ
วัตถุประสงค และเปาหมายการทํางานอยางชัดเจน และเต็มใจผูกพันที่จะทํางานใหบรรลุ
เปาหมายรวมกัน โดยเฉพาะกรณีที่ไดรับมอบหมายงานพิเศษจากผูวาราชการจังหวัด ซึ่งอยู
นอกเหนืองานในหนาที่ หัวหนาสํานักงานจังหวัดจะยกเหตุและผลหรือนําแนวคิดของผูวา
ราชการจั ง หวั ด มาขยายผลเพื่ อ ทํ า ความเข า ใจกั บ สมาชิ ก ในที ม เช น สํ า นั ก งานจั ง หวั ด
เปรียบเสมือนหนวยเสนาธิการของผูวาราชการจังหวัด จะตองสนับสนุนการทํางานของผูวา
ราชการจังหวัดในทุกเรื่อง หรือการที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นในศักยภาพของสํานักงาน
จังหวัด จึงขอใหทํางานใหทานอยางเต็มที่ อยาทําใหทานผิดหวัง
2. ค ว า ม เ ป ด เ ผ ย ต อ กั น แ ล ะ ก า ร เ ผ ชิ ญ ห น า เ พื่ อ แ ก ป ญ ห า ( Openess&
Confrontation ) ไดแก การที่หัวหนาสํานักงานจังหวัดใชวิธีการสรางบรรยากาศการทํางาน
แบบประชาธิ ป ไตย ส ง เสริ ม ให ส มาชิ ก ทุ ก คนในที ม มี ค วามสั ม พั น ธ กั น อย า งเป ด เผย
ตรงไปตรงมา สามารถแสดงความคิดเห็น ในการแกไขปญหาไดอยางอิสระ โดยหัวหนา
สํานักงานจังหวัดจะทําหนาที่ผ สานความแตกตางทางความคิดเพื่อหาแนวทางการแกไข
ปญหารวมกัน เชน การใชสภากาแฟตอนเชาหารือระหวางหัวหนากลุมงาน/ฝายและเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน การสื่อสารในองคกรอยางเปดเผย

ข
3. ความรวมมือและการใชความขัดแยงในทางสรางสรรค (Co-operation &
Conflict) ไดแก การที่หัวหนาสํานักงานจังหวัด ใชวิธีการสรางความตระหนัก ใหสมาชิก
ทุกคนมีสวนรวมในการทํางานอยางเต็มที่ โดยยึดภาพรวมองคกรเปนหลัก ถือเปนทีมเดียว
คือ “ทีมสํานักงานจังหวัด” มีการรวมตัวกันตามภารกิจไม ยึดติดที่กลุมงานตามโครงสราง
แตเปนการประสานความรู ความสามารถ และความแตกตางของแตละบุคคลเพื่อใหเกิด
ความรวมแรง รวมใจในการทํางาน และเกิดผลสูงสุดตอองคกร
4. ภาวะผู นํ า ที่ เ หมาะสม (Appropriate Leadership)ได แ ก การที่ หั ว หน า
สํานักงานจังหวัดใชศาสตรและศิลปในการบริหารทีม เพื่อใหสมาชิกในทีมเกิดความรวมแรง
รวมใจในการทํางาน มีการมอบหมายงานใหเหมาะสมกับความถนัดของบุคคล การกระจาย
ภาวะผูนําแกผูที่ไดรับมอบหมายใหเปนเจาภาพงาน สามารถตัดสินใจ เลือกสมาชิกในทีม
บริ ห ารงบประมาณได ต ามกรอบภารกิ จ และแก ไ ขป ญ หาการดํ า เนิ นงานได ใ นระดั บ ที่
เหมาะสม กรณีผูไดรับมอบหมายเปนเจาภาพงานไมใชหัวหนากลุมงานจะมีการรายงานให
หัวหนากลุมงานทราบเพื่อรักษาสถานภาพ และมีการเวียนกันเปนเจาภาพงานเพื่อใหเกิด
ความรูสึกเสมอหนา
การติดตอสื่อสารจะใชรูปแบบการติดตอสื่อสารกับสมาชิกในทีม ใหสอดคลอง
กับ สถานการณ ทั้งรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ การใหคําแนะนําปรึกษาแก
สมาชิก รวมทั้งการปฏิบัติตัวเปนแบบอยางที่ดี มีความซื่อสัตย สุจริต ประพฤติตนเหมาะสม
มีความยุติธรรม และเสมอหนาตอสมาชิกทุกคนในทีม
5. การสนับสนุนและความไววางใจตอกัน (Support & Trust) ไดแก การที่
หัวหนาสํานักงานจังหวัดใชวิธีการสนับสนุนสิ่งจูงใจ รางวัลสิ่งตอบแทน และทรัพยากรการ
ทํางานใหแกสมาชิกในทีม อยางเหมาะสม เพียงพอ รวมทั้งการสรางความเชื่อถือ ศรัทธา
ความไววางในตัวหัวหนาสํานักงานจังหวัด เพื่อใหทีมงานเต็มใจผูกพันที่จะทํางานใหประสบ
ผลสําเร็จ
6. การพัฒนาตนเอง (Individual development) ไดแก การที่หัวหนาสํานักงาน
จังหวัดใชวิธีการพัฒนาสมาชิกในทีมเพื่อใหมีความรู ทักษะและสมรรถนะที่จําเปนในงาน
สามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน การสงเจาหนาที่เขารับการ
ฝกอบรมในหลักสูตรที่เหมาะสม การสรางทายาทการทํางาน (Buddy) การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในหนวยงาน (KM) การพัฒนาขาราชการประเภท Deadwood เพื่อใหสามารถทํางานเปนที่
ยอมรับของสมาชิกในทีม การสงเสริมทักษะการคิด การพูด และการตัดสินใจของบุคลากร

ค
7. กระบวนการทํางานที่ดี (Sound procedure) ไดแก การที่หัวหนาสํานักงาน
จังหวัดใชวิธีการสรางกระบวนการทํางานอยางเปนระบบ สามารถเปนตนแบบในการทํางาน
และมีความเหมาะสมสอดคลองกับงานของสํานักงานจังหวั ด เชน คูมือการจัดงานรับเสด็จฯ
ของสํานักงานจังหวัดเชียงใหม การจัดตั้งทีมตอนรับแขกของสํานักงานจังหวัดขอนแกน
การกําหนดเกณฑการพิจารณาความดี ความชอบของสํานักงานจังหวัดหนองคายซึ่งมีการ
กําหนดตัวชี้วัด ในการประเมินการทํางานของขาราชการ 10 ตัวชี้วัด ฯลฯ
8. การตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีการทํางาน (Regular Review) ไดแก
การที่หัว หน าสํา นักงานจังหวัด ใชวิ ธี การวางระบบในการติด ตามประเมิ นผลการทํา งาน
เพื่อทบทวนและเรียนรูขอผิดพลาดในการทํางานรวมกัน และนําขอผิดพลาดเหลานั้นไป
แกไขปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้น
9. ความสัมพันธที่ดีระหวางกลุม (Sound Intergroup Relationship) ไดแก การ
ที่หัวหนาสํานักงานจังหวัดใชวิธี การสรางเครือขายการทํางานกับบุค คล/องคกรภายนอก
และดึ ง บุค ลากรจากหน วยงานเหล านั้ นมาสนั บ สนุ น หรื อ มีส วนร วมในการทํ างานของ
สํานักงานจังหวัด เชน การนําสถาบันการศึกษา ผูแทนหนวยงานภาคเอกชนเขารวมงานใน
กลุม Cluster ดานตาง ๆ ตามแผนพัฒนาจังหวัด การเชิญผูแทนจากองคกรภาคเอกชนมารวม
ทํางานในงานรัฐพิธีของจังหวัด
การเสริมสรางทีมงานในสํานักงานจังหวัดนับเปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการ
ขับเคลื่อนภารกิจของสํานักงานจังหวัดใหบรรลุเปาหมาย ทําใหเกิดความสามัคคี ความรวมแรง
รวมใจ และเต็มใจผูกพัน ในการทํางานดวยความรูสึกเปนเจาขององคกร นอกจากนี้ปจจัย
สภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลสูงสุดตอการเสริมสรางทีมงานในสํานักงานจังหวัด คือ การที่
ผูวาราชการจังหวัดไววางใจ เชื่อมั่นในศักยภาพและใชงานสํานักงานจังหวัด ซึ่งสงผลไปถึง
ภาพลักษณของสํานักงานจังหวัด และความภาคภูมิใจในองคกร.


การพัฒนาทีมงาน
(การเสริมสรางทีมงานในสํานักงานจังหวัด)
ความเปนมา
ดวยบริบทความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางหลากหลายมิติในปจจุบัน ไมวาจะเปน
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สถานการณความขัดแยงใน
สังคม การแพรระบาดของยาเสพติด การขาดความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ รวมทั้ง
ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ ฯลฯ ยอมสงผลกระทบโดยตรงตอภารกิจของกระทรวงมหาดไทย
ในการ“บํ า บั ด ทุ ก ข บํ า รุ ง สุ ข ” ให กั บ ประชาชน โดยเฉพาะสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
มหาดไทยซึ่งมีขาราชการปฏิ บัติงานประจําอยูใ นสวนกลางและสว นภูมิภาคจํ านวนมาก
เพื่ อ ทํ า หน า ที่ ส นั บ สนุ น ด า นนโยบายและยุ ท ธศาสตร และการประสานราชการให แ ก
ผูบริหารสูงสุดในสวนกลาง คือ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และสวนภูมิภาค คือ ผูวาราชการ
จังหวัด
ในการบริหารราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อตอบสนองตอ
บริบทของความเปลี่ยนแปลงขางตน ปจจัยความสําเร็จที่สําคัญประการหนึ่ง ไดแก การสราง
ทีมงานที่เขมแข็ง มีประสิทธิภาพ มีความรวมแรงรวมใจ ความสามัคคีพรอมเพรียงในการ
ทํางานเพื่อขับเคลื่อนองคกรไปสูเปาหมายสูงสุดรวมกัน แมในภาวะจํากัดจากความไมสมดุล
ของอัตรากําลังและงบประมาณก็ตาม
สถาบันดํารงราชานุภาพในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจเกี่ยวของกับการพัฒนาและ
บริหารจัดการความรู ไดทําการศึกษาสํารวจความคิดเห็นและความตองการความรูในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อปงบประมาณ พ.ศ. 2552
โดยไดวิเคราะหปญหาความรู/ทักษะการทํางานในภาพรวมของขาราชการ พบวาความรู/ทักษะ
เกี่ยวกับการทํางานเปนทีม ความรวมแรงรวมใจ และการขาดความสามัคคีในหมูคณะเปน
ปญหาที่สําคัญประการหนึ่งในการปฏิบัติงานของขาราชการของสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
จากขอมูลผลการสํารวจความตองการความรูของสํานักงานจังหวัดทั่วประเทศ
เมื่อ ป พ.ศ. 2553 พบวาขอมูลความรู (Tacit Knowledge)ที่สําคัญประการหนึ่งที่ขาราชการ
ตองการใหสถาบันดํารงราชานุภาพจัดเก็บ คือ เทคนิคการสรางทีมงานเพื่อ เสริมสรางความ
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เขมแข็งใหแกสํานักงานจังหวัด ประกอบกับสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยไดกําหนดให
“การทํางานเปนทีม (Teamwork)” เปนสมรรถนะหลักของขาราชการทุกตําแหนงและสายงาน
ดังนั้น เพื่อตอบสนองตอสภาพปญหาและความตองการความรูของขาราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งสงเสริมใหขาราชการมีสมรรถนะในการทํางาน
เปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ และเปนการสนับสนุนความพรอมดานความรูและทักษะการ
ปฏิบัติงานของขาราชการ สถาบันดํารงราชานุภาพจึงไดจัดทําโครงการจัดเก็บและรวบรวม
ขอมูลความรูเทคนิคการพัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ประจําป พ.ศ. 2554 ขึ้น
การดําเนินการตามโครงการฯ ดังกลาว ใชวิธีการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลความรู
(Tacit Knowledge) จากกลุมเปาหมาย ไดแก ผูวาราชการจังหวัด/รองผูวาราชการจังหวัด
ที่เคยดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักงานจังหวัด และหัวหนาสํานักงานจังหวัดที่มีทักษะโดดเดน
ดานการพัฒนาทีมงานในสํานักงานจังหวัด จํานวน 15 คน การคัดเลือกกลุมเปาหมายใช
วิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบสโนวบอลล (Snowball sampling) โดยการสอบถามจากผูที่เคย
รวมทํางานกับกลุมเปาหมาย ทั้งที่เปนเพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชาฯลฯ โดยใชเครื่องมือ
การสัมภาษณและใหกลุมเปาหมายได บอกเลาประสบการณ (Story Telling) เกี่ยวกับการ
เสริมสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพในสํานักงานจังหวัด และนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะห
และสังเคราะห สรุปเปน วิธีการที่ใชไดผ ลในการเสริม สรางทีมงานในสํานักงานจังหวัด
พรอมกรณีตัวอยางประกอบ เพื่อจัดทําเปน “เอกสารความรู สดร.” (Explicit Knowledge)
เผยแพรใหกับหัวหนาสํานักงานจังหวัดและทีมงานในสํานักงานจังหวัด หรือผูสนใจทั่วไปได
ศึ ก ษาและประยุ ก ต ใ ช ใ ห เ กิ ด ประโยชน ต ามความเหมาะสมของแต ล ะหน ว ยงานและ
สถานการณ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการทีม รวมทั้งเปนการ
สงเสริม ผลักดันใหเกิดความคิดริเริ่มสรางนวัตกรรมการพัฒนาองคกรดานตาง ๆ เพิ่มขึ้น
และพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรูตอไป

สภาพปญหาและความจําเปนที่จะตองมีการพัฒนาทีมงาน
การทํางานเปนทีม ในสํานักงานจังหวัดนั้ น ความสําเร็จหรือความลม เหลวของ
ภารกิจขึ้นอยูกับประสิทธิภาพของทีมงานเปนอยางมาก เนื่องจากสํานักงานจังหวัดมีบทบาท
เปนหนวยงานชวยอํานวยการใหกับผูวาราชการจังหวัด ทั้งในลักษณะการบริหารทั่วไป
(Line) การชวยอํานวยการ (Staff) และการชวยบริการ (Auxiliary)จึงมีภารกิจที่หลากหลายมิติ
การทํา งานต อ งประสานงานกับ ภาคส ว นต า ง ๆ ทั้ ง ในและนอกพื้น ที่ ภารกิ จ หลายเรื่ อ ง
ตองการความเรงดวน ทันสถานการณ แตในขณะเดียวกันตองมีค วามถูกตอง ครบถวน
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ซึ่งภารกิจที่กลาวมานี้ไมสามารถบรรลุผลสําเร็จไดจากบุคคลเพียงคนเดียว จะตองอาศัยความ
รวมแรง รวมใจจากสมาชิกในทีมอยางพรอมเพรียง และมีการประสานขั้นตอนการทํางานซึ่ง
กันและกันอยางชัดเจนเปนหวงโซ หากสมาชิกในทีมงานสามารถทํางานรวมกันไดอยางมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ผลงานที่ ไ ด รั บ ย อ มเป น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค และเป น ที่ พ อใจของ
ผูบังคับบั ญชา แต ในทางตรงกันข ามหากสมาชิก ในทีม งานไมสามารถทํางานไดอย างมี
ประสิทธิภาพ ผลงานที่ไดรับยอมต่ํากวามาตรฐาน หรืออาจทําใหการทํางานประสบความ
ลมเหลว และสงผลกระทบตอภาพลักษณของจังหวัด ดังนั้น หากจะใหการทํางานเปนทีม
บรรลุ วัตถุป ระสงค ผูนํา ในองคกรจึงควรให ค วามสําคั ญแกก ารพั ฒนาที ม อย างตอ เนื่อ ง
เพื่อใหทีมงานมีศักยภาพและประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจากการสัมภาษณ
กลุมเปาหมายพบปญหาที่เกี่ยวของกับการทํางานเปนทีมในสํานักงานจังหวัด ซึ่งประมวลได
ดังนี้
1. ปริมาณงานมาก เนื่องจากสํานักงานจังหวัดเปนหนวยงานที่เสมือนเปนฝาย
เสนาธิการ ทําหนาที่เปน Back Office ใหกับผูวาราชการจังหวัดในทุกเรื่อง ดังนั้น จึงไดรับ
ความไววางใจจากผูวาราชการจังหวัดมอบหมายงานพิเศษตาง ๆ ที่นอกเหนือจากภารกิจของ
สํานักงานจังหวัดอยูเสมอ งานที่ไมชัดเจนวาเปนภารกิจของสวนราชการใด หรือแมแตงาน
ที่เปนภารกิจของหนวยงานอื่นแต ผูวาราชการจังหวัดมั่นใจในศักยภาพของสํานักงานจังหวัด
วาสามารถทํางานใหเกิดผลสํ าเร็จก็จะมอบหมายงานนั้นๆ มาให เมื่อ หัวหนา สํานักงาน
จั ง หวั ด รั บ งานมาจากผู ว า ราชการจั ง หวั ด ทํ า ให เ จ า หน า ที่ เ กิ ด ความรู สึ ก ว า ในป จ จุ บั น
เฉพาะการทํางานปกติของสํานักงานจังหวัดเองก็มีปริมาณที่ลนจํานวนคนอยูแลว เชน งานรัฐ
พิธี งานรับเสด็จฯ ตาง ๆ งานรับแขกของจังหวัด ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของฝายอํานวยการ
งานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดของกลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด เปนตน จึงมองวา
การรับงานพิเศษตาง ๆ เปนการเพิ่มภาระงานในสํานัก งานจังหวัด หรือทําใหไมสามารถ
ทํางานในความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควร โดยเฉพาะงานในฝายอํานวยการ
ซึ่งมีบทบาทตองรับงานที่ไมมีหนวยใดรับผิดชอบ รูสึกวาตองรับภาระงานมากกวา กลุมงาน
อื่น ๆ หรือรูสึกวามีการแบงงานที่ไมเปนธรรมและเกิดความไมพอใจ
ภารกิจของสํานักงานจังหวัดที่มีปริมาณมาก ตองทําหนาที่สํานักงานเลขานุการ
ใหกับผูวาราชการจังหวัดบางครั้งตองทํางานในวันหยุดราชการ(วันเสาร-อาทิตย วันนักขัตฤกษ)
เชน งานประจําปของจังหวัด งานรับแขกจังหวัด ตาง ๆ ฯลฯ เจาหนาที่บางคนอาจไมเขาใจ
เกิดการเปรียบเทียบกับหนวยงานอื่นในจังหวัด ทําใหการเสียสละ อุทิศตัวเพื่อสวนรวมของ
เจาหนาที่ลดลง
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2. งานมีความเรงดวน ในการทํางานของสํานักงานจังหวัด นอกจากปริมาณงานที่
มากกวาหนวยงานอื่น ๆ ในจังหวัดแลว ความเรงดวนของงานก็เปนปจจัย สําคัญประการหนึ่ง
ที่สร างความตึง เครียดใหกับเจาหนาที่ กรณี ที่งานหลาย ๆ เรื่องเขามาพรอมๆ กัน และมี
กําหนดเวลาที่จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จในระยะเวลาอันจํากัด รวมทั้งบรรยากาศความ
กดดันจากผูบังคับบัญชาที่จะตองทํางานใหสําเร็จบรรลุเปาหมาย จึงตองการระดมบุคลากร
เพื่อปฏิบัติงานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
3. งานที่ตองใชความรูความสามารถหลายดาน งานในสํานักงานจังหวัดนอกจากมี
ปริมาณงานมาก มีความเรงดวนสูงแลว งานบางเรื่องยังตองอาศัยความรู ความสามารถ
หลายดาน ทั้งในดานกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดลอ ม งานรับเสด็จฯ และ
งานที่ตองอาศัยความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งไมหยุดนิ่งอยูกับที่ มีการเปลี่ยนแปลง
อยูตลอดเวลา ดวยเหตุที่สํานักงานจังหวัดถือเปนหนวยเสนาธิการใหกับผูวาราชการจังหวัด
ทําใหตองรับผิดชอบงานที่หลากหลาย แมวาจะไมใชหนวยงานหลักที่ทําหนาที่ในงานนั้น ๆ
โดยตรง แตอาจจะตองทําหนาที่ชวยผูวาราชการจังหวัด ในการกลั่นกรองงานตาง ๆ หรือ
ช ว ยเหลื อ ในการแก ไ ขป ญ หาตามที่ ไ ด รั บ มอบหมาย รวมทั้ ง งานที่ ไ ม มี ห น ว ยงานใด
รั บ ผิ ด ชอบเป น การเฉพาะ หรื อ แม แ ต บ างงานที่ มี ห น ว ยรั บ ผิ ด ชอบโดยเฉพาะ แต ขี ด
ความสามารถในดานนั้นของหนวยรับผิดชอบโดยตรง ไมเปนที่มั่นใจของผูวาราชการจังหวัด
ก็จะมอบหมายใหสํานักงานจังหวัดรับผิดชอบ
4. งานที่ตองบูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของหลายหนวยงาน สํานักงานจังหวัด
สวนใหญจะไดรับมอบหมายให รับผิดชอบงานในฐานะฝายเลขานุ การของคณะกรรมการ
ชุดตางๆ ของจังหวัด ทําหนาที่เปนศูนยประสานงานและกํากับติดตามงานของคณะกรรมการ
ฝายตาง ๆ จึงตองมีการประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ เปนจํานวนมาก เชน การจัดงาน
รัฐพิธี งานราชพิธี งานประจําปข องจังหวัด งานจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดระยะ 4 ป หรือ
แผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจําป ฯลฯ
งานพิเศษตาง ๆที่ไดรับมอบหมาย ตองมีการประสานงาน การขอความรวมมือ
การขอรับการสนับหนุนจากภาคสวนตาง ๆ ในจังหวัดอยางหลากหลาย เนื่องจากภารกิจ
หนาที่เหลานี้ไมสามารถสําเร็จลงดวยบุคคลเพียงคนเดียว หรือหนวยงานเพียงหนวยงานเดียว
แตจําเปนตองอาศัยการทํางานเปนทีมในการขับเคลื่อนงานไปสูเปาหมาย และมีระบบการ
บริหารจัดการที่ดี
5. การขาดองคความรูที่จําเปนในการทํางาน การทํางานในปจจุบันไมสามารถ
หลีกเลี่ยงกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว จึงเปนหนาที่ที่เจาหนาที่
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ของสํานั กงานจั งหวัด จะตองขวนขวายหาความรูเพื่ อใหกา วทันการเปลี่ย นแปลง แตใ น
ปจจุบันพบวายังขาดการสนับสนุนองคความรู ใหม ๆ ที่จําเปนในการทํางานในสํานักงาน
จังหวัดเปนอยางมาก ทําใหการบูรณาการทํางานกับสวนราชการอื่น ๆ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนยังไมดีเทาที่ควร เชน ความรูเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ความรูดาน
เศรษฐกิจ การบริหารจัดการความขัดแยง ภัยพิบัติ สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ
ซึ่งภารกิจบางเรื่องเปนองคความรูเฉพาะที่ติดตัวบุคคล (Tacit Knowledge) หากไมมีการถอด
บทเรียนเพื่อจัดเก็บในรูปของเอกสาร (Explicit Knowledge) เมื่อมีการโยกยายเปลี่ยนแปลง
ตําแหนงหนาที่ ทําใหเกิดการชะงักงันในการทํางานได
6. งานที่ตองการความคิดริเริ่มสรางสรรค การทํางานของสํานักงานจังหวัดบาง
เรื่องตองอาศัยความคิดริเริ่มสรางสรรค ในขณะที่สํานักงานจังหวัดมีปริมาณมาก การทํางาน
มีความยุงยากซับซอน ขั้นตอนการทํางานหลายขั้นตอน และงานมีระดับความเรงดวนสูง
ทําใหมีเวลาในการคิดงานที่ตองใชความริเริ่มสรางสรรค นอย จึงตองอาศัยการสรางทีมใน
รูปแบบตาง ๆ เพื่อระดมสมองจากเจาหนาที่ภายในสํานักงานจังหวัด หรือการสรางทีมโดยดึง
เครื อ ข า ยจากภายนอก ได แ ก เจ า หน า ที่ จ ากส ว นราชการ ภาคเอกชน ประชาสั ง คม
สถาบันการศึกษา ฯลฯ เพื่อมารวมกันทํางาน ทําใหการแกปญหาเปนไปอยางครอบคลุม
ยิ่งขึ้น
7. การสรางความสามัคคี การทํางานในสํานักงานจังหวัดมี ความจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองอาศัยความสามัคคี รวมแรงรวมใจในการทํางาน เนื่องจากงานสวนใหญเปนงานที่ไม
สามารถทําไดดวยบุคคลเพียงคนเดียว ลักษณะงานจะมีหลายกิจกรรม แตละกิจกรรมจะตอง
ดําเนินไปพรอม ๆกัน ตองใชความสามัคคีรวมพลังกันทุกฝายจึงจะสําเร็จผล แตพ บปญหา
ตาง ๆ ที่นําไปสูการขาดความสามัคคีในสํานักงานจังหวัด ดังนี้
- วัฒนธรรมขององคกร เนื่องจากสํานักงานจังหวัดเปนที่ร วมของคนเกง
จบการศึกษาสูง บางสวนมีบุคลิกภาพที่เปนปจเจกบุคคล มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง จึงเกิด
การทํางานภายใตบรรยากาศตางคนตางทํา ตางคนตางเกง ถาไมบอกใหมาชวยกันทํางานก็จะ
ไมมารวมงาน สงผลกระทบตอการทํางานรวมกันเปนทีม
- ทัศนคติในการทํางานที่แตกตางกัน เนื่องจากบุคลากรมีความแตกตางกัน
ในดานประสบการณ การศึกษาอบรม ความรู อายุ วัฒนธรรมประเพณี มีการแบงกลุมตาม
กลุมทองถิ่นนิยม กลุมสถาบัน กลุมวัยเดียวกัน เปนตน
- ความขัดแยงของบุคลากรที่เกิดจากการทํางานแบบไมคํานึงถึงเปาประสงค
รวมขององคกร (Total Objective) มีการแบงเปนกลุมงาน/ฝายอยางชัดเจน พยายามสราง
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อาณาจักรของตัวเอง การทํางานจะไมชวยเหลือกันเทาที่ควร ทํางานเฉพาะในขอบเขตงาน
ของตนเอง ไมยอมใหฝายอื่นมาใชทรัพยากร(คน วัสดุ อุปกรณ ฯลฯ)ในฝายของตน หรือการ
แบงเปนกลุมตาง ๆ ในสํานักงานจังหวัด เชน กลุมเกา กลุมใหม ทําให ขาดการชวยเหลือ
สนับสนุนงานซึ่งกันและกัน การทุมเทตองานมีนอย เวลามีงานใหญจะขาดความรวมแรง
รวมใจในการทํางาน บางจังหวัดมีการเสนอขอคิดเห็นหรือใหขอมูลตอเพื่อนรวมงานในเชิงลบ
- ความขัดแยง ที่เกิดจากพฤติกรรมของเจาหนาที่เพียงบางคนที่สรางความ
แตกแยกในองคกร หรือมีพฤติกรรมเจาพอเจาแม เนื่องจากทํางานในตําแหนงนั้น มานานจน
มีความชํานาญ และใชความเชี่ยวชาญในงานอยางไมเหมาะสม
- ความขัดแยงที่เกิดจากความรูสึกไมไดรับความเปนธรรมในการพิจารณา
ความดี ความชอบของบุคคล ซึ่งอาจเกิดจากการเลือกที่รักมักที่ชัง เชน เจาหนาที่บางคน
รูสึกวาตนทํางานคุณภาพที่ตองใชองคความรูสูง ขณะที่เจาหนาที่คนอื่นทํางานในลักษณะ
งานประจํา (Routine) เจาหนาที่บางคนรูสึกวาทํางานมากกวาเจาหนาที่อื่น และไดรับ
ผลตอบแทนที่ไมเหมาะสม เปนตน
- ขาดการเสริมแรงจูงใจ (Incentive motivation) ที่เปนธรรมและเหมาะสม
เชน สิทธิประโยชน รางวัล สิ่งตอบแทน การยกยองใหเกียรติลูกนอง ทําใหขาดขวัญ กําลังใจ
แรงกระตุนในการทํางาน หรือความแตกแยกของเจาหนาที่
- การบริหารทีมโดยการแบงแยกแลวปกครอง มีการแบงเปนกกเปนเหลา
เปนฝาย ทําใหการทําทีมไมสําเร็จ ขาดความสามัคคีระหวางเจาหนาที่ดวยกัน ขาดความ
กระตือรือรนในการทํางาน สงผลกระทบตอการขาดความเชื่อมั่นศรัทธาจากหนวยงาน
ภายนอก
- การที่ผูวาราชการจังหวัดบางทานใชวิธีการเลือกใชงานเจาหนาที่โดยตรง
โดยไมผานหัวหนาสํานักงานจังหวัด ทําใหเจาหนาที่บางคนไมยอมรับสายการบังคับบัญชา
และถือวาเปนคนของผูวาราชการจังหวัด
- การขาดการสื่อ สารในองค กรที่ ดี การติ ดต อ สื่อ สารเป นแบบทางเดี ย ว
(One way communication) จากบนลงลาง วัฒนธรรมของหนวยงานเปนแบบรับฟงอยางเดียว
ขาดการสื่อสารยอนกลับหรือการสื่อสารสองทาง(Two ways communication)ทําใหการ
รับทราบขอมูลคลาดเคลื่อนไมตรงกับขอเท็จจริง เกิดความแตกแยกในองคกร
- การเกี่ยงงานกันทํา ในกรณีงานมีความคาบเกี่ยว หรืองานที่ไมใชภารกิจ
ของกลุมงานหนึ่งกลุมงานใดเปนการเฉพาะ
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8. การขาดแคลนทรั พ ยากรในการทํ า งาน ได แ ก อั ต รากํ า ลั ง วั ส ดุ อุ ป กรณ
ยานพาหนะ และงบประมาณ
- การขาดแคลนบุ ค ลากรในการทํางาน เนื่องจากสาเหตุตาง ๆ เชน เปน
พื้นที่ หางไกล บุค ลากรไมอยากไปอยู บุค ลากรขาดคุณภาพ ขาดการพัฒนาใหมีค วามรู
ความเขาใจในงานของสํานักงานจังหวัด ขาดประสบการณ ประสบปญหากําลังพลเสื่อม
ความสามารถในการพัฒนาตนเองมีนอย บุคลากรที่รับโอนมาจากหนวยงานอื่นมีความตาง
ในมิติของวัฒนธรรมและความคิด
- ขาดแคลนงบประมาณ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณในการทํางาน

แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทีมงาน
1. ความหมายของ “ทีมงาน” “การสรางทีม” และ “การพัฒนาทีมงาน”
ทีมงาน
ณัฏฐพันธ เขจรนันทน และคณะ ไดใหความหมาย “ทีมงาน” หมายถึง การ
ทํางานของเอกัตบุคคลรวมกัน มีปฏิสัมพันธอันดีระหวางสมาชิกในทีมงาน เปนการรวมตัว
ที่จะตองอาศัยความเขาใจ ความผูกพัน และความรวมมือ มีการติดต อสื่อสาร ประสานงาน
ชวยเหลือ ใหคําแนะนําซึ่งกันและกันเพื่อบรรลุจุดมุงหมายรวมกัน
การสรางทีม
ณัฏฐพัน ธ เขจรนั นทน และคณะ;สุนั นทา เลาหนัน ทน ไดใ หค วามหมาย
“การสรางทีม” หมายถึง กระบวนการทํากิจกรรมรวมกัน เริ่มจากการรวบรวมและวิเคราะห
ขอมูลภายในกลุม ความพยายามทําใหกลุมสามารถเรียนรูการวินิจฉัยปญหา เพื่อปรับปรุง
ความสัมพันธตาง ๆ ในการทํางานใหดีขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งความสัมพันธ
เหลานี้จะมีผลตอการทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย 1
การพัฒนาทีมงาน
สุภาพร อัคราวัฒนา ไดกลาวถึง “การพัฒนาทีมงาน” วาเปนกระบวนการที่ทํา
ให ค นที่ มี จุ ด มุ ง หมายเดี ย วกั น มาทํ า งานร ว มกั น อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยที ม งานที่ มี
ประสิทธิภาพจะเปนทีมงานที่ทํางานเพื่อเปาหมายรวมกัน และมีความขัดแยงระหวางสมาชิก
ดร.สุเมธ งามกนก , “การสรางทีมงาน (Team Building)” วารสารศึกษาศาสตร 19 , 1 (ตุลาคม 2550มกราคม 2551) , หนา 31-33.
1
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ในทีมงานนอยมาก ทั้งนี้ สมาชิกของทีมงานจะมีการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ในลักษณะของ
การแบงงานและการประสานงาน และเพื่อใหการพัฒนาทีม งานมีประสิทธิภาพมากขึ้ น
กระบวนการในการพัฒนาทีมงาน ควรจะเปนดังนี้
1. ตองศึกษาความสามารถของบุคคลในทีมงานใหชัดเจน
2. มอบหมายภารกิจใหแตละคนไดปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ
3. ต อ งแน ใ จว า ทุ ก คนพอใจในงานที่ ไ ด รั บ มอบหมาย และมี ค วาม
กระตือรือรนที่จะปฏิบัติงาน
4. ตองสรางบรรยากาศของความอบอุน หากมีสมาชิกของทีมงานคนใด
ประสบปญหา เพื่อนรวมทีมงานคนอื่นจะตองพรอมใหความชวยเหลือ
5. มีระบบสื่อสาร และปองกันขอมูลยอนกลับ เพื่อรับรูสถานภาพในการ
ทํางานของสมาชิกในทีมงานวา มีอุปสรรคหรือขอขัดของอยางไรบาง เพื่อจะไดนํามาทบทวน
แกไขใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
สิทธิโชค วรานุสันติกูล ไดกลาวถึง “การพัฒนาทีมงาน” ไววา เปนกิจกรรม
อยางใดอยางหนึ่งที่มีการวางแผนไวลวงหนากอน เพื่อชวยปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน
ของทีมงาน รวมทั้งปรับปรุงความสามารถของทีมงานในการแกปญหาอันเกิดจากการทํางาน
รวมกันทั่ว ๆ ไป ซึ่งการพัฒนาทีมงานมักจะเปนกิจกรรมเกี่ยวกับการสํารวจตรวจสอบภารกิจ
ของทีมงานในดานตางๆ 5 ดานดวยกัน สรุปไดวา
1. อิทธิพลจากสิ่งแวดลอม (Environmental Influences) โดยการสํารวจ
ผลกระทบที่มีตอการทํางานของทีมงานวา เกิดจากอิทธิพลของสิ่งแวดลอมภายนอกทีมงาน
หรือไม เชน นโยบายขององคการ กระบวนการทํางานขององคการ ระบบงาน ความตองการ
ของลูกคา โครงสรางขององคการ เปนตน
2. เปาหมาย/วัตถุประสงค/พันธกิจ (Goal/Objective/Mission) เพื่อดูวา
องคการมีความเปนมาอยางไร และสมาชิ กของทีมงานทุกคนเขาใจเปาหมาย/วัตถุประสงค/
พันธกิจอยางชัดเจนหรือไม โดยเปาหมาย/วัตถุประสงค /พันธกิจนั้นเปนที่ตกลงเห็นพอง
ตองกันหรือไม ทีม งานทํางานตามพันธกิจที่มีตอเปาหมายหรือไม มีความขัดแยงตอกัน
หรือไม
3. บทบาท (Roles) ไดแก การตรวจสอบวา สมาชิกของทีมงานคนใดทํา
หนาที่ อะไร มีการตกลงในบทบาทหนาที่ข องสมาชิก ในทีม งานแตละคนไวอยางชัดเจน
หรือไม และทุกคนรูถึงความคาดหวังของสมาชิกในทีมงานคนอื่นหรือไม บทบาทหนาที่ของ
ทีมงานแตละคนซ้ําซอนกันหรือไม
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4. กระบวนการทํางาน (Procedures) ไดแก การตรวจสอบวา ทีมงานมี
วิ ธี ก ารทํ า งานเพื่ อ ให เ กิ ด ผลสํ า เร็ จ ได อ ย า งไร ที ม งานทํ า งานในด า นต า งๆได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพหรือไม เชน ประสิทธิภาพของการประชุม การตัดสินใจ การสื่อสาร ภาวะผูนํา ฯลฯ
5. ความสัมพันธระหวางกัน (Relationship) ไดแก สํารวจดูวาสมาชิกของ
ทีมงานแตละคนมี ความสัมพันธกับสมาชิกในทีมงานคนอื่นอยางไร และความสัมพันธนี้
สนับสนุนหรือขัดขวางประสิทธิภาพของทีมงาน หรือไม อยางไร 2
2. ความสําคัญของการทํางานเปนทีม
จากความหมายของการพัฒนาทีมงานขางตน สรุปไดวา การพัฒนาทีมงานเปน
กิจกรรมที่ทีม งานจะตองใหค วามสําคัญเป นอยางมาก เพราะเปนกิจกรรมที่กระทําเพื่ อ
ความกาวหนาของทีมงานเอง เนื่องจากจุดมุงหมายหลักของการพัฒนาทีมงานก็ คือ ตองการ
หัวหนาทีมงานและสมาชิกของทีมงานไดมีโอกาสพัฒนาตนเองใหมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น
รวมทั้งไดมีโอกาสปรับปรุงสภาพการทํางานที่เปนปญหา/อุปสรรคและอาจสงผลกระทบตอ
การทํางานเปนทีม โดยมุงหวังใหทีมงานและสมาชิกของทีมงานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางานไดสูงขึ้นซึ่งจะนําไปสูผลสําเร็จของงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม
เปาหมายขององคการ อีกทั้งยังเปนประโยชนตอการเสริมสรางความกาวหนาใหแกสมาชิก
ของทีม งาน และองคการโดยรวม จะเห็นได วาเหตุผ ลที่จะตองมี การพัฒนาทีม งานที่ ดี
เนื่องมาจาก
2.1 งานบางอยางไมสามารถทําสําเร็จเพียงคนเดียว
2.2 หนวยงานมีงานเรงดวนที่ตองการระดมบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานใหเสร็จ
ทันเวลาที่กําหนด
2.3 งานบางอยางตองอาศัยความรู ความสามารถและความเชี่ยวชาญจาก
หลายฝาย
2.4 งานบางอยางเปนงานที่หลายหนวยงานรับผิดชอบ ตองการความรวมมือ
อยางจริงจังจากทุกฝายที่เกี่ยวของ
2.5 เปนงานที่ตองการความคิดริเริ่มสรางสรรค เพื่อแสวงหาแนวทาง วิธีการ
และเปาหมายใหม ๆ
2.6 หนวยงานตองการสรางบรรยากาศของความสามัคคีใหเกิดขึ้น 3
ทองทิพภา วิริยะพันธุ, การบริหารทีมงานและการแกไขปญหา (พิมพครั้งที่ 4 , กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ บริษัท สหธรรมิก จํากัด , 2553) หนา 125-127.
2
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3. คุณลักษณะของทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
ดังที่ไดกลาวแลวขางตนวาความสําเร็จหรือลมเหลวของการทํางานเปนทีมจะ
ขึ้ น อยู กั บ สมาชิ ก ในที ม งาน หากสมาชิ ก ในที ม งานสามารถสร า งสรรค ง า นได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยอมทําใหผลงานบรรลุวัตถุประสงค สงผลดีตอความกาวหนา
และภาพลั ก ษณ ข ององค ก ร ดั ง นั้ น หั ว หน า ที ม งานควรให ค วามสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นา
พฤติกรรมในการทํางานของสมาชิกในทีมใหเกิดบรรยากาศของความรวมแรง รวมใจในการ
ทํางาน โดยคุณลักษณะของทีมงานที่มีประสิทธิภาพมี ดังนี้
3.1 มีเปาหมายของสมาชิกกับเปาหมายของทีม งานเขากันได เปาหมายมี
ลักษณะสนับสนุนและเอื้อตอการรวมมือกันระหวางสมาชิก
3.2 มีการสื่อสารแบบสองทาง ทามกลางบรรยากาศการทํางานที่เปดเผย
ไดสื่อสารทั้งความคิดและความรูสึก
3.3 สมาชิกในทีมมีสวนรวมและมีโอกาสเปนผูนํารวม
3.4. มีการกระจายอํานาจใหส มาชิกอยางเทาเทีย มกัน ที่ม าของอํา นาจคื อ
ศักยภาพของสมาชิกและขอมูล
3.5 ส ง เสริ ม การตั ด สิ น ใจโดยกลุ ม กระบวนการตั ด สิ น ใจยื ด หยุ น ตาม
สถานการณและความคิดเห็นสวนใหญเปนมติที่กลุมตองการ
3.6 ความขั ด แย ง และการอภิ ป รายเชิ ง วิพ ากษ วิ จ ารณ ในทางสร า งสรรค
เปนสิ่งที่ยอมรับไดและชวยในการปรับปรุงงานของทีม 4
4. รูปแบบของทีม (Types of Teams)
รอบบิ้นส (Robbins S.P.) ไดนําเสนอประเภทของทีมงานไว 4 ลักษณะ ดังนี้
4.1 ทีมงานแกปญหา(Problem-solving teams) ประกอบดวยกลุมคนประมาณ
5-12 คน ที่อยูในแผนกเดียวกัน พบปะกันสัปดาหละ 2-3 ชั่วโมง เพื่อถกเถียงปญหาการ
ปรับปรุงงานในประเด็นตางๆ เชน เรื่องคุณภาพ ประสิทธิภาพ และสภาพแวดลอมของการ
ทํางาน เปนตน
4.2 ที ม งานบริ ห ารตนเอง (Self-managed teams) ที ม งานบริ ห ารตนเอง
ประกอบดวยสมาชิกประมาณ 10-15 คน ที่รวมรับผิดชอบทํางานดวยความมีอิสระอยางสูง
รศ.ดร.สุนันทา เลาหนันทน , การสรางทีมงาน ( พิมพครั้งที่ 4, กรุงเทพมหานคร: แฮนดเมดสติกเกอร
แอนดดีไซน,2551) หนา 64.
4
เรื่องเดียวกัน , หนา 123.
3
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กลาวคือ ทีมจะเปนผูรับผิดชอบตองานทั้งหลายที่เคยเปนอํานาจรับผิดชอบของหัวหนา ไดแก
งานวางแผนและจัดตารางการทํางาน การมอบหมายงานใหสมาชิกแตละคน การควบคุมดูแล
งานของทีมใหเสร็จตามเวลา การตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการตัดสินใจแกปญหา
ที่เกิดขึ้นดวยตนเอง
4.3 ทีมงานไขวหนาที่ (Cross-functional teams) ทีม งานแบบไขวหนาที่
ประกอบดวยสมาชิกที่มาจากตางแผนกที่อยูในระดับการบังคับบัญชาเทากัน แตมี หนาที่
ตางกันมาปฏิบัติภารกิจใดภารกิจหนึ่งรวมกัน กอใหเกิดการประสานงานและการรวมมือกัน
ของฝายตางๆ ที่เกี่ยวของดีขึ้น ทีมงานแบบไขวหนาที่เปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการ
ระดมความหลากหลายทักษะภายในองคการใหมารวมกันทํางาน แตเปนทีมที่บริหารคอนขางยาก
ตองใชเวลามากในระยะแรกเพื่อสรางความไววางใจและการพัฒนาทีมงานเปนทีม
4.4 ทีมงานเสมือน (Virtual teams) เปนทีมงานที่สมาชิกอาจอยูหางไกลกัน
แตสามารถยึดโยงและสามารถทํางานรวมกันไดดวยระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอรใหบรรลุ
เปาหมายรวมกันได โดยสมาชิกทํางานรวมกันดวยเครือขายออนไลน (On-line) เพื่อเชี่อมตอ
การสื่อสารตางพื้นที่ ใชเทคนิคการประชุมทางไกล (Video conferencing) หรือใชไปรษณีย
อิเลกทรอนิกส (e-mail) ทําใหระบบทางไกลมิใชอุปสรรคตอการทํางานรวมกันอีกตอไป 5
5. ปจจัยที่เอื้อตอการทํางานเปนทีมของสํานักงานจังหวัด
5.1 ปจจัยที่เกิดจากผูวาราชการจังหวัด เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอสํานักงาน
จังหวัดสูงสุดซึ่งเกิดจาก
- การไดรับความเชื่อใจ ไววางใจจากผูวาราชการจังหวัด เนื่องจากมั่นใจ
ในศั กยภาพของสํ านัก งานจัง หวัด วาสามารถทํ างานไดสํา เร็จ และผูว าราชการจัง หวั ด
มอบหมายงานตามความคิดริเริ่มหรืองานพิเศษใหสํานักงานจังหวัดรับผิดชอบ การใหเกียรติ
ยกยอง ชมเชยสํานักงานจังหวัดตอหนาสวนราชการในจังหวัดทําใหไดรับความเกรงใจและ
ยอมรับจากภาคสวนตาง ๆ ในจังหวัด รวมทั้งใหการสนับสนุนทรัพยากรการทํางานและ
สิ่งจูงใจ มอบหมายโควตาการพิจารณาความดี ความชอบพิเศษใหสํานักงานจังหวัดอยาง
เพียงพอ หรือการมอบใหหัวหนาสํานักงานจังหวัดบริหารจัดการโควตาพิเศษดวยตนเอง

5

ดร.สุเมธ งามกนก , เรื่องเดิม, หนา 37-38.
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- การที่ผูวาราชการจังหวัดเขาใจลักษณะงานของสํานักงานจังหวัดเปน
อยางดี เพราะเคยดํารงตําแหนงเปนหัวหนาสํานักงานจังหวัดมากอน จึงเขาใจจุดแข็ง จุดออน
ของสํานักงานจังหวัดพรอมใชงานและใหความสนับสนุน
5.2 ปจจัยที่เกิดจากหัวหนาสํานักงานจังหวัด
- รูปแบบการบริหารงานของหัวหนาสํานักงานจังหวัด (Management
style) และผูวาราชการจังหวัดมีความสอดคลองซึ่งกันและกันในระดับสูง ทําใหผูวาราชการ
จังหวัดไววางใจและใชงานสํานักงานจังหวัด รวมทั้งการที่หัวหนาสํานักงานจังหวัดมีศาสตร
และศิลปในการครองใจทีมงานไดดี เหมาะสมกับสถานการณ สามารถสรางเปาหมายของ
สมาชิกในทีมและเปาหมายขององคกรใหเขากันได เพื่อเอื้อตอการรวมมือกันระหวางสมาชิก
ในทีม
- มีการติดตอสื่อสารที่ดี ในองคกร(Good communication) มีการสราง
ความเขาใจเปาหมายรวมกันอยางชัดแจง สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกัน มีการ
สื่อสารสองทาง ( Two-ways communication)
5.3 ปจจัยที่เกิดจากบุคลากรในสํานักงานจังหวัด
- สํ านัก งานจัง หวั ด มีวั ฒนธรรมขององคก รที่ ดี บุค ลากรส วนใหญ มี
จิตสํานึก ตอสวนรวม มีค วามรับผิดชอบตอ หนาที่ ยอมรับในบทบาทที่หลากหลายของ
สํานักงานจังหวัด มีจิตวิญญาณความเสียสละ อุทิศตนใหแกราชการ มีวิธีคิดแบบองครวม
มุงไปที่เปาหมายขององคกรเปนหลัก รวมภูมิใจในความสําเร็จขององคกร รวมทั้งศักยภาพ
ในดานพื้นฐานการศึกษาของบุคลากรสวนใหญมีการศึกษาสูง มีความรู ความสามารถและ
ประสบการณการทํางาน มีความอดทนตองานและตอบสนองตอผูบังคับบัญชาไดดี มีทักษะ
ในการประสานงานสูง และสามารถทํางานเปนทีมไดดี
6. ปจจัยที่ไมเอื้อตอการทํางานเปนทีมของสํานักงานจังหวัด
6.1 ปจจัยที่เกิดจากผูวาราชการจังหวัด
- การที่ผูวาราชการจังหวัดไมใชงานสํานักงานจังหวัด หรือไม ไววางใจ
มอบหมายงานสําคัญ ๆของจังหวัดใหกับสํานักงานจังหวัด สงผลกระทบตอภาพลักษณของ
สํ า นั ก งานจั ง หวั ด ทํ า ให ไ ม ไ ด รั บ การยอมรั บ จากส ว นราชการ ภาคเอกชนและองค ก ร
ประชาชนในจังหวัด การประสานงานกับภาคสวนตาง ๆจึงไมราบรื่นเทาที่ควร รวมทั้ง
สํานักงานจังหวัดไมมีโอกาสแสดงบทบาทในฐานะเปนหนวยเสนาธิการใหกับผูวาราชการ
จังหวัด ขาดความสงางามในเวทีตาง ๆ ของจังหวัดและความภาคภูมิใจในองคกร
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- การขาดการสนับสนุน ทรัพ ยากรในการทํางาน (งบประมาณ วัส ดุ
อุปกรณ ยานพาหนะ) สิ่งจูงใจ และรางวัลในการทํางานอยางเพียงพอ
6.2 ปจจัยที่เกิดจากหัวหนาสํานักงานจังหวัด
- การที่หัวหนาสํานักงานจังหวัดมีรูปแบบการบริหารงาน (Management
style) ที่ไมสอดคลองกับของผูวาราชการจังหวัด ทําใหผูวาราชการจังหวัดไมใชงาน หรือการ
ทํางานติดขัด ไมราบรื่น
- การที่หัวหนาสํานักงานจังหวัด มีรูปแบบการบริหารงาน(Management
style) ที่ไมสอดคลองกับสถานการณและสภาพแวดลอมในสํานักงานจังหวัดขณะนั้น เชน
มีรูปแบบ (style) การบริหารงานแบบเผด็จการ (Autocratic style) ไมเปดโอกาสใหสมาชิกได
มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น /ขอเสนอแนะ และไมมีการกระจายภาวะผูนําใหแ ก
สมาชิ ก ในที ม ได มีโ อกาสตั ด สิน ใจ วางแผนการทํ า งาน ติ ดตามงานด วยตนเอง หรื อ มี
พฤติกรรมที่มุงเนนงานและมุงเนนคนที่ไมสอดคลองกับสถานการณ
- มีการติดตอสื่อสารแบบทางเดียว (One-way communication) ทําใหขาด
การความเขาใจที่ชัดแจง ไมเอื้อตอการมีสวนรวมของสมาชิก ในทีม
- การที่หัวหนาสํานักงานจังหวัด ขาดการสรางเครือขายการทํางานกับ
ภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาคเอกชน สถาบันการศึกษาในพื้นที่ ทําใหการสรางทีมทํางานขาดการ
สนับสนุนดานวิชาการ งบประมาณ ฯลฯ
- ขาดการสงเสริมบรรยากาศในการทํางาน เชน การมีปฏิสัมพันธที่ดีใน
หนวยงาน การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อละลายพฤติกรรมของเจาหนาที่
6.3 ปจจัยที่เกิดจากบุคลากรในสํานักงานจังหวัด
- บุ ค ลากรขาดความพร อ มในด า นต า ง ๆ เช น ขาดอั ต รากํ า ลั ง อย า ง
เพียงพอและเหมาะสม ขาดทักษะและความเชี่ยวชาญในการทํางานใหทันกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงในปจจุบั น เชน การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปญหาภัยพิบัติตาง ๆ
เปนตน และสํานักงานจังหวัดบางแหงมีบุคลากรที่ไมสามารถพัฒนาใหสามารถทํางานได
อยางมีประสิทธิ ภาพ การขาดทัศนคติที่ดีตอ องคกร ขาดจิ ตสํานึกเสียสละ อุทิศตัวเพื่ อ
สวนรวม ขาดความสามัคคีปรองดอง
- บุค ลากรขาดขวัญ กําลังใจในการทํางานเนื่องจากการไมพอใจใน
สถานที่ ทํ า งาน เพื่ อ นร ว มงาน ปริ ม าณงานที่ สู ง กว า หน ว ยงานอื่ น ทํ า ให มี เ วลาให กั บ
ครอบครัวนอยลง รางวัลและสิ่งตอบแทนไมเหมาะสม เพียงพอ ขาดการสงเสริมการพัฒนา
ความรูของบุคลากร ฯลฯ
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- ปญหาความขัดแยงของบุคลากรในองคกรเนื่องจากพฤติกรรมของ
เจาหนาที่ ทําใหเกิดการแบงฝาย แบงพวก หรือมีพฤติกรรมเปนเจาพอ เจาแม
6.4 ปจจัยภายนอกองคกร
- บุคคลภายนอกไมเขาใจบทบาท หนาทีข่ องสํานักงานจังหวัด ทําใหไม
พึงพอใจการทํางานของสํานักงานจังหวัด จึงไมไดรับความรวมมือในการทํางานเทาที่ควร
โดยอาจมองว า เป น การเข า มาแทรกแซงในงานของหน ว ยงานอื่ น ทั้ ง ที่ เ ป น ภารกิ จ ของ
สํานักงานจังหวัดในการชวยอํานวยการ การกลั่นกรองงานใหกับผูวาราชการจังหวัด หรือ
เปนเพราะผูวาราชการจังหวัดมอบหมายงานใหสํานักงานจังหวัดโดยตรง เนื่องจากมั่นใจใน
ศักยภาพของสํานักงานจังหวัดวาสามารถทํางานไดสําเร็จ

แนวความคิดเกี่ยวกับรูปแบบการบริหาร

รูปแบบการบริหาร (Styles of Leader Behavior) ของแนวคิดตาง ๆ ที่สอดคลองกับ
รูปแบบการบริหารของหัวหนาสํานักงานจังหวัด มีดังนี้
1. รูปแบบการบริหารตามแนวทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกน ไดศึกษา
และกําหนดพฤติกรรมของผูนํา โดยพิจารณาถึงพฤติกรรมของผูนําในการอํานวยการและ
สั่งการเพื่อใหสมาชิกและบุคคลอื่น ๆ ทุมเทความพยายามเพื่อทํางานใหบรรลุเปาหมายของ
องค ก ร และสรุ ป แบบผู นํ า เป น 2 แบบ คื อ ผู นํ า ที่ เ น น ผู ป ฏิ บั ติ ง าน (Employee-centered
leadership Styles or Personnel-oriented) และผูนําที่เนนงาน (Job-centered leader or Taskoriented) ดังนี้
1.1 ผูนําที่เนนผูปฏิบัติงาน (Employee-centered leadership Styles or Personneloriented) คือ ผูนําที่ใหความสําคัญกับพนักงานหรือผูปฏิบัติงาน จะเนนการมอบอํานาจหนาที่
และความรับผิดชอบใหพนักงาน ใหความสนใจเกี่ยวกับสวัสดิการ ความตองการและแรงจูงใจ
ของพนั ก งาน และช ว ยให พ นั ก งานตอบสนองความพอใจของตนเอง โดยการสร า ง
สภาพแวดล อ มที่ ช ว ยสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน ผู นํ า จะให ค วามสํ า คั ญ กั บ
ความกาวหนา การเจริญเติบโต และความสําเร็จของผูปฏิบัติงาน
1.2 ผูนําที่เนนงาน (Job-centered leader or Task-oriented) คือ ผูนําที่มุงบังคับ
บั ญ ชา และติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง านของผู อื่ น เน นที่ ค วามสํ าเร็ จของผลงานเป นหลั ก
ผูใตบังคับบัญชาหรือผูตามจะตองปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการที่กําหนดไว ผูนําจะใช
อํานาจในการลงโทษ อํานาจในการใหรางวัลและอํานาจตามกฎหมาย เพื่อจะมีอิทธิพลตอ
พฤติ ก รรมและผลการปฏิ บั ติ ง านของผู ใต บั งคั บบั ญชา ผู นํ า ในลั ก ษณะนี้ จ ะมุ ง เน น การ
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ปฏิบัติงานและผลสําเร็จของงานมากกวาสวัสดิการหรือแรงจูงใจของผูปฏิบัติงาน และเห็นวา
การคํานึงถึงผูปฏิบัติงานเปนมุมมองที่ไมสําคัญและเกินความจําเปน 6
2. รูปแบบการบริห ารตามแนวทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย ไอโอวา (IOWA)
มหาวิทยาลัย IOWA ไดศึกษารูปแบบการบริหารของผูนําโดยนักวิชาการตาง ๆ
ซึ่งผลการศึกษาไดแบงรูปแบบการบริหารของผูนําออกเปน 3 รูปแบบ (style)
2.1 ผูนําแบบเผด็จการ (Autocratic style) เปนรูปแบบผูนําที่ยึดถือตนเองเปน
จุดศูนยกลาง ผูนําจะเปนผูที่มีอํานาจการตัดสินใจทั้งหมด ผูนําจะทําหนาที่ในการตัดสินใจ
แลวประกาศใหสมาชิกในกลุมไดรับทราบและปฏิบัติตาม สมาชิกในกลุมงานจะมีบทบาทใน
การตัดสินใจนอยมาก ผูนําจะเปนผูที่รูขอมูลและสิ่งที่สําคัญในการทํางานทั้งหมด
2.2 ผูนําแบบประชาธิปไตย ( Democratic style) เปนผูนําที่เปดโอกาสใหผูตามมี
บทบาทในการตัดสินใจดวย ผูนํามีบทบาทในฐานะสมาชิกคนหนึ่งขององคกร ผูนําลักษณะ
นี้จะเปนผูที่คอยอํานวยความสะดวกและชวยเหลือใหการดําเนินการขององคการบรรลุตาม
เปาหมายที่วางไว ผูนําจะเปนสวนหนึ่งของกลุมและปฏิบัติตามการตัดสินของกลุม
2.3 ผูนําแบบปลอยเสรี (Liaissez - faire) ผูนําแบบนี้จะเขารวมการทํางาน
กับลูกนองนอยมาก กลาวคือ จะเขารวมปฏิบัติงานกับลูกนองเทาที่จําเปนเทานั้น และปลอย
ใหลูกนองดําเนินการเรื่องตางๆ โดยแตละคนมีอิสระในการดําเนินงาน การตัดสินใจของ
ผูปฏิ บัติง านจะไม มีค นคอยดูแ ล และขาดการประสานงานในการตัดสิ นใจ ผู นําแบบนี้
จะปลอยใหแตละคนดําเนินการโดยอิสระ ผูนําจะเขาไปเกี่ยวของตอเมื่อเรื่อ งนั้นๆกระทบ
ตอตัวผูนําเทานั้น ผูนําแบบนี้จึงเสมือนไมมีผูนํา 7
3. รูปแบบการบริหารตามแนวความคิดตามขายบริหาร (Managerial Grid)
เปนแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารของ Blake & Mouton โดยเชื่อมโยง
ความสัมพันธระหวางรูปแบบของการบริหารงานกับความมีประสิทธิภาพของทีมงาน ภายใต
กรอบแนวคิดตาขายบริหาร (Managerial Grid) ซึ่งไดแก ตารางตาขายของการจัดการของ
ผูบริหาร และใชตารางเปนตัวแทนในการพิจารณา ทั้งดานการผลิต (Production) และดาน
บุคคล (People) โดยตารางนี้จะแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางการใหความสําคัญกับ

วันชัย มีชาติ, พฤติกรรมการบริหารองคการสาธารณะ (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,2548) หนา 191-192.
7
เรื่องเดียวกัน หนา 195.
6
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บุคคลหรือคน และการใหความสําคัญกับผลผลิต ดานการแสดงคาระหวางแกนทั้งสอง 5 คู
ดังนี้

1.9
การจัดการแบบตามใจ
(Country Club)

9.9
การจัดการแบบทีมงาน
(Team Management)
5.5
การจัดการโดยยึดทางสายกลาง
(Middle of Road)

มุงคน

คน
1.1
การจัดการแบบดอย
คุณภาพ
(Impoverished)

9.1
การจัดการแบบเชื่อฟง
อํานาจหนาที่
(Task Management)
มุงงาน

คน

แผนภาพ : พฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหาร (Managerial Grid)
ตามแนวความคิดของ Blake และ Mouton 8 มีรูปแบบการบริหารของผูนํา ดังนี้
3.1 ผูนําแบบ 1.1 หรือผูนําที่ปลอยเสรี (Liaissez-faire or impoverished Grid
management) เปนผูนําที่ไมสนใจในการสรางผลงานหรือทํางานใหสําเร็จและไมสนใจที่จะ
สรางความสัมพันธระหวางพนักงานและแรงจูงใจในการทํางาน ผูนําประเภทนี้จะมีสวนใน
การทํางานนอยมาก คือ ทําเฉพาะเทาที่จําเปนเพื่อไมใหตนเองพนจากตําแหนง ผูนําจะใช
ความพยายามในการปฏิบัติงานนอยที่สุด เพื่อใหงานบรรลุผลตามเกณฑขั้นต่ําสุดที่ไดวางไว
ผูนํ าแบบ 1.1 จะไม เข ามามี บทบาทในการตัด สิน ใจของกลุม หรื อพนัก งานมากนัก การ
ดําเนินงานของพนักงานจะปลอยเสรีใหเปนภาระหนาที่ของกลุมและพนักงานผูปฏิบัติงาน
ในองคการที่มีผูนําแบบ 1.1 มาก จะสงผลตอประสิทธิผลขององคการและอาจก็ใหเกิดปญหา
ตางๆ ในองคการขึ้นมาได
3.2 ผูนําแบบ 9.1 (Authority obedience management or Task Management) ผูนําที่
มี รู ป แบบการบริ ห ารแบบเผด็ จ การ ผู นํ า แบบนี้ จ ะมุ ง เน น ที่ ผ ลสํ า เร็ จ ของงานการสร า ง
8

ทองทิพภา วิริยะพันธุ, เรื่องเดิม, หนา 48.

17

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยการสรางเงื่อนไขในการปฏิบัติงาน มุงใหเกิดผลผลิตโดย
ไมใหความสนใจในดานความสัม พันธของผูปฏิ บัติงานหรือมองคนที่ปฏิบัติงานในฐานะ
ปจจัยทางการบริหารประการหนึ่งเทานั้น ผูนําแบบนี้จะรวมอํานาจการตัดสินใจและการ
สั่งการตางๆ ไวที่ตัวผูนํามากกวาที่จะใหผูตามมีบทบาทในการตัดสินใจ ผูนําแบบ 9.1 จะไม
สนใจความรู สึ ก หรื อ ความต องการของคนที่ ป ฏิ บั ติ ง าน ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งผู นํ า และ
ผูปฏิบัติงานจะมีลักษณะเปนทางการสูง และมุงเรื่องงานเปนหลัก
3.3 ผูนําแบบ 1.9 (Country - club management) เปนผูนําที่ใหความสําคัญของ
ผูปฏิบัติงานมากกวาผลงาน ผูนําจะใหความสนใจตอความตองการของผูปฏิบัติงาน มีความ
ตองการที่จะสนองตอบความตองการของทุกคนในองคการเพื่อใหทุกคนพอใจ โดยเห็นวา
หากทุกฝายมีความพึงพอใจในความสัมพันธระหวางกันในองคการจะนําไปสูบรรยากาศใน
องคการที่เปนมิตร และสะดวกสบาย ผูนําแบบ 1.9 จะสนใจความเปนอันหนึ่งอันเดียว และ
ความกลมเกลียวกันของคนในองคการ และพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นได
ผูนําแบบ 1.9 จะไมยอมตัดสินใจในสภาวะที่มีความเห็นไมสอดคลองกัน
3.4 ผูนําแบบ 9.9 (Team management) เปนผูนําที่มุงเนนการเสริมสรางทีมงาน ผูที่
ปฏิบัติงานดวยกัน โดยมุงสรางความสัมพันธระหวางพนักงานในขณะเดียวกัน ก็มุงที่จะสราง
ผลงานใหเกิดขึ้นในองคการดวย ความสามารถในการทํางานรวมกันของพนักงานจะมี
พื้นฐานมาจากความจริงใจและความเคารพซึ่งกันและกัน ลักษณะนี้จะชวยใหการทํางานของ
องค ก ารสํ า เร็ จ ตามเป า หมาย เนื่ อ งจากพนั ก งานเกิ ด ความผู ก พั น ต อ องค ก ารและมี
ความสัมพันธอันดีตอกันในการตัดสินใจในเรื่องตางๆ ผูนําแบบ 9.9 จะมีบทบาทเปนเพียง
สมาชิกคนหนึ่งในองคการ ซึ่งรวมในการตัดสินใจเทานั้น อํานาจการตัดสินใจขึ้นอยูกับ
เหตุผล ผูนําแบบ 9.9 จะมีความพรอมในการเผชิญกับปญหาและขอขัดแยงที่เกิดขึ้น และ
พรอมที่จะแกปญหาที่เกิดขึ้น โดยใชเหตุผลเปนแนวทาง
3.5 ผูนําแบบ 5.5 (Organization man management or middle of the road) เปนผูนํา
ที่พยายามสรางความสมดุลระหวางความสํา เร็จของผลงาน และความพอใจของผูปฏิบัติงาน
กลาวคือ สรางผลงานในระดับที่เพียงพอในการบรรลุเปาหมาย และสรางความพอใจใหแก
พนักงานในระดับที่สามารถยอมรับได ในดานของผลงานและประสิทธิภาพการทํางานก็จะมี
ผลงานออกมาพอประมาณ แมวาผลงานจะไมมากที่สุดหรือดีที่สุดก็ตาม ขณะเดียวกันใน
ดานความสัมพันธของคน ผูบริหารแบบ 5.5 ก็จะใหความสําคัญกับผูปฏิบัติงานดวย ผูนํา
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แบบ 5.5 จะตัดสินใจโดยใชเสียงสวนใหญเปนเกณฑแมวาบางครั้งตัวผูนําเองอาจจะไมเห็น
ดวยก็ตามผูนําแบบนี้มีความพยายามที่จะประนีประนอมสูง 9
4. รูปแบบการบริหารตามแนวความคิด Path-Goal Theory
รูปแบบการบริหารงานของผูนําตามแนวคิดนี้ไดพัฒนามาจากมิติดานการเนน
ผลงานและการเนนความสัมพันธของพนักงานของผูนํามาเปนรูปแบบของพฤติกรรมของผูนํา
4 รูปแบบ คือ
4.1 การอํานวยการ (Instrumental behavior or Directive) ไดแก การที่ผูนํามี
รูปแบบและบทบาทในการสั่งการตาง ๆ ตั้งแตการวางแผน การจัดรูปงาน การควบคุม และ
การดูแลประสานงาน การดําเนินการของผูใตบังคับบัญชาผูนําจะมีบทบาทในการกําหนดการ
ดําเนินงานของผูใตบังคับบัญชาเกือบทั้งหมดและผูตามหรือลูกนองจะรูเฉพาะสิ่งที่ตนตองทํา
หรือสิ่งที่ผูนําคาดหวังจากผูตาม
4.2 การสนับสนุน (Supportive behavior) เปนการพิจารณาถึงการที่ผูนําให
ความสําคัญตอความตองการของผูใตบังคับบัญชา การใหการสนับสนุนของผูใตบังคับบัญชา
ในการดําเนินการตางๆ สรางสภาพแวดลอมที่ดีในการทํางาน และใหความสนใจตอสภาพ
ความเปนอยูของผูปฏิบัติงาน คอยอํานวยความสะดวกใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติหนาที่
หรือภารกิจตางๆ ไดอยางดี
4.3 การมีสวนรวม (Participative behavior) เปนรูปแบบของพฤติกรรมของ
ผูนําที่เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการดําเนินการตางๆ เชน การตัดสินใจ
การแจงขอมูลขาวสารใหลูกนองทราบ การปรึกษาหารือกันในการปฏิบัติงานหรือตัดสินใจ
ในเรื่องตางๆ การระดมความคิดในการตัดสินใจของกลุม
4.4 การมุงความสําเร็จ (Achievement oriented behavior) รูปแบบผูนําที่มุง
จะทํางานใหบรรลุผลสําเร็จ เชน การกําหนดเปาหมายที่ทาทาย การแสวงหาแนวทางการ
ปรับปรุง การทํางานอยางสม่ําเสมอ การคาดหวังถึงผลการปฏิบัติงานที่ดีของลูกนอง และ
เชื่อมั่นในความสามารถของผูใตบังคับบัญชาในการปฏิบัติงานที่ดี 10

9

วันชัย มีชาติ, เรื่องเดิม, หนา 197-199

10

เรื่องเดียวกัน หนา 211-212
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เทคนิคการเสริมสรางทีมงานในสํานักงานจังหวัด
สถาบันดํารงราชานุภาพไดจัดทําโครงการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลความรูเทคนิค
การพัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ประจําป พ.ศ. 2554 โดยใชวิธีการจัดเก็บและรวบรวม
ขอมูลความรู (Tacit Knowledge) จากกลุมเปาหมาย ไดแก ผูวาราชการจังหวัด/รองผูวา
ราชการจังหวัดที่เคยดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักงานจังหวัด และหัวหนาสํานักงานจังหวัดที่มี
ทักษะโดดเดนดานการพัฒนาทีมงานในสํานักงานจังหวัด จํานวน 15 คน ในพื้นที่ 13 จังหวัด
ไดแก จังหวัดเชียงราย เชียงใหม แพร ขอนแกน หนองคาย กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา
ชัยนาท นครสวรรค ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ยะลาและปตตานี โดยใชเครื่องมือการสัมภาษณ
และใหกลุมเปาหมายบอกเลาประสบการณ การทํางานในตําแหนงหัวหนาสํานักงานจังหวัด
(Story Telling) และวิ ธี ก ารเสริ ม สร า งที ม งานในสํ า นั ก งานจั ง หวั ด ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล
ผลการสั ม ภาษณ ก ลุ ม เป า หมายดั ง กล า วพบว า จากบทบาทและภารกิ จ ของ
สํานักงานจังหวัดที่กําหนดใหเปนหนวยงานชวยอํานวยการใหกับผูวาราชการจังหวัด ทั้งใน
ลักษณะการบริหารทั่วไป (Line) การชวยอํานวยการ(Staff) และการชวยบริการ (Auxiliary)
จึ ง ทํ า ให สํ า นั ก งานจั ง หวั ด มี ป ริ ม าณงานมากและงานมี ค วามหลากหลาย บุ ค ลากรของ
สํานักงานจังหวัดตองมีการพัฒนาตนเองใหมีศักยภาพในการทํางานสูงอยูเสมอ รวมทั้งตองมี
ความเสียสละและทุมเทใหกับงาน ประกอบกับสํานักงานจังหวัดสวนใหญมักประสบปญหา
อัตรากําลังไมเพียงพอที่จะรองรับปริมาณงานที่เพิ่มสูงขึ้นตามบริบทความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล อม เศรษฐกิ จ สั งคมและการเมือ ง งานที่ เข ามามั กมี ร ะดับ ความเร งด วนสู ง
ตองใชค วามรู ความสามารถที่หลากหลาย มีการประสานงานกับหนวยงานหลายหนวย
ดังนั้น การเสริมสรางทีมงานในสํานักงานจังหวัดใหมีประสิทธิภาพจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง
ในการขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก งานจั ง หวั ด ให บ รรลุ เ ป า ประสงค ที่ กํ า หนด
โดยสามารถประมวลสรุปได ดังนี้
1. รูปแบบการสรางทีมในสํานักงานจังหวัด (Types of Teams)
จากรูปแบบการสรางทีม (Types of Teams)ใน 4 ลักษณะ ไดแก ทีมงาน
แกปญหา (Problem-solving teams) ทีมงานบริหารตนเอง (Self-managed teams) ทีมงาน
ไขวหนาที่ (Cross-functional teams) และทีมงานเสมือน (Virtual teams) ตามที่ไดกลาวแลว
ขางตน พบวาสํานักงานจังหวัดจะมีการสรางทีมในรูปแบบที่ 1- 3 และเปนทีมที่มีลักษณะ
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ผสมผสานกันของรูปแบบทีมงานแกปญหา (Problem-solving teams) ทีมงานบริหารตนเอง
(Self-managed teams) และทีมงานไขวหนาที่ (Cross-functional teams) ดังนี้
1.1 ที ม งานแก ป ญ หา (Problem-solving teams) สํ า นั ก งานจั ง หวั ด เป น
หน วยงานที่ มีบ ทบาทเปน หน วยเสนาธิ การใหกั บผู วา ราชการจั งหวัด ในทุ กเรื่อ งที่ ได รั บ
มอบหมาย มีงานที่หลากหลาย ทั้งในภารกิจที่เปนงานประจําหรืองานภารกิจพิเศษ ในการ
ทํ า งานจะพบป ญ หาอุ ป สรรคมากมาย หรื อ มี ค วามจํ า เป น ต อ งมี ก ารซั ก ซ อ มการปฏิ บั ติ
ทบทวนการทํางาน ติดตามความคืบหนาของงาน จึง มีการใชรูปแบบการสรางทีมแบบ
ทีมงานแกปญหา หัวหนาสํานักงานจังหวัดมักใชวิธีการประชุมหารือกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมายงาน ซึ่งอาจมีการกําหนดเวลาเปนหลักการไว เชน ทุกวัน หนึ่งวันใด
ของสั ป ดาห เป น ต น เพื่ อ ระดมความคิ ด ในการวิ เ คราะห ข อ มู ล หาสาเหตุ ข องป ญ หา
การวางแผนในการทํางาน การกําหนดแนวทางการแกไขปญหา และเลือกวิธีการแกปญหาที่
เหมาะสมที่ สุ ด ในแต ล ะสถานการณ เพื่ อ ให บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ข องภารกิ จ นั้ น ๆ
ดวยบรรยากาศที่เปดเผยและมีสวนรวม เปนการมุงเนนประสิทธิผลของงาน
1.2 ที ม งานบริ ห ารตนเอง (Self-managed teams) เป น การสร า งที ม ที่
พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งจากทีมแกปญหา เนื่องจากการสรางทีมในรูปแบบทีมแกปญหาไม
สามารถใหเจาหนาที่มีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในงานและกระบวนการตาง ๆ
ไดดวยตนเองอยางเปนรูปธรรม เพียงแตทีมงานจะใหขอเสนอแนะในการแกไขปญหาเทานั้น
ไมสามารถวางแผน ตัดสินใจไดดวยตนเอง
จากขอเท็จจริงการทํางานในสํานักงานจังหวัดนั้น ปญหาที่เห็นไดชัด คือ
ขอจํากัดเรื่องอัตรากําลังไมเพี ยงพอในการทํางาน สวนใหญจึงพบวาทีมแกปญหาและทีม
บริหารตนเองจะเปนชุดเดียวกัน แตมีความเปนอิสระที่สูงขึ้น บทบาทและขอบเขตของงาน
ไมใชเพียงการแกไขปญหาการใหขอเสนอแนะทั่ว ๆไป เทานั้น แตทีมงานจะทําหนาที่เปนผู
ปฏิ บัติ ต องรั บผิ ดชอบต อผลลัพ ธ ที่เ กิ ด ขึ้ นจากการตัด สิ นใจและการดํ าเนิ นงานของตน
กลาวคือ ทีมงานรูปแบบนี้เกิดจากการที่หัวหนาสํานักงานจังหวัดมีการกระจายภาวะผูนํา
ใหกับหัวหนาทีมเพื่อใหสามารถวางแผนการทํางาน การตัดสินใจ การแกไขปญหา และ
ควบคุ ม ดู แ ลงานของทีม ให เสร็ จ ทัน เวลาด ว ยตนเอง รวมทั้ งเป ด โอกาสให หั วหน า ที ม
สามารถเลือกสมาชิกในทีมได แมขามกลุมงาน/ฝายก็ตาม และสมาชิกในทีมอาจผลัดเปลี่ยน
กันเปนหัวหนาทีม โดยหัวหนาสํานักงานจังหวัดจะทําหนาที่เพียงเปนที่ปรึกษา ใหคําแนะนํา
สนับสนุนทรัพยากรการทํางาน มอบงบประมาณใหบริหารภายในวงเงินที่กําหนดหรือแกไข
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ปญหาที่นอกเหนือขีดความสามารถของทีมงาน
อยางไรก็ตามทีมบริหารตนเองไมใชการรวมตัวกันโดยที่สมาชิกทุกคน
ในทีมสามารถทําทุกอยางไดอยางอิสระตามที่ตนตองการ แตการทํางานของทีมจะมุงที่การ
ผสมผสานกันระหวางความสามัคคีและการเปนทีมงานที่ดี และความรูสึกอยากทํางานดวย
ความผูกพันในงาน การรวมตัวเปนทีมงานในรูปแบบนี้เปนการทํางานที่เนนทั้งประสิทธิผล
และประสิทธิภาพของงาน เนื่องจากทําใหการทํางานเกิดความคลองตัวยิ่งขึ้น หัวหนาทีม
สามารถตัดสินใจ แกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว ทันสถานการณไมตองรอการตัดสินใจจาก
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเพียงคนเดียว
1.3 ทีมงานไขวหนาที่ (Cross-functional teams) นับเปนอีกรูปแบบหนึ่ง
ของทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ที่เปดโอกาสใหเจาหนาที่จากหนวยงานตาง ๆ นอกเหนือจาก
เจาหนาที่สํานักงานจังหวัดไดมารวมตัวกันเปนทีมงานดานตาง ๆ มีหนาที่ที่ แตกตางกันมา
ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ใดภารกิ จ หนึ่ ง ร ว มกั น เพื่ อ แลกเปลี่ ย นข อ มู ล พั ฒ นาความคิ ด สร า งสรรค
ประสานงาน และแกไขปญหาที่มีความซับซอนไดอยางคลองตัว
ปกติทีมงานไขวหนาที่ จะประกอบดวยเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในระดับ
เดียวกันหรือใกลเคียงกันและมาจากหนวยงานที่ตางกันเพื่อรับผิดชอบภารกิจเปนดาน ๆ เพื่อ
ขับเคลื่อนงานที่ไดรับมอบหมายใหบรรลุผลสําเร็จ การทํางานในรูปแบบของทีมงานไขว
หนาที่นี้จะทําใหสมาชิกในทีมไดมีการเรียนรูการทํางานที่มีความหลากหลาย ไดมีโอกาส
เรียนรูระหวางกัน สรางความเชื่อใจกันและจิตวิญญาณการทํางานเปนทีม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ระหวางสมาชิกที่มาจากหลายหนวยงาน มีพื้นฐานความรู ทักษะ ประสบการณ และการ
รับรูที่แตกตางกัน ซึ่งทีมงานรูปแบบนี้ตองใชเวลาในระยะแรกเพื่อสรางความไววางใจซึ่งกัน
และกันเพื่อพัฒนาการทํางานเปนทีม ตัวอยางเชน ทีมงานในการขับเคลื่อนภารกิจการตอสูเพือ่
เอาชนะยาเสพติดของจังหวัด ซึ่ งแบงงานออกเปนดานตาง ๆ และตั้งเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
จากหลากหลายหน ว ยงานในพื้ น ที่ เ ข า มาทํ า งานที่ ไ ด รั บ มอบหมาย การจั ด ตั้ ง ที ม งาน
ขับเคลื่อนภารกิจของกลุม ภารกิจดานเศรษฐกิจ สังคม ความมั่น คง สิ่งแวดลอมและการ
บริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ซึ่งแมวา
จะแบงภารกิจเฉพาะดานออกไปแลว แตสํานักงานจังหวัดจะเปนหนวยงานที่กํากับดูแล และ
รับผิดชอบตอความสําเร็จและลมเหลวของการดําเนินงานในภาพรวมในฐานะฝายเลขานุการ
1.4 ทีมงานเสมือน (Virtual teams) การทํางานรวมกันในรูปแบบที่ใชเทคนิค
การประชุมทางไกล (Video conferencing) หรือใชไปรษณียอิเลกทรอนิกส (e-mail) ในขณะนี้
ยังไมพบการใชทีมงานเสมือนอยางชัดเจนจริงจัง ในสํานักงานจังหวัด
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2. วิธีการเสริมสรางทีมงานในสํานักงานจังหวัด
เมื่อวิเคราะห สังเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณกลุมเปาหมายขาราชการที่
เคยดํ ารงตํ า แหนง หัว หน า สํา นัก งานจั ง หวั ด ภายใต สภาพปญ หา ป จจั ยสภาพแวดล อ ม
รูปแบบการสรางทีมในสํานักงานจังหวัด ประมวลเปนวิธีการที่ใชไดผลในการพัฒนาทีมงาน
สํานักงานจังหวัดจํานวน 9 วิธีการ ดังนี้
• การมีเปาหมายที่ชัดเจนและเห็นพองตองกัน (Clear & Agreed goals)
หมายถึง การที่สมาชิกทุกคนเขาใจเปาหมายการทํางานชัดเจนและเต็มใจผูกพันที่จะทํางานให
บรรลุเปาหมายรวมกัน
• ความเป ด เผยต อ กั น และการเผชิ ญ หน า เพื่ อ แก ป ญ หา (Openess &
Confrontation) หมายถึง การที่สมาชิกในทีมมีความสัมพันธกันอยางเปดเผย ตรงไปตรงมา
แสดงความคิดเห็นอยางอิสระ กลาเผชิญหนากัน เพื่อรวมคิดหาแนวทางการทํางานและการ
แกไขปญหา
• ความรวมมือและการใชความขัดแยงในทางสรางสรรค (Co-operation &
Conflict) หมายถึง การเปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการทํางานอยางเต็มที่ มี
การประสานความรู ความสามารถ และความแตกตางแตละบุค คลเพื่อใหเกิดการทํางาน
รวมกัน และเกิดผลสูงสุดตอองคกร
• ภาวะผูนําที่เหมาะสม (Appropriate Leadership) หมายถึง การที่ผูนําทีม
ทําตัว เปน แบบอยา งที่ดี มี การกระจายภาวะผูนํ าอย างทั่ วถึง ตามสถานการณที่ เหมาะสม
รวมทั้งการที่ผูนําใชศาสตรและศิลปในการบริหารทีมเพื่อใหสมาชิกในทีมเกิดความรวมแรง
รวมใจในการทํางานในทุกสถานการณ
• การสนับสนุนและความไววางใจตอกัน (Support & Trust) หมายถึง
การที่สมาชิกในทีมไดรับการสนับสนุนสิ่งจูงใจ รางวัลสิ่งตอบแทน และทรัพยากรในการ
ทํางานอยางเหมาะสม เพียงพอ รวมทั้งการที่สมาชิกในทีมมีความเชื่อใจ เชื่อถือ ศรัทธาตอ
ผูนําทําใหเกิดความรวมมือในการทํางานดวยความเต็มใจ
• การพัฒนาตนเอง (Individual development) หมายถึง การที่สมาชิกใน
ทีมไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบใหมีความรู ทักษะที่จําเปนในงาน เพื่อใหสามารถทํางาน
ที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
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• กระบวนการทํางานที่ดี (Sound procedure) หมายถึง มีการจัดระบบ
ขั้นตอนการทํางานที่เหมาะสมกับสถานการณ เพื่อใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล มีการติดตอสื่อสารระหวางผูนําและสมาชิกในทีมอยางเปดเผย ชัดเจน
• การตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีการทํางาน (Regular Review)
หมายถึง การประเมินพฤติกรรมและเรียนรูขอผิดพลาดในการทํา งานรวมกันของสมาชิกใน
ทีม เพื่อนําขอผิดพลาดไปแกไขปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้น
• ความสัมพันธที่ดีระหวางกลุม (Sound Intergroup Relationship) หมายถึง
การสรางเครือขายการทํางานกับบุคคล/องคกรภายนอกทีม โดยการสรางความสัมพันธที่ดี
ระหวางกัน หรือการที่บุคคล/องคกรภายนอกยอมรับ ศรัทธาผลการปฏิบัติงานของสมาชิก
ในทีม ทําใหยินดีเขามาชวยเหลือการทํางานเมื่อรองขอ หรืออาสาสมัครเขามาชวยงานดวย
ความเต็มใจ
รายละเอี ย ดวิ ธี ก ารเสริ ม สร า งที ม งานในสํ า นั ก งานจั ง หวั ด ที่ ไ ด จ ากการ
สัมภาษณ จํานวน 9 วิธีการ มีรายละเอียดดังนี้

2.1 Clear & Agreed goals
Clear & Agreed goals หมายถึง การที่สมาชิกทุกคนเขาใจเปาหมายการ
ทํางานชัดเจนและเต็มใจผูกพันที่จะทํางานใหบรรลุเปาหมายรวมกัน

วิธีการทีใ่ ชไดผล
2.1.1 การโนม นา วใจโดยใช ห ลั กเหตุ แ ละผล เมื่อ หัว หน าสํ านั กงาน
จังหวัดไดรับมอบงานจากผูวาราชการจังหวัดไมวาจะเปนงานประจําซึ่งตองอาศัยการรวมแรง
รวมใจจากเจาหนาที่จํานวนมาก หรืองานพิเศษซึ่งอยูนอกเหนือภารกิจของสํานักงานจังหวัด
จะโน ม น า วใจให เ ห็น ความสํ า คั ญ และเขา ใจเหตุ ผ ลความจํ าเป น ที่ สํา นั ก งานจั ง หวั ด ต อ ง
รับภาระงานดังกลาวมาทํา แมวาบางเรื่องอยูนอกเหนือภารกิจของสํานักงานจังหวัดก็ตาม
ดวยการนําแนวคิด (Idea) ของผูวาราชการจังหวัดมาขยายผล ทําความเขาใจกับลูกนองดวย
บรรยากาศที่เปนกันเองและพรอมรับฟงความคิดเห็น เพื่อใหลูกนองเขาใจเปาหมายการ
ทํางานที่ชัดเจน จะไมใชอํานาจ สั่งการ/บังคับใหปฏิบัติ ใชคําพูดที่กระตุนทําใหเกิดความ
รวมมือในการทํางาน (Co-operation) ดวยความเต็มใจผูกพันตอองคกร เชน
“ การที่ผูวาราชการจังหวัด ใชงานสํานักงานจังหวัดอยาคิดวาเปน
ภาระ แต ใหรูสึกภาคภูมิใจวา ผูวาราชการจังหวัด เห็นในศักยภาพของสํานักงานจังหวัด

24

และบทบาทของสํานักงานจังหวัด ไดถูกวางไวใหเปนฝายเสนาธิการ หรือ หนวยงาน Staff
ของผูวาราชการจังหวัด จึงตองสนับสนุนการขับเคลื่อนงานใหกับผูวาราชการจังหวัด แม จะ
ไมอยูในขอบเขตภารกิจของสํานักงานจังหวัด ก็ตาม ” (นายกาจพล แกวประพาฬ หัวหนา
สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี)
“ สํ า นัก งานจัง หวัด ตอ งเปน หนว ยงาน High Performance
Organization เพราะผูวาราชการจังหวัดตองการคนที่คิดเร็ว ทําเร็ว ซึ่ง สํานักงานจังหวัดตอง
ตอบสนองใหได การทํางานของสํานักงานจังหวัด ตองเปน Model ใหกับสวนราชการอื่น
อาทิ การจัดงานรับเสด็จฯ การรับรองแขกบานแขกเมือง การจัดทําแผนยุทธศาสตร จังหวัดฯ
และ การนําเสนอในที่ประชุมฯลฯ ซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนสรางขึ้นจากทีมงานสํานักงานจังหวัดที่มี
ประสิทธิภาพ หากทีมไมมีคุณภาพจะสงผลกระทบรุนแรงตอการสนองตอบการทํางานของ
ผูวาราชการจังหวัด ” (วาที่ ร.ต.เลิศเกียรติ วงศโพธิพันธ)
2.1.2 ใชเวทีการประชุมซักซอมการดําเนินงานกับทีมงาน ซึ่งจะมีการ
ประชุมซักซอมกอนจะทํางานเสมอ โดยเฉพาะงานริเริ่มใหม ๆ งานที่มีขั้นตอนงานหลาย
ขั้นตอน หรือมีการประสานงานกับหนวยงานหลายหนวย โดยจะใชเ วทีการประชุม นี้เพื่อ
ชี้แจงทําความเขาใจหรือซักซอมการทํางานกับ ลูกนอง หากมีขอสงสัยสามารถซักถามหรือ
เสนอความเห็นเพื่อใหเกิดความเขาใจเปาหมายการทํางานรวมกันอยางชัดเจนเสียกอน โดยทํา
ใหเปาหมายของบุคคลมีความสอดคลองกับเปาหมายขององคกร และเต็มใจที่จะทํางานให
บรรลุเปาหมาย

 การสรางจิตสํานึกรับผิดชอบ

นายกาจพล แกวประพาฬ หัวหนาสํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี * เลาวาจากกรณี
วิกฤติน้ําเสียที่จังหวัดอางทอง มีปลาตายจํานวนมาก
นั บ เป น ภารกิ จ ที่ ต อ งแก ไ ขป ญ หาอย า งเร ง ด ว น
เนื่ อ งจากมี ผ ลกระทบต อ ประชาชนในวงกว า ง
และในการประชุ ม ซึ่ ง มี ผู ว า ราชการจั ง หวั ด เป น
ประธาน ไม มี ห น ว ยงานใดรั บ เป น เจ า ภาพงาน
หั ว หน า สํ า นั ก งานจั ง หวั ด จึ ง เสนอตั ว รั บ เป น
เจาภาพงาน เมื่อหัวหนามาบอกลูกนอง ถูกลูกนอง
ตอวาวาหัวหนาฯไปรับงานที่ไมใชงานในภารกิจ
ของสํานักงานจังหวัดมาทําไม เนื่องจากงาน
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ในสํานักงานจังหวัดเองก็มีปริมาณมาก
พออยูแลว หัวหนาฯจึงตองพยายามโนม
นาวสรางความเขาใจ และจิตสํานึกความ
รั บ ผิ ด ชอบว า สํ า นั ก งานจั ง หวั ด เป น
เสมือนสถาบัน เปน Office of governor
ดั ง นั้ น จะต อ งทํ า หน า ที่ ช ว ยเหลื อ การ
ทํางานของผูวาราชการจังหวัดในทุกเรื่อง
เมื่อเกิดปญหาการหาเจาภาพงานไมได หัวหนาฯ จึงรับมา เปน center งานเอง เมื่อลูกนอง
เกิดความเขาใจ ก็ใหความรวมมือ ระดมสมองชวยกันทํางานอยางเต็มที่ และรูสึกวาตอง
รับผิดชอบการทํางานรวมกันทั้งสํานักงานจังหวัดเพื่อใหเกิดผลสําเร็จ ซึ่งหัวหนาฯจะดูแล
สนับสนุนทรัพยากรการทํางาน และใชคําพูดที่ดี ใหเกียรติ เพื่อดึงความรวมมือในทีม ...
* ปจจุบันดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักงานจังหวัดระยอง

 หัวหนาและลูกนองตองทํางานแบบมีเปาหมายเดียวกัน
นายอดิศร พิทยายน หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงราย* เลาวาเมื่อครั้งดํารง
ตําแหน งหัวหนาสํา นักงานจังหวัด ก.....
ผู ว า ราชการจั ง หวั ด มี ภ าพลั ก ษณ ต อ
สํ า นั ก งานจั ง หวั ด ในเชิ ง ลบ ไม ใ ช ง าน
สํ า นั ก งานจั ง หวั ด และไม ไ ด รั บ การ
ยอมรับจากหัวหนาสวนราชการ หัวหนา
ใชค วามพยายามเปน เวลากวา 7-8 เดือ น
จึงทําใหผูวาราชการจังหวัดยอมรับในการ
ทํางานของสํานักงานจังหวัด ได โดยใช
วิธีการเรียกประชุม เจาหนาที่ทุกเดือนเพื่อการสื่อสารใหตรงกัน เนื่องจากการทํางานใน
สํานักงานจังหวัดมีปริมาณงานมาก กอนอื่นหัวหนาและลูกนองตองพูดใหเปนเสียงเดียวกันกอน
ตองรูงานซึ่งกันและกันและตองทํางานใหผูวาราชการจังหวัดใชงานเราใหได ตัวอยางเชน
การจัดงานรับแขกสักคณะ แตเดิมเวลาถามใคร ไมมีเจาหนาที่คนใดตอบแทนกันได เจาของเรื่อง
จะเก็บเรื่องไว รูเรื่องเพียงคนเดียว ทั้งที่งานนั้นตองใชคนทํางานถึง 10 คน หัวหนาฯ จึงใช
วิธีการเรียกทุกคนมาคุยรวมกัน เพื่อใหเขาใจเปาหมายเดียวกัน และแบงงานกันใหเหมาะสม
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กับศักยภาพของบุคคล หัวหนาฯ พยายามโนมนาวใหเจาหนาที่ในสํานักงานจังหวัดทํางาน
เขาแลก จนกระทั่งไดรับการยอมรับจากผูวาราชการจังหวัดในที่สุด ....
* ปจจุบันดํารงตําแหนงรองผูวาราชการจังหวัดนาน

 เมื่อผูวาราชการจังหวัดเมตตา อยาทําใหทานผิดหวัง
นายธนากร อึ๊งจิตรไพศาล หัวหนาสํานักงานจังหวัดแพร เลาวาสํานักงานจังหวัด
ตองทําตัวใหเปนที่รักของผูวาราชการจังหวัด ตองใหผูวาฯ ใชงานไมวาจะเปนเรื่องวิชาการ
หรือไมก็ตาม งานในสํานักงานจังหวัดเปนงาน
ที่ มี ค วามหลากหลาย ปริ ม าณงานมาก
มี ค วามเร งดวน ดังนั้น บุค ลากรตองมีการ
ปรั บ ตั ว ให ทั น เหตุ ก ารณ มี ค วามเสี ย สละ
ทุ ม เทในการทํ า งาน การบริ ห ารงานของ
หั ว หน า ฯ มั ก ใช ค วามสั ม พั น ธ ที่ ไ ม เ ป น
ทางการโดยสอดแทรกเรื่อง งานเขาไปดวย
มั ก ใช คํ า พู ด ที่ ก ระตุ น เพื่ อ ให เ กิ ด ความ
ตระหนัก เชน
“ เมื่ อ ผู ว า ฯ เมตตาสํ า นั ก งานจั ง หวั ด
หวั ง พึ่ ง พวกเรา จํ า ชื่ อ ลู ก น อ งได ทุ ก คน
ขอให ทํ า งานให เ ต็ ม ที่ อย า ทํ า ให ท า น
ผิดหวัง” ....

2.2 Openess & Confrontation
Openess & Confrontation หมายถึง การที่สมาชิกในทีมมีความสัมพันธ
กันอยางเปดเผย ตรงไปตรงมา แสดงความคิดเห็นอยางอิสระ กลาเผชิญหนากัน เพื่อรวมคิด
หาแนวทางการทํางานและการแกไขปญหา

วิธีการที่ใชไดผล
2.2.1 การเสริมสรางบรรยากาศประชาธิปไตย การประชุม หารือ ใน
สํานักงานจังหวัดควรใหความสําคัญกับการเปดโอกาสใหสมาชิกในทีมเสนอความคิดเห็นได
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อยางอิสระ หากไมเห็นดวยสามารถโตแยงคัดคานแบบเผชิญหนาไดอยางเสรี มีการยอมรับ
ความเห็นที่แตกตางหลากหลาย แมวาความเห็นนั้นจะขัดแยงกับความคิดเห็นของหัวหนา
สํานักงานจังหวัด หรือเพื่อนรวมงานอื่น ก็ตาม เพื่อรวมกันคิดหาแนวทางที่ดีที่สุดในการ
ทํางาน (The Best Way) สงเสริมการตัดสินใจโดยกลุม และเคารพการตัดสินใจในความเห็น
ของสมาชิกสวนใหญ ทําใหเกิดบรรยากาศประชาธิปไตย ไมเผด็จการจากหัวหนาสํานักงาน
จังหวัดเพียงผูเดียว
นอกจากนี้ การทํางานจะเปดใจรับทราบปญหา เรื่องใดที่คางคา
ใจตองมาหารือรวมกันอยางเปดเผยเพื่อใหเกิดความชัดเจน นําไปสูการปรับพฤติกรรมและ
รวมกันทํางานอยางเต็มใจ
2.2.2 การมอบหมายงานอยางเปดเผย การทํางานในภารกิจที่สํานักงาน
จังหวัดไดรับมอบหมายพิเศษ จะใชวิธีหารือเจาหนาที่ระดับ Key-man ของงานเสียกอน
เพื่อเตรียมการวางแผนลวงหนา หลังจากนั้นจึงเชิญเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทั้งหมดมาหารือ
รวมกัน และมอบหมายงานใหเหมาะสมกับศักยภาพของแตละบุคคลอยางเปดเผยและเปน
ลายลักษณอักษร เพื่อใหเจาหนาที่รับทราบงานและสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง
กรณี ที่เจา หนาที่ ไม เห็นดว ยเกี่ยวกับ การมอบหมายงาน หรือ มี
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถเสนอหัวหนาสํานักงานจังหวัดเพื่อขอเปลี่ยนแปลง
และทํ า ความตกลงร ว มกั น กั บ สมาชิ ก ในสํ า นั ก งานจั ง หวั ด ได อ ย า งเป ด เผย ทํ า ให เ กิ ด
บรรยากาศความรวมมือในการทํางาน
2.2.3 การสื่อสารแบบเปดเผย จะใชวิธีสื่อสารอยางเปดเผยและไมเปน
ทางการเปน ส วนใหญ การติ ดตามงานลูก น องในสํา นั กงานจัง หวัด จะใช วิ ธีก ารออกไป
สอบถามเรื่องงานกับลูกนองในหองทํางานรวมอยางเปดเผย การสื่อสารจะใชวิธีพูดเสียงดังๆ
เพื่อสื่อสารใหลูกนองทุกคนในหองไดยินทั่วกัน จะไดท ราบความเคลื่อนไหวงานของเพื่อน
ร ว มงานไปพร อ มๆกั น และสร า งความรู สึ ก รั บ ผิ ด ชอบว า ในฐานะที่ เ ป น เจ า หน า ที่ ข อง
สํานักงานจังหวัดควรจะตองมีจิตสํานึก การทํางานเพื่อประโยชนสวนรวม ทําใหลูกนองเกิด
ความเกรงใจ และมารวมงานตาง ๆ ของสํานักงานจังหวัดโดยพรอมเพรียงกัน
บางสํ า นั ก งานจั ง หวั ด ใช ก ารสื่ อ สารอย า งเป ด เผย โดยห อ งหั ว หน า
สํานักงานจังหวัดจะเปดประตูไวตลอดเวลา เมื่อลูกนองมีปญหาสามารถเขามาปรึกษาหารือ
ไดอยางเปนกันเองหรือ การออกมาคุยทักทาย หารือ ติดตามงาน เซ็นแฟม งานนอกหอง
ทํางาน ทําใหลูกนองรูสึกเปนกันเอง ไววางใจและเชื่อใจ (Trust) กลาที่จะปรึกษาหารืออยาง
เปดเผย นอกจากนี้โทรศัพทมือถือหัวหนาสํานักงานจังหวัดจะเปดไวตลอด 24 ชั่วโมง
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2.2.4 การใช สภากาแฟในการหารื อแลกเปลี่ ยนการทํ างานร วมกั น โดย
ในชวงเวลา 07.30-08.30 น. ทุกวันพุธของสัปดาหจะมีการจัด สภากาแฟในสํานักงานจังหวัด
โดยหัวหนาสํานักงานจังหวัดนําประเด็นงานเขาหารือกับหัวหนากลุมงาน/ฝาย หรือเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของอยางไมเปนทางการ เพื่อทบทวน ติดตามงาน และหารือแลกเปลี่ยนการทํางาน
เปดโอกาสใหหัวหนากลุมงาน/ฝาย เสนอแนะเกี่ยวกับการทํางานได อยางเสรี โดยผูเขา
ประชุมจะนําอาหารมาเองเพื่อรับประทานรวมกันอยางเปนกันเอง
2.2.5 การกํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น อ งค ก รเพื่ อ ใช เ ป น เป า หมายการทํ า งาน
รวมกัน โดยเปดโอกาสให เจาหนาที่ทุกคนแสดงความคิดเห็น อยางอิสระตอการกําหนด
ทิศทางและเปาหมายการทํางานของสํานักงานจังหวัด เจาหนาที่ทุกคนสามารถโตแยงคัดคาน
อยางมีเหตุมีผลไดอยางเปดเผย เพื่อหาขอสรุปวิสัยทัศนการทํางานของสํานักงานจังหวัด ทํา
ใหเกิดความผูกพัน หรือเปนพันธะสัญญาที่ตองรวมมือในการทํางานเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนที่
ไดรวมกันกําหนดขึ้น

 บรรยากาศการทํางานแบบประชาธิปไตย

วาที่ ร.ต. เลิศเกียรติ วงศโพธิพันธ รองผูวาราชการจังหวัดปตตานี เลาวาเมื่อครั้ง
ดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักงานจังหวัดภูเก็ต
ต อ งรั บ มื อ กั บ ความวุ น วายภายหลั ง เกิ ด
เหตุการณสึนามิที่จังหวัดภูเก็ต เปนเหตุการณ

ที่ ไ ม ค าดฝ น และไม เ คยเกิ ด ขึ้ น ในประเทศ
ไทยมากอนจึงไมมีประสบการณ อีกทั้งเปน
ภารกิ จ ที ่ ม ี ค วามเกี่ ย วข อ งกั บ พลเมื อ งทั ้ ง
ชาวไทยและชาวตางประเทศ จึงมีปญหาในการประสานงาน การติดตอสื่อสารและดานอื่นๆ
ตามมาอยางมากมาย ซึ่งผูวาราชการจังหวัดไววางใจมอบหมายใหสํานักงานจังหวัดเปน
ตัวขับเคลื่อนการดําเนินงาน หัวหนา ฯ จึงใชวิธีโนมนาวใจใหลูกนองยอมรับงาน โดยใหถือ
เปนโอกาสในการทํางาน การประชุมหารือจะใหความสําคัญกับการมีสวนรวม เปดโอกาส
ใหทีมงานเสนอความเห็น การโตแยงคัดคานไดอยางเสรี หากเห็นวาวิธีการที่หัวหนาบอก
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ไมใชวิธีการที่ดี มีชองโหวในการทํางานสามารถโตแยงไดอยางมีเหตุ มีผล หัวหนาฯ จะเปด
โอกาสใหสมาชิกในทีมรวมกันหาวิธีการทํางานที่ดีที่สุด (The Best Way) ไมใชวิธีเผด็จการ
โดยหัวหนาสํานักงานจังหวัดเพียงผูเดียว และยอมรับความคิดเห็นของคนสวนใหญ จึงทําให
งานสําเร็จไปไดดวยดี….

2.3 Co-operation & Conflict
Co-operation & Conflict หมายถึง การเปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนมี
สวนรวมในการทํางานอยางเต็มที่ มีการประสานความรู ความสามารถ และความแตกตาง
แตละบุคคลเพื่อใหเกิดการทํางานรวมกัน และเกิดผลสูงสุดตอองคกร

วิธีการที่ใชไดผล
2.3.1 การทํางานที่มุงเนน ภาพรวมองคกร เมื่อไดรับมอบหมายงาน
หัวหนาสํานักงานจังหวัดจะทําความเขาใจกับลูกนอง และโนมนาวใจใหตระหนักในภารกิจ
ของหนวยงานเพื่อมุงสูเปาหมายเดียวกัน (Clear & Agreed goals) โดยวิธีการละลายความเปน
กลุมงาน ไมยึดติดวาไมใชงานในภารกิจของกลุมงานตนเอง แตจะหลอมรวมเปนทีมเดียว คือ
ทีมสํานักงานจังหวัด การจัดทีมงานจึงเปนการรวมตัวกันตามภารกิจ (ไมเนนที่กลุมงาน)
มีก ารตั้ ง หั ว หน า ที ม ซึ่ ง อาจเป น หั ว หน า กลุ ม งานหรื อ เจ า หน า ที่ ที่ มี ศั ก ยภาพในงานนั้ น ๆ
หัวหนาทีมสามารถเลือกลูกทีมไดตามความเหมาะสมโดยประสานความรู ความสามารถที่
แตกตางกันของสมาชิกในทีม มีการประชุมหารือทีมและเปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนแสดง
ความคิดเห็นอยางเต็มที่ นําไปสูความรวมมือ รวมใจในการทํางาน
2.3.2 การสรางความตระหนักและมีสวนรวมในองคกร การจัดงานตางๆ
ของสํานักงานจังหวัด ซึ่งตองใชการระดมความรวมมือจากทุก กลุมงาน/ฝาย สํานักงาน
จังหวัดสวนใหญจะจัดทําเปนคําสั่งแบงงานเปนลายลักษณอักษร หัวหนาสํานักงานจังหวัด
บางจังหวัดใชวิธีการระดมความรวมมือโดยการสรางความตระหนักในหนาที่ ดวยวิธีการ
กําชับเจาหนาที่วาถาไมมารวมงานตองชี้แจงเหตุผลเปนลายลักษณอักษร หรือกรณีที่มอบ
ภารกิจไปแลวแตเจาหนาที่ผูนั้นไมมารวมงาน หัวหนาสํานักงานจังหวัดจะใชการกระตุนดวย
คําถามวา “มอบงานไปแลว ทําไมจึงไมมา” เมื่อเจาหนาที่ถูกถามจะเกิดความตระหนักใน
หนาที่ ความเกรงใจ และกลับใจมารวมงาน ซึ่งพบวาเมื่อเขามารวมงานกันบอย ๆ เขา ก็เกิด
ความเขาใจกัน ความสามัคคี ความขัดแยงตาง ๆ ที่เคยมีอยูก็ลดลง เกิดความผูกพันองคกร
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2.3.3 การใช เวทีก ารประชุ มเพื่อ แก ไขป ญหาความขั ดแยง หัว หน า
สํานักงานจังหวัดบางคนใชเวทีการประชุมเพื่อแกไขปญหาความขัดแยงในองคกร โดยการ
ประชุมจะหยิบยกปญหาความขัดแยงในที่ทํางานมาพูดคุย เพื่อรับฟงเหตุผลซึ่งกันและกัน
และรวมกันหาทางออกในการแกไ ขปญ หา ในบางกรณีมีก ารนํ า ที่ป รึกษาจากภายนอก
(Outsource persons) เขามาเปนผูกระตุนใหเกิดบรรยากาศการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น
รวมกันคิดหาทางออก ปญหาความขัดแยงบางเรื่องหลังจากพูดคุยกันแลวแตยังหาขอยุติไมได
ก็พักไวกอน แลวคอยมาพูดคุยกันใหมในครั้งตอ ๆไป จนสามารถหาวิธีการแกไขปญหาได
และเกิดความรวมมือในองคกรเนื่องจากเปนผลมาจากการคิดรวมกัน

 การสรางทีมตอง “ไดใจ” ลูกนอง
นางสุมิตรา ศรีสมบัติ รองผูวาราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เลาวาเมื่อครั้งดํารง
ตํ า แหน ง หั ว หน า สํ า นั ก งาน
จังหวัด ยึดหลักการทํางานตอง
“รู จั ก บ ริ ห า ร น า ย บ ริ ห า ร
ลูกนอง” โดยตองเอางานเขาแลก
เพื่อให “นาย” ไว ใจ ทําใหการ
ทํ า งานราบรื่ น การสื่ อ สาร กั บ
“นาย” เป น ไปอย า งรวดเร็ ว
บางครั้งสามารถสื่อสารกันแบบ
ไม เ ป น ทางการ (ประสานทาง
โทรศั พ ท ) ทํ า ให ก ารตั ด สิ น ใจแก ป ญ หาเป น ไปอย า งรวดเร็ ว นอกจากนี้ ก ารทํ า ที ม ต อ ง
“ไดใจ” ลูกนองกอน งานจะตามมาเอง ถึงงานลนมือก็ไมมีปญหา ดึกดื่นก็ทํางานใหสําเร็จได
แตถาไมไดใจลูกนองก็จะกลับบานหมด หัวหนาฯ ถือเสมือนวาลูกนองเปนทั้ง “ลูก” และ
“นอง” การทํางานเนนการสรางความสามัคคีโดยดึงหัวหนากลุมงานทุกคนใหเปนทีมเดียวกัน
กอน หัวหนาสํานักงานจังหวัดเปนผูนําทีม และใหหัวหนากลุมงานเปนผูนําทีมยอย มีหนาที่
ทําความเขาใจกับเจาหนาที่ในกลุมงานของตัวเอง หัวหนาฯ ทําตัวเปนแบบอยางการเปนผูนํา
ที่มีคุณธรรม หนักแนน ไมลําเอียง แกปญหาความขัดแยงในสํานักงานจังหวัดจากการที่
ฝายโนน ฝายนี้ชอบมาฟองเรื่องหยุมหยิมตาง ๆ โดยจะวางเฉย ไมใสใจ และใชวิธีการเรียก
ประชุมแลวบอกวาอยาเอาเรื่องจุกจิกมาฟอง ทําใหลูกนองเกิดความเชื่อมั่นวาหัวหนาฯมี
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ความยุติธรรมและเปนกลาง....
เมื่อมีงานจะใชวิธีใหร ะดมกันมาชวยงานทุกกลุมงาน ไมยึดติดวาไมใชงานของ
กลุมงานตัวเอง รวมทั้งคาดโทษวาถาไมมารวมงานจะตองชี้แจงเปนลายลักษณอักษร และใช
คําถามวามอบงานไปแลวทําไมไมมา ทําให เจาหนาที่มารวมงานตางๆ ในสํานักงานจังหวัด
อยางสม่ําเสมอ จึงเกิดความเขาใจกัน ความขัดแยงก็ลดลง เกิดความผูกพันและตระหนักวา
ในหนาที่ เวลาที่งานผิดพลาดหัวหนาฯ จะเปนผูปะทะกับผูวาราชการจังหวัดให เมื่อลูกนอง
เห็นวาหัวหนาฯ ชวยเขาก็จะพยายามทํางานไมใหผิดหรือถูกนายตําหนิอีก
การสรางความรวมมือในทีม หัวหนาฯ มักใชวิธีนอกรูปแบบ โดยสอดแทรกการ
ทํางานเขาไปดวย รูสึกเหมือนไมไดทํางานแตไดงาน หัวหน าฯ ใหความเห็นวา การสราง
ทีมงานก็เหมือนน้ําที่จะสอดแทรกเขาไปใหงานประจําขับเคลื่อนได ….

 สรางความรูสึกรวมในความสําเร็จขององคกร
นางปรียา ปาลิโพธิ์ หัวหนาสํานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา * เลาวาเนื่องจาก
สํ า นั ก งานจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยาได รั บ
ความไววางใจจากผูวาราชการจังหวัด ดังนั้น
จึ ง มั ก ได รั บ มอบหมายงานพิ เ ศษซึ่ ง ไม
เกี่ ย วข อ งกั บ ภารกิ จ ของสํ า นั ก งานจั ง หวั ด
บอยครั้ง เชน งานสรางพระพุทธรูปปางประจํา
พระชนมวารพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว
ตามโครงการกอสรางอนุสรณสถานแหงความ
จงรักภักดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 งานการจัดกิจกรรมสรางจิตสํานึกในการ
รักษาความสะอาดและ รวมพลังทําความสะอาดสถานที่สําคัญ (Big Cleaning Day) ฯลฯ
ซึ่ง งานเหลานี้เปนงานที่ตองอาศัยความรวมแรง รวมใจของเจาหนาที่ในสํานักงานจังหวัด
ทุกคน หัวหนาฯ จะสรางการมีสวนรวมในการทํางาน โดยใชวิธีการเรียกหัวหนากลุมงาน/
ฝ า ยมาคุ ย เพื่ อ วางแผนการทํ า งานก อ น และจั ด ทํ า ร า งคํ า สั่ ง ว า งานใดควรมอบให ใ คร
รับผิดชอบ จัดคนลงใหเหมาะสมกับความรู ความสามารถของบุคคลอยางชัดเจน ไมคํานึง
วาอยูกลุมงานใดแตใหถือเปนสํานักงานจังหวัด และเจาหนาที่ทุกคนตองมีหนาที่ในงานนั้น ๆ
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มีการจัดทํา check list งานทุกขั้นตอน
อย า งครบถ ว น แล ว จึ ง เชิ ญ ประชุ ม
เจ า หน า ที่ ทุ ก คน เพื่ อ ทํ า ความเข า ใจ
วัตถุประสงคของการทํางาน และโนม
นา วใหเ ห็น ความสํ า คั ญ ของงานที่
ไดร ับ มอบหมาย บางเรื่ องอาจมี การ
ประชุมกั นถึง 2-3 ครั้ง ในการประชุ ม
ลูกนองสามารถโตแยงกับหัวหนาฯ หรื อ
เพื่ อ นร ว มงานได อ ย า งเสรี หั ว หน า ฯ จะพยายามสร า งความรู ใ ห ลู ก ที ม มี ส ว นร ว มใน
ความสําเร็จ สงเสริมใหแสดงความคิดเห็น ฝกใหลูกนองรูจักคิด ตั ดสินใจ หัวหนาฯ มี
บทบาทเพียงผูกํากับงาน
* ปจจุบันดํารงตําแหนงรองผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 การทํางานใหนึกถึงภาพรวมขององคกร*
นายเดชฤทธิ์ ปญจะมูล หัวหนาสํานักงานจังหวัดปราจีนบุรี เลาวาการทํางานใน
สํานักงานจังหวัดจะตองทะลายกําแพงของความเปนกลุมงานใหหมดไป ตองยอมรับวาใน
สํานักงานจังหวัดสวนใหญเปนที่รวม
ของคนเก ง การศึ ก ษาดี บุ ค ลากรมี
ความเป น ป จ เจกบุ ค คลสู ง แต จ ะทํ า
อย า งไรให เ กิ ด ความสามั ค คี แ ละ
รวมมือกันทํางาน จึงตองพยายามสราง
สํ า นั ก งานจั ง หวั ด ให เ ป น หนึ่ ง เดี ย ว
ใหได คนในสํานักงานจังหวั ดทุกคน
คือ พี่ นอง เพื่อนรวมงาน หัวหนาจะ
กระตุนดวยคําพูดเสมอวา “ถาเราทําทีมไมได ก็อยาหวังจะบูรณาการกับสวนราชการอื่น ”
หรือ“ดอกไมที่อยูขางทางกระจัดกระจายที่วาสวย แตถานํามาจัดรวมอยูในแจกันจะสวย
ยิ่งกวา” การทํางานใหยึดองครวม การมอบงานจะไมแบงเปนงานของฝายหนึ่ง ฝายใดแตจะ
กระจายงานใหบุคคลตาง ๆไดมีสวนรวมตามความถนัดของแตละบุคคล ใชหลักถาชวยกัน
คนละไม คนละมือ งานก็จะสําเร็จเรียบรอย เชน การอบรมของกลุม งานยุทธศาสตรฯ
จะมอบฝายอํานวยการทําดานการเงินเพื่อใหเกิดความโปร งใส สวนกลุมงานยุทธศาสตรฯ
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จะทํ า งานด า นวิ ช าการล ว น ๆ
หรือเวลาที่มีงานของจังหวัด จะ
ให เจ าหน าที่ ม าร ว มงานทุ ก คน
ถือเปน “ทีมสํานักงานจังหวัด”
ทําใหไดรับการยอมรับจากผูวา
ราชการจังหวัดและหัวหนาสวน
ราชการในเรื่ อ งความเข ม แข็ ง
ของทีม
เมื่ อ มี ป ญ หาความ
ขัดแยงในสํานักงานจังหวัด จะ
วางตัวเปนกลาง ไมใสใจกับเรื่องไมเปนเรื่อง เวลาฝายหนึ่งมาเลาเรื่องตอวาอีกฝายหนึ่งใหฟง
จะไมตอความยาวสาวความยืด จะพยายามพูดแตในสิ่งที่ดี และยอมรับวาในหนวยงาน
หนึ่ง ๆ จะตองมีปญหาบาง ถาเปนเรื่องสวนตัว และไมกระทบตอการทํางาน ก็จะวางเฉย
เจาหนาที่ก็จะเขาใจและไมนําเรื่องเขามาฟองอีก
* ปจจุบันดํารงตําแหนงรองผูวาราชการจังหวัดปราจีนบุรี

2.4 Appropriate Leadership
Appropriate Leadership หมายถึง การที่ผูนําทีมทําตัวเปนแบบอยางที่ดี
มีการกระจายภาวะผูนําอยางทั่วถึงตามสถานการณที่เหมาะสม รวมทั้งการที่ผูนําใชศาสตร
และศิลปในการบริหารทีมเพื่อใหสมาชิกในทีมเกิดความรวมแรง รวมใจในการทํางานในทุก
สถานการณ
จากการศึกษารูปแบบการบริหารของหัวหนาสํานักงานจังหวัดที่ไดจาก
การสัมภาษณพบวารูปแบบการบริหารทีมของหัวหนาสํานักงานจังหวัดสวนใหญจะเปนการ
ผสมผสานกันของรูปแบบการบริหารตามแนวคิดตาง ๆ การจะใชรูปแบบการบริหารแบบใด
ยอมขึ้นอยูกับสถานการณและสภาพแวดลอมในขณะนั้น รูปแบบการบริหารที่กอใหเกิด
ประสิทธิผลในสถานการณหนึ่งอาจลมเหลวในสถานการณอื่น จึงไมมีรูปแบบที่ตายตัวหรือ
รูปแบบที่ดีที่สุด และไมสามารถบอกไดวารูปแบบหนึ่ง รูปแบบใดมีประสิทธิภาพมาก กวากัน
รูปแบบการบริหารของหัวหนาสํานักงานจังหวัดแตละคนจะมีรูปแบบ
การบริหารแบบใด แบบหนึ่งเปนรูปแบบหลัก (Dominant) และอาจมีรูปแบบการบริหาร
ที่เปนรูปแบบรองลงมาที่อาจเลือกใชได (Back up) การมีรูปแบบการนําหลัก (Dominant) และ
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รูปแบบรอง (Back up) ของหัวหนาสํานักงานจังหวัดแตละคนอาจจะแตกตางกัน ซึ่งพบวา
หัวหนาสํานักงานจังหวัดสวนใหญจะมุง ใหความสําคัญทั้งคน (Personnel-oriented) และงาน
(Task-oriented) ในระดับสูง พฤติกรรมที่แสดงออก คือ การมุงสรางความสัมพันธที่ดีใน
หนวยงาน การพยายามสรางความพอใจใหแกลูกนอง สรางบรรยากาศการทํางานอยางมี
ความสุข ใหความสําคัญการสวัสดิการ ในขณะเดียวกันใหความสําคัญกับการกํากับติดตาม
เรงรัดการทํางานเพื่อใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายขององคกร
การทํางานรวมกันในสํานักงานจังหวัด สวนใหญจะเนนการทํางานใน
ลักษณะรว มคิด รว มทํา รว มรับ ผิด ชอบ หรื อมี รูป แบบการบริหารแบบประชาธิป ไตย
(Democratic style) พฤติกรรมของหัวหนาสํานักงานจังหวัดจะพยายามเปดโอกาสใหสมาชิก
ในทีมไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ โดยหัวหนาสํานักงานจังหวัดมี
บทบาทในฐานะสมาชิกในทีม และทําหนาที่อํานวยความสะดวกและชวยเหลือ การดําเนินงาน
หรือหากพิจารณาในรูปแบบการบริหารแบบ Team management ตามแนวคิดของ
Managerial Grid พบวาหัวหนาสํานักงานจังหวัดสวนใหญ มีพฤติกรรมมุงเนนการสราง
ความสัมพันธระหวางเจาหนาที่ มีลักษณะเปนพี่ เปนนอง และเปนเพื่อนรวมงาน มีความ
เป น กั น เอง เอาใจใส ดู แ ล และให ค วามสํ า คั ญ กั บ สมาชิ ก ในที ม ในฐานะที่ เ ท า เที ย มกั น
ในขณะเดียวกันก็มุงสรางผลงานใหเกิดขึ้นในองคกร โดยมีพื้นฐานมาจากความจริงใจ ไวเนื้อ
เชื่อใจ (Trust) การเคารพความคิดเห็นและใหเกียรติซึ่งกันและกัน เปดโอกาสใหสมาชิกใน
ทีมมีสวนรวมในการตัดสินใจ มีความพรอมในการเผชิญปญหาและขอขัดแยงรวมกันดวย
หลักเหตุและผล ทําใหสมาชิกมีความผูกพันตอองคกรและทํางานดวยความเสียสละ ทุมเท
ในการบริหารงานในสํานักงานจังหวัด ในบางสถานการณ ที่ตองการ
ความเด็ดขาด ความสามัค คี พรอมเพรียง การตัดสินใจที่ร วดเร็ว รูปแบบการบริหารของ
หัวหนาสํานักงานจังหวัดที่ใชก็จะเปลี่ยนแปลงใหสอดรับกับสถานการณ การกระจายภาวะ
ผูนําของหัวหนาสํานักงานจังหวัดใหแกสมาชิกในทีมจะนอยลง หัวหนาสํานักงานจังหวัดจะ
เปนผูจัดระบบ กําหนดเปาหมาย ขั้นตอนการทํางานที่ชัดเจน มอบหมายงานและตัดสินใจ
เพื่อใหมีการนําไปสูการปฏิบัติ รวมทั้งการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอยางใกลชิด
การทํางานจะเนนที่ความสําเร็จของผลงานเปนหลัก หากไมปฏิบัติจะใชอํานาจในการลงโทษ
และการใหรางวัล
นอกจากนี้หัวหนาสํานักงานจังหวัดบางจังหวัดใชรูปแบบการบริหารที่
ใช “บารมี ” ซึ่ ง เกิ ด จาก ความสามารถที่ อ ยู ใ นตั ว ของผู นํ า ที่ จ ะบั น ดาลความภู มิ ใ จ
ความศรัทธา และการโนมนาวใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความกระตือรือรน ทุมเทที่จะปฏิบัติ
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ตามไดอยางเต็มกําลังความสามารถ ซึ่ง “บารมี” อาจเกิดจากคุณลักษณะทางบุคลิกภาพที่อยู
ในตัว หัว หนา สํา นัก งานจัง หวั ด เชน ความสามารถที่แ สดงให เห็ น ถึง วิสั ยทั ศ น ใ นการ
บริหารงาน การกําหนดเปาหมายการทํางานที่ชัดเจนเปนรูปธรรม การเขาใจความตองการ
ของผูอื่นและใชเปนอํานาจจูงใจใหผูอื่นคลอยตาม มีความเชื่อมั่นในตัวเอง ความนาเชื่อถือ
เสมอตนเสมอปลาย เสียสละอุทิศตัวใหกับงาน ตรงตอเวลา ความซื่อสัตย สุจริต ยุติธรรม
ไมเห็นแกผลประโยชนสวนตน ใชคําพูดที่เปนปยวาจากับลูกนอง ใหโอกาสและสงเสริม
ลูกนองตอหนาผูบังคับบัญชา ออกรับแทนลูกนองกรณีการทํางานผิดพลาด และรวมกันสรุป
บทเรียนเพื่อหาทางแกไข ซึ่งบุคลิกภาพเหลานี้จะทําใหลูกนองเกิดความเกรงใจ ไวใจ ศรัทธา
(Trust) และเกิดความภักดี

วิธีการที่ใชไดผล
2.4.1 การตัดสินใจ การสั่งการ และการมอบหมายงาน
1) การตัดสินใจ การสั่งการ ในบทบาทของหัวหนาสํานักงาน
จังหวัดมีแบบอยาง วิธีการในการตัดสินใจและการสั่งการ ดังนี้
- หัวหนาสํานักงานจังหวัดมีบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวก
(Administrator as a facilitator) โดยหัวหนาสํานักงานทําหนาที่เปนเพียงผูอํานวยความสะดวก
ชวยเหลือในดานตาง ๆ แกผูปฏิบัติงาน จะเขามาชวยเหลือ แทรกแซงการทํางานตอเมื่อ
ผูปฏิบัติงานไมสามารถรับมือกับงานไดแลว การตัดสินใจมาจากการมีสวนรวมของสมาชิก
ในทีม หรือหัวหนาสํานักงานจังหวัดจะทําหนาที่เปนตัวกลางประสานกับผูวาราชการจังหวัด
หัวหนาสวนราชการ ภาคเอกชน หรืออื่น ๆ ในการจัดหาทรัพยากรการปฏิบัติงาน และแกไข
ปญหาขอขัดของการทํางานใหกับผูใตบังคับบัญชา
- หัวหนาสํานักงานจังหวัดเปลี่ยนบทบาทจาก “ผูสั่งการ” มา
เปน “ผูใหการสนับสนุน” คือ เปนนักวิชาการที่ใหความรูแกเจาหนาที่ในสํานักงานจังหวัด
เปนผูขายความคิด เปนโคชใหคําแนะนํา ทําใหสมาชิกในทีมไดมีโอกาสเรียนรูและพัฒนา
ตนเองใหมีความรู ความสามารถในการทํางานมากขึ้น และที่สําคัญสงผลใหสมาชิกของ
สํา นัก งานจั งหวั ดมี บทบาทในการตั ดสิ น ใจและความรั บ ผิด ชอบการทํา งานร วมกั น ตาม
รูปแบบการบริหารแบบประชาธิปไตย ทําใหทีม งานมีการพัฒนางานใหมีประสิทธิ ภาพ
อยางเปนระบบและเปนรูปธรรม รวมทั้งเกิดความรูสึกเปนเจาขององคการและเจาของภารกิจ
(Sense of belonging)
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- หั ว หน า สํ า นั ก งานเสนอความคิ ด เห็ น ของตนเองแล ว เป ด
โอกาสใหซักถาม เปนรูปแบบการตัดสินใจที่เปดโอกาสใหผู ปฏิบัติงานไดซักถามขอสงสัย
ซึ่งทําใหการตัดสินใจของหัวหนาสํานักงานจังหวัดมีความชัดเจนมากขึ้นในฐานะของผูที่ตอง
ปฏิบัติ ถือเปนรูปแบบการสื่อสารสองทาง ซึ่งทําใหหัวหนาสํานักงานจังหวัดไดทราบถึงขอ
สงสัยของผูปฏิบัติและเขาใจผูปฏิบัติงานมากขึ้น รูปแบบนี้ผูใตบังคับบัญชามีบทบาทในการ
มีสวนรวม การตัดสินใจขั้นสุดทายอยูที่หัวหนาสํานักงานจังหวัด
- หัวหนาสํานักงานจังหวัด จะเปนผูเสนอทางเลือกเบื้องตน
ที่พรอมจะเปลี่ยนแปลงได ผูปฏิบัติงานมีสวนรวมในการพิจารณา และสามารถปรับหรือ
เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจได รูปแบบนี้ผูใตบังคับบัญชามีบทบาทในการตัดสินใจใกลเคียง
กับผูบังคับบัญชา
- หัวหนาสํานักงานจังหวัดจะเปนผู เสนอปญหา/ขอจํากัด เพื่อ
รวบรวมคําแนะนําและตัดสินใจตางๆ เพื่อเปดโอกาสใหผูใตบั งคับบัญชามีบทบาทมากขึ้น
สามารถเสนอคําแนะนําเพื่อใหหัวหนาสํานักงานจังหวัดใชในการตัดสินใจได
2) การมอบหมายงาน (Assignment) วิธีการที่พบในการมอบหมาย
งานของหั วหน าสํานั กงานจัง หวัด จะมีการมอบหมายงานในลักษณะเป ดเผย (Openess)
จัดทําเปนลายลักษณอักษรในรูปของคําสั่งแบงงานภายในสํานักงานจังหวัด และใหเจาหนาที่
ไดรับทราบพรอมๆ กัน โดยทุกคนในสํานักงานจังหวัดตองมีภารกิจในการทํางานตามคําสั่ง
อยางเสมอหนาเพื่อใหเกิดความยุติธรรม และการมอบงานของสํานักงานจังหวัด สามารถใช
เปนตนแบบ (Model) ใหแกสวนราชการอื่น นําไปปฏิบัติได มีรูปแบบและวิธีการจัดวาง
อัตรากําลังอยางเหมาะสมในการทํางาน ดังนี้
- การมอบหมายงานจะยึด “ภารกิจ ” เปนตัวตั้ง โดยทะลาย
กําแพงของความเปนกลุมงาน/ฝายใหหมดไป และใหถือวาสํานักงานจังหวัด คือ หนึ่งเดียว
มีความเปนเอกภาพ ไมแบงเปนงานของ ฝายหนึ่ง ฝายใด แตจะกระจายงานใหกลุมงาน/
ฝายตางๆในสํานักงานจังหวัดไดมีสวนรวมในการทํางานเพื่อใหเกิดความสามัคคี เชน การอบรม
ที่เกี่ยวของกับภารกิจการจัดทํายุทธศาสตรฯ จะมอบฝายอํานวยการรับผิดชอบเรื่องการรับ
ลงทะเบียน/ดานการเงิน มอบกลุมงานยุทธศาสตร รับผิดชอบดานวิชาการ มอบกลุมงาน
ขอมูลฯ รับผิดชอบเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม เปนตน
- การมอบหมายงานโดยกํ า หนด “เจ า ภาพ” ชั ด เจนโดย
พิจารณาจากภารกิจ และศักยภาพของตัวบุคคลที่จะรับหนาที่เปนเจาภาพงาน ไมคํานึงถึง
กลุ ม งานตามโครงสร า ง มี ก ารศึ ก ษาพื้ น ฐานของเจ า หน า ที่ ว า มี ค วามถนั ด งานด า นใด
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“รูเขา รูเรา” เพื่อใชคนใหเหมาะกับงาน เชน มอบเจาหนาที่ในกลุมงานขอมูลฯ ซึ่งมีความ
ถนัดหรือทักษะในการรับมือกับการแกปญหากลุมมวลชน (Mop) มาทําหนาที่รับเรื่องเกี่ยวกับ
การรองเรียนชุมนุมหนาบริเวณศูนยราชการจังหวัด ซึ่งตามโครงสรางควรเปนงานของฝาย
อํานวยการ สํานักงานจังหวัดบางจังหวัดใชวิธีการหมุนเวียนกันเปน “เจาภาพ” งานเพื่อทําให
เจาหนาที่รูสึกเสมอหนา และเจาหนาที่แตละคนมีความถนัดที่แตกตางกันตามลักษณะงาน
กรณี ม อบงานให เ จ าหน า ที่ ค นใดโดยตรงแล ว (ไม ใ ช ร ะดั บ
หัวหนากลุม งาน/ฝาย) เจาหนาที่ค นนั้น ตองรายงานใหหัวหนากลุม งานของตนเองทราบ
เพื่อรักษาบทบาทของหัวหนากลุมงาน และเพื่อใหเกิดการประสานงานภายในกลุมงาน
บางสํานักงานจังหวัดแทนที่จะมอบตัวบุคคล จะใชรูปแบบ
วิธีการมอบ “กลุมงาน” เปนเจาภาพแทน ไมยึดติดกับโครงสรางงานของสํานักงานจังหวัด
โดยมอบหมายใหหัวหนากลุมงานทําหนาที่เปนหัวหนาทีม การมอบหมายงานจะมอบตาม
ความเหมาะสมกับ ลัก ษณะงานและบุ ค คล เช น กลุม งานบุค คลฯ เปน เจา ภาพงานผลไม
กลุมงานอํานวยการเปนเจาภาพงานสมโภชศาลหลักเมือ ง เมื่อมีการแบงภารกิจ ในความ
รับผิดชอบของสํานักงานจังหวัดแลว จะมีการซักซอมภารกิจตาง ๆ เชน พิธีเปด การตอนรับ
การประสานงาน ฝายสถานที่ ฝายยานพาหนะ ฝายอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ แลวจึงมอบ
งานไปยังตัวบุคคล โดยจัดทําคําสั่งแบงงานเปนลายลักษณอักษร และแจงใหทราบลวงหนา
กอน 9-10 วัน เพื่อการเตรียมการ
- การมอบหมายงานโดยใส อ งค ค วามรู (KM) ในงานที่
เกี่ยวของใหกับเจาหนาที่กอน โดยเฉพาะในงานที่เปนเรื่องใหมสําหรับสํานักงานจังหวัด เชน
การรับแขกตางประเทศ ควรตองเขาใจวัฒนธรรม อาหารการกิน หรือลักษณะพิเศษของ
ประเทศนั้น ๆ พอสังเขป
3) การเกลี่ ย งานให ส มดุ ล ใกล เ คี ย งกั น ทํ า ให เ จ า หน า ที่ เ กิ ด
ความรูสึกยอมรับและไดรับความเปนธรรม กรณีกลุมงานยุทธศาสตรฯ มีงานหนักจะมีการ
เกลี่ยงานใหกลุมงานขอมูลฯ รับผิดชอบ การเกลี่ยงานอาจเกลี่ยเปนงาน เชน งานการตรวจ
ราชการ งานคุมครองผูบริโภค หรือการเกลี่ยงานโดยแตกกิจกรรมใหกลุมงานอื่นรับผิดชอบ
ดํา เนิ น การแทนเพื่ อ แก ปญ หาการขาดแคลนอั ต รากํ า ลั ง เช น เจา หน า ที่วิ เ คราะห ฯ แต มี
ความสามารถ ความถนัดในการทํางานดานการเงินไดดี และงานการเงินขาดบุคลากร ก็จะ
เกลี่ยเจาหนาที่ใหไปชวยทํางานในตําแหนงดังกลาว หรือบางจังหวัดเมื่องานลนคนและ
เกลี่ยงานของกลุมงานหนึ่งใหกลุมงานอื่นชวยทํา พองานลงตัวจะคืนงานกลับใหกลุมงานเดิม
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2.4.2 การกระจายภาวะผูนํา (Empowerment) มีรูปแบบและวิธีการ
ทํางานที่ใชไดผล ดังนี้
1) การกระจายภาวะผูนําใหแกเจาหนาที่ผูรับมอบหมายงานอยาง
ชั ด เจน เมื่ อ มี ก ารมอบหมายงานและชี้ แ จงแนะนํ า ภารกิ จ แล ว จะปล อ ยให เ จ า หน า ที่
ผูรับผิดชอบงานสามารถตัดสินใจ วางแผนการปฏิบัติงานนั้นไดอยางเต็มที่ ไมเขาไปจี้ไช
สามารถบริหารงบประมาณได ภายในวงเงินที่กําหนด และรายงานผลใหหัวหนาสํานักงาน
จังหวัดทราบหรือตัดสินใจในขั้นตอนสําคัญ ตาง ๆ ซึ่งหัวหนาสํานักงานจังหวัดจะทําหนาที่
เพียงแกไขปญหาที่เกินขีดความสามารถ หรือ การตรวจสอบ (Check List) ความถูกตอง
ครบถวนของงานในขั้นตอนสุดทาย รวมทั้งเปดโอกาสใหนําเสนอผลงานตอที่ ประชุมหรือ
ผู บั ง คั บ บั ญ ชาได เ อง (เว น แต ก รณี มี ป ญ หา หรื อ ต อ งการให หั ว หน า สํ า นั ก งานจั ง หวั ด
ชวยเหลือ) ในบางกรณีมีการมอบหมายเจาหนาที่ใหไปประชุมแทนผูวาราชการจังหวัดในงาน
ที่เหมาะสม
.
2) การกระจายภาวะผูนําใหกับหัวหนาทีม เมื่อมีการตั้งหัวหนาทีม
จะใหอิสระแกหัวหนาทีม ในการเลือกลูกทีมทํางานอยางเต็ม ที่ เพื่อใหเกิดความคลองตัว
และความสัมพันธที่ดีในทีมโดยหัวหนาสํานักงานจังหวัดทําหนาที่เพียงสนับสนุนทรัพยากรที่
จําเปนในการทํางาน
3) การกระจายภาวะผูนําในแนวขาง เมื่อมีการกระจายภาวะผูนํา
ในการจัดตั้งทีมงานและหัวหนาทีมสามารถเลือกสมาชิกในทีมไดแลว แตละทีมงานสามารถ
ประสานงานกันเองในแนวขางหรือการประสานงานขามกลุมงาน/ฝายไดอยางอิสระ เพื่อให
เกิ ด ความสะดวก คล อ งตั ว ในการทํ า งาน เช น กลุ ม งานยุ ท ธศาสตร ฯ สามารถประสาน
เจ า หน า ที่ก ารเงิ น ฝ า ยอํ า นวยการมาช ว ยดู แ ลเรื่ อ งงบประมาณ การเบิก จ า ย และขอให
กลุม งานขอมูล ฯ ชวยในการจัดทําขอมูลเพื่อการนําเสนอ (Presentation) ในกรณีมีการ
ตรวจราชการของผูบังคับบัญชาจากสวนกลาง เปนตน
4) การกระจายภาวะผูนําใหกับหัวหนากลุมงานโดยไมยึดติดกับ
งานตามโครงสรางของสํานักงานจังหวัด มีการกระจายภาวะผูนําใหแกหัวหนากลุมงาน/ฝาย
ที่ไดรับมอบหมายใหเปนหัวหนาทีมเปนเจาภาพ โดยงานประเภทที่มีความรับผิดชอบสูง
(งานยาก) จะมอบหัวหนากลุม งานที่ไว วางใจไดวาสามารถทํางานนั้นสําเร็จ หัวหนาทีม
สามารถเลือกลูกทีมไดอยางหลากหลาย แมอยูตางกลุมงาน และมอบอํานาจการตัดสินใจ
งบประมาณใหบริหารจัดการ หัวหนาสํานักงานจังหวัดทําหนาที่คอยเสริมการทํางาน ไมวา
จะเปนวัสดุ อุปกรณ ยานพาหนะ หรือ อื่น ๆ
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2.4.3 การติดตอสื่อสารกับสมาชิกในทีม (Good Communication)
การติดตอสื่อสารเปนกระบวนการสําคัญในการทํางานรวมกัน จาก
ผลการสัมภาษณสํานักงานจังหวัดสวนใหญใชการสื่อสารแบบเปด (Open Communication)
เพื่อชวยใหสมาชิกในทีมสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกันไดอยางเปดเผย ทําให
สามารถประสานความรวมมือระหวางกันดวยดี และยั งเปนการเปดโอกาสใหทีมงานสราง
ความคุนเคยระหวางกันไดจากการพูดคุย คือ มีการโตตอบซักถามกันอยางเปดเผยและจริงใจ
ทําใหสมาชิกในทีมมีการพูดคุยอยางเปนกันเอง สามารถหาแนวทางปฏิบัติและการแกไข
ปญหารวมกัน หัวหนาสํานักงานจังหวัดสวนใหญมักใชรูปแบบ วิธีการ ดังนี้
1 ) ก า ร สื่ อ ส า ร ใ น รู ป แ บ บ ที่ ไ ม เ ป น ท า ง ก า ร ( Informal
Communication) เพื่ อ สร า งบรรยากาศความสามั ค คี ร ว มแรงร ว มใจในการทํ า งาน
การสื่อสารในรูปแบบนี้ไมมีรูปแบบตายตัวขึ้นกับแตละสภาวะแวดลอมในแตละสํานักงาน
จังหวัด จะอาศัยระบบความสัม พั นธข องบุค คลในทีม งาน ช วยสง เสริม การทํางานให มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งพบวิธีการที่ใชไดผล ดังนี้
- การสร า งบรรยากาศการทํ า งานไม ใ ห เ ครี ย ดโดยใช วิ ธี
ธรรมชาติ ซึ่งอาจมีปจจัยจากบุคลิกสวนตัวของหัวหนาสํานักงานจังหวัด บางคนที่เปนคนมี
อารมณขัน สนุกสนานเฮฮา โดยจะใชการพูดจาหยอกลอ สอบถามทุกขสุขในครอบครัวเพื่อ
แสดงความหวงใย และสรางบรรยากาศความเปนกันเอง ไมใหลูกนองเกิดความเครียดใน
การทํางาน หลังจากนั้นจึงคอยสอบถามติดตามเรื่องงาน หรือการมอบหมายงานชิ้นใหม ๆ
ทําใหลูกนองยอมรับงานที่ไดรับมอบหมายดวยความเต็มใจผูกพัน ไมเกี่ยงงอนแมไมใชงาน
ในภารกิจของสํานักงานจังหวัดโดยตรงก็ตาม
- การพบปะกั น อย า งไม มี พิ ธี รี ต อง ด ว ยการเรี ย กหั ว หน า
กลุม งาน/ฝาย เจาหนาที่ที่เกี่ยวของในสํานักงานจังหวัดมารวมดื่มกาแฟเพื่อหารืองานใน
ประเด็นตาง ๆ มีการแลกเปลี่ยนขอเท็จจริง ความคิดเห็น ความคืบหนาของงาน และจบการ
พบปะดวยการมอบหมายงานใหแตละบุคคลไปดําเนินการ
- การพบปะ รั บ ประทานอาหารกลางวั น ร ว มกั น ในตอน
เที่ยงวัน หรือเลี้ยงสังสรรคในโอกาสสําคัญตอนเย็นตามความเหมาะสม สํานักงานจังหวัด
บางแหงใชวิธีการที่เรียกวา “กินขาวหมอเดียวกัน” เพื่อสรางบรรยากาศแบบวัฒนธรรมไทย
ทําใหเจาหนาที่เกิดความรูสึกเปนพวกเดียวกัน กินขาวหมอเดียวกันไมทะเลาะกัน ใหอภัยกัน
และรวมมือกันทํางาน
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- การสรางความสมดุลระหวางงานและครอบครัว วันหยุดถา
ไมจําเปนจะไมรบกวนลูก นอง สอบถามทุกขสุขของลูกนองและครอบครัวที่โตะลูกนอง
หัวหนาสํานักงานจังหวัดจะใหความสําคัญ แสดงความหวงใย เอื้ออาทรตอลูกนองทําให
สามารถผูกใจลูกนองได
- การแกปญหาความขัดแยง (Conflict) ระหวางบุค ลากรใน
สํานักงานจังหวัด โดยหัวหนาสํานักงานจังหวัดจะเรียกมาพูดคุยเฉพาะตัว และเนนวาจะตอง
เปนเรื่องงานเทานั้น ไมใหเอาเรื่องสวนตัวมาพูดตอวากันไปมา หรือถามีการเอาเรื่องไมเปน
สาระมาฟองก็จะไมใสใจ ลูกนองก็จะไมเขามาฟองอีก ทําใหจึง เกิดความสามัคคีในที่ทํางาน
และความเปนกลาง
- มีการเดินพบปะเยี่ยมเยียน (Walk around management)
สร า งความเป น กั น เองในที ม งานของสํ า นั ก งานจั ง หวั ด ทะลายกํ า แพงระหว า งหั ว หน า
สํานักงานจังหวัดและลูกนอง มุงสรางขวัญกําลังใจ ไมมุงจับผิด หัวหนาสํานักงานจังหวัด
บางคนจะทําตัวเรียบงาย ไมมีหนาหอง ประตูหองทํางานของหัวหนาสํานักงานจังหวัดจะเปด
ตลอดเวลา (Open door policy) เซ็นแฟมงานนอกหองทํางาน เดินไปหารืองานที่โตะทํางาน
ของลูกนองเพื่อสรางความเปนกันเอง หัวหนาสํานักงานบางคนใชวิธีเดินไปหารืองานที่โตะ
ทํางานลูกนองรอยละ 70 และใชวิธีเรียกลูกนองมาหารืองานในหองทํางานรอยละ 30
2) การติดตอสื่อสารแบบสองทาง (Two-way communication)
เพื่อการสรางความเขาใจในการสื่อสารใหตรงกัน และยังสามารถตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลไดดวย ดังนั้น การสื่อสารที่เกิดขึ้นในสํานักงานจังหวัดมักจะใชหลายวิธีประกอบกัน
ทั้งการสื่อสารแบบบนลงลาง ซึ่งเปนการสื่อสารจากหัวหนาสํานักงานจังหวัดมายัง เจาหนาที่
ระดับปฏิบัติเพื่อใหการทํางานบรรลุเปาหมายเดียวกัน และการสื่อสารจากลางขึ้นบนเพื่อให
เจาหนาที่ระดับปฏิบัติสามารถรายงานขอมูล เสนอความเห็นและมีสวนรวมในการทํางาน
ของสํานักงานจังหวัด ทําใหความสัมพันธระหวางหัวหนาสํานักงานและผูปฏิบัติงานเปนไป
ดวยดี สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันเพื่อประโยชนในการทํางาน
สําหรับกรณีเรื่องที่มีความสําคัญ เรงดวน หัวหนาสํานักงาน
จังหวัดบางจังหวัดจะใชวิธีการใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบเขามารายงานหัวหนาสํานั กงาน
จังหวัดโดยตรง เนื่องจากการที่ตองรายงานผานบุคคลหลายลําดับชั้น ทําใหเกิดปญหาขอมูล
คลาดเคลื่อน ความเขาใจผิดหรือเกิดความลาชา
2.4.4 การใหคําแนะนําปรึก ษาการปฏิ บัติร าชการ หัวหน าสํานักงาน
จังหวัดปฏิบัติตนเปนตนแบบการเปนผูนําที่มีบทบาทเปนปรึกษา พี่เลี้ยง ไมใชผูสั่งการ จะไม
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ลงไปปฏิบัติงานในรายละเอียดหรือทําหนาที่เปนผูปฏิบัติงานแขงกับลูกนอง แตจะกระจาย
ภาวะผูนําใหลูกนองคิดริเริ่ม เอง และแสดงฝมือ ไดอยางเต็ม ที่ บางจังหวัด มีแ นวทางการ
ทํางานโดยหัวหนาสํานักงานจังหวัดทําหนาที่ในลักษณะอํานวยการ (Generalist) รอยละ 100
หัวหนากลุมงานทําหนาที่ในลักษณะผูปฏิบัติงานดานเทคนิค (Specialist) รอยละ 80 และ
อํานวยการ (Generalist) รอยละ 20 สวนเจาหนาที่ควรทําหนาที่ในลักษณะผูปฏิบัติงานดาน
เทคนิค (Specialist) รอยละ 100
หัวหนาสํานักงานบางจังหวัดใชวิธีการสอนงานแบบ “พี่” สอน
“นอง” การหารืองานจะแสดงความเปนกันเองโดยจะเอามือโอบหลังลูกนอง หรือการแทนตัว
หัวหนาสํานักงานจังหวัด วา “พี่” ทําใหลูกนองรูสึกเปนกันเอง กลาที่จะแสดงความคิดเห็น
หรือการโตแยงเรื่องงาน

 กินขาวหมอเดียวกัน...เปนพวกเดียวกันตองรักกัน
นายณฐพลษ วิเชีย รเพริศ ผูวาราชการจัง หวัดกาญจนบุรี เล าวาเมื่อครั้งดํารง
ตําแหนงหัวหนาสํานักงานจังหวัด ไดใชวิธีการครองใจ
ลูกนอง ทําใหเกิดการยอมรับการตัดสินใจของหัวหนา
สํ า นั ก งานจั ง หวั ด เกิ ด ความร ว มมื อ กั น และการทํ า
หน า ที ่ ข องตนใน สํ า นั ก งานจั ง หวั ด อย า งเต็ ม ที่
จนสํานักงานจังหวัดประสบความสําเร็จ มีผลงานเปน
ที่ ย อมรั บ สามารถครองใจผู ว า ราชการจั ง หวั ด ซึ่ ง มี
อิทธิพลสูงสุดตอการทํางานของสํานักงานจังหวัดและ
สรางความเปนหุนสวนกับสวนราชการอื่น ทําใหใหหนวยงานตาง ๆ นับถือ ยอมรับ และ
ผูวาราชการจังหวัด พอใจ เอาใจใสสํานักงานจังหวัด รวมทั้งใหการสนับสนุนในดานตาง ๆ มากขึ้น
ดวยวิธีการตางๆ เชน “กินขาวหมอเดียวกัน” โดยใชวิธีและบรรยากาศแบบวัฒนธรรมไทย
ทําใหเจาหนาที่เกิดความรูสึกเปน “ครอบครัวเดียวกัน ใหอภัยกัน ” จึงเกิดการรวมมือในการ
ทํา งานในที่ สุ ด เช น เจ า หน า ที่ ในสํานักงานจังหวัด 2 คน บาดหมางกันเปนการสวนตัว
ใชวิธีการปลอยใหเวลาผานไปเพื่อใหใจเย็นขึ้น และหั ว หน า สํา นั ก งานจั ง หวั ด ใช โอกาส
ไดกินขาวปลาอาหารรวมกัน ตะลอมใหอภัยกัน กินขาวหมอเดียวกัน เปนพวกเดียวกัน ทําให
เจาหนาที่หันกลับมาทํางานรวมกันได
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การมอบหมายงานใน
สํ า นั ก งานจั ง หวั ด จะมอบหมาย
งานตามความรู ความสามารถ
ของบุคคล เชน เจาหนาที่รับโอน
จากตางกรม มาดํารงตําแหนงใน
กลุมงานยุทธศาสตรฯ (ฝายแผนฯ)
แ ต ไ ม ถ นั ด ก า ร ทํ า ง า น ด า น
แผนงาน/โครงการ เกิดความไม
พอใจในงาน เบื่องาน หัวหนาฯ
จึงโยกมาอยูฝายอํานวยการและมอบหมายใหรับผิดชอบงานเกี่ยวกับงบประมาณ และงาน
บริหารงานบุคคล ปรากฏวาสามารถทํางานไดเต็มที่ สนใจเรียนรูงาน เมื่อมีขอสงสัยเกี่ยวกับ
ระเบี ย บการเงิ น งบประมาณ จะปรึ ก ษาตรวจสอบภายใน สํ า นั ก งานอั ย การจั ง หวั ด
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ทําใหสามารถพัฒนาฝมือ การทํางาน กลายเปนคนเกง
และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีความสุขกับการทํางาน…

 มอบงานตองมีเจาภาพ

นายเดชฤทธิ์ ปญจะมูล หัวหนาสํานักงานจังหวัดปราจีนบุรี เลาวา การทํางานใน
สํ า นั ก งานจั ง หวั ด นั้ น เมื่ อ ผู ว า
ราชการจังหวัดไววางใจสํานักงาน
จังหวัดก็มักจะมอบหมายงานพิเศษ
มาให ซึ่งอาจไมตรงกับภารกิจตาม
โครงสราง แตมองวาเปนงานที่ตอง
มีการประสานงานหลายฝาย และใน
ประการสํ า คั ญ เห็ น ว า สํ า นั ก งาน
จังหวัดมีศักยภาพในการที่จะทําให
งานสําเร็จตามเปาหมาย เชน มอบหมายใหสํานักงานจังหวัดเปนเจาภาพจัดงาน วันยุติความ
รุนแรงตอสตรี ซึ่งเปนงานของสํานักงานอัยการจังหวัด ไมใชงานใน Line ของสํานักงาน
จังหวัด ประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ มากมาย เชน การระดมชาวบานมารวมกิจกรรมกวา
3,000 คน การประกวดรองเพลง การจัดเตรียมอาหาร เครื่ องดื่ม การเตรียมการรับเสด็จ
พระเจ าหลานเธอ พระองคเจา พัช รกิติ ยาภา หัวหนา ฯ จึงใช วิธีการเรียกประชุม ทีม งาน
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แตกลู ก งาน และมอบให เ จ า หน า ที่ ค นหนึ่ ง ในสํ า นั ก งานจั ง หวั ด ทํ า หน า ที่ เ ป น เจ า ภาพ
รับผิดชอบการประสานงานในภาพรวม โดยที่เ จาหนาที่ผู นั้นไมได เปนหัวหน ากลุม งาน
แตดูแ ลวมีค วามสามารถที่จะทํางานชิ้นนั้นไดสําเร็จ และจะแตกลูกงานใหเจาหนาที่อื่น
ชวยกันทํา ไมเลือกที่รักมักที่ชัง จะสอบถามความสมัครใจ ซึ่งการเปนเจาภาพในงานพิเศษ
ตาง ๆในสํานักงานจังหวัดนี้ ใชวิธีการหมุนเวียนกันไปตามความเหมาะสมของแตละบุคคล
การมอบหมายงานจะพยายามสอดแทรกอารมณขัน สรางบรรยากาศไมใหเกิดความเครียด
ทํ า ให ลู ก น อ งเต็ ม ใจรั บ งานใหม ๆไปทํ า แม จ ะต อ งเพิ่ ม งานที่ น อกเหนื อ จากงานประจํ า
และหัวหนาฯจะลงไปกํากับดูแล ชวยเหลือ และติดตามงานจนกระทั่งงานสําเร็จ ....

 กระจายภาวะผูนําเต็มที่
นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร หัวหนาสํานักงานจังหวัดนครสวรรค เลาวาการทํางานใน
สํานักงานจังหวัดจะเนนความ
ส า มั ค คี ท ะ ล า ย
กํ า แพงระหว า งหั ว หน า กั บ
ลูก น อ ง โดยหั ว หน า
จะทํ า ตั ว ให เ รี ย บง า ยที่ สุ ด
หั ว ห น า สํ า นั ก ง า น
จังหวัดไมมีหน าหอง ประตู
ห อ ง ทํ า ง า น ข อ ง
หัว หนา ฯ เปด ตลอดเวลา
การหารื อ งานมั ก จะ
เดินไปหารือที่ โ ตะเจ าหนา ที่
เพื่ อ สร า งความเป น
กันเอง เซ็นแฟมเสร็จจะไปให
ที่ โ ต ะ ลู ก น อ งพร อ ม
สอบถามเรื่องรายละเอียดงาน โดยหัวหนา ฯ จะเดินไปหาที่โ ตะ 70 % เรียกเขามาคุยงาน
ในหองทํางาน 30 % ในแตละสัปดาหจะเชิญหัวหนา กลุมงาน/ฝาย เจาหนาที่ระดับชํานาญการ
เจาหนาที่รับผิดชอบงานการเงินมาคุยกัน โดยนําเรื่องสําคัญที่รับมาจากผูวาราชการจังหวัดมา
จับประเด็นที่เกี่ยวของและหารือรวมกัน โดยเปดใหแตละกลุมงาน/ฝาย ไดมีสวนรวมแสดงความ
คิดเห็น เกิดการรับรูรวมกัน และเขาใจวัตถุประสงคเดียวกัน
นอกจากนี้เมื่อมอบงานไปแลวจะกระจายภาวะผูนํา และใหอิสระแกหัวหนา กลุมงาน/
ฝาย หรือเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มที่ คือ เมื่อมอบหมาย/ชี้แจงแนะนําภารกิจแลว
จะปลอยใหผูรับผิดชอบไปคิดวา ควรจะทําอยางไร ตัดสินใจ วางแผนและปฏิบั ติงานนั้น ๆ
ไดอยางเสรี เชน แตเดิมหัวหนาฯ จะเปนผูกําหนดวาจะปรับปรุงบริเวณศูนยราชการในสวน
ใดบาง แตปจจุบันใชวิธีการบอกใหเจาหนาที่พิจารณาดวยตนเองวามีงบประมาณหรือไม
จะใชปรับปรุงบริเวณสวนไหนจึงจะเหมาะสมตามความเรงดวนของงาน หรือในการประชุม
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เวทีใหญ ๆ หัวหนาฯ จะนําเสนอในภาพรวมเทานั้น สวนในรายละเอียดมอบใหหัวหนากลุมงานฯ/
เจาหนาที่ชี้แจงไดดวยตนเอง หรือในกรณีที่หัวหนาสวนราชการมาของบประมาณในการ
จัดทําแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด สามารถหารือกับหัวหนากลุมงาน/เจาหนาที่
ที่ รั บ ผิ ด ชอบได เ ลย ซึ่ ง เจ า หน า ที่ จ ะต อ งดู ว า เข า หลั ก เกณฑ ที่ กํ า หนดและอยู ใ นวงเงิ น
งบประมาณหรือไม สมควรบรรจุไ วใ นแผนพั ฒนาจั งหวัด หรือ ไม และนํ ามาหารื อใน
ภาพรวมกับหัวหนาฯ กอนนําเขาที่ประชุมคณะทํางาน/คณะกรรมการที่เกี่ยวของตอไป....

 สามัคคีคือพลัง
นายคุมพล บรรเทาทุกข หัวหนาสํานักงานจังหวัดขอนแกน เลาวาการทํางาน
ในสํ า นัก งานจัง หวัด จะพยายามสรา งบรรยากาศ
ความเปนกันเองใหมากที่สุด ละลายพฤติกรรมลูกนอง
ในขณะเดียวกันสอดแทรกเรื่องงานเขาไปดวย การหารืองาน
จะเอามือโอบหลังลูกนอง แลวสอนงานลูกนองแบบพี่
สอนน อ ง พยายามเน น ความสามั ค คี ใ นสํ า นั ก งาน
จัง หวัด เพื่อ ใหลูก นอ งเกิด ความผูก พัน และเต็ม ใจ
ในการทํางาน รูสึกเปนครอบครัวเดียวกัน ตองรักกัน
ดูแลกัน ในการประชุมจะพูดเสมอวา “คนเราไมเทากัน
ทั้ง ความรู ความสามารถ ตอ งพยายาม
ใ ช ค น ใ ห เ ห ม า ะ ก ับ ค ว า ม รู
ความสามารถ” ยึดหลักหัวหนาที่ดีตอ ง
ประเมิน ศัก ยภาพของคน ทุกคนมี จุ ดดี
จุ ด เสี ย ขอร อ งให นํ า แต ส ว นดี ม าพู ด
เพราะวาขอเท็จจริงไมมีใครอยากทําในสิ่ง
ไมดี แตอาจเกิดจากสภาวะแวดลอมบีบ
บั ง คั บ เช น มาสายเพราะมี ภ าระทาง
ครอบครัว จะพยายามสอนทีมงานใหมีจิตสาธารณะในการทํางาน ใหยึดหลัก Say Yes เวลา
ที่มีเจาหนาที่จากสวนราชการหรือประชาชนมาติดตองานตองพยายามชวยเหลือแนะนําเทาที่
จะทําได เพื่อแสดงความมีน้ําใจ ประสานงานใหตามที่ชวยได อยาปฏิเสธอยางสิ้นเชิง
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หัวหนาฯ จะสอนลูกนองวาสํานักงานจังหวัดตองรองรับงานของผูวาราชการจังหวัด
เปน “ยาดํา” ในทุกงานที่เปนงานริเริ่มของผูวาราชการจังหวัด และบางงานตองเปนมืออาชีพ
เชน งานรับเสด็จฯ เมื่องานมาก หัวหนาฯ จะเกลี่ยภาระงานในสํานักงานจังหวัด ของกลุมงาน
ตาง ๆ ใหเกิดความสมดุล กรณีกลุมงานยุทธศาสตรฯ มีงานหนักก็จะเกลี่ยงานมาใหกลุ มงาน
ขอมูลฯ รับผิดชอบบาง เชน งาน KhonKaen Green it City มอบใหกลุมงานขอมูลฯ เปน
เจาภาพ และแตกกิจกรรมในงานใหแตละกลุมงานรับไป งานตรวจราชการ จะแตกกิจกรรม
ใหกลุมงานอํานวยการรับผิดชอบเรื่องการตอนรับ อํานวยความสะดวก งานวิช าการให
กลุมงานยุทธศาสตรฯ รับผิดชอบ เปนตน
การพิจารณามอบงานจะมอบใหกับ หัวหนากลุมงาน หรืออาจพิจารณาจากภารกิจ
และความเหมาะสมของตั วบุค คล โดยไม ยึด ที่ กลุม งาน หากมอบงานให เจา หนาที่ ค นใด
โดยตรง จะใหเจาหนาที่ค นนั้นรายงานใหหัวหนา กลุม งานของตัวเองทราบดวย เพื่อ ให
เปนไปตามสายการบังคับบัญชาและสรางความรูสึกที่ดีตอกัน ....

 ผูนําไมนําหนา ไมคิดแลวสั่ง
นายสมฤกษ บัวใหญ หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย เลาวาไดพยายามทําตัว
ให เ ป น แบบอย า งในการใช
ชีวิตในที่ทํางาน ความซื่อสัตย
ความตรงตอเวลา ความยุติธรรม
มี แ นวคิ ด ในการทํ า งานแบบ
“ผูนําไมนําหนา ไมคิดแลวสั่ง”
แตจะเปนผูสนับสนุนใหลูกนอง
คิ ด เอง ทํ า เอง ส ง เสริ ม การ
ตั ดสิ นใจและความรั บผิ ดชอบ
ทํา ใหเ กิด การเรีย นรู  เกิด
ความภาคภูมิใจ และรูสึกเปนเจาขององคกรและเจาของภารกิจ การมอบหมายงานใชวิธี
ประชุมกับหัวหนากลุมงาน/ฝาย เพื่อวางแผนกอน แลวจึงประชุมใหญทั้งสํานักงานจังหวัด
และมอบงานตามความถนัดของบุคคล
มีการกระจายภาวะผูนําใหแกหัวหนากลุมงานที่ไดรับมอบหมายใหเปนหัวหนาทีม
และเป น เจ า ภาพ โดยงานที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบสู ง มี ค วามเสี่ ย งจะมอบหั ว หน า กลุ ม งาน
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ที่ ไววางใจวาสามารถทํางานสําเร็จ หัวหนาทีมสามารถเลือกลูกทีมได อยางอิสระ แมอยูตาง
กลุมงานและมอบอํานาจ มอบเงินใหถือ มอบการตัดสินใจ หากขาดเหลือสิ่งใดหัวหนา
จะคอยเสริม ไมวาจะเปนวัสดุ อุปกรณ ยานพาหนะ....

2.5 Support & Trust
Support & Trust หมายถึง การที่สมาชิกในทีมไดรับการสนับสนุน
สิ่งจูงใจ รางวัล สิ่งตอบแทน และทรัพยากรในการทํางานอยางเหมาะสม เพียงพอ รวมทั้ง
การที่สมาชิกในทีมมีความเชื่อใจ เชื่อถือ ศรัทธาตอผูนําทําใหเกิดความรวมมือในการทํางาน
ดวยความเต็มใจ
2.5.1 Support หมายถึง การที่สมาชิกในทีมไดรับการสนับสนุน
สิ่งจูงใจ รางวัลสิ่งตอบแทนในการทํางานอยางเหมาะสม เพียงพอ ทําใหเกิดความรวมมือ
ในการทํางานดวยความเต็มใจ จําแนกได ดังนี้
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 Incentive ไดแ ก การสนับสนุนสิ่งจูงใจแกสมาชิกในทีม
สํานักงานจังหวัดเพื่อเปนการเสริมแรงการทํางานของเจาหนาที่ใหบรรลุเปาหมายขององคกร
มีวิธีการทํางานที่ไดผล ดังนี้
1) การสนับสนุนสิ่งจูงใจ คือ ความดี ความชอบ ตอบแทนแก
เจาหนาที่อยางทั่วถึงและเปนธรรมโดยวิธีการตาง ๆ ไดแก
- พิจารณาความดีความชอบตอบแทนแกเจาหนาที่ตามภาระ
หนักเบาและผลสําเร็จของงานอยางเปนธรรม โดยคํานึงถึงปริมาณและคุณภาพของงาน
การสนับสนุนเจาหนาที่ที่ทํางานอยางเต็มที่ แมไมไดเขาหาผูบังคับบัญชา แตถาทํางานจะ
ไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรม
- การหาแหลงสนับสนุนความดีความชอบพิเศษเพิ่มเติม เชน
โควต า พิ เ ศษของผู ว า ราชการจั งหวั ด โควต า พิ เ ศษของศู น ย ป ฏิ บัติ ก ารต อ สู เพื่ อ เอาชนะ
ยาเสพติด โควตาจาก กอ.รมน. และกระจายอํานาจใหหัวหนากลุมงาน/ฝายในการเสนอชื่อ
เจาหนาที่ที่มีความเหมาะสม กรณีที่ไมมีโควตาพิเศษใหก็จะหาสิ่งอื่นเปนรางวัลชดเชยให
อยางเหมาะสม และเอาใจใสชวยเหลือทั้งเรื่องงานและสวนตัว
- การวางระบบการพิจารณาความดีความชอบโดยกําหนดเกณฑ
การพิจารณาเปน 3 เกรด ไดแก เกรด 1 ทํางานเต็มที่ รับผิดชอบ ทุมเท เสียสละ คิดเปน 100%
เกรด 2 ชวยสนับสนุนกิจกรรมหลักตาง ๆได 2/3 เกรด 3 ทําไมไดแตเปนประเภทกองหนุน
สงกําลังบํารุง ได 1/3 นอกจากนี้ในการประเมินความดี ความชอบจะพิจารณาองคประกอบ
ด า นการมี ส ว นร ว มและความเสี ย สละในกิ จ กรรมส ว นรวมของสํ า นั ก งานจั ง หวั ด
นอกเหนือจากการประเมินสมรรถนะที่กําหนด โดยหัวหนาสํานักงานจังหวัดจะแจงเกณฑให
ทราบกอน และเปดโอกาสใหโตแยงคัดคานได (Openess & Confrontation) มีการอธิบาย
เหตุผลเพื่อใหเกิดการยอมรับจากสมาชิกทุกคนในสํานักงานจังหวัด
นอกจากนี้บางจังหวัด เนนการพิจารณาความดี ความชอบ
ตามกรอบงานของสํานักงานจังหวัด เปนหลักในลําดับแรก เพื่อใหเกิดความเปนธรรมกับ
ผูปฏิบัติงานของสํานักงานจังหวัด สวนเจาหนาที่บางสวนที่ปฏิบัติงานประจําหนาหองตาง ๆ
อาจขอรั บ การสนั บ สนุ น โควต า พิ เ ศษจากผู บั ง คั บ บั ญ ชาระดั บ สู ง เพิ่ ม เติ ม รวมทั้ ง ให
ความสําคัญกับการที่เจาหนาที่ในสํานักงานจังหวัดทุกคนจะตองมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ
ของสํานักงานจังหวัด อยางเสมอหนา การประเมินจะประเมิน 360 องศา และใหเจาหนาที่
ทุกคนมองกันเอง มีการจัดเกรดคะแนน เปน A+/A/B+/B/C+/C เปนตน
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- การสนับสนุนความดีความชอบเปนพิเศษกับเจาหนาที่ที่ไม
เคยไดรับการพิจารณามากอน และไมคิดวาจะไดรับการพิจารณา ถือเปนการ “ซื้อใจ” ทําให
เจาหนาที่รูสึกศรัทธาวาไดรับความยุติธรรม หรือไดรับการยอมรับจากหัวหนาสํานักงาน
จังหวัด และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม หันกลับมาทํางานรวมกับเพื่อนรวมงานอื่นใน
สํานักงานจังหวัดอยางเต็มที่ ยึดหลัก “ใหกอน คอยขอ”
- การพิจารณาความดีค วามชอบโดยกําหนดตัวชี้วัดการ
พิจารณา (KPI) จํานวน 10 ตัวชี้วัด โดยนําผานกระบวนการหารือจากที่ประชุม และเปด
โอกาสใหแสดงความคิดเห็นหรือโตแยงคัดคานอยางเสรี (Openness & Confrontation) เพื่อให
ไดขอสรุปรวมกัน และใชในการพิจารณาตามสภาพความเปนจริง
2) การใหรางวัล (Rewards) และสวัสดิการเพื่อตอบแทนผลการ
ปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงินเดือน โดยวิธีการตาง ๆ ไดแก
- การไดรับการยอมรับ (Recognition) เปนรางวัลซึ่งสงผลตอ
ความรูสึกดานจิตใจมากกวาตัวเงิน แตทําใหผูที่ไดรับเกิดความพึงพอใจ การใหเกียรติ ยกยอง
ชมเชยเจาหนาที่ที่มีผลการปฏิบัติงานดีทั้งตอหนาและลับหลัง เชน ยกยองชมเชย ตอหนา
ผูวาราชการจังหวัด เวลารายงานตอผูวาราชการจังหวัดจะบอกวาเปนผลงานของเจาหนาที่
คนใด หรือในกรณีมี ขาราชการชั้นผูใหญม าตรวจราชการจะยกยองหรือแนะนําลูกนอง
ใหรูจัก เปน การใหเ กีย รติแ ละกระตุน ใหลูก นอ งอยากแสดงผลงานที่ดีตอ องคก รและ
เกิด ความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งสงผลกระทบในเชิงบวกตอผลการปฏิบัติงานขององคกร
- การจัดทัศนศึกษาดูงานตางประเทศ เชน การศึกษาดูงาน
ในประเทศเพื่อ นบา น (โครงการเชื่ อมโยงไทย-ลาว-เวียดนาม) การจัดสั ม มนาเจา หนา ที่
สํานักงานจังหวัดเพื่อเพิ่มศักยภาพทีมงาน (โครงการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรในสํานักงาน
จังหวัด การจัดอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเจาหนาที่สํานักงานจังหวัด ฯลฯ)
ในพื้นที่ตางจังหวัดโดยผูวาราชการจังหวัดใหการสนับสนุน
- การจัดหาทุนการศึกษาแกบุตรขาราชการสํานักงานจังหวัด
นอกเหนือจากทุนที่สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สวนกลาง) จัดให โดยขอสนับสนุน
ทุนการศึกษาจากผูวาราชการจังหวัด นายกเหลากาชาดจังหวัด เปนตน
- การจัดทําเสื้อทีมแจกเจาหนาที่สํานักงานจังหวัดเพื่อแสดง
ความเปนเอกลักษณ สวนราชการอื่นจะทราบทันทีวาเปนเจาหนาที่สํานักงานจังหวัด
- การจัดกิจกรรมสัมพันธนอกเวลางาน เชน รับประทานขาว
รวมกันทุกเดือนหลังการประชุมประจําเดือนหรือโอกาสอื่นตามความเหมาะสม อาศัยหลัก
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“กินขาวหมอเดียวกัน ตองรักกัน ดูแลกัน” ทําใหรูสึกอบอุนเปนครอบครัวเดียวกัน และเกิด
ความสัมพันธที่ดีระหวางกัน มีความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ความผูกพันตอองคกร
โดยหัวหนาสํานักงานจังหวัดสนับสนุนหรือเจาหนาที่รวมกันจัดหาอาหารมารับประทาน
รวมกัน ในบางจังหวัด จะเลี้ยงสังสรรค รองรํา ทําเพลงทุกระยะ 3-4 เดือน (โดยหัวหนา
สํานักงานจังหวัดสนับสนุนคาอาหารและหัวหนากลุมงานมีสวนรวมสนับสนุนบางสวน)
รวมทั้ ง การจั ด เลี้ ย งป ใ หม โดยหั ว หน า สํ า นั ก งานจั ง หวั ด สนั บ สนุ น ของขวั ญ ตามความ
เหมาะสม
- การจัดสวัสดิการพิเศษแกลูกนองโดยมีวงเงินใหลูกนองใน
สํ า นั ก งานจั ง หวั ด กู ยื ม ยามฉุ ก เฉิ น โดยกํ า หนดอั ต ราดอกเบี้ ย ร อ ยละ 1 บาท แต กํ า หนด
นโยบายใหมีการหมุนเวียนกันกูยืมอยางทั่วถึงไมใหผูกขาดที่คนเพียงคนเดียว
- การขอเครื่องราชอิสริยาภรณใหเจาหนาที่สํานักงานจังหวัดที่
ทําคุณประโยชนใหประเทศชาติ เชน กรณีการปฏิบัติงานในเหตุการณสึนามิ จังหวัดภูเก็ต
หัวหนาสํานักงานจังหวัดจะขอเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณให
ลูกนองทุกคนที่ทํางาน
- การใหรางวัลแกผูตั้งใจปฏิบัติงานและตรงตอเวลา โดยการ
จัดทําเปนประกาศยกยองชมเชยติดไวในสถานที่เปดเผย การไดรับการยอมรับจากสมาชิกใน
สํานักงานจังหวัด และมีรางวัลประจําปมอบให
- การดูแลโบนัส เงินรางวัล ใหไปศึกษาดูงานตางประเทศ
กรณีเจาหนาที่ที่มาชวยงานในสํานักงานจังหวัดจะทําความเขาใจกับหนวยงานตนสังกัดให
ส ง เสริ ม และให โ อกาสเจ า หน า ที่ ดั ง กล า วนํ า เสนองานในที่ ป ระชุ ม หั ว หน า ส ว นราชการ
ประจําเดือน ทําใหหัวหนาสวนราชการที่เปนตนสังกัดพอใจ ที่ใหเกียรติขาราชการในสังกัด
ที่ ไ ปช ว ยงาน ณ สํ า นั ก งานจั ง หวั ด รวมทั้ ง ส ง เสริ ม ให มี ก ารทํ า งานล ว งเวลาในกรณี ที่
สํานักงานจังหวัดมีปริมาณงานมาก
- สนั บ สนุ น โอกาส ความก า วหน า ในการเลื่ อ นตํ า แหน ง
หนาที่การงานของเจาหนาที่ และลูกจางในสํานักงานจังหวัดตามความเหมาะสม
- การเอาใจใส ดูแลครอบครัวเจาหนาที่ในสํานักงานจังหวัด
อยางทั่วถึง
3) การสรางบรรยากาศในการทํางาน เชน สนับสนุนใหทุกกลุมงาน
จัดสถานที่ใหเปนระเบียบเรียบรอย สวยงาม มีมุมรับแขกของตัวเอง สรางบรรยากาศเหมือน
ทํางานอยูที่บาน การจัดหอง Meeting เพื่อเปนหองเอนกประสงคสามารถใชประชุมเจาหนาที่
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ในสํานักงานจังหวัด /รับเรื่องราวรองทุกข/ รับแขกตาง ๆ รวมทั้งใชในการพักผอนนอกเวลางาน
เชน การรองคาราโอเกะ เปนตน
 Resource ไดแก การสนับสนุนทรัพยากรการทํางานอยาง
เหมาะสม เพียงพอเพื่อใหการทํางานเปนไปอยางคลองตัว ดังนี้
1) การสนับ สนุน ยานพาหนะ น้ํา มัน เชื้อ เพลิง วัส ดุอุป กรณ
การทํางาน คาใชจายอื่นๆ แตหัวหนาสํานักงานจังหวัดจะกําชับใหใชทรัพยากรอยางคุมคา
บางจังหวัดผูวาราชการจังหวัดเปดโอกาสใหใชงบ 10 ลานบาท มาสนับสนุนการทํางานของ
สํานักงานจังหวัดไดอยางเต็มที่ บางจังหวัด หากขาดงบประมาณหัวหนาสํานักงานจังหวัด
จะประสานกองคลัง สป. ขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมให
นอกจากนี้ในการทํางานจะตองพยายามสรางเครือขายกับ
ส ว นราชการอื่ น ๆ เพื่ อ ว า ในกรณี จํ า เป น สามารถขอสนั บ สนุ น ทรั พ ยากรใช ใ นงานของ
สํานักงานจังหวัดได เชน ยานพาหนะ วัสดุ อุปกรณ เปนตน
2) การสนับสนุนทรัพยากรบุคคล ปญหาการขาดอัตรากําลังที่
เพี ยงพอในการปฏิ บัติ งานในสํา นั ก งานจั ง หวั ดนั บเปน ปญ หาที่ หลายจัง หวัด เผชิญ อยู ใ น
ปจจุบัน จากผลการสัมภาษณสํานักงานจังหวัดตาง ๆ แกไขปญหาโดยใชวิธีการ ดังนี้
- การขอสนับสนุนบุค ลากรจากหนวยงานในจังหวัดซึ่ง มี
โครงการปรากฏในแผนพัฒนาจังหวัด ประจําปเปนจํานวนมาก เชน สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด สํานักงานเกษตรจังหวัด ซึ่งมีการจางลูกจางตามโครงการฯ ตามแผนพัฒนาจังหวัด
เพื่อ ขอตั วมาชว ยปฏิบัติ งานในกลุม งาน/ฝายของสํา นักงานจังหวัด ที่ข าดอั ตรากํา ลัง เช น
ชวยงานการเงินและบัญชีฯ ซึ่งจําเปนตองมีการเบิกจายงบประมาณตามโครงการที่ปรากฏใน
แผนพัฒนาจังหวัดของทุกสวนราชการจํานวนมากและเปนงานที่มีความเรงดวน เปนตน
- การที่สํานักงานจังหวัดดําเนินการจางลูกจางเพิ่มเติมเพื่อ
ช ว ยทํ า งานในสํ า นั ก งานจั ง หวั ด โดยใช แ หล ง งบประมาณต า ง ๆ เช น งบประมาณตาม
แผนพัฒนาจังหวัด งบคุมครองผูบริโภค งบประมาณตามโครงการพิเศษของจั งหวัด ฯลฯ
โดยบางจังหวัดสามารถจางลูกจางทํางานในสํานักงานจังหวัดไดถึง 10-20 คน เปนตน
- การขอตัวขาราชการจากสวนราชการอื่นมาชว ยราชการ
เชน สํานักงานสารณสุขจังหวัด สํานักงานเกษตรจังหวัด ตํารวจภูธรจังหวัด (งานชายแดน)
ที่ทํา การปกครองจัง หวัด สํา นัก งานพัฒ นาชุ ม ชนจัง หวัด สํานัก งานศึก ษาธิก ารจัง หวัด
โดยจัดทําเปนคําสั่งจังหวัด และดูแลเจาหนาที่ที่มาชวยงานในเรื่องความดีความชอบ รางวัล
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และสวัสดิการตาง ๆ โควตาความดี ความชอบพิเศษ เชน ยาเสพติด/ กอ.รมน. ฯลฯ รวมทั้งมี
การปฏิบัติตอเจาหนาที่เหลานั้นเชนเดียวกับเจาหนาที่ของสํานักงานจังหวัด
ลักษณะการขอตัวขาราชการมาชวยงาน เชน การขอตัวมา
ปฏิบัติงานประจําฝายตาง ๆในศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัด ซึ่งแตเดิมมี
เจ าหนา ที่ สํา นัก งานจัง หวั ด ดูแ ลงานนี้ เพี ยงคนเดีย ว การขอตั ว ขา ราชการจากสํ านั กงาน
ศึกษาธิการจังหวัดมาชวยงานตามโครงการพระราชดําริ ฯ การขอตัวขาราชการจากที่ทําการ
ปกครองจังหวัด (เสมียนตราจังหวัด) หรือสํานักงานคลังจังหวัดมาชวยงานดานการเงินและ
บัญชี โดยการดําเนินการดังกลาวมาจากการที่หนวยงานเหลานั้นเกิดการยอมรับการทํางาน
ของสํานักงานจังหวัด และยินดีสง ขาราชการมาชวยปฏิบัติงาน ณ สํานักงานจังหวัด (Sound
Intergroup Relationship)
- การเกลี่ ย งานในสํ า นั ก งานจั ง หวั ด กรณี อั ต รากํ า ลั ง ไม
เพียงพอ จะใชวิธีเกลี่ยภาระงานในสํานักงานจังหวัดใหใกลเคียงกัน มีความหนักเบาของงาน
พอ ๆ กัน หรือมอบหมายใหเจาหนาที่อื่น /ลูกจางในสํานักงานจังหวัดมารับผิดชอบแทนใน
งานที่เหมาะสม ทําใหเจาหนาที่เกิดความรูสึกยอมรับ เชื่อใจวาหัวหนาสํานักงานจังหวัดมี
ความเปนธรรม เสมอหนา เชน งานฝายอํานวยการขาดอัตรากําลัง จะมีการดึงตรวจสอบ
ภายในมาช ว ยทํา งานประจํ า ปข องจั ง หวัด หรื อ งานกิ จการชายแดนเอาลู ก จ า งที่ ทํ างานมี
คุณภาพในสํานักงานจังหวัดมาชวยทํางาน เปนตน
3) การจัดหาเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนการทํางาน โดยหัวหนา
สํานักงานจังหวัดจัดหาเงินกองทุนสํารองเพื่อใชในงานของสํานักงานจังหวัด กรณีงานมีความ
เรงดวนขาราชการและลูกจางที่ปฏิบัติงานทุกคนสามารถเบิก เงินสํารองดังกลาวใชในงาน
ได ก อน โดยทําเปน บัน ทึก เสนอแลว เบิ กคื นในภายหลัง หรือ ใช สํา รองจา ยในกรณี ที่ไ ม
สามารถเบิกงบประมาณจากทางราชการได
4) การสนับสนุนการออมเงิน โดยการเชิญวิทยากรที่มีความรู
เกี่ยวกับการลงทุ นจากกรุงเทพมหานครมาบรรยาย และแนะนํา ใหเจ าหน า ที่สํานั กงาน
จั ง หวั ด มี ก ารออมเงิ น โดยการซื้ อ สลากออมสิ น แทนการซื้ อ ล็ อ ตเตอร รี่ หลั ง จากนั้ น จึ ง
นัดหมายธนาคารออมสินรับฝากเงินที่สํานักงานจังหวัดเปนประจําทุกเดือน
2.5.2 Trust หมายถึง การที่สมาชิกในทีมงานยอมรับ เชื่อใจ ศรัทธาใน
ตัวผูนําทีม ซึ่งเปนผลมาจากการปฏิบัติตัวของผูนําที่มี คุณธรรม มีความเปนกลาง ยุติธรรม
หรือเกิดจากศิลปะในการจูงใจสมาชิก ในทีมทําใหเกิดความรวมมือในการทํางาน มีวิธีการ
ทํางานที่ไดผล ดังนี้
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1) การสรางความศรัทธา ความเชื่อ ใจในตัวหั วหนา สํานั กงาน
จังหวัด กรณีพบลูกนองมีพฤติกรรมออกนอกลูนอกทาง จะเริ่มจากการศึกษาพฤติกรรมโดย
ใช ศิ ล ปะจู ง ใจเพื่ อ ให ก ลั บ ใจเข า มาร ว มทํ า งาน ด ว ยการพยายามละลายพฤติ ก รรมของ
ผูใตบังคับบัญชา สรางความคุนเคย ทําตัวเปนพวกเดียวกัน และเขาถึงตัวลูกนองใหมากที่สุด
โดยเฉพาะหัวโจกของกลุม เพื่อใหเกิดความไวเนื้อ เชื่อใจ ซึ่งพบวาสวนใหญจะเชื่อหัวโจก
ของกลุม เชน มีคําพูดวาหัวหนาสํานักงานเองก็โดนตําหนิมาแบบนี้เหมือนกัน ทําใหลูกนอง
เกิดความรูสึกเปนพวกเดียวกัน เชื่อใจ และยอมรับ และเมื่อ “ไดใจ” ลูกนองแลว จะดึงกลับมา
พรอมทั้งฟนฟูใหสามารถรวมมือทุมเททํางานใหบรรลุเปาหมาย (Co-operation & Conflict)
ไดอีกครั้ง
2) การวางตัวเปนกลางเพื่อ แกปญหาความขัดแยงในสํานักงาน
จังหวัด โดยหัวหนาสํานักงานจังหวัดวางตัวเปนกลาง ไมใสใจกับเรื่องไมเปนเรื่อง หรือการ
ที่ฝายหนึ่งฝายใดมาฟองซึ่งกันและกันใหฟง จะไมตอความยาวสาวความยืด ทําให ไดรับ
ความไว ว างใจจากลู กน อ ง และเชื่ อ มั่ น ว า หัว หน า สํ า นัก งานจั ง หวัด มี ค วามยุติ ธ รรมและ
เปนกลาง โดยพยายามพูดแตในสิ่งที่ดี และยอมรับวาในหนวยงานหนึ่ง ๆ จะตองมีปญหาบาง
ถาเปนเรื่องสวนตัวและไมกระทบตอการทํางาน ก็จะวางเฉย ทําให เจาหนาที่เขาใจและไมนํา
เรื่องเขามาฟองอีก
3) การแสดงความรับผิดตอความผิดพลาดในสํานักงานจังหวัด
กรณีงานมีความบกพรองหรือโดนตําหนิ จากผูบังคับบัญชา จะเปนผูรับหนากับผูวาราชการ
จังหวัดเองไมมาระบายตอกับลูกนอง มุงเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวของกับงาน และรวมกันสรุป
บทเรียนและหาแนวทางแกไขรวมกัน ไมสรางบรรยากาศความเครียดในองคกร มีความ
เขาใจธรรมชาติวาไมมีใครอยากทําผิด ทําใหลูกนองเกิดการยอมรับ ไววางใจ และความ
ศรัทธา และรวมมือทุมเททํางาน (Cooperation) เพื่อไมใหหัวหนาสํานักงานตองถูกตําหนิอีก
ในกรณีความผิดบกพรองเกิดจากลูกนองทําผิดแตไมยอมรับผิด
มีการแกไขพฤติกรรมดังกลาวโดยการเรียกมาคุย ใชหลักฐานและขอกฎหมายมาพิสูจน
ความผิดกัน เมื่อพบวาลูกนองผิดจริงและยอมจํานนตอหลักฐาน ซึ่งเปนความผิดที่จะตองมี
การชดใชเ งิ น แก ท างราชการ หั วหน าสํ า นั กงานจั ง หวั ด ใชวิ ธี ยื่น มื อ เข า มาช ว ยเหลือ เงิ น
จํานวนหนึ่ง ทําใหเกิดความประทับใจ ศรัทธา และความรวมมือในการทํางาน
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 “ บารมี ” ของหัวหนาสํานักงานจังหวัดทําใหเกิดศรัทธา
นายชวน ศิรินันทพร ผูวาราชการจังหวัดแพร เลาถึงการทํางานเมื่อครั้งดํารง
ตํ า แหน ง หั ว หน า สํ า นั ก งานจั ง หวั ด ว า สํ า นั ก งาน
จังหวัดตองทํางานเปน network เพราะงานไมเหมือน
หน ว ยงานทั่ ว ไป สํ า นั ก งานจั ง หวั ด ต อ งช ว ยผู ว า ราชการจั ง หวั ด เตรี ย มข อ มู ล ทุ ก ดา น ต อ งคิ ด เผื่ อ
ใหกับผูวาราชการจังหวัด สํานักงานจังหวัดตองเดน
กว า คนอื่ น ในการทํ า งานให น าย ต อ งทํ า ให ผู ว า
ราชการจังหวัด รูสึกวาขาดสํานักงานจังหวัดไมได
ค นใน หน ว ยงานนี ้ จ ึ ง ต อ งมี ค ุ ณ สม บั ต ิ พ ิ เ ศ ษ
สมองตองปรับใหเขากับเรื่องนั้นเรื่องนี้อยูตลอดเวลา หัวหนาสํานักงานจังหวัด หัวหนากลุมงาน
และเจ า หน า ที่ ทุ ก คนต อ งช ว ยกั น โดยเฉพาะหั ว หน า สํา นั ก งานจั ง หวั ด ต อ งรู ทุ ก เรื่ อ ง
เพื่อชวยงานผูวาราชการจังหวัด หากไดผูวาราชการจังหวัดที่มาจากสายสํานักงานจังหวัด
จะเขา ใจพื้นฐานของสํานัก งานจัง หวัดดียิ่ งขึ้น และหากผูวา ราชการจังหวัดและหัวหน า
สํานักงานจังหวัดเขากันไดดี ผูวาราชการจังหวัดใหเกียรติหัวหนาสํานักงานจะทําใหงานของ
สํานักงานจังหวัดเดินไดอยางคลองตัว มีความสงาผาเผยในเวทีตาง ๆ
ในการทํา งานจะสร า งบรรยากาศ ความเป น กั น เอง ปกครองแบบพี่ น อ ง
ส ร า ง ความคุ น เคย มั ก สั่ ง สอน
ลูก นอ งอยูเ สมอใหมี ค วามซื่อ สัต ย
สุ จ ริ ต ไม เ ห็ น แก ผ ลประโยชน
สว นตั ว ทํ าตั ว ให เ ห็น ว า หั ว หน า ฯ
ไมเอาเปรียบลูกนอง อุทิศเวลาให
ราชการ ส ง เสริ ม และให เ กี ย รติ
ลูก นอ ง มัก มีคํ า พูด วา “ไมเ กง
ไม เ ป น ไร แต อ ย า ขี ้ เ กี ย จ และ
ไมเกเร” ถาเจอลูกนองเหลวไหล จะใหโ อกาสกอน จนถึงจุดหนึ่งจึงใชค วามเด็ดขาด
โดยบุคลิกภาพสวนตัว การประพฤติปฏิบัติตน หรือ เรียกวา “บารมี” ของหัวหนาฯ ทําให
ลูกนองเกรงใจ ไวใจ เชื่อมั่นและศรัทธาในตัวหัวหนาสํานักงานจังหวัดและยินดีปฏิบัติงาน
ดว ยความเต็ม ใจ นอกจากนี้หั วหนา ฯ จะดูแ ลในเรื่อ งวั สดุ อุป กรณ ยานพาหนะ น้ํ ามั น
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เชื้อเพลิงใหพรอมในการทํางาน ขอเพียงใหใชทรัพยากรอยางคุมคา มักมีคําพูดวา “อยามาพูด
วาเครื่องไม เครื่องมือ ไมพอ ขาดอะไร ตองการสิ่งใดใหมาบอก เพียงแตขอใหใชใหคุม คา”
และจะประสานกับกองคลัง สป. เรื่องงบประมาณที่ขาดเหลือใหเสมอ รวมทั้งการดูแลความดี
ความชอบใหลูกนองตามผลงานอยางเปนธรรม ....

 ละลายพฤติกรรม เปนพวกเดียวกัน
นายจํ าลอง โพธิ์สุ ข ผูว าราชการจั งหวัด ชั ย นาท เล าว า เมื่ อครั้ งดํ ารงตํา แหน ง
หั ว หน า สํ า นั ก งานจั ง หวั ด จะใช วิ ธี ก าร สร า ง
ความคุนเคยกับลูกนองดวยการ “รูเขา รูเรา” กรณีพบ
ลู ก น อ งมี พ ฤติ ก รรมออกนอกลู น อกทาง จะละลาย
พฤติ ก รรมโดยทํ า ตั ว เป น พวกเดี ย วกั น เพื่ อ เข า ถึ ง
ลูกนองใหมากที่สุดโดยเฉพาะหัวโจกของกลุม ทําให
ลูกนองเกิดความไวเนื้อเชื่อใจ แลวจึงใชศิลปะจูงใจ
ใหกลับมาทํางาน
การทํางานจะสรางบรรยากาศ
การทํางานแบบเปนกันเอง ไมเครียด
เดิ น ไปคุ ย เรื่ อ งงานและเรื่ อ งอื่ น ๆ
เช น ทุ ก ข สุ ข ข อ ง ลู ก น อ ง แ ล ะ
ครอบครัวที่โตะลูกนอง หัวหนาฯ
จะดูแลการทํางานโดยจะไมกลับกอน
ลูกนอง แสดงความหวงใย เอื้ออาทร
ต อ ลู ก น อ งอย า งสม่ํ า เสมอ ทํ า ให
สามารถผูกใจลูกนองได กรณีทํางานแลวเกิดความผิดพลาดจะมาทบทวนรวมกันเพื่อหา
แนวทางแกไข หัวหนาจะทําหนาที่เปนหนังหนาไฟเขาพบผูวาราชการจังหวัด ทําใหไดทั้ง
“ใจนาย” และ “ใจลูกนอง” ลูกนองจึงเกิดความศรัทธา เชื่อมั่นตอหัวหนาสํานักงานจังหวัด
หัวหนาฯ จะดูแ ลสนับสนุนทรัพยากรการทํางานอยางเพียงพอ เชน งบประมาณ
ยานพาหนะ น้ํา มันเชื้อเพลิง คาใชจายตาง ๆที่จําเปน เชน กรณีข าดบุค ลากรทํางานดาน
การเงินจะไปขอเจาหนาที่จากหองเสมียนตราจังหวัด/สํานักงานคลังจังหวัดมาชวยงาน โดยทํา
คําสั่งเปนลายลักษณอักษร และดูแลความดี ความชอบใหอยางเหมาะสม....
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 การใช “คนเปนศูนยกลาง”
นายเดชฤทธิ์ ปญจะมูล หัวหนาสํานักงานจังหวัดปราจีนบุรี เลาวาการทํางานใน
สํานักงานจังหวัดจะใช “คนเปน
ศูนยก ลาง” ตองใสใ จกับลู กนอ ง
เพื ่ อ ให ทํ า งานอย า งมี ค วามสุ ข
มี ท รั พ ยากรการทํ า งานเพี ย งพอ
การทํา งานในสํา นัก งานจัง หวัด
มักตองการความรวดเร็ว บางครั้ง
ตอ งมีคา ใชจา ย ซึ่ง บางรายการ
เบิก คื น ได บางรายการเบิ ก คื น
ไมได เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการทํางาน หัวหนาฯ ใชวิธีกูเงินสหกรณเปนเงินกองทุน
สํา รองเพื่ อ ใช ใ นงานของสํา นั ก งานจั ง หวั ด จํา นวน 50,000 บาท กั น ไว เ ป น ค า ใช จ า ย
ในสํานักงานจังหวัด เจาหนาที่ทุกคนสามารถเบิกใชได ในกรณีเรงดวน โดยทําเปนบันทึก
ขึ้นมา แลวเบิกคืนในภายหลัง หรือหากเบิกไมไดจริงๆ ก็ปลอยขาดไป
หัวหนาฯ จะดูแลเรื่องคาตอบแทน การพิจารณาความดี ความชอบของเจาหนาที่ใน
สํานักงานจังหวัดอยางเต็มที่ เนื่องจากหัวหนาฯ ไดรับความไววางใจจากผูวาราชการจังหวัด
จึงสามารถดูแลลูกนองไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม ยกเวนบางคนที่ไมเหมาะสมจริง ๆ มีการ
จัดกิจกรรมสัม พันธกับทีมงานเพื่อเชื่อมความสัมพันธระหวางกัน เชน การจัดสังสรรค
รับประทานอาหารรวมกันในเทศกาลวันขึ้นปใหม การตัดเสื้อทีม แจกจายใหทีม งานเพื่อ
ความเปนเอกลักษณชัดเจน สวนราชการอื่นจะทราบทันทีวาเปนเจาหนาที่ข องสํานักงาน
จังหวัด
ในงานวั น เกิ ด ของผู ว า ราชการจัง หวัด หัว หนา จัด กิจ กรรม
เชิด สิง โตโดยหัว หนา ฯ ทํ า หนา ที่
เปน ผูกํากับการแสดง และเจาหนาที่
ในสํ า นั ก งานจั ง หวั ด ทุ ก คนจะร ว ม
แสดงเปนตัวละครตางๆ ซึ่งแสดงถึ ง
ความสามั ค คี เป น น้ํา หนึ่ งใจเดี ยวกั น
ทําใหผูวาราชการจังหวัดประทับใจในความพรอมเพรียงของสํานักงานจังหวัด ….
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 การสรางบรรยากาศการทํางานอยางมีความสุข

นายสมฤกษ บัวใหญ หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย เลาวาสํานักงานจังหวัด
หนองคายได ร ว มกั น กํ า หนด “ค า นิ ย ม” ของ
สํ า นั ก งานจั ง หวั ด ร ว มกั น ว า “คนสํ า ราญ
งานสั ม ฤทธิ์ จิ ต รั บ ผิ ด ชอบ อยู ใ นกรอบ
คุ ณ ธรรม” มุ ง เน น การสร า งความสมดุ ล
ระหว า งที่ ทํ า งานและที่ บ า น มี ก ารสร า ง
บรรยากาศในที่ทํางานโดยการปรับปรุงสถานที่
ใหรูสึกวาที่ทํางานเหมือนที่บาน สนับสนุนให
ทุ ก กลุ ม งาน/ฝ า ย จั ด สถานที่ ใ ห เ ป น ระเบี ย บ
เรียบรอย สวยงาม มีมุมรับแขกของตัวเอง มีหอง
Meeting รวมของสํานักงานจังหวัด เพื่อใชเปนหองเอนกประสงค เชน ใชประชุมเจาหนาที่
ในสํานักงานจังหวัด การรับเรื่องราว
รอ งทุกข รับ แขกตาง ๆ หองดัง กลา ว
จะมี สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกพร อ ม
รวมทั้งใชเปนหองพักผอนของเจาหนาที่
ในสํานักงานจังหวั ดนอกเวลาราชการ
สาม าร ถร อ งเพลงค าร าโ อเกะได
พยายามสร า งความรู สึ ก ให ทุ ก คน
มี สวนรวมเปนเจาของสถานที่ สามารถ
เขามาใชหองได สงเสริมใหเจาหนาที่ “คิด” “ทํา” กันเอง ไมเขาไปยุงเกี่ยวมากนัก
นอกจากนี้มีการจัด ทําเสื้อทีมสําหรับสวมใสประจําวันซึ่งเจาหนาที่ในสํานักงาน
จังหวัดรวมกันออกแบบกันเองเปนมติที่ประชุม หลังจากการประชุมจะมีการรับประทาน
อาหารรวมกัน เปนขาวแกงเพื่อสรางความสัมพันธแบบครอบครัวเดียวกัน
หัว หน าสํ านั กงานจัง หวั ดจะสนับ สนุ นการออมเงิ นของเจ าหนา ที่ใ นสํ านั กงาน
จังหวัด โดยเชิญวิทยากรที่มีความรูเกี่ยวกับการลงทุน การออมจาก กทม.มาบรรยายใหความรู
และแนะนําใหลูกนองซื้อสลากออมสินแทนการซื้อล็อตเตอรรี่ และนัดหมายเจาหนาที่จาก
ธนาคารออมสินมาเพื่อเปดบัญชีใหเจาหนาที่คนละ 500 บาท พรอมซื้อสลากออมสินใหอีก
คนละ 100 บาท หลังจากนั้นจะนัด เจาหนา ที่ ธ นาคารฯ มาที่สํา นัก งานจัง หวัด ทุก เดือ น
เพื่อ สงเสริมการออมเงิน...
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2.6 Individual development
Individual development หมายถึง การที่สมาชิกในทีมไดรับการพัฒนา
อยางเปนระบบใหมีความรู ทักษะที่จําเปนในงาน เพื่อใหสามารถทํางานที่ไดรับมอบหมาย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

วิธีการที่ใชไดผล

2.6.1 การเขารับการฝกอบรม (Training) โดยการสงเสริมใหขาราชการ
และพนักงานราชการในสํานักงานจังหวัดเขารับการอบรมตามหลักสูตรตาง ๆ ที่จําเปนและ
เหมาะสมกับบุค คล เพื่อใหมี ค วามรู ความชํานาญในงานที่ปฏิบัติ สามารถทํ างานได มี
ประสิทธิภาพยิ่ง ขึ้น โดยการสงเขารับการอบรมทั้งในหลักสูตรที่สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยเปนผูจัดหรือหลักสูตรที่หนวยงานอื่น/ภาคเอกชนเปนผูจัด แมวาบางหลักสูตรจะ
มีคาใชจายในการลงทะเบียนเขารับการอบรมสูงแตถามีความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
ใชในการปฏิบัติราชการก็จะสงเขารับการพัฒนา เชน หลักสูตรที่เกี่ยวของกับกฎหมายใน
ตําแหนงนิติกร เปนตน
นอกจากนี้จ ะกําหนดให ขาราชการที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรสําคัญ
ตาง ๆ มีการถายทอดใหสมาชิกในทีมรับทราบ โดยอาจดําเนินการในโอกาสที่มีการประชุม
รวมกันอยางเปนทางการหรือไมเปนทางการก็ตาม เชน หลักสูตรดานกฎหมาย หลักสูตรดาน
การตรวจสอบภายใน หลัก สูต รที่เ กี่ย วขอ งกับ การจัด ทํา ยุท ธศาสตรก ารพัฒ นาจัง หวัด
การจัดทําตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป การจัดทํา Website ระบบสารบัญ
อิเล็กทรอนิกส ฯลฯ
2.6.2 การเรียนรูจากประสบการณ การทํางาน โดยการมอบหมายงาน
(Assignment) ใหเจาหนาที่รับผิดชอบ ในขณะเดียวกันจะใหคําแนะนําแนวทางการทํางานใน
ภาพรวม และใหศึกษารายละเอียดวิธีการที่เคยปฏิบัติจากแฟมเอกสารเรื่องเดิม กรณีมีปญหา
ในการทํางานสามารถขอรับคําแนะนําไดจากเพื่อนรวมงาน หัวหนากลุมงาน หรือหัวหนา
สํานักงานจังหวัดตามลําดับ
2.6.3 การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพื่อใหเกิดการเรียนรูงานที่หลากหลาย
(Rotation) โดยให ข า ราชการในสํ า นั ก งานจั ง หวั ด ได มี ก ารสั บ เปลี่ ย นหมุ น เวี ย นการ
ปฏิบัติงานระหวางกันเพื่อสงเสริมใหบุคลากรเกิดการเรียนรูงานหลายดาน หรือไดทํางานใน
ตําแหนงที่เหมาะสมกับความถนัดของบุคคล และสามารถมองภาพองค รวม โดยหัวหนา
สํานักงานจังหวัดจะใชวิธีการหารือกับผูบริหารสูงสุดในระดับจังหวัด คือ ผูวาราชการจังหวัด
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รวมทั้ง การสอบถามความสมัค รใจของขา ราชการผูปฏิบัติงานกอ น ไมใชวิธีบังคับ เชน
การหมุ น เวี ย นงานเกี่ ย วกั บ การจั ด งานรั บ เสด็ จ ฯ งานรั ฐ พิ ธี งานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ งานการเงินและบัญชี งานดานการพัฒนายุทธศาสตรจังหวัด หรืองานตางๆ
ในแตละกลุม งาน ซึ่ง บางจังหวัด พบว าเมื่อมี การถา ยเทหมุ นเวียนงานกัน ทําให เ จาหนา ที่
ดังกลาวสามารถปฏิบัติงานไดดีกวางานที่ปฏิบัติเดิม และทํางานอยางมีค วามสุข รูสึกวา
ตนเองมีคุณคาหรือไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน เปนตน
2.6.4 การสอนงาน (Coaching) ในการมอบหมายงานจะใชวิธีการสอน
งานซึ่งมีรูปแบบหลายรูปแบบ เชน 1) การศึกษาจากแฟมเอกสารเรื่องเดิม ถาไมเขาใจจึงใช
วิธีการเรียกมาสอนงานเฉพาะตัว 2) การมอบหัวหนากลุมงาน/หัวหนางานเปนผูสอนงาน
3) การใหคําแนะนําปรึกษาเฉพาะเรื่องเปนครั้งคราว 4) การชี้ประเด็น หรือ ขอบกพรองตาง ๆ
ที่อาจเกิดขึ้น และใหเจาหนาที่ไปคิดหาวิธีการปฏิบัติที่จะแกปญหาขอบกพรองเหลานั้น
นอกจากนี้ การพัฒนาบุคลากรโดยวิธีการสอนงานยังหมายรวมถึง
การพัฒนาทัศนคติที่ดีตอบทบาทของเจาหนาที่ในสํานักงานจังหวัด เชน การสรางจิตสํานึก
สาธารณะ โดยเฉพาะการประสานงานกับสวนราชการ และประชาชนที่ม าติดตองานใน
สํานักงานจังหวัด ใหยึดหลักการอํานวยความสะดวก รวดเร็ว และการประสานงานอยาง
ใกลชิด กรณีไมสามารถอํานวยความสะดวกได ก็ใหมีคําแนะนําชวยเหลือเทาที่ สามารถ
ดําเนินการได หรือแสดงความมีน้ําใจในการติดตอประสานงานใหตามที่สามารถจะชวยได
อยาปฏิเสธอยางสิ้นเชิง การฝกทักษะในการทํางาน ใหเปนคนตรงตอเวลา ซื่อตรง เสียสละ
ทํางานตองอาสาไมเลือกงาน การทํางานที่มีผลกระทบคนอื่นใหยึดหลักกฎหมายคูกับหลัก
คุณธรรม
2.6.5 การสรางทายาทการทํางาน ( Buddy) โดยใชวิธีการ ดังนี้
1) การถายทอดความรูจากบุค คลหนึ่งสูบุคคลอื่น โดยใช Casestudy model เพื่อใหขาราชการใหมใชประโยชนในการศึกษาเปนแนวทางการทํางาน
2) การจับคูการทํางาน คือ ในการทํางานควรมีการจับคูทํางานกัน
ในระดับที่เหมาะสม ในกรณีที่ผูหนึ่งผูใดไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติงานได จะตองมีผูแทนซึ่ง
สามารถปฏิบัติงานนั้นได โดยไมทําใหเกิดความเสียหายตองานโดยสวนรวม เชน หัวหนา
สํานักงานจะตองรูงานของผูวาราชการจังหวัด หัวหนากลุมงานรูงานระหวางหัวหนากลุมงาน
ดวยกัน เจาหนาที่ในกลุมงานตองรูงานซึ่งกันและกันสามารถทําแทนกันได
กรณี ข า ราชการบรรจุ ใ หม ยั ง ไม มี ค วามรู ใ นงานที่ ป ฏิ บั ติ จะใช
วิธีการจับคูการทํางาน เชน เจาหนาที่การเงินและบัญชีบรรจุใหมยังไมมีความรูดานการเงิน
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และบัญชี ใชวิธีมอบหมายเจาหนาที่ ที่ทํางานเปนมานั่งคูกัน เพื่อถายทอดงานและเกิดการ
เรียนรูงานระหวางกัน โดยหัวหนาสํานักงานจังหวัด/หัวหนากลุมงานทําหนาที่กระตุน เรงเรา
ใหเกิดการเรียนรู หรือในกรณีที่เจาหนาที่ ไมสามารถไปเขารับการอบรมในหลักสูตรที่มี
ความสําคัญได อาจเชิญเจาหนาที่จากจังหวัดใกลเคียงมาชวยชี้แจงรายละเอียดให
2.6.6 การแลกเปลี่ยนเรียนรูในหนวยงาน ( KM ) โดยใชวิธีการจัดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูการปฏิบัติงานที่ตองใชความรูและทักษะเฉพาะในการทํางาน เชน งานรับ
เสด็จฯ งานรัฐพิธี การปองกันอุบัติภัยในสถานที่ทํางาน การใชเครื่ องเสียงในหองประชุม
การดูแลรักษาลิฟท อุปกรณไฟฟาในศูนยราชการจังหวัด รวมทั้งการสงเสริมการแสวงหา
องค ค วามรู ใ หม ใ นการทํ า งานจากแหล ง ความรู ตา ง ๆ เช น Internet สถาบั น การศึ ก ษา
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ เปนตน
2.6.7 การพัฒนาขาราชการประเภท Deadwood หรือมีขาราชการที่มี
ปญหากําลังพลเสื่อม ซึ่งอาจเกิดจากความทุพพลภาพ สูงอายุ ความสามารถทางสติปญญา
ซึ่ ง ไม ส ามารถฝ ก ฝนเพื่ อ รั บ การเปลี่ ย นแปลงต อ วิ ท ยาการสมั ย ใหม ไ ด การปฏิ บั ติ ต อ
ขาราชการประเภท Deadwood ซึ่งไมยอมทํางานจะตองพยายามแกไขโดยการสรางความ
ภาคภูมิใจ คุณคาในตัว ใหแกบุคคลเหลานั้น และสรางการยอมรับจากสมาชิกในสํานักงาน
จังหวัด โดยใชวิธีการมอบงานที่เหมาะสมกับความสามารถ ความถนัดของบุคคลใหปฏิบัติ
ซึ่งหลายจังหวัดพบวาบุคลากรเหลานี้มีการพัฒนาจากการที่ไมทํางาน ทําตัวไมเปนประโยชน
กับสวนรวม สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันกลับมาทํางานที่ไดรับมอบหมายไดดี และมี
ความสุขในการทํางาน เกิดความภูมิใจในตัวเองวามีความสําคัญตอองคกรดวยวิธีการ ดังนี้
1) การมอบหมายงานตามความถนั ด โดยใช วิ ธี ก ารสอบถาม
ขาราชการผูนั้น โดยตรงวาถนัดงานประเภทใด และจัดวางตําแหนงไวในงานที่เหมาะสม
เพื่อใหสามารถทําประโยชนใหทางราชการได รวมทั้งพยายามทําความเขาใจกับขาราชการ
อื่นถึงคุณลักษณะเฉพาะของบุคคลนั้นๆ เพื่อใหเกิดการยอมรับจากสมาชิกในทีม สวนใน
ดานการพิจารณาความดี ความชอบจะพิจารณาตามคุณภาพของงานเพื่อความเปนธรรม
2) การปรับเปลี่ยนงานใหเหมาะสมใหกับความรู ความสามารถ
ของข า ราชการในประเภทดั ง กล า ว แต มี ข อ แม ว า จะต อ งให เ กี ย รติ แ ก บุ ค คลเหล า นั้ น
การปรับเปลี่ยนงานตองไมไปลดระดับตําแหนงเดิม เชน บุคลากรทํางานในตําแหนงปจจุบัน
ไมมีประสิทธิภาพ อาจปรับเปลี่ยนงานเสียใหมใหเหมาะสมแตไมควรต่ํากวาระดับตําแหนงเดิม
เชน อาจยกระดับใหเปนหัวหนาทีมในภารกิจใด ภารกิจหนึ่งที่เหมาะสมกับสถานะ ทําให
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เจาหนาที่เกิดความภาคภูมิใจในบทบาทหนาที่ ใหม ไดมีโอกาสแสดงความสามารถในการ
ทํางานและเกิดความพึงพอใจในงานที่ปฏิบัติ สงผลใหคุณภาพของงานดียิ่งขึ้น
2.6.8 การเรียนรูจากคูมือการปฏิบัติงาน (Work manual) โดยการถอด
ความรู ประสบการณจากขาราชการที่รับผิดชอบงานที่มีความสําคัญ มีขั้นตอนการทํางาน
ซับซอน ละเอียดออน มีการประสานงานหลายฝาย หรืองานที่ตองใชเทคนิค การทํางาน
เฉพาะเรื่อง โดยการถายทอดองคความรูที่มีอยูในตัว บุคคล (Tacit Knowledge)ออกมาเปน
เอกสาร(Explicit Knowledge) คูมือการปฏิบัติงาน เชน คูมือการรับเสด็จฯ คูมือการจัดงาน
รัฐพิธี คูมือการรับรองแขกตางประเทศ คูมือการติดตามประเมินผล คูมือการดูแลบํารุงรักษา
ศู น ย ร าชการจั ง หวั ด ฯลฯ ซึ่ ง คู มื อ ดั ง กล า วจะเป น เครื่ อ งมื อ ช ว ยเจ า หน า ที่ ใ ห ส ามารถ
วางแผนการทํางานไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
2.6.9 การสงเสริมทักษะการคิด พูด และการตัดสินใจ โดยการที่หัวหนา
สํานักงานจังหวัด ปรับเปลี่ยนบทบาทจากผูสั่งการในทีมมาเปนผูใหการสนับสนุน ผูอํานวย
ความสะดวก คอยใหความชวยเหลือดานตาง ๆ (Enabling other to act ) เปนพี่เลี้ยง (Coach)
ใหคําแนะนํา การขายความคิด (Selling) โดยใชวิธีการกระตุนใหเจาหนาที่ได ฝกทักษะ
การคิด การพูด การแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจแกไขปญหาโดยไม ตองรอการสั่งการ
(Encourage group decision) ทําใหสมาชิกในทีมไดมีโอกาส เรียนรู และพัฒนาตนเองใหมี
ความรู ความสามารถในการทํางานรวมกัน
2.6.10 การลดขั้นตอนการการถายทอดงาน ไดแก การนําเจาหนาที่ที่
รับผิดชอบงานติดตามไปในการประชุมสัมมนาตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหโอกาสเจาหนาที่
ไดรับทราบขอมูลและความเคลื่อนไหวของงานไปพรอม ๆ กัน โดยหัวหนาสํานักงานไมตอง
มาถายทอดอีกครั้ง ทําใหเจาหนาที่สามารถวางแผนการทํางานไดทันที
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 การสรางคนเพื่อปอนเขาสูระบบ

นายฤทธิพงศ เตชะพันธุ หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม * เลาวาการพัฒนา
บุคลากรของจังหวัดเชียงใหมจะสงเสริมใหลูกนองได มีการพัฒนาตนเอง และแสดงฝมือใน
การทํางานเต็ม ที ่ หัว หนา ฯ จะไมล งไปทํ า งานใน
รายละเอีย ดแขงกั บลูกน อง จะทํ าหนาที่ ให คํ าแนะนํ า
และสนั บสนุ นอยู เบื้ อ งหลั ง รวมทั้ง ให อิ ส ระในการ
ทํางานอยางเต็มที่ ในการประชุมสัมมนาที่สํานักงาน
จังหวัดเปนเจาภาพ หัวหนาฯ จะนําเสนอในภาพรวม
และ comment ประเด็น การประชุม 2-3 ประเด็น
และเปด โอกาสใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดําเนินการตอ
ไดอยางอิสระ เพื่อใหลูกนองไดแสดงความสามารถอยางเต็มที่ เปนการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง
มี ก าร จั ด ทํา คู ม ื อ เ พื่ อ เป น ตั ว ช ว ย กา ร ทํางาน เชน คู มือการรับเสด็จฯ คูมื อ
เกี่ยวกับเรื่ อ งราวร อ งทุ ก ข ฯ ตั ว อย า งเช น เจ า หน า ที่ ที่รับ ผิด ชอบงานรับ เสด็จฯ ทํา
หนาที่นั้นจนมีค วามเชี่ยวชาญ เมื่อไดรับตําแหนงใหม หัวหนาฯ จึงคิดวาองคความรูที่ มีอยู
เฉพาะตัวนี้ ทําอยางไรใหความรูไมติดอยูที่ตัวบุคคล
ใครมารับหนาที่แทนจะทํางานตอไดทันที จึงใหมีการ
ถายทอดความรูที่อยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge)
ไปเปนรูปแบบเอกสารคูมือการรับเสด็จฯ (Explicit
Knowledge) ซึ่ง มีก ารจัด หมวดหมูเ ปน รายพระองค
และแจกจายใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบคนละ 1 ชุด ทํา
ใหสํานักงานจังหวัดสามารถกระจายความรับผิดชอบงานออกไปไดอยางรวดเร็ว เจาหนาที่
ทุกคนรูบทบาทหนาที่ของตัว โดยมีสํานักงานจังหวัดเชียงใหมเปน ศูนยกลางประสานงาน
หลังจากนั้นแทบไมตองมีการประชุมชี้แจง สามารถออกเปนคําสั่งไดทันที
กรณีเจาหนาที่ในสํานักงานจังหวัดคนหนึ่งไมพอใจงานที่ทําอยูในปจจุบัน หัวหนาฯ
ใชวิธีเปลี่ยนงานใหไปเปนหัวหนาทีมในงานการติดตามประเมินผลโครงการ ปรากฏว า
เจ า หน า ที่ ดั ง กล า วสามารถบริ ห ารจั ด การงานที ่ ไ ด ร ั บ มอบหมายได ดี และมี ค วาม
ภาคภูมิใจในการทําหนาที่ของตน โดยหัวหนา ฯ ยึดหลักวาการปรับเปลี่ยนงานตองไมไป
ลดเกรดเขา ตองใหเกียรติเขา
* ปจจุบันดํารงตําแหนงรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
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 พัฒนาคน คิดดี พูดดี ทําดี ทีมดี *
นายวีรพงศ แกวสุวรรณ หัวหนาสํานักงานจังหวัดยะลา* เลาวาการทํางานจะ
พยายามสอนลูกนองอยูเสมอวา การที่ผูวาราชการจังหวัดใช
งานสํ า นั ก งานจั ง หวั ด อย า คิ ด ว า เป น ภาระ แต ใ ห รู สึ ก
ภาคภูมิใจวาผูวาฯ เห็นในศักยภาพของเรา และบทบาทของ
สํ า นั ก งานจั ง หวั ด ได ว างไว ใ ห เ ป น ฝ า ยเสนาธิ ก าร หรื อ
หนวยงาน Staff ของผูวาฯ
การทํางานจะสงเสริม ใหมีการคิดรวมกัน มีการ
กําหนดวิสัยทัศนของสํานักงานจังหวัด คือ 4 ดี “ คิดดี พูดดี
ทําดี ทีมดี ” จะสอนลูกนองใหมีความซื่อสัตย สุจริต มีความรับผิดชอบ มีจิตบริการ หรือเวลา
ที่ หั ว หน า ฯ พบเรื่ อ งดี ๆ จะมาเล า ให ลู ก น อ งฟ ง เพื่ อ นํา ไปปรั บ ใช ใ นการทํา งานหรื อ
การดํารงชีวิต หัวหนาฯ จะแบงงานที่เขามาในสํานักงานจังหวัดเปน 4 กลอง ไดแก 1) งานดวน+
สําคัญ 2) งานสําคัญ +ไมดวน 3) งานดวน+ไมสําคัญ 4) งานไมดวน ไมสําคัญ ตองจัดลําดับ
ความสําคัญใหดี แมงานไมดวน ไมสําคัญก็ตองเสนอเรื่องเชนเดียวกัน
สงเสริมใหมีการถายทอดงาน การจับคูการทํางาน เชน หัวหนาฯ จะตองรูงานของ
ผูวาราชการจังหวัด หัวหนากลุมงานฯ ตองรูงานระหวางกัน อยาตอบวา “ไมรู เจาของเรื่อง
ไมอยู ” จะใหลูกจางไดเรียนรู งานการเงิน เวลาที่เจาหนาที่การเงินไม อยูลูกจางก็สามารถ
ทําแทนได จะสอนใหเจาหนาที่ทุกคนพยายามเรียนรูงานของคนอื่น
การพัฒนาบุคลากรประเภทที่ไมสามารถทํางานไดเต็มที่ เชน มีปญหาทางรางกาย
จะใชวิธีสอบถามเจาตัวโดยตรงวาถนัด
งานใด แลวมอบงานใหเหมาะกับบุคคลนั้น
และพยายามทําความเข าใจกับคนอื่น ๆ
สว นการพิจ ารณาความดี ความชอบ
จะเปนไปตามปริมาณและคุณภาพของงาน
นอกจากนี้ สงเสริมการศึกษาตอ/การเขารับ
การศึ ก ษาอบรมหลั ก สู ต รต า ง ๆ ของ
ข า ราชการ และพนั ก งานราชการ เช น
ตรวจสอบภายใน นิติกร เปนตน....
* ปจจุบันดํารงตําแหนงรองผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส
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2.7 Sound procedure
Sound procedure หมายถึ ง มี ก ารจั ด ระบบ ขั้ น ตอนการทํา งาน
ที่เหมาะสมกับสถานการณ เพื่อใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผ ล
มีการติดตอสื่อสารระหวางผูนําและสมาชิกในทีมอยางเปดเผย ชัดเจน

วิธีการที่ใชไดผล

2.7.1 การวางระบบการทํ า งานให เ ชื่ อ มโยงซึ่ ง กั น และกั น (Value
Chain) โดยทําความเขาใจกับเจาหนาที่ในสํานักงานจังหวัดทุกคนเสมอวาการทํางานตอง
อาศัยความรวมมือซึ่งกันและกัน (Cooperation) เพื่อมุงสูเปาหมายรวมขององคกร กิจกรรม
ทุกกิจกรรมจะมีความสัมพันธ เชื่อมโยงกันเปนหวงโซ ถากิจกรรมใดมีปญหายอมสงผล
กระทบตอกิจกรรมอื่น ๆ ในหวงโซแตละขออยางหลีกเลี่ยงไมได การทํางานจึงตองมองภาพ
องครวมและมีการประสานงานอยางใกลชิดสม่ําเสมอ
2.7.2 การวางระบบงานโดยการจั ด ทํา คู มื อ การทํา งาน มี รู ป แบบ
ที่ นาสนใจ ดังนี้
1) คูมือการจัดงานรับเสด็จ ฯ ของสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
เนื่องจากจังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดใหญมีภารกิจที่หลากหลาย และมีปริม าณงานมาก
โดยเฉพาะงานรับเสด็จ ฯ พระบรมวงศานุวงศและเจานายพระองคตางๆ มากมาย ซึ่งภารกิจ
ดังกลาวมีขั้นตอน/กิจกรรมที่ตองปฏิบัติหลายขั้นตอน และมีรายละเอียดปลีกยอยแตกตางกัน
ไปแต ละพระองค มี ก ารประสานงานหนวยงาน/บุค คลหลายฝ าย การดํา เนิน งานแตล ะ
ขั้นตอน/กิจกรรมมีความละเอียดออนและตองการความถูกตอง รวดเร็ว นายฤทธิพงศ เตชะพันธุ
ขณะดํา รงตําแหนง หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ในขณะนั้น จึงไดวางระบบงาน
โดยมอบหมายใหเจาหนาที่ที่มีความเชี่ยวชาญในงานดังกลาว ทําการถอดประสบการณ
การทํางาน (Tacit Knowledge ) เกี่ยวกับการรับเสด็จฯ ออกมาเปนเอกสารคูมือการปฏิบัติงาน
(Explicit Knowledge) เพื่อใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไดศึกษาขั้นตอนการทํางานแตละกิจกรรม
รวมทั้งการจัดเจาหนาที่รับผิดชอบงานประจําแตละพระองค ซึ่งปรากฏวาหลังจากที่ไดจัดทํา
คูมือการรับเสด็จ ฯไวเปนแนวทางแลว ทําใหการทํางานของสํานักงานจังหวัดเปนไปดวย
ความคลองตัวยิ่งขึ้น สามารถกระจายความรับผิดชอบงานออกไปไดอยางรวดเร็ว โดยที่
สํานักงานจังหวัดไมตองมีการเชิญประชุมสวนราชการหลายครั้ง เนื่องจากทุกสวนราชการ
สามารถศึกษาขั้นตอนการดําเนินงานจากคูมือดังกลาว สํานักงานจังหวัดสามารถออกเปน
คําสั่งแบงมอบภารกิจไดเลย เปนการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานไดอีกทางหนึ่ง
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ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง โยกยายเจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานรับเสด็จฯ
ของสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ก็จะไมกระทบการทํางานในภาพรวมของสํานักงานจังหวัด
เนื่องจากผูที่รับหนาที่แทนสามารถศึกษาจากคูมือที่ไดวางระบบไว และทํางานตอไดทันที
2) การจั ด ทํ า คู มื อ เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งราวร อ งทุ ก ข ข องจั ง หวั ด เชี ย งใหม
เนื่องจากจัง หวัดเชียงใหมมี ป ริม าณเรื่อ งรอ งเรีย นที่แ จง เขามายัง ศูน ยดํา รงธรรมจังหวัด
เปนจํานวนมาก ทําใหการบริหารจัดการเรื่องรองเรียนตางๆ เกิดความลาชา นายฤทธิพงศ
เตชะพันธุ ขณะดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม จึงวางระบบงานการจัดทําคูมือ
การทํางานไว อยางชัดเจน โดยกําหนดขั้นตอนการดําเนินการ 7 ขั้นตอนไดแก 1) แตงตั้ง
คณะทํางานแกไขปญหาเรื่องรองเรียน/ชุดปฏิบัติการระดับตําบล/คณะทํางานฯระดับอําเภอ
2) ประชุมพิจารณาเรื่องรองเรียนและแนวทางแกไขปญหาเปนประจํา 3) ปรับปรุงระบบ
การใหบริการรับเรื่องรองเรียน ชองทางการรับเรื่องรองเรียนใหครอบคลุม ทุกชองทางและ
ทันสมัย 4) ปรับปรุงระบบการบันทึกเรื่องรองเรียนเปนระบบฐานขอมูลคอมพิวเตอร โดยใช
โปรแกรม PHP ซึ่งเปนระบบปฏิบัติการผานเว็บไซตและไมเสียคาใชจาย เจาหนาที่สามารถ
บริหารจัดการเรื่องรองเรียนไดทุกแหง 5) ซักซอมความเขาใจระบบกับสวนราชการทุกสวน
6) ติดตามประเมินผลเรื่องรองเรียน 7)สรุปผลและประชาสัมพันธ ในสวนของการกําหนด
ชองทางรับเรื่องรองเรียน รองทุกขใหประชาชนสามารถเขาถึงไดสะดวกมีจํานวน7 ชองทาง
ไดแก 1) สงจดหมายรองเรียนโดยตรงถึงผูวาราชการจังหวัด 2) ชองทาง Website จังหวัด
เชียงใหม ที่ www.chiangmai.go.th 3)โทรศัพทหมายเลข 0-5311-2592 หรือ สายดวนจังหวัด
1567 (ตลอด 24 ชั่วโมง) 4) เดินทางมารองเรียนดวยตนเอง 5) อีเมลรองเรียนมาที่
rongtook@chiangmai.go.th 6) สวนราชการในจังหวัดสงเรื่องมาใหพิจารณา กรณีเปนเรื่อง
ที่อยูนอกเหนืออํานาจหนาที่หรือไมสามารถแกไขปญหาได 7) Website จังหวัดเชียงใหม
ใสสะอาด ทําใหจังหวัดเชียงใหมซึ่งเปนจังหวัดขนาดใหญ มีปริมาณเรื่องรองเรียนมาก
สามารถบริหารจัดการเรื่องรองเรียนตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว เทากับจังหวัดเล็กซึ่งมีปริ มาณ
เรื่องรองเรียน รองทุกขนอยกวา และรูปแบบการวางระบบรับเรื่องรองเรียน รองทุกขของ
จังหวัดเชียงใหมนี้ กระทรวงมหาดไทยไดใชเปนตนแบบแจงเวียนใหทุกจังหวัดทราบ
2.7.3 การวางระบบจั บ คูก ารทํ า งาน (Buddy) ของจั ง หวั ด เชี ย งใหม
นายฤทธิพงศ เตชะพันธุ ขณะดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ไดวางระบบงาน
รูป แบบนี้โ ดยมีวัต ถุป ระสงคเ พื่อ ใหเ กิด การเรีย นรูง านซึ่ง กัน และกัน สามารถทํา งาน
แทนกันได ในกรณีเจาของเรื่องไมอยู ซึ่ง Buddy ในการทํางานนี้ไมจําเปนตองอยูในกลุมงาน
เดี ย วกั น เสมอไป บางกรณี เ ป น Buddy ระหว า งหน ว ยงานเพื่ อ จั บ คู ก ารทํา งาน และ

65

การประสานงานกันอยางใกลชิด เพื่อปองกันความผิดพลาดในการทํางาน เชน ในการจัดงาน
รัฐพิธีของจังหวัดเชียงใหม มีหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องคกร
ทางศาสนา องคกรสาธารณะและประชาชนจํานวนมาก การจัดที่นั่ง สําหรับขาราชการ
ชั้นผูใหญใหมีความเหมาะสมเปนเรื่องที่มีความสําคัญมาก จึงจําเปนตองใชระบบจับคูการทํางาน
อยางใกลชิด โดยหัวหนาฝายอํานวยการจะจับคูการทํางาน เปน Buddy กับเลขา ฯ ศาล ทําให
การจัดที่นั่งของผูแทนจากศาลในงานรัฐพิธี หรือ งานสําคัญตางๆ ของจังหวัดเปนไปอยาง
เหมาะสม เปนที่พอใจ
2.7.4 การขอรับการสนับสนุน ผูเชี่ย วชาญจากภายนอก (Outsource
Persons) ของจังหวัดเชียงใหม เพื่อแกปญหาอัตรากําลังไมสมดุลกับปริมาณงานนายฤทธิพงศ
เตชะพันธุ ขณะดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม จึงไดวางระบบการทํางาน
โดยใชวิธีการนําผูเชี่ยวชาญจากภายนอกเขามาเปนเครือขายสนับสนุนงานของสํานักงาน
จังหวัด เชน การจัดทําแผนพัฒนาจั งหวัด ซึ่งจะแบงภารกิจตามกลุม Cluster ของจังหวัด
ไดแก กลุม Cluster ดานเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง สิ่งแวดลอมและบริหารจัดการ ทั้งนี้
หากมอบหมายเจา หนาที่ สํา นัก งานจังหวัด ทํา หนาที่ฝา ยเลขานุก ารของทุกกลุม Cluster
ยอมเกิดความไมคลองตัว เนื่องจากสํานั กงานจังหวัดตองทําหนาที่เปน Back Office ใหกับ
ผูวาราชการจังหวัดซึ่งมีภารกิจที่หลากหลายจึง ไมสามารถจัดประชุม ไดบอยครั้ง ดังนั้น
แทนที่จะใหเจาหนาที่สํานักงานทําหนาที่ฝายเลขานุการของแตละกลุม Cluster จึงปรับมาใช
วิธีการนําผูเชี่ยวชาญจากภายนอก (Outsource Persons) มาทําหนาที่แทน เชน ประธาน/
ฝายเลขานุการบางคณะทํางานฯ อาจมาจากภาคเอกชน/สถาบันการศึกษา โดยเนนการคัดเลือก
บุคคลที่มีศักยภาพเพื่อมาทําหนาที่ดังกลาว และมีเจาหนาที่สํานักงานจังหวัดรวมอยูในแตละ
คณะทํางาน สมาชิกในคณะทํางานแตละกลุม Cluster ไมจําเปนตองเปนหนวยราชการเทานั้น
อาจมีภาคเอกชน/สถาบันการศึกษาเขารวมดวย ทําใหการทํางานเกิดความยืดหยุน คลองตัว
และมีมุมมองในการวิเคราะหและการแกไขปญหาที่กวางขึ้น สามารถผสมผสานแนวคิด
และวิธีการทํางานของภาครัฐและเอกชน และความรูทางวิชาการจากสถาบันการศึก ษาตาง ๆ
และคณะทํางานชุดดังกลาวจะทําหนาที่กลั่นกรองงานกอนเสนอที่ประชุมใหญเปนการแบงเบา
ภาระงานของสํานักงานจังหวัด
นอกจากนี้การทํางานจะใชวิธีการสรางเครือขายการทํางานจาก
ทุ ก ภาคส ว นในพื้ น ที่ (Sound Intergroup Relationship) ทั้ ง ส ว นราชการ ภาคเอกชน
และสถาบันการศึกษาเพื่อมารวมทํางานกับสํานักงานจังหวัด เชน งานรัฐพิธีของจังหวัด
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ไดข อความรวมมือ สถาบันการศึก ษามาทํา หนา ที่เ ปน พิธีกรของงาน องคก รทางศาสนา
มาสนับสนุนการประดับดอกไมในงาน เปนตน
2.7.5 การสร า งที ม งานด า นการต า งประเทศของจั ง หวั ด เชี ย งใหม
เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยยังขาดการกําหนดตําแหนงเจาหนาที่วิเทศสัมพันธในสํานักงาน
จังหวัด แตพื้นที่จังหวัดเชียงใหมมีภารกิจที่ จําเปนตองเกี่ยวของกับงานดานการตางประเทศ
นายฤทธิพงศ เตชะพันธุ ขณะดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ในขณะนั้นจึงได
วางระบบการจั ด ตั้ งที ม งานด า นการต างประเทศ โดยเลื อ กหัว หน าที ม จากเจ า หน า ที่ ที่ มี
ประสบการณ การทํางานในกองการตางประเทศ สป.มากอน และจางลูกจางมาชวยงาน
เพิ่มเติม ปรากฏวาทีมงานดังกลาวสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดงานรับแขก
ตางประเทศ เชน การจัดงานเลี้ยงระดั บประเทศ การจัดประชุมระดับนานาชาติตางๆ ฯลฯ
เปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตองตามขั้นตอนพิธีการที่กําหนด
นอกจากนี้ ยังมีการสรางเครือขายการทํางาน(Sound Intergroup
Relationship) กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม และสถาบันราชภัฎฯในพื้นที่ เมื่อมีชาวตางประเทศ
เดินทางมาเปนแขกของจังหวัด สามารถขอสนับสนุนผูแทนจากสถาบันการศึกษาดังกลาว
เพื่อ ทํา หนา ที่ลา มโดยไมตอ งไปจา งลา มจากแหลง อื่น รวมทั้ง การสง เจา หนา ที่ / ลูก จา ง
ในสํานักงานจังหวัดไปอบรมภาษาอังกฤษและภาษาจีนจากสถาบันการศึกษาดังกลาว
2.7.6 การจัดตั้งทีมตอนรับแขกของจังหวัดขอนแกน เนื่องจากจังหวัด
ขอนแกนมีสนามบินตั้งอยูในพื้นที่ จึงมีภารกิจที่ตองตอนรับแขกที่มาเยือนอยูเปนประจํา
นายคุมพล บรรเทาทุกข หัวหนาสํานักงานจังหวัดขอนแกนจึงวางระบบการจัดตั้งทีมตอนรับ
แขกเปนทีม A,B,C…มีการจัดทําคําสั่งมอบหมายงานเปนลายลักษณอักษร รวมทั้งหัวหนา
สํานักงานจังหวัดกระจายภาวะผูนําใหกับหัวหนาทีมแตละทีมในการตัดสินใจบริหารจัดการทีม
และเลือกผูเขารวมทีมของตนเองอยางอิสระ หรือสามารถรวมตัวขามกลุมงานกันได เพื่อทํา
หนาที่ใหการตอนรับแขกที่มาเยือน จัดเตรียมอาหาร ผลไม เครื่องดื่มไวบริการ โดยทีมงาน
ตอนรับแขกที่สนามบินนี้สามารถสลับสับเปลี่ยนกันทํางาน หรือทํางานพรอมกันในกรณี ที่มี
แขกของจังหวัดมาพรอมกันหลายคณะ ซึ่งการแบงงานเปนทีมตอนรับนี้ เจาหนาที่สํานักงาน
จังหวัดขอนแกนยอมรับและรวมมือกันปฏิบัติงานอยางไมเกี่ยงงอน
2.7.7 การทํางานโดยใชหลัก AAR (After Action Review) นายฤทธิพงศ
เตชะพันธุ ขณะดํารงตําแหนง หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ไดวางระบบ เพื่อติดตาม
ประเมินผลและทบทวนการทํางาน (Regular Review) โดยงานพิเศษที่ไมใชงานลักษณะ
ประจํา จะมีการประชุมชี้แจงเพื่อสรางความเขาใจตอทีมงานกอน (Clear & Agreed goals)
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หลังจากลงมือปฏิบัติแลวหากพบปญหาอุปสรรคใด จะใหเจาหนาที่บันทึกสิ่งที่เปนปญหาไว
หนาแฟมเอกสารที่เก็บงาน เพื่อเปนการสรุปบทเรียนและตั้งกติกาวาปตอไปจะตองไมผิด
ในเรื่องนี้ซ้ําอีก
2.7.8 การกํ า หนดเกณฑ ก ารพิ จ ารณาความดี ความชอบด ว ย
ความเปนธรรม โดยกําหนดตัวชี้วัดการทํางาน (KPI) เพื่อใชพิจารณาความดีความชอบของ
ขาราชการสํานักงานจังหวัด ซึ่งโดยสวนใหญจะรวมประเด็นความเสียสละทุมเท การมีสวนรวม
ในกิจกรรมตาง ๆ ของสํานักงานจังหวัด จํานวนวันลา เชน มีวันลานอย (รวมวันลาพักผอน
ดวย) มาใชประกอบการพิจารณาดวย โดยเจาหนาที่ที่ทํางานลักษณะงานประจํา (Routine)
เช น ลงรั บ หนั ง สื อ ก็ ส ามารถใช เ กณฑ ก ารเข า ร ว มกิ จ กรรมของสํา นั ก งานจั ง หวั ด
อย า งสม่ําเสมอในการประเมินความดี ความชอบได
กรณี ก ารพิ จ ารณาความดี ความชอบของสํ า นั ก งานจั ง หวั ด
หนองคาย นายสมฤกษ บัวใหญ หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคายไดวางระบบการ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ โดยการกํ า หนดดั ช นี ชี้ วั ด (KPI) เพื่ อ ใช ใ นการประเมิ น
ขาราชการในสํานักงานจังหวัด จํานวน 10 ตัวชี้วัด ไดแก 1)การแตงกาย 2) กิริยา มารยาท
การพูดจา มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธ 3) การตรงตอเวลา 4) การลา 5) การอุทิศเวลาใหราชการ
6) การมีสวนรวมในกิจกรรมของสํานักงานจังหวัด 7) ความรับผิดชอบตองานในหนาที่
8) ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 9) การปรับปรุงและพัฒนาตนเอง 10) ความคิด
ริเ ริ่ม สรา งสรรค ซึ่ง เกณฑก ารพิจ ารณาดัง กลา วไดมีก ารนํา เขา หารือ ในที่ป ระชุม และ
เปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็นหรือโตแยงคัดคานอยางเสรี (openness & Confrontation)
และใชในการพิจารณาตามความเปนจริง
2.7.9 การกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางการขับเคลื่อนสํานักงานจังหวัด
หนองคาย นายสมฤกษ บั ว ใหญ หั ว หน า สํา นั ก งานจั ง หวั ด หนองคาย ได จั ด อบรม
เชิ ง ปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของสํานักงานจังหวัดหนองคายใหมีศักยภาพ
พรอมรับการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสํานักงานจังหวัดเปนหนวยงานที่มีบทบาทสําคัญในการ
แปลงยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาจั ง หวั ด ระดั บ ชาติ เ ป น ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาจั ง หวั ด
ซึ่งดําเนินการโดยการเชิญอาจารยที่ปรึกษา (Outsource Persons) เขามาชวยในการวิเคราะห
สภาพแวดลอม (SWOT) ขององคกร ทําใหไดวิสัยทัศนสํานักงานจังหวัดหนองคายวา
“เปนเลิศในทุกมิติเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสูความเปนสากล” และกําหนดคานิยมของ
องคกร คือ FARM โดย “ F : Funny หมายถึง คนสําราญ A : Achieve หมายถึง
งานสัมฤทธิ์ R : Responsible หมายถึง จิตรับผิดชอบ M : Moral หมายถึง อยูในกรอบ
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คุณธรรม” และกําหนดวัฒนธรรมองคกร คือ DENIR (ดีเนอ) โดย“ DE : Democracy
หมายถึง เปนประชาธิปไตย รับฟงความคิดเห็นคนอื่น NI : Nice หมายถึง มีน้ําใจ
เอื้อเฟอเผื่อแผ R : Respect หมายถึง การมีสัมมาคารวะ ออนนอม ถอมตน ซึ่งการดําเนินการ
ดังกลาวไดมีการประชุมระดมสมองรวมกันอยางกวางขวางเพื่อพิจารณาการกําหนดวิสัยทัศน
องคกร
2.7.10 การพั ฒ นากระบวนการมี ส ว นร ว มในสํ า นั ก งานจั ง หวั ด ของ
จังหวัดหนองคาย นายสมฤกษ บัวใหญ หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย ไดติดตอมูลนิธิ
แบบใหเปลาของประเทศเยอรมนี (Dr.Mary) เพื่อตอยอดการคิดวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมของ
สํานักงานจังหวัด และการกําหนดแผนงาน/โครงการที่เหมาะสม โดยใชเทคนิคสภากาแฟ
จัดแบงเจาหนาที่เปนกลุมยอยหลาย ๆโตะๆละ จํานวน 5-6 คน เพื่อรวมกันคิดตามประเด็น
ที่ไดรับมอบหมาย แลวนํามาประมวลหาขอสรุปรวมกัน ซึ่งวิทยากรดังกลาวจะทําหนาที่
กระตุนใหแตละกลุมยอยรวมแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย กอนนําเขาสูการหารือในเวทีใหญ
2.7.11 การสร า งวิ นั ย ให ข า ราชการมี ค วามซื่ อ สั ต ย ต อ ตนเองและ
ตรงตอเวลาของจังหวัดหนองคาย นายสมฤกษ บัวใหญ หัวหนาสํานักงานจังหวัดหนองคาย
ไดวางระบบตอกบัตรลงเวลามาปฏิบัติราชการและเวลากลับเปนประจําทุกวัน โดยมีกติกาวา
ในกรณีที่ลืมตอกบัตรจะตองใหหัวหนากลุมงานรับรอง ในระยะเริ่มแรกเปดใหทดลองใช
เปนระยะเวลา 2 เดือน หลังจากนั้นจึงเสนอขออนุมัติจากผูวาราชการจังหวัดเพื่อปฏิบัติงาน
จริงและกําหนดเปนตัวชี้วัด เรื่อง “ การตรงตอเวลา” ไวในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของขาราชการสํานักงานจังหวัด รวมทั้งกําหนด
รางวัลสําหรับขาราชการสํานักงานจังหวัดที่ไมเคย
มาสายหรือลืมตอกบัตรตลอดทั้งป โดยมีรางวัล
ใหญ เปนรถจักรยานยนต จํานวน 1 คัน (กรณีมี
มากกวา 1 คนใชวิธีจับฉลาก) หรือการไปศึกษา
ดูงานตางประเทศ(สิงคโปร) มอบใหแกผูที่ตั้งใจ
ปฏิ บัติ ง านตลอดทั้ ง ปโ ดยไมดู ร ะดั บ ตํ า แหน ง
รวมจํา นวน 10 คน ซึ่ ง ค า ใช จ า ยเหล า นี้ ไ ด ม าจากการหาผู ส นั บ สนุ น โครงการฯ ทั้ ง นี้
การดํา เนิน งานดัง กลา วสง ผลใหเ จา หนา ที่ใ นสํา นัก งานจัง หวัด มีวัฒ นธรรมองคก ร คือ
ความตรงตอเวลา ไมวาจะเปน การประชุมหรือนัดหมายตาง ๆ จะมาตามกําหนดเวลานัด
หมายเสมอ
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2.7.12 การวางระบบการติดตอสื่อสารในองคกร วาที่รอยตรีเลิศเกียรติ
วงศ โ พธิ พั น ธ ขณะดํ า รงตํ า แหน ง หั ว หน า สํ า นั ก งานจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ได ว างระบบการ
ติดตอสื่อสาร (Communication) ในเรื่องที่มีความสําคัญและเรงดวน จะมีการวางเปนระบบ
ไววาให ร ายงานหัวหนาสํานักงานจังหวัดโดยตรงและในทันที โดยไมผานบุค คลที่ สาม
เนื่องจากอาจทําใหการสื่อสารเกิดความคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง ลาชา หรืออาจนําไปสู
ปญหาความขัดแยงในองคกร
2.7.13 การวางระบบเกี่ยวกับการประชุมตาง ๆ หัวหนาสํานักงานจังหวัด
หลาย ๆจั งหวัด กํา หนดใหมี การประชุ ม เจาหนา ที่ในสํานั กงานจังหวัด ทุกคนเปนประจํ า
ทุกเดือน หลังการประชุมจะมีการรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน และกําหนดใหมีการ
ประชุมหัวหนากลุมงาน/ฝาย ในวันใดวันหนึ่งของสัปดาห เชน ทุกวันจันทร หรือวันพุธของ
สัปดาหเพื่อหารือและติดตามทบทวนงานเปนประจํา การประชุมดังกลาวจะเปนเวทีที่เปด
กวางใหแ สดงความคิดเห็ นและวางแผนการทํางานไดอย างเต็ ม ที่ โดยหัวหนาสํา นักงาน
จังหวัดจะสรางจิตสํานึกความเปน “ทีมสํานักงานจังหวัด” เสมอเพื่อใหเกิดความสามัคคี

2.8 Regular Review
Regular Review หมายถึง การประเมินพฤติกรรมและเรียนรูขอผิดพลาด
ในการทํางานรวมกันของสมาชิกในทีม เพื่อนําขอผิดพลาดไปแกไขปรับปรุงการทํางานให
ดีขึ้น

วิธีการที่ใชไดผล
2.8.1 การวางระบบการติดตามประเมินผล โดยการใหความสําคัญกับ
ระบบการติดตามประเมินผล ซึ่งจะไมทําการประเมินผลเพียงครั้งเดียวเมื่องานแลวเสร็จ
แตกําหนดใหมีการประเมินผลในระหวางการทํางาน (On-going Evaluation) เพื่อทบทวน
การทํางานที่ผานมาและนําขอผิดพลาดตาง ๆ ที่เกิดขึ้นมาหารือรวมกันเพื่อหาแนวทางแกไข
ไดทันทว งที เนื่องจากปญหาบางเรื่องหากปลอยไวอาจเกิดความเสียหายหรือ กลายเปน
ความขัดแยง ในวงกวา ง และภายหลังเสร็จ สิ้นโครงการจะมีการประเมินผลความสําเร็จ
หรือความพึงพอใจอีกครั้ง เพื่อนําผลการประเมินและปญหาอุปสรรคมาปรับปรุงรูปแบบ
การทํางานในครั้งตอไปใหดียิ่งขึ้น
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2.8.2 การทบทวนข อ บกพร อ งจากการทํ า งาน โดยวิ ธี นํ า ป ญ หา
ขอผิดพลาดตาง ๆ มาทบทวนเพื่อหาแนวทางการแกไขรวมกัน หัวหนาสํานักงานจังหวัด
สวนใหญจะเลือกใชวิธีการ ดังนี้
1) ใช เวทีการประชุม หัวหนากลุม งานทุกกลุม งาน/หัวหนาฝา ย
อํานวยการ เจาหนาที่ระดับชํานาญการหรือเจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานเปนประจําทุกสัปดาห
เพื่อประเมินพฤติกรรมและเรียนรูขอผิดพลาดในการทํางานรวมกัน หากพบขอผิดพลาดจะได
รวมกันแกไขปรับปรุงไดทันทวงที
หัวหนาสํานักงานจังหวัดบางจังหวัดใชการจัดทําปฏิทินบันทึก
ติดตามงาน เพื่อตรวจสอบติดตามความคืบหนางานของเจาหนาที่วางานใดที่ยังทําไมเสร็จ
ตามเวลา เพื่อหาวิธีการแกไข
2) การหารือยอยระหวางหัวหนาสํานักงานจังหวัดกับเจาหนาที่
ไดรับมอบหมายงาน กรณีพบงานผิดพลาดจะใชวิธี การเรียกมาคุยในประเด็นขอผิดพลาด
ของงานปนการเฉพาะตัว โดยเริ่ม จากการทบทวน วิเคราะหสาเหตุ ข องความผิดพลาด
เพื่อ แกไขปญหาใหตรงจุด และปรับปรุงการทํางานเสียใหม โดยใชหลักเหตุและผลในการ
พู ด คุ ย ใช คํา พู ด ที่ เ ป น ป ย วาจา หากความผิ ด พลาดเกิ ด จากคน 2 คน คื อ “หั ว หน า ”
กั บ “ลูกนอง” ก็จะแกที่ตนเหตุ หากเกิดจากสาเหตุที่มาจากหลายแหลง จะตอ งหาขอมูลจาก
หลายทางและรวมกันหาวิธีการแกไขปญหา
2.8.3 การประเมินขอผิดพลาดจากพฤติกรรมการทํางานของเจาหนาที่
กรณีในสํานักงานจังหวัดมีเจาหนาที่ที่มีพฤติกรรมในลักษณะ “เจาพอ” “เจาแม” ซึ่งอาจ
พัฒนามาจากทักษะการทํางานในตําแหนงนั้นเปนเวลานาน และผูบังคับบัญชาใหการยอมรับ
ทําใหมีพฤติกรรมการทํางานที่ไม เหมาะสม เชน ไมอํานวยความสะดวกแกสวนราชการ
เพื่อนรวมงาน ทํางานลาชา เลือกปฏิบัติ ฯลฯ หัวหนาสํานักงานจังหวัดจะใชวิธีการพยายาม
ลดบทบาทลงโดยใช จั ง หวะที่ เ หมาะสม เพื่ อ กระจายงาน/กิ จ กรรมที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง
ใหเจาหนาที่อื่น รับผิดชอบแทนโดยหาเหตุผ ลรองรับ ทําใหสามารถลดอัตราความเสี่ยง
และเกิดความคลองตัวในการทํางาน
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 การประเมินผลระหวางการทํางาน
วาที่รอยตรีเลิศเกียรติ วงศโพธิพันธ รองผูวาราชการจังหวัดปตตานี เลาวาเมื่อครั้ง
ดํ า รงตํ า แหน ง หั ว หน า
สํา นั ก งานจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต
สํ า นั ก งานจั ง หวั ด ได รั บ
มอบหมายใหรับผิดชอบ
การรับบริจาคเงินชวยเหลือ
ผู ได รั บความเดื อดร อน
จากเหตุการณ สึนามิ ซึ่ง
เมื่ อ ดํ า เนิ น การไปได
ระยะหนึ่ง เกิด ปญ หาขึ้น
เนื่องจากการชวยเหลือ
ผู ไ ด รั บ ความเดื อ ดร อ น
ต อ งการความรวดเร็ ว
แ ต ก า ร ทํ า ง า น มี
กระบวนการที่ ยุ ง ยาก
และอาจนําไปสูความเขาใจที่คลาดเคลื่อนตอภาพลักษณของจังหวัดในเรื่องของความโปรงใส
หัวหนาฯ จึงกําหนดใหมีการประเมินผลระหวางการทํางาน(On-going Evaluation) เพื่อนํา
ปญหาตางๆ ที่พบในปจจุบันมาประชุมรวมกัน และทบทวนวิธีการทํางานเสียใหม เพื่ อให
เกิดความโปรงใสและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงสามารถลดความขัดแยงตาง ๆ ลงไดอยาง
รวดเร็ว ….

2.9. Sound Intergroup Relationship
Sound Intergroup Relationship หมายถึง การสรางเครือขายการ
ทํางานกับบุคคล/องคกรภายนอกทีม โดยการสรางความสัมพัน ธที่ดีระหวางกัน หรือการที่
บุคคล/องคกรภายนอกยอมรับ ศรัทธาผลการปฏิบัติงานของสมาชิกในทีม ทําใหยินดีเขามา
ชวยเหลือการทํางานเมื่อรองขอ หรืออาสาสมัครเขามาชวยงานดวยความเต็มใจ

วิธีการที่ใชไดผล

การสรางเครือขายการทํางานโดยดึงความรวมมือจากบุคคลภายนอกมา
ชวยงาน เปนการแกไขปญหาภาวะจํากัดดานบุคลากร งบประมาณของสํานักงานจังหวัด
ที่ไมสมดุลกับปริม าณและความเรงดวนของงาน ทําใหตองอาศัย เครือขายการทํางานจาก
บุคคล/องคกรภายนอกเขามารวมทํางาน ตัวอยางเชน
1) การจัดงานรัฐพิธีของจังหวัดเชียงใหม สามารถประสานความรวมมือ
จากสถาบันราชมงคลฯ เขามาทําหนาที่ พิ ธีกร โดยสถาบัน การศึ กษาจั ดทําเปนแผนงาน/
โครงการรองรับ หรือการขอความรวมมือพระธาตุดอยสุเทพเขามาสนับสนุนการจัดดอกไม
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ในงานพิธีตาง ๆ ทําใหเกิดความรวมมือระหวางภาคสวนตาง ๆ ในจังหวัดและสามารถลด
งบประมาณดําเนินการในเรื่องดังกลาว รวมทั้งทําใหการจัดงานเปนไปดวยความเรียบรอย
สวยงาม
2) การดึงหนวยงานอื่น หรือสถาบันการศึกษามาทําหนาที่ฝายเลขานุการ
ก ลุ ม Cluster ด า น ต า ง ๆ ต า ม
แผนพัฒนาจังหวัด หรือ การดึงมา
ทําหนาที่ Moderator ในการทบทวน
ยุ ท ธศาสตร ซึ่ ง แต เ ดิ ม เป น หน า ที่
ของสํ านั กงานจัง หวั ด หรือ แม แ ต
การขอรับการสนับ สนุ นเจ าหนา ที่
จากสถาบันการศึกษาเพื่อ ทําหนาที่
เป น ล า มแปลภาษาในการรั บ แขก
ชาวตางประเทศของจังหวัด
3) การสรางทีม เฉพาะกิจ เพื่อชวยงานสํา นักงานจังหวัด เชน ทีม งาน
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร จั ง หวั ด ที ม งานเกี่ ย วกั บ การจั ด ทํา ตั ว ชี้ วั ด ตามคํา รั บ รองฯ
ซึ่งประกอบดวยเจาหนาที่ของสํานักงานจังหวัด และเจาหนาที่จากหนวยงานภายนอก เพื่อรวม
ทํางานโดยไมยึดติดกับตําแหนง (อาจเปนระดับเจาหนาที่ไมใชหัวหนากลุมงานก็ได) โดยจะเชิญ
ทีมเฉพาะกิจมาหารือการทํางานทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห
4) การสรางความสัมพันธกับ หนวยงานอื่นเพื่อใหเขามาชวยงานของ
สํ า นั ก งานจั ง หวั ด เช น งานหล อ
พระพุทธรูปปางประจําพระชนมวารฯ
ของจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
สามารถขอความร ว มมื อ ที่ ทํ า การ
ป ก ค ร อ ง จั ง ห วั ด ม า ทํ า ห น า ที่
ด า นการระดมมวลชนจํานวนมาก
จากทุกพื้นที่อําเภอ

การพัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพ (การเสริมสรางทีมงานในสํานักงานจังหวัด)
วิธีการเสริมสรางทีมงานในสํานักงานจังหวัด
n
o
p
q
r
s
t
u
v

การมีเปาหมายที่ชัดเจนและเห็นพองตองกัน (Clear & Agreed goals)
ความเปดเผยตอกันและการเผชิญหนาเพื่อแกปญหา (Openess & Confrontation )
ความรวมมือและการใชความขัดแยงในทางสรางสรรค (Co-operation & Conflict)
ภาวะผูนําที่เหมาะสม (Appropriate Leadership)
การสนับสนุนและความไววางใจตอกัน (Support & Trust)
การพัฒนาตนเอง (Individual development)
กระบวนการทํางานที่ดี (Sound procedure)
การตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีการทํางาน (Regular Review)
ความสัมพันธที่ดีระหวางกลุม (Sound Intergroup Relationship)

รูปแบบการสรางทีม
A. problem-solving teams : Goal team : ทีมแกปญหา (เฉพาะกิจ)
B. self-managed work teams : Goal & Process team : ทีมบริหารงานตนเอง
C. cross-functional teams : Process team : ทีมไขวหนาที่ ทีมผสม/ประสานภารกิจ
D. virtual teams : ทีมงานเสมือน

2
รูปแบบ ปญหาขององคกร/ความจําเปนที่
ทีม
ตองใชทีมงาน
A, B

1

วิธีการสรางทีมงาน

ปจจัยที่เกี่ยวของ1

 นายกาศพล แกวประพาฬ
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี
(ปจจุบันดํารงตําแหนง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
ระยอง)
วันที่ 5 กรกฎาคม 2554
1. หน.สนจ. ใช Appropriate Leadership คือ
(1.1) ใชภาวะผูนาํ แบบ 1. ผวจ. ซึ่งเปน
(เคยดํารงตําแหนง หน.สนจ.
personnel-oriented ซึ่งเหมาะสมกับลักษณะงานของ สนจ. ในฐานะหนวยชวยอํานวยการของ ผวจ/
ปจจัยที่มี
หนองบัวลําภู อางทอง
จังหวัด (staff) โดยใชวิธีอธิบายเหตุผลความจําเปน โนมนาวใจ จนท.ใหเห็นความจําเปนของ สนจ.ใน
อิทธิพลตอ
เพชรบูรณ เชียงใหม )
การรับภาระงานนั้นๆ ดวยความเปนกันเอง และพรอมรับฟงความเห็น จนท. ไมไดใชอํานาจสั่งการ/
สนจ. สูงสุด
1. ความขัดแยงกันเรื่องงานไมมี
บังคับ ทําใหเกิด Clear & Agreed goals
(1.2) พิจารณามอบงาน โดยพิจารณาจากภารกิจหลัก
เขาใจลักษณะ
แตมีเรื่องพฤติกรรมของบาง
ความเหมาะสมของตัวบุคคล และการเกลีย่ ภาระงานใน สนจ. ใหใกลเคียงกัน ทําให จนท. เกิด
งานของ สนจ.
คน ที่สรางความแตกแยก
ความรูสึกยอมรับ/ไดรับความเปนธรรม
(1.3) มอบงานอยางเปดเผย
เปนอยางดี
2. เมื่อมีงานพิเศษของจังหวัด
(openness) และเอื้ออํานวยใหเกิดความเขาใจรวมกัน (cooperation) โดย ระบุเปนลายลักษณอักษร
เพราะเคยเปน
มักมีปญหาไมมีใครอยากรับ
ชัดเจน ให จนท. ทราบพรอมๆ กัน วาใครไดรับมอบงานอะไรบาง ทําใหเกิดความรูสึกเสมอหนา
หน.สนจ. มา
เพราะ
กอน จึง
และสามารถประสานงานกันเองได
(1.4) กระจายภาวะผูนําใหแก
2.1 สนจ.มีปญหางานลนคน
พรอมใชงาน
จนท. ผูรับมอบหมายงานอยางชัดเจน/เต็มที่ คือ เมื่อมอบหมาย/ชีแ้ จงแนะนําภารกิจแลว จะปลอยให
ทําใหงานของ จนท. ไมมี
และใหความ
ผูรับผิดชอบ ตัดสินใจ วางแผน และปฏิบัติงานนั้นไดอยางเต็มที่ ไมเขาไปจี้ไช รวมทั้งเปดโอกาสให

โครงสรางองคกร, การใหรางวัล, การมอบหมายภารกิจ, แหลงทรัพยากร, วัฒนธรรมความรวมมือ -สิ่งแวดลอม, สถานการณ ฯลฯ
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ประสิทธิภาพ และ จนท.
ไมอยากรับงานเพิ่ม โดย
เฉพาะงานพิเศษของจังหวัด
2.2 บางคน โดยเฉพาะฝาย
อํานวยการซึ่งมีบทบาทตอง
รับงานที่ไมมหี นวยใด
รับผิดชอบ รูสึกวาตอง
รับภาระงานมากกวาคนอื่น
รูสึกแบงงานไมเปนธรรม
ไมพอใจ
3. ถา สนจ. ไมรับภาระงาน
พิเศษ ไมไดชว ยเหลือ ผวจ.
เต็มที่ ความยอมรับ/
สนับสนุนจาก ผวจ. จะไมมี
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นําเสนอผลงานไดเอง (เวนแตกรณีมีปญหา หรือตองการให
หน.สนจ. ชวย)
2. สนับสนุนการทํางาน (support) โดย (1) Resource สนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนอยางพอเพียง เชน
น้ํามันรถ, คาใชจายตางๆ (2) Incentive สนับสนุนสิ่งจูงใจ คือ ความดีความชอบตอบแทนแก จนท.
ตามภาระหนักเบาและผลสําเร็จของงานอยางเปนธรรม, ความยอมรับนับถือและคําชมเชยจาก ผวจ.,
รางวัลจาก ผวจ. พาไปดูงานนอกพื้นที่/ตางประเทศ, จัดกิจกรรมสัมพันธนอกเวลางาน เชน กินขาว
ดวยกัน
3. บุคลากรไดรับการพัฒนา (Individual development) อยางพอเพียง จาก (1) ประสบการณทาํ งานที่
ผานมา (2) คูมอื การปฏิบัติงาน ที่หนวยงานตางๆ จัดหาให (3) หน.สนจ. มอบหมายงานพรอม
คําแนะนําแนวทางปฏิบัติ ใหดว ย
โดยสรุป ทีเ่ ห็นไดชัดเจน คือมีการสรางทีมงานในแนวดิง่ เปนทีมของ หน.สนจ (ทีม สนจ) แตยังไมเห็น
ไดชัดเจนวามีการสรางทีมงานแนวขาง คือการสรางทีม ดานตางๆ ภายใต สนจ. (เชน ทีมวางแผน
ยุทธศาสตร ทีมพิธีการ/ตอนรับ ทีมระบบขอมูล ทีมบริหารงานบุคคล ฯลฯ) โดย จนท. สลับกันเปน
หัวหนาทีม อยางหลากหลาย มีการปะทะความคิด พัฒนากระบวนการทํางาน ประเมินผล แลกเปลี่ยน
เรียนรู และพัฒนาศักยภาพของทีมใหสูงขึ้นๆ เปนลําดับ

สนับสนุน
2. management
style ของ
ผวจ. และ หน.
สนจ. มี
ความ
สอดคลองซึ่ง
กันและกันใน
ระดับสูง
3. หน.สนจ.
สามารถสราง
ความยอมรับ
จาก ผวจ. ได
ในระดับสูง
ทําใหสามารถ
จัดหาความ
สนับสนุน มา
ใหแก สนจ.
ไดอยาง
พอเพียง ทั้ง
ดานวัตถุและ
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กําลังใจ
4. บุคลากรใน
สนจ. ลวนมี
จิตสํานึก
รับผิดชอบ ที่
ดี คืออยากให
งานสําเร็จ

A, B

 นายณฐพลษ วิเชียรเพริศ
ผูวาราชการจังหวัด
กาญจนบุรี
(ปจจุบันดํารงตําแหนง ผต.
มท.เขต 8)
วันที่ 5 กรกฎาคม 2554
(เคยดํารงตําแหนง หน.สนจ.
พิษณุโลก/สุรนิ ทร/
สมุทรปราการ/นครสวรรค)

เมื่อครั้งดํารงตําแหนง หน.สนจ. ใช “Appropriate Leadership” ครองใจลูกนอง ทําใหเกิดการยอมรับ
การตัดสินใจของหัวหนาทีม รวมมือกัน (Co-operation) และทําหนาที่ของตนในทีมอยางเต็มที่
จน สนจ. ประสบความสําเร็จ มีผลงานเปนที่ยอมรับ/พึงพอใจของ ผวจ. และหนวยงานอื่นๆ (Sound
Intergroup Relationship) ซึ่งเปนผลสะทอนกลับมา ใหการทํางานของ สนจ. ไดรับการสนับสนุนมาก
ขึ้นๆ (Support ) วิธีการและรูปแบบ ภาวะผูนําที่ใช มีดังนี้
1. “กินขาวหมอเดียวกัน” ใชวิธีและบรรยากาศแบบวัฒนธรรมไทย ทําให จนท. เกิดความรูสึกเปนพวก
เดียวกัน ใหอภัยกัน รวมมือกันทํางานตอไป
กรณีตัวอยาง จนท. 2 คน บาดหมางกันเปนสวนตัว ไดปลอยใหเวลาผานไป หน.สนจ. ใชโอกาสไดกิน
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ขาวปลาอาหารดวยกัน ตะลอมใหอภัยกัน กินขาวหมอเดียวกัน เปนพวกเดียวกัน
2. หน.สนจ. ในฐานะหัวหนาทีม สนจ. ครองใจ ผวจ. ซึง่ มีอิทธิพลสูงสุดตอ สนจ. โดยทํางานเต็มที่ และ
สรางความเปนหุนสวนกับหนวยงานอืน่ ทําใหใหหนวยงานตางๆ นับถือ/ยอมรับ และผวจ. พอใจ และ
เอาใจใส สนจ.
3. หน.สนจ. ในฐานะหัวหนาทีม สนจ. ครองใจ จนท. ใน สนจ. โดย (1) รวมเปนรวมตาย ออกหนารับผิด
แทนลูกนอง (2) กลาชี้แจง ผวจ. ทําใหผูกใจลูกนองใหศรัทธา เชื่อถือ (3) วางตัวเปนกันเองรวม
กิจกรรมกินขาวปลาอาหารดวยกัน (4) เอาใจใสดแู ล/ใหสิ่งตอบแทนแกลูกนองทุกคน เชน ใหความ
ดีความชอบตามผลงาน คนที่ผลงานดี แตไมได 2 ขั้น จะหาสิ่งอื่นเปนรางวัลชดเชย เอาใจใสชว ยเหลือ
ทั้งเรื่องงานและเรื่องสวนตัว (5) ยกยองใหเกียรติลูกนอง
4. มอบงานใหถูกกับคน จัดคนใหลงถูกงาน
กรณีตัวอยาง จนท. โอนจากตางกรม มาอยูฝายแผนฯ แตทําแผนไมเปน เกิดความไมพอใจในการ
ทํางาน จึงยายมาอยูฝายอํานวยการ รับผิดชอบงานงบประมาณ และบริหารงานบุคคล ปรากฏวา ทํางาน
ไดเต็มที่ เรียนรูงาน ปรึกษาตรวจสอบภายใน อัยการ สตง. กลายเปนคนเกงงานและเกิดความ
ภาคภูมใิ จในตนเอง
กรณีตัวอยาง จนท. 2 คน นาย ก ทํางานเครงครัดตามระบบ ทําใหงานเดินไปไดดี แตไมมวี ิสัยทัศน
นาย ข มีความคิดดี แตทํางานไมสม่ําเสมอ หน.สนจ. จะพัฒนาคน บอกวาตองผาตัด และจับให
สลับงานกัน ทําให นาย ก. ไมพอใจ เขาใจวาถูกแกลง แสดงความเปนปรปกษ แตเมื่อเวลา ผานไป
และในภายหลังมีโอกาสไดอธิบายใหเขาใจ และใหความดีความชอบ 2 ขั้น ตอบแทนผลงาน ทําใหนาย
ก. เปลี่ยนเปนศรัทธานับถือแทน
โดยสรุป ทีเ่ ห็นไดชัดเจน คือมีการสรางทีมงานในแนวดิง่ เปนทีมของ หน.สนจ (ทีม สนจ) แตยังไมเห็น
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ไดชัดเจนวามีการสรางทีมงานแนวขาง คือการสรางทีม ดานตางๆ ภายใต สนจ.
A, B

 นางสุมิตรา ศรีสมบัติ
รองผูวาราชการจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
วันที่ 13 กรกฎาคม 2554
(เคยดํารงตําแหนง หน.สนจ.
1. เมื่อครั้งดํารงตําแหนง หน.สนจ. ใช Appropriate Leadership คือ
1. หน.สนจ.
อุตรดิตถ/สมุทรสงคราม/
(1.1) ใชภาวะผูนําแบบ personnel-oriented + Task- oriented สรางความสามัคคีในทีมโดย (1.1.1) ดึง
สามารถสราง
ฉะเชิงเทรา)
หน.กลุม งานทุกคนใหเปนทีมเดียวกันกอน หน.สนจ.เปนผูนําทีม และให หน.กลุมงานเปนผูนําทีมยอย
ความไวเนื้อ
1. ความขัดแยงของบุคลากรใน
มีหนาทีท่ ําความเขาใจกับ จนท.ในกลุมงานของตัวเอง (1.1.2) หน.สนจ. ทําตัวเปนแบบอยางการเปน
เชื่อใจ และ
องคกร มีการแบงเปน
ผูนําที่มีคณ
ุ ธรรม หนักแนน ไมลําเอียง แกปญหาความขัดแยงใน สนจ. จากการที่ฝายโนน ฝายนี้ชอบ
การยอมรับ
ฝกฝายชัดเจน ชอบเอาเรื่อง
จาก ผวจ. ทํา
มาฟองเรื่องหยุมหยิมตาง ๆ โดยจะวางเฉย ไมใสใจ และใชวิธีการเรียกประชุมแลวบอกวาอยาเอาเรื่อง
ตาง ๆ มาฟอง
ใหไดรับการ
จุกจิกมาฟอง ทําใหลูกนองเกิดความเชื่อใจ (Trust) วา หน.มีความยุติธรรมและเปนกลาง (1.1.3) เวลามี
2. เวลามีงานยังขาดความรวม
สนับสนุน
งานจะใชวิธีใหระดมกันมาชวยงานทุกกลุม งาน ไมยดึ ติดวาไมใชงานของกลุมงานตัวเอง รวมทั้งคาด
แรง รวมใจใน การทํางาน
โทษวาถาไมมารวมงานจะตองชี้แจงเปนลายลักษณอักษร และ หน.สนจ.จะถาม จนท.ที่ไมมาวามอบ
โควตาความดี
งานไปแลวทําไมไมมา เมื่อลูกนองมารวมงานกันบอย ๆเขา ก็เกิดความเขาใจกัน และรวมมือกัน (Coความชอบ
operation & Conflict) ความขัดแยงตาง ๆ ก็ลดลง เกิดความผูกพันในการทํางานและตระหนักวา
สามารถ
เปนหนาที่ของ สนจ. ที่จะตองรวมกันทํางานใหบรรลุเปาหมายเดียวกัน โดยมี หน.สนจ.กํากับ ติดตาม
สนับสนุน
(1.1.4) เอาใจใส ดูแลครอบครัว จนท.ใน สนจ.อยางทั่วถึง
ลูกนองและ
(1.2) การมอบงานจะมอบผานหน.กลุมงาน และกระจายภาวะผูนําให หน.กลุมงาน ในการกํากับดูแล
จนท.ที่มา
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ชวยงานของ
จนท.ในกลุม มีการประชุม จนท. สนจ. 1-2 เดือน/ครั้ง กรณีงานลนคน จะเกลี่ยงานของกลุมงานหนึ่ง
สนจ.ไดเต็มที่
ไปใหกลุมงานอื่นชวยกัน พองานลงตัวจะคืนงานกลับใหกลุมงานเดิม
(หน.สวนที่
(1.3) กรณีงานพิเศษ จะชีแ้ จงทําความเขาใจ โนมนาวใหเห็นความจําเปนในการที่ตองรวมแรง รวมใจ
ยินยอมสง
ทํางานใหบรรลุเปาหมายรวมกัน Clear & Agreed goals และใชวิธีออกคําสั่งแบงงานภายใน สนจ. โดย
จนท.มา
ไมยึดทีภ่ ารกิจของ กลุมงาน เชน กลุมงานอํานวยการรับลงทะเบียน กลุมงานขอมูลดูเรื่องอาหาร เปน
ชวยงานเกิด
ตน
ความพอใจ)
(1.4) การกํากับติดตามงาน โดยมีปฏิทินบันทึกงาน เพื่อตรวจสอบติดตามงานของ จนท. วางานใดที่ยัง
2. หน.สนจ.มี
ทําไมเสร็จตามเวลา เพื่อหาวิธีการแกไขไดทันทวงที
ความรู
2. การสนับสนุนการทํางาน (support) โดย (1) Resource สนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนอยางพอเพียง เชน
เกี่ยวกับการ
น้ํามันรถ, คาใชจายตางๆ (2) Incentive สนับสนุนสิ่งจูงใจ คือ ความดี ความชอบ ตอบแทนแก จนท.อ
บริหาร
ยางเปนธรรม สนับสนุนคนทํางานอยางเต็มที่ แมไมไดเขาหาผูบังคับบัญชา แตถาทํางานจะไดรบั
ทรัพยากร
ผลตอบแทนที่เปนธรรม ,ใหเขารวมการสัมมนาทั้งเชิงวิชาการและกิจกรรมสัมพันธพาไปทัศนศึกษาดู
บุคคลที่ดี
งานทั้งในและตางประเทศ ,ยกยองใหเกียรติลูกนอง
3. บุคลากรไดรับการพัฒนา (Individual development) วิธีการ (1) เรียกมาสอนงานเฉพาะตัว โดยให
ศึกษาจากเรื่องเดิมกอน ถาไมเขาใจจึงสอนให (2) ใหคาํ แนะนําปรึกษาเฉพาะเปนเรื่องๆ เปนครั้งคราว
แลวแตกรณี
4. Sound Intergroup Relationship การสรางทีมเฉพาะกิจเพื่อชวยงานสนจ. เชน ทีมงานเกีย่ วกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด ทีมงานเกี่ยวกับการจัดทําตัวชี้วดั ตามคํารับรองฯ ประกอบดวย จนท.สนจ. และ
จนท.จากหนวยงานภายนอก มารวมทํางานโดยไมยึดติดกับตําแหนง อาจเปนระดับ จนท.ไมใช หน.
กลุมงานก็ได โดยจะเชิญมาหารือการทํางานทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห
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ปจจัยที่เกี่ยวของ1

โดยสรุป ทีเ่ ห็นไดชัดเจน คือ มีการสรางทีมงานในแนวดิง่ เปนทีมของ หน.สนจ (ทีม สนจ) และมีการ
สรางทีมงานแนวขาง คือ การสรางทีมดานตางๆ ภายใต สนจ. เชน ทีมสําหรับงานพิเศษของ ผวจ. , ทีม
วางแผนยุทธศาสตร เปนการสรางทีมโดยดึงผูมีความรู ความสามารถจากสวนราชการอื่นมารวมทํางานโดย
ไมติดกับตําแหนง อาจเปนระดับ จนท.ไมใชหน.กลุมงานก็ได
A, B

 นายเดชฤทธิ์ ปญจะมูล
หัวหนา สํานักงานจังหวัด
ปราจีนบุรี
(ปจจุบันดํารงตําแหนงรอง
ผูวาราชการจังหวัด
ปราจีนบุรี)
วันที่ 13 กรกฎาคม 2554
1. หน.สนจ. ใช Appropriate Leadership คือ
(1.1) ใชภาวะผูนําแบบ
1. ผวจ.เชื่อใจ
(เคยดํารงตําแหนง หน.สนจ.
personnel-oriented+ Task- oriented ใชคนเปนศูนยกลาง (1.1.1) การมอบงานจะทะลายกําแพงของ
และไววางใจ
หนองคาย/เลย/นครนายก /
ความเปนกลุมงานใหหมดไปและใหถือวา สนจ. คือ หนึง่ เดียวมีความเปนเอกภาพ การมอบงานจะไม
ใหการ
ปราจีนบุรี)
แบงเปนงานของฝายหนึง่ ฝายใดแตจะกระจายงานใหกลุมงานตาง ๆ ใน สนจ.ไดมสี วนรวมในการ
สนับสนุน
1. การทํางานภายใต
ทํางานเพื่อใหเกิดความสามัคคี ใชหลักถาชวยกันคนละไม คนละมืองานก็จะสําเร็จเรียบรอย เชน การ
รวมทั้ง
บรรยากาศตางคนตางทํา
มอบหมาย
อบรมยุทธศาสตรฯ จะมอบอํานวยการทําดานการเงิน (ไดเรื่องความโปรงใสดวย) สวนยุทธศาสตรก็จะ
ตัวใครตัวมัน ถาไมบอกให
โควตา ความ
ทํางานดานวิชาการลวน ๆ หรือเวลาที่มีงานของจังหวัด จะให จนท.สนจ. มารวมงานทุกคน ถือเปนทีม
มาชวยกันทํางานก็จะไมมา
ดี ความชอบ
สนจ. ทําใหไดรับการยอมรับจาก ผวจ./หน.สวนราชการในเรื่องความเขมแข็งของทีม (Sound
มีความเปนปจเจก บุคคล
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ทีม
ตองใชทีมงาน
สูง
2. มีความขัดแยงระหวาง
บุคคลในสนจ. การ
แบงกลุมตาง ๆ เชน กลุมเกา
กลุมใหม
3. ขาดการจัดการกําลังคนที่
เหมาะสมในสนจ. เชน บาง
แหงมีปญหาทีต่ ัวบุคคลเพียง
คนเดียว หรือมีพฤติกรรม
เจาพอ เจาแม พอปรับตัว
บุคคลออก งานสามารถ
ขับเคลื่อนไดตามปกติ
4. ขาดทรัพยากรในการทํางาน
(4 M)

วิธีการสรางทีมงาน

ปจจัยที่เกี่ยวของ1

ให หน.
Intergroup Relationship) และหน. มักสอนลูกนองวา “ ถาเราทําทีมไมได ก็อยาหวังจะบูรณาการกับ
บริหาร
สวนราชการอืน่ ” (1.1.2) การติดตอสื่อสารกับลูกนองจะพยายามสรางบรรยากาศไมใหลูกนองเกิด
ความเครียดโดยใชวิธีธรรมชาติ หน.สนจ.จะใชบุคลิกสวนตัวสอดแทรก อารมณขัน พูดจาหยอกลอใน 2. ลูกนองมี
การทํางาน ทําใหลูกนองไมเครียดและยอมรับงานที่ไดรบั มอบหมายดวยความเต็มใจ ไมเกี่ยงงอนแม
พื้นฐานการ
ไมใชงานในภารกิจของ สนจ . (1.1.3) แกปญหาความขัดแยงใน สนจ. โดยวางตัวเปนกลาง ไมใสใจกับ
ทํางานที่
เรื่องไมเปนเรือ่ ง เวลาฝายหนึ่งมาเลาเรื่องตอวาอีกฝายหนึ่งใหฟง จะไมตอความยาวสาวความยืด ทํา
เขมแข็ง มี
ใหเกิดความไววางใจจากลูกนอง (Trust) เชื่อมั่นวามีความยุติธรรมและเปนกลาง หน.สนจ.จะพยายาม
ความรู
พูดแตในสิ่งทีด่ ี และยอมรับวาในหนวยงานหนึ่ง ๆ จะตองมีปญหาบาง ถาเปนเรื่องสวนตัว และไม
ความสามารถ
กระทบตอการทํางาน ก็จะวางเฉย จนท.ก็จะเขาใจและไมนําเรื่องเขามาฟองอีก (1.1.4) กรณีงานมี
ความบกพรองหรือโดนตําหนิมาจะไมมาระบายกับลูกนอง หน.จะพิจารณาวาเรื่องใดที่โดนตําหนิ ถา
ไมใชเรื่องงานจะโยนทิ้งไป เก็บมาเฉพาะเรื่องงาน แลวมาคิดหาแนวทางแกไข ไมสรางบรรยากาศ
ความเครียด ทําใหลูกนองเห็นใจไมพยายามทํางานให หน.โดนตําหนิอกี (1.1.5) จัดทัพใน สนจ.ให
เหมาะสม บุคลากรที่เปนปญหาในการทํางาน จะใหโอกาสกอนหากไมสามารถแกไขใหกลับมาทํางาน
ไดจริง ๆ ก็จําเปนตองใชความเด็ดขาดในการปรับออก
(1.2 ) กรณีงานที่ไดรับมอบหมายจาก ผวจ.เปนพิเศษ จะมอบงานตามความเหมาะสมของตัวบุคคล (Put
the right man on the right job) โดยเรียก หน.กลุมงานทุกกลุมและผูปฏิบัติงานมาประชุมหารือ หน.
สนจ.จะโนมนาวใหเขาใจเหตุผล ความจําเปนที่ตองทําภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งอาจอยูนอกเหนือ
งานของ สนจ. เพื่อใหความเขาใจเปาหมายรวมกัน Clear & Agreed goals แลวใชวิธหี า “เจาภาพ” ซึ่ง
จะไมยึดตามภารกิจกลุมงาน หรือไมจําเปนวาเจาภาพงานจะตองเปนหน.กลุมงาน อาจเปน จนท. ที่มี
ความเหมาะสมกับลักษณะงาน มีการหมุนเวียนกันเปนเจาภาพ และการมอบงานจะทําอยางเปดเผยใน
ที่ประชุมเพื่อใหทุกคนรับรู และแนะนําแนวทางการทํางาน พรอมรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะจาก
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ลูกนองแมอาจไมตรงกับ หน. เพื่อหาวิธกี ารทํางานรวมกัน (Openess & Confrontation) หน.จะสราง
บรรยากาศการมีสวนรวมเพือ่ หาแนวทางการทํางานรวมกันและเกิดความรวมมือในการทํางาน
(cooperation) มีการแบงหนาที่กันอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร
(1.3) กระจายภาวะผูนําใหแก จนท. ผูรบั มอบหมายงานโดยเมื่อมอบหมาย/ภารกิจและหารือแนว
ทางการทํางานในเบื้องตนรวมกันแลว จะปลอยให จนท. ผูรับผิดชอบสามารถ ตัดสินใจ วางแผน และ
ปฏิบตั ิงานนั้นไดอยางเต็มที่ หากมีปญหาใหปรึกษาหน.สนจ.ไดทันที
 กรณีตัวอยาง
ผวจ. มอบให สนจ.จัดงานวันยุติความรุนแรง ของ สนง.อัยการจังหวัด ซึ่งไมใชงานใน Line ของ สนจ. มี
กิจกรรมตาง ๆ มากมาย เชน ระดมชาวบานมารวมกิจกรรมกวา 3,000 คน การประกวดรองเพลง การ
จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม การเตรียมการรับเสด็จพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา หน.ใช
วิธีการเรียกประชุม แจกลูกงาน และมอบให นาย ก. เปนเจาภาพการประสานงานในภาพรวม โดยที่ ก.
ไมใชหน.กลุม แตดูแลวสามารถทํางานชิ้นนั้นไดสําเร็จ และแจกงานให จนท.อื่นชวยกันทํางาน โดยจะ
สอบถามความสมัครใจ ซึ่งการเปนเจาภาพงานพิเศษใน สนจ.นี้ จะหมุนเวียนกันไปตามความเหมาะสม
ของแตละคน หน.จะมีอารมณขันในการแจกงาน บรรยากาศจึงไมเครียด และลูกนองเต็มใจทํา เพราะ
ไมมีการเลือกที่รักมักที่ชัง และ หน.ใหความชวยเหลือ/ติดตามงานจนกระทั่งงานสําเร็จ
2. สนับสนุนการทํางาน support โดย (1) Resource สนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนอยางพอเพียง เชน
จัดสรรน้ํามันรถ, เบิกจายคาใชจายตางๆ ให ,จัดหาเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนการทํางาน โดย หน.จะกู
เงินสหกรณ มาใชเปนเงินกองทุนสํารองเพื่อใชในงานของ สนจ. จํานวน 50,000 บาท ทุกคนสามารถ
เบิกใชไดโดยทําบันทึกขึ้นมา เพื่อแกปญหาการขาดทรัพยากรการทํางาน (4 M) หรือกรณีเรงดวนตอง
ใชเงินแลวเบิกมาคืนในภายหลัง หรือหากเบิกไมไดจริง ๆ ก็ปลอยขาดไป (2) incentive สนับสนุน

ปจจัยที่เกี่ยวของ1
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สิ่งจูงใจ คือ ความดีความชอบตอบแทน รางวัลแก จนท. อยางเปนธรรมและทั่วถึง, จัดกิจกรรม
สัมพันธ เชน วันเกิด ผวจ.จัดเชิดสิงโตโดยให สนจ.ทุกคนมีสวนรวม เพื่อสรางความสัมพันธที่ดี
ระหวาง สนจ. และ ผวจ., การตัดเสื้อทีมเวลาไปทํางานจะเปนเอกลักษณชัดเจน สวนราชการอื่นจะ
ทราบทันทีวาเปน จนท.สนจ.
3. บุคลากรไดรับการพัฒนา (Individual development) อยางพอเพียง โดยสงจนท.ไปอบรมตามความ
เหมาะสม ลูกนองขอไปอบรมจะไมขัดของ
4. Regular Review มีการประเมินพฤติกรรมและเรียนรูข อผิดพลาดในการทํางานของกลุม เพื่อแกไข
ปรับปรุง หน.จะดูวาปญหาเกิดจากอะไร ถาเกิดจาก คน 2 คน คือ หัวหนา กับ ลูกนอง ก็เขามาคุยกัน
สามารถบอกวาหัวหนาผิดได จะมีคําวา “ขอโทษ” และ “ขอบคุณ” กรณีสาเหตุมาจากหลายแหลง
จะตองหาขอมูลจากคูกรณีหลายฝาย แลวมาสื่อสาร 2 ทาง นอกจากนีม้ ีการติดตาม Feedback ของงาน
ทุกครั้ง เพื่อทบทวนการทํางาน
โดยสรุป ทีเ่ ห็นไดชัดเจน คือมีการสรางทีมงานในแนวดิง่ เปนทีมของ หน.สนจ (ทีม สนจ) และมีการ
สรางทีมงานแนวขาง คือการสรางทีมดานตางๆ ภายใต สนจ.บาง เชน ทีมทํางานตามที่ผูวาราชการจังหวัด
มอบหมาย เปนการสรางทีมโดยการมอบหมายเจาหนาที่เปนเจาภาพงานตามความสามารถของบุคคล ไมยึด
ติดกับกลุม หรือระดับตําแหนง อาจเปนระดับ จนท.ไมใชหน.กลุมงานก็ได และแจกงานใหสมาชิกในทีม
รวมกันทําใหบรรลุเปาหมาย ภายใตการกํากับติดตามของ หน.สนจ.

ปจจัยที่เกี่ยวของ1
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A,B

วิธีการสรางทีมงาน

ปจจัยที่เกี่ยวของ1

 นางปรียา ปาลิโพธิ์
หัวหนาสํานักงาน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(ปจจุบันดํารงตําแหนงรอง
ผูวาราชการจังหวัด
1. ผวจ.เชื่อใจ
1. หน.สนจ. ใช Appropriate Leadership คือ
พระนครศรีอยุธยา)
(1.1) ใชภาวะผูนําแบบ personnel-oriented โดยใชวธิ ีการโนมนาวใจ จนท.ใหเห็นความสําคัญของงาน
และไววางใจ
วันที่ 20 กรกฎาคม 2554
โดยเฉพาะงานที่อยูนอกเหนือภารกิจของ สนจ. /งานความคิดริเริ่มของ ผวจ. โดยใหเหตุผลวาลักษณะ
สนจ.และ
1. ปริมาณงานมากโดย
งานของ สนจ. อยูในฐานะหนวยชวยอํานวยการของ ผวจ. (staff) จึงจําเปนตองสนับสนุนการขับเคลือ่ น
มอบหมายงาน
เฉพาะงานนอกเหนือ
งานใหกับ ผวจ. แมไมอยูในขอบเขตภารกิจของสนจ.ก็ตาม โดยใชคําพูดที่เปนกันเองพรอมรับฟง
ตามความคิด
ภารกิจของ สนจ. ซึ่ง
ริเริ่มของ ผวจ.
ความเห็นจาก จนท. ไมไดใชอํานาจ สั่งการ/บังคับ ทําใหเกิด Clear & Agreed goals และนําไปสู
ผูวาราชการจังหวัด
ให สนจ.
ความรวมในการทํางาน เชน งานสรางพระพุทธรูปปางประจําพระชนมวารพระบาทสมเด็จพระ
มอบหมาย
เนื่องจาก
เจาอยูหวั ตามโครงการกอสรางอนุสรณสถานแหงความจงรักภักดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
2. ความขัดแยงของ
มั่นใจศักยภาพ
พระเจาอยูหวั เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 /
ขาราชการในสํานักงาน
ของ สนจ.วา
การจัดกิจกรรมสรางจิตสํานึกในการรักษาความสะอาดและรวมพลังทําความสะอาดสถานที่สาํ คัญ (Big
จังหวัด บรรยากาศการ
สามารถทําได
Cleaning Day) พรอมกันทัว่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฯลฯ
ทํางานแบบตางคนตาง
สําเร็จ
(1.2) การมอบงาน โดยพิจารณาจากภารกิจ และความเหมาะสมของตัวบุคคลที่จะทําหนาที่ “เจาภาพ”
อยู ขาดความสามัคคี มี
2. ผวจ.
เปนหลัก ไมคาํ นึงถึงกลุมงานตามภารกิจ เชน มอบ จนท. ซึ่งอยูในกลุม งานขอมูลฯ ทําหนาที่รับมือ
การทะเลาะเบาะแวงกัน
สนับสนุน
กับ Mop ตาง ๆ ที่มาชุมนุมหนาศาลากลาง ซึ่งตามโครงสรางควรเปนงานของฝายอํานวยการ โดย
บาง
ทรัพยากรการ
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พิจารณาจากความถนัด หรือทักษะของบุคคล และมีการเกลี่ยภาระงานใน สนจ. ใหใกลเคียงกันและ
เปนธรรมทําใหเกิดการยอมรับ
(1.3)
มอบงานจะทําอยางเปดเผย (openness & confrontation) โดยงานที่มีความซับซอนจะใชวิธีหารือ จนท.
ระดับ Key-man ของงานกอนเพื่อเตรียมการวางแผนลวงหนา หลังจากนั้นจึงเชิญ จนท.ที่เกีย่ วของ มา
หารือและมอบหมายภารกิจวางานใดใครรับผิดชอบตามความเหมาะสมของบุคคลไมใชกลุมงาน กรณี
จนท.ไมเห็นดวยเกี่ยวกับการมอบหมายงาน หรือมีขอสังเกต/ขอเสนอเพิ่มเติม สามารถเสนอ หน.สนจ.
เปลี่ยนแปลงไดอยางอิสระ เปดโอกาสใหทีมงานมีสวนรวมในการตัดสินใจรวมกันอยางเต็มที่และ
เอื้ออํานวยใหเกิดความรวมมือกัน (Co-operation & Conflict) โดยการมอบงานจะระบุเปนลายลักษณ
อักษรชัดเจน ให จนท. ทราบ วาใครไดรับมอบงานอะไรบาง สามารถปฏิบัติไดถูกตอง
(1.4) กระจายภาวะผูนําใหแก จนท. ผูรับมอบหมายงานอยางชัดเจน/เต็มที่ คือ เมื่อมอบหมาย/ชีแ้ จง
แนะนําภารกิจแลว จะปลอยใหผูรับผิดชอบ ตัดสินใจ วางแผน และปฏิบัติงานนั้นไดอยางเต็มที่ และ
สามารถประสานงานกันเองได และ หน.สนจ. จะเขามา Check List งานในขั้นตอนสุดทาย รวมทัง้ เปด
โอกาสใหนําเสนอผลงานตอผูบังคับบัญชาไดเอง (เวนแตกรณีมีปญหา หรือตองการให หน.สนจ. ชวย)
2. สนับสนุนการทํางาน support โดย (1) Resource สนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนอยางพอเพียง เชน
น้ํามันรถ, คาใชจายตางๆ กรณีขาดคนทํางานจะจางลูกจางมาชวยทํางาน (2) incentive สนับสนุน
สิ่งจูงใจ คือ ความดีความชอบตอบแทนแก จนท. , ใหเกียรติ จนท. ความยอมรับนับถือและ คํา
ชมเชย รางวัลจาก ผวจ. พาไปดูงานตางประเทศ, จัดสัมมนาเพิ่มศักยภาพทีมงานในตางจังหวัดซึ่ง ผวจ.
สนับสนุน,จัดหาทุนการศึกษาแกบุตรขาราชการ โดยขอสนับสนุนจากกาชาด/ผวจ.เพิ่มเติม,การแจกเสื้อ
ทีม,การจัดกิจกรรมสัมพันธนอกเวลางาน เชน วันขึน้ ปใหม กินขาวดวยกัน เปนตน
3. บุคลากรไดรับการพัฒนา (Individual development) (1) จัด KM ในหนวยงานเกีย่ วกับกิจกรรมที่ จนท.
ทุกคนควรรู เชน การใชเครือ่ งเสียงในหองประชุม การดูแลลิฟท กรณีไฟไหม (2)การหมุนเวียนงาน

ทํางานและ
สิ่งจูงใจให
สนจ. อยาง
เพียงพอ
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เชน งานพิธีตาง ๆ เพื่อใหทุกคนไดเรียนรู (3) กรณีไปฝกอบรมเทคนิคตาง ๆ ใหกลับมาสอนเพื่อน
รวมงาน เชน สารบัญอิเล็คทรอนิค / การจัดทํา Website ฯลฯ
4. การสรางความสัมพันธกับคนนอกกลุมเพื่อใหเขามาชวยงานของ สนจ.(Sound Intergroup Relationship)
เชน งานหลอพระพุทธรูปปางประจําพระชนมวารฯ สามารถขอความรวมมือที่ทําการปกครองจังหวัด
มาทําหนาที่ดานการระดมมวลชนให เปนตน
โดยสรุป ทีเ่ ห็นไดชดั เจน คือมีการสรางทีมงานในแนวดิง่ เปนทีมของ หน.สนจ (ทีม สนจ) และมีการ
สรางทีมงานแนวขาง คือ การสรางทีม ดานตางๆ ภายใต สนจ. (เชน ทีมพิธีการ/ตอนรับ ทีมทํางานพิเศษ
ของ ผวจ. ฯลฯ) โดย จนท. สลับกันเปนหัวหนาทีม โดยการมอบหมายเจาหนาทีเ่ ปนเจาภาพงานตาม
ความสามารถของบุคคล ไมยึดติดกับกลุม หรือระดับตําแหนง อาจเปนระดับ จนท.ไมใชหน.กลุมงานก็ได
และแจกงานใหสมาชิกในทีมรวมกันทําใหบรรลุเปาหมาย ภายใตการกํากับติดตามของ หน.สนจ.
A, B

 นายจําลอง โพธิ์สุข
ผูวาราชการจังหวัดชัยนาท
วันที่ 20 กรกฎาคม 2554
(เคยดํารงตําแหนง หน.สนจ.
ระนอง/ฉะเชิงเทรา/นครสวรรค/
1. เมื่อครั้งดํารงตําแหนง หน.สนจ. ใช “Appropriate Leadership” ครองใจลูกนอง คือ
1. ผวจ.ไววางใจ
พิษณุโลก)
(1.1) ใชภาวะผูนําแบบ personnel-oriented ทําใหเกิดการยอมรับการตัดสินใจของหัวหนาทีม ความ
และใหเกียรติ
1. ขาดแคลนบุคลากรใน
รวมมือ (Co-operation) และทําหนาที่ของตนในทีมอยางเต็มใจ จน สนจ. ประสบความสําเร็จ มีผลงาน
หน.สนจ.
การทํางานและคุณภาพ
เปนที่ยอมรับของหนวยงานอื่น (Sound Intergroup Relationship) และความพึงพอใจของ ผวจ. ทําให 2. หน.สนจ.มี
ของบุคลากร
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2. ขาดแคลนทรัพยากรใน
การทํางาน
3. สิ่งแวดลอม/บรรยากาศ
ในการทํางานแบงฝก
แบงฝาย ไมสามัคคีกัน
4. วัฒนธรรมของ
หนวยงาน รับฟงอยาง
เดียว การติดตอสื่อสาร
เปนแบบ One way
communication

วิธีการสรางทีมงาน
การทํางานของ สนจ. ไดรับการสนับสนุนมากขึ้น มีวิธกี ารโดย (1.1.1) การละลายพฤติกรรมลูกนอง
กรณีพบลูกนองมีพฤติกรรมออกนอกลูนอกทาง จะศึกษาและใชศิลปะจูงใจใหกลับเขามาทํางาน ดวย
วิธีการเขาถึงลูกนองใหมากที่สุดโดยเฉพาะหัวโจกของกลุม เพื่อใหเกิดความไวเนื้อเชือ่ ใจ (Trust) ซึ่ง
จากการศึกษาพฤติกรรมพบวาสวนใหญจะเชื่อหัวโจกของกลุม หรือ บางกรณี จนท. บางคนไมสนใจ
หน.สนจ. เพราะถือวามีผูบังคับบัญชาหนุนหลัง หน.จะใชวิธีการเขาไปทําตัวใหคุนเคย/เปนพวก
เดียวกัน ละลายพฤติกรรม เชน มีคําพูดวา หน.ก็โดนตําหนิมาแบบเดียวกัน ทําใหลกู นองคนดังกลาว
เกิดความเชื่อใจ (Trust) ยอมรับเปนพวกเดียวกัน เมื่อ “ไดใจ” ลูกนองแลว จะดึงกลับมาพรอมทั้ง
ฟนฟูใหสามารถรวมมือในการทํางาน (Co-operation & Conflict) ไดอีก (1.1.2) สรางบรรยากาศการ
ทํางานแบบเปนกันเอง ไมเครียด เดินไปคุยเรื่องงานและ เรื่องอื่น ๆ เชน ทุกขสุขของลูกนองและ
ครอบครัวที่โตะลูกนอง/การทํางาน หน.จะดูแลไมกลับกอนลูกนอง/ วันเกิดมีดอกไมมาปกให พาไป
ทานขาวเย็น เพื่อแสดงวา หน.ใหความสําคัญ แสดงความหวงใย เอื้ออาทรตอลูกนองทําใหสามารถผูก
ใจลูกนองได (1.1.3) กรณีงานผิดพลาดจะมาทบทวนรวมกัน (Regular Review) เพื่อหาแนวทางการ
แกไข หน.จะเปนหนังหนาไฟเขาพบ ผวจ.เอง ทําใหไดทั้ง “ใจนาย” และ “ใจลูกนอง”
2. การมอบหมายงานจะศึกษาพื้นฐานของลูกนองวามีความถนัดงานดานใด “รูเขา รูเรา” เพื่อใชคนให
เหมาะกับงาน (Put the right man on the right job) เมื่อมอบงานแลวจะคอยถาม/ใหคาํ แนะนําในการ
ทํางานดวยความเปนกันเอง
3. สนับสนุนการทํางาน (Support) โดย (1) Resource สนับสนุนทรัพยากรการทํางานอยางเต็มที่ เชน
งบประมาณ ยานพาหนะ น้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายตาง ๆ ที่จําเปนในงานอยางเพียงพอ เชน กรณีขาด
บุคลากรดานการเงินจะไปขอ จนท. หองเสมียนตรา/สนง.คลังมาชวยทํางาน (Sound Intergroup
relationship) โดยทําคําสั่งเปนลายลักษณอักษรและดูแลความดี ความชอบเพื่อประโยชนของ จนท.ที่มา
ชวยงานดวย กรณีขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ เงิน จะพยายามสรางเครือขายกับสวนราชการอื่น เชน รพช./

ปจจัยที่เกี่ยวของ1
ตนทุนที่ดกี ับ
หนวยงานใน
สวนกลางจึง
สามารถ
สนับสนุน
ทรัพยากรให
สนจ.ไดอยาง
คลองตัว
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ปาไม เพื่อขอรับการสนับสนุนทรัพยากร (2) incentives สนับสนุนสิ่งจูงใจ คือ ความดี ความชอบ
และรางวัลตอบแทนแก จนท.อยางเปนธรรม
4. การพัฒนาทีมงาน (Individual development) (1) สอนงาน ฝกทักษะในการทํางานดานตาง ๆ ใหเปนคน
ตรงตอเวลา ซื่อตรง เสียสละ ทํางานตองอาสาไมเลือกงาน/ การทํางานถากระทบคนอื่นใหยึดหลัก
กฎหมาย /การรางหนังสือ สนจ. ตองเปนแบบอยาง รางหนังสือตองมีความชัดเจน ไมรางหนังสือที่อาน
แลวตีความไดหลากหลายหรือพัวพันตนเอง (2) สงเขารับการอบรมในหลักสูตรที่เหมาะสมกับบุคคล
โดยสรุป ทีเ่ ห็นไดชัดเจน คือมีการสรางทีมงานในแนวดิง่ เปนทีมของ หน.สนจ (ทีม สนจ) ) แตยงั ไมเห็น
ไดชัดเจนวามีการสรางทีมงานแนวขาง คือการสรางทีม ดานตางๆ ภายใต สนจ.
A, B

 นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
นครสวรรค
(ปจจุบันดํารงตําแหนง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
อุดรธานี)
วันที่ 21 กรกฎาคม 2554
(เคยดํารงตําแหนง หน.สนจ.
มุกดาหาร/รอยเอ็ด/นครสวรรค)
1. ขาดอัตรากําลังในการ

หน.สนจ.ใช “Appropriate Leadership” คือ
(1.1) ใชภาวะผูนาํ แบบ
1. ผวจ.ใหความ
personnel-oriented สรางความสามัคคีใน สนจ.โดย (1.1.1) สรางบรรยากาศความเปนกันเองโดยทลาย
ไววางใจและ
กําแพง หน.สนจ. และ หน.กลุมงานออกไป หน.จะทําตัวเรียบงาย ไมมีหนาหอง ประตูหองทํางานจะ
ใหเกียรติ
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ทีม
ตองใชทีมงาน
ทํางาน
เนื่องจาก
เปนจังหวัดที่อยูไกล (จ.
มุกดาหาร)
2. บุคลากรบางคนอยูใ นที่
เดิมนาน ทําใหมีความ
เปนตัวตนสูง มี
พฤติกรรมเปนเจาพอ
เจาแม การทุมเทตองาน
มีนอย
3. ขาดแคลนงบประมาณใน
การทํางาน (ยุคที่ยัง
ไมมี งบ CEO)

วิธีการสรางทีมงาน

ปจจัยที่เกี่ยวของ1

สนจ.
เปดตลอดเวลา เดินไปหารืองานที่โตะทํางานของลูกนอง (เดินมาคุยงานที่โตะ 70 % เรียกมาคุยงานใน
มอบหมายให
หอง 30 %) ( 1.1.2 ) เมื่อไดรับมอบหมายงานที่นอกเหนือภารกิจประจํา จะใชวิธีอธิบายเหตุผลความ
ทําหนาที่ฝาย
จําเปน และโนมนาวใจให จนท. เขาใจบทบาทของ สนจ. ในการที่จะตองทําหนาที่เปนฝาย เสนาธิการ
เสนาธิการ
ให ผวจ. (Staff) และพรอมรับฟงความเห็น ลูกนอง จะไมใชอํานาจ สั่งการ/บังคับ พูดแตสิ่งดี ๆ กับ
โดยเฉพาะงาน
ลูกนอง ทําใหเกิด Clear & Agreed goals
สําคัญของ
(1.2) การมอบงานที่ ผวจ.มอบหมายเปนพิเศษจะมอบงานใหกับหน.กลุมงาน หรืออาจเปน จนท. ที่มี
จังหวัด
ศักยภาพในเรือ่ งนั้น ๆ ตามความเหมาะสม (Put the right man on the right job) เปนเรื่อง ๆไป โดยไม
2. ผวจ.
ยึดติดอยูกับ กลุมงานตามภารกิจ และจะทําความเขาใจกับ จนท. ทุกคน รวมทั้งมีการแบงงานอยาง
สนับสนุน
เปดเผย (openness) ทําใหเกิดการยอมรับ และรวมมือกัน (cooperation)
ทรัพยากรการ
(1.3) กรณีงานลนคน จะเกลี่ยภาระงานใน สนจ. ใหใกลเคียงกัน ทําให จนท. เกิดความรูสึกยอมรับ เชื่อ
ทํางานและ
ใจ (Trust )วา หน.มีความเปนธรรม เชน งานกลุมอํานวยการขาดคนจะดึงตรวจสอบภายในมาชวย
สิ่งจูงใจให
ทํางาน เชน งานประจําปของจังหวัด หรืองานกิจการชายแดนเอาลูกจางที่ทํางานเกงมาชวยทํางาน
สนจ. อยาง
(support)
เพียงพอ
(1.4) กระจายภาวะผูนําใหแก จนท. ผูร ับมอบหมายงาน คือ เมื่อมอบหมาย/ชีแ้ จงแนะนําภารกิจแลว จะ
ปลอยใหผูรับผิดชอบ ตัดสินใจ วางแผนและปฏิบัตงิ านนั้นไดอยางเต็มที่ภายในงบประมาณทีก่ ําหนด
โดยรายงานให หน.สนจ.ทราบ หรือตัดสินใจในขัน้ ตอนสําคัญ รวมทั้งเปดโอกาสใหนําเสนอการ
ดําเนินงานในรายละเอียดตอที่ประชุม
2. สนับสนุนการทํางาน (Support) โดย (1) Resource สนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนในการทํางานอยาง
พอเพียง เชน น้ํามันรถ, คาใชจายตางๆ กรณีอัตรากําลังไมเพียงพอ จะเกลี่ยงานให จนท.ใน สนจ.มา
ชวยกัน หรือใหลูกจางมาทําในงานที่เหมาะสม (2) incentive สนับสนุนสิ่งจูงใจ คือ ความดี
ความชอบ และรางวัลตอบแทนแก จนท.ไดอยางทั่วถึง และเปนธรรม เนื่องจาก หน.เปนที่ไววางใจ
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วิธีการสรางทีมงาน

ปจจัยที่เกี่ยวของ1

ของ ผวจ., จัดกิจกรรมสัมพันธนอกเวลางาน เชน ทุกเดือนจะกินขาวรวมกันใน สนจ. (หน.สนจ.
สนับสนุนงบประมาณ) และ 3-4 เดือนจะเลี้ยงสังสรรค รองรําทําเพลง (หน.ออกคาอาหาร) หน.กลุมมี
สวนรวมสนับสนุนบางสวน การจัดเลี้ยงปใหม หน.สนจ.สนับสนุนของขวัญ, การจัดสัมมนาเพิ่ม
สมรรถนะทีมงานเดินทางไปทัศนศึกษาในสถานที่ตาง ๆ ในประเทศ
3. regular review เชิญ หน.กลุมงานและ จนท.ระดับชํานาญการมาหารือ/ทบทวน/ติดตามงานทุกสัปดาห
และใหเกียรติลูกนองในการเสนองานและนํามาหารือรวมกัน
4. บุคลากรไดรับการพัฒนา (Individual development) อยางพอเพียง และเหมาะสมกับตําแหนง ไมเกี่ยง
เรื่องคาใชจายในการลงทะเบียนหรือระยะเวลาการฝกอบรม ถาเปนหลักสูตรที่มีความจําเปนจะ
สนับสนุนเต็มที่ เชน นิติกร สงเขารับการอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวน เปนตน
โดยสรุป ที่เห็นไดชดั เจน คือมีการสรางทีมงานในแนวดิ่ง เปนทีมของ หน.สนจ (ทีม สนจ) และมีการ
สรางทีมงานแนวขาง คือ การสรางทีมจากงานพิเศษที่ ผวจ.มอบหมาย มีการมอบงานใหกบั จนท.ที่มี
ศักยภาพในเรือ่ งนั้น ๆ เปนเจาภาพ ตามความเหมาะสมโดยไมยึดติดอยูกับกลุมงานตามภารกิจ การกระจาย
อํานาจการตัดสินใจ วางแผน และปฏิบัติงานนั้นไดอยางเต็มทีภ่ ายในงบประมาณที่กําหนด รวมทั้งเปด
โอกาสใหนําเสนอการดําเนินงานในรายละเอียดตอที่ประชุม
A, B

 นายคุมพล บรรเทาทุกข
(เคยดํารงตําแหนง หน.สนจ.
มุกดาหาร/ขอนแกน)
วันที่ 26 กรกฎาคม 2554
1. การขาดความสามัคคีใน 1. หน.สนจ. ใช Appropriate Leadership คือ
(1.1) ใชภาวะผูนําแบบ personnel-oriented มีความเสียสละทุมเท ไมเห็นแกประโยชนสวนตน ครอง
สนจ. มีการแตกแยก

1. ผวจ. ซึ่งเปน
ปจจัยที่มี
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ทีม
ตองใชทีมงาน
ระหวางกลุม/ฝายตาง ๆ
ทําใหขาดการชวยเหลือ
สนับสนุนงานซึ่งกัน
และกัน รวมทั้งมีการ
เสนอขอคิดเห็นหรือให
ขอมูลในเชิงลบตออีก
ฝายหนึ่ง ในกิจกรรม
นันทนาการหากฝาย
หนึ่งเขาไปรวม อีกฝาย
หนึ่งจะไมเขารวม
2. ความรูสึกไมไดรับ
ความเปนธรรม ใน
การพิจารณาความดี
ความชอบ ซึ่งอาจเกิด
จากการเลือกที่รักมักที่
ชัง เชน จนท. บาง
คนทํางานหนัก จนท.
บางคนทํางาน Routine
3. ปญหากําลังพลเสื่อม
ความสามารถในการ
พัฒนาตนเองมีนอย

วิธีการสรางทีมงาน
ใจลูกนองโดย (1.1.1) เมื่อรับมอบงานมาจาก ผวจ. จะเอา Idea ของผวจ.มาขยายผลและทําความเขาใจ/
ถายทอดใหกบั ลูกนองเพื่อโนมนาวใจให จนท.เห็นความสําคัญ และเขาใจเหตุผลความจําเปนที่ สนจ.
ตองรับภาระงานดังกลาวมาทํา ดวยบรรยากาศที่เปนกันเอง และพรอมรับฟงความเห็นจาก จนท. ทําให
เกิด Clear & Agreed goals (1.1.2) การทํางานจะสรางบรรยากาศความเปนกันเอง ละลายพฤติกรรม
และสอดแทรกงานเขาไปดวย การหารืองานจะเอามือโอบหลังลูกนอง แลวสอนงานลูกนองแบบพี่สอน
นอง (1.1.3) เมื่อพลาดมาจะไมซ้ําเติมลูกนอง ชวยกันหาทางแกไขโดยจะรับหนากับ ผวจ.เอง ใชแต
คําพูดที่ดี ๆ เขาใจธรรมชาติวาไมมีใครอยาก ทําผิด ทําใหลูกนองเกิดการยอมรับและไววางใจ (Trust)
เมื่อไดใจลูกนองก็จะเกิดความรวมมือในการทํางานดวยความเต็มใจ (cooperation) (1.1.4) เปดโอกาส
ใหนําเสนอผลงานตอ ผวจ.ดวยตนเอง โดย หน.พาลูกนองเขาไปแนะนํา (1.1.5) แกปญหาความเปน
“เจาพอ เจาแม” ในองคกร ซึ่งอาจพัฒนามาจากทักษะในการทํางานในตําแหนงนั้นนาน ๆ และเจานาย
ยอมรับ หน.จะใชจังหวะเมือ่ งานนั้น ๆ มีปญหา ก็จะพยายามกระจายงานออกไป ทําเปนไมรูไมชี้
แลวดึงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงมาใหฝายอื่นที่เกี่ยวของกับงานนั้น ๆ ทํา เพื่อลดอัตราความเสี่ยงและเกิด
ความคลองตัวในการทํางาน (1.1.6) สรางจิตสํานึกสาธารณะใหลูกนอง โดยเฉพาะการประสานงาน
กับสวนราชการ ใหยดึ หลัก Say Yes แมวาจะอํานวยความสะดวกใหเขาไมไดจริง ๆ ก็ขอใหมีคําแนะนํา
ชวยเหลือเทาที่ทําได หรือแสดงความมีน้ําใจ ประสานงานใหตามที่ชว ยได อยาปฏิเสธอยางสิ้นเชิง
(1.2) การเกลี่ยภาระงานใน สนจ. ของกลุมงานตาง ๆใหสมดุลกัน กรณี กลุมงานยุทธศาสตรฯ มีงาน
หนักก็จะเกลี่ยงานมาใหกลุมงานขอมูลฯ รับผิดชอบบาง เชน งาน KhonKaen Green it City มอบให
กลุมงานขอมูลฯ เปนเจาภาพ และแตกกิจกรรมในงานใหแตละกลุมงานรับไป งานตรวจราชการ จะ
แตกกิจกรรมใหกลุมงานอํานวยการรับผิดชอบเรื่องการตอนรับ อํานวยความสะดวก งานวิชาการให
กลุมงานยุทธศาสตรรับผิดชอบ เปนตน
(1.3) การพิจารณามอบงานจะมอบใหกับ หน.กลุมงาน หรืออาจพิจารณาจากภารกิจและความเหมาะสม

ปจจัยที่เกี่ยวของ1
อิทธิพลตอ
สนจ. สูงสุด
ใหอิสระใน
การกับดูแล
และบริหาร
จัดการใน
สนจ.
สนับสนุน
ทรัพยากรการ
ทํางาน
รวมทั้งโควตา
ความดี
ความชอบ
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การสรางพฤติกรรมเปน
เจาพอ เจาแม

วิธีการสรางทีมงาน
ของตัวบุคคล (Put the right man on the right job) โดยไมยึดกลุมงาน หากมอบงานใหเจาหนาที่คนใด
โดยตรง จะใหเจาหนาที่คนนัน้ รายงานให หน.กลุมงานของตัวเองทราบดวย เพื่อรักษาบทบาท หน.
และเพื่อใหเกิดการประสานงานภายใน
(1.4) มอบงานอยางเปดเผย (openness) และเอื้ออํานวยใหเกิดความเขาใจรวมกัน (cooperation) โดย
ระบุเปนลายลักษณอกั ษรชัดเจน ให จนท. ทราบพรอม ๆ กัน วาใครไดรับมอบงานอะไรบาง
(1.5) กระจายภาวะผูนําใหแก จนท. ผูรบั มอบหมายงานอยางชัดเจน เมื่อมอบหมาย/ชี้แจงแนะนําภารกิจ
แลว จะปลอยใหผูรับผิดชอบ ตัดสินใจ วางแผนการปฏิบัติงานและสนับสนุนงบประมาณในเรือ่ ง
นั้นๆ อยางเต็มที่ และแตละทีมสามารถประสานงานกันเองได
2. สนับสนุนการทํางาน (support) โดย (1) Resourceสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนอยางพอเพียง เชน
พาหนะในการทํางาน, คาใชจายตางๆ (2) Incentive สนับสนุนสิ่งจูงใจ คือ ความดีความชอบตอบแทน
แก จนท. ดวยความเปนธรรม จัดหาโควตา ความดี ความชอบเพิ่มเติม เชน จากโควตาของผวจ. โควตา
ยาเสพติด และกระจายอํานาจให หน.กลุมงานในการเสนอชื่อ จนท. , จัดอบรมสัมมนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานของ จนท.สนจ. โดยการศึกษา ดูงานในประเทศเพื่อนบาน (โครงการเชื่อมโยง
ไทย-ลาว-เวียตนาม), จัดกิจกรรมสัมพันธนอกเวลางาน เชน กินขาวดวยกัน จะสอนวา “กินขาวชาม
เดียวกัน ตองรักกัน ดูแลกัน” จัดงานเลี้ยงสังสรรควันปใหม จัดสวัสดิการใน สนจ.,ใหความชวยเหลือ
ลูกนองอยางเสมอหนา เชน สนับสนุนดานการสอบ
3. หน. สนจ. มีการวางระบบที่ดี (Sound Procedure) โดย (1) การกําหนดเกณฑการพิจารณาความดี
ความชอบดวยความเปนธรรม โดยกําหนดเกณฑ (KPI) ในการพิจารณา เชน ตองมีความเสียสละทุมเท
โดยดูจากกระบวนการมีสว นรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของ สนจ. หรือ การพิจารณาการมาทํางาน เชน มี
วันลานอย (รวมทั้งวันลาพักผอนดวย) ดังนั้น จนท.ที่ทํางาน Routine เชน ลงรับหนังสือก็สามารถใช
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เกณฑการเขารวมกิจกรรมในการประเมินความดี ความชอบได แตเกณฑดังกลาวตองให จนท.ไดรบั รู
อยางเปดเผย (openness) (2) การจัดตัง้ ทีมในการตอนรับแขก โดยที่ จ.ขอนแกนเปนที่ตั้งของสนามบิน
ซึ่งตองมีการรับแขกที่มาเยือนอยูเปนประจํา จึงมีการริเริ่มจัดตั้งทีมในการตอนรับแขก เปนทีม
A,B,C…โดยมีคําสั่งมอบหมายงานเปน ลายลักษณอกั ษร หัวหนาทีมสามารถตัดสินใจการทํางานได
ในระดับหนึ่งและแตละทีมเลือกผูเขารวมทีมของตนเองอยางอิสระ สามารถรวมตัวขามกลุมงานกันได
เพื่อทําหนาทีใ่ หการ ตอนรับแขกที่มาเยือน จัดเตรียมอาหาร ผลไม เครื่องดื่มไวบริการ ซึ่ง จนท.จะ
ยอมรับและปฏิบัติงานกันอยางไม เกีย่ งงอน
4. บุคลากรไดรับการพัฒนา (Individual development) โดย (1) ใชระบบจับคูในการทํางาน เชน จนท.
การเงินฯ บรรจุใหมยังไมมีความรูดานการเงิน จะให จนท.ที่ทํางานเปน มานั่งคูกันเพื่อใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู หน.จะคอยถามวาคุยกันหรือยัง หรือ งานอบรมแผนฯ หนังสือแจงมาชาไปอบรมไม
ทัน จะเชิญ จนท. จังหวัดอืน่ ใกลเคียง ทีเ่ ขารวมประชุมมาชวยชีแ้ จงให (2) พัฒนาขาราชการที่มีปญหา
กําลังพลเสื่อม เชน สูงอายุ ความสามารถทางสติปญญา ซึ่งไมสามารถฝกฝนสิ่งที่ทันสมัยได ก็
พยายามจัดวางไวในงานที่เหมาะสม เพื่อใหสามารถทําประโยชนใหทางราชการได
โดยสรุป ทีเ่ ห็นไดชัดเจน คือมีการสรางทีมงานในแนวดิง่ เปนทีมของ หน.สนจ (ทีม สนจ) และมีการ
สรางทีมงานแนวขาง คือ ทีมในการตอนรับแขกที่มาเยือนโดยแบงเปนทีม A,B,C…ใหการตอนรับแขกอยู
ที่สนามบิน ในแตละทีมสามารถเลือกลูกทีมไดดว ยตนเอง วางแผน ปฏิบัติงาน และแกไขปญหาภายในทีม
ไดเอง
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 นายสมฤกษ บัวใหญ
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
หนองคาย
(ปจจุบันดํารงตําแหนง
หัวหนาสํานักงาน
1. ผวจ.ใหเกียรติ
1. หน.สนจ. ใช Appropriate Leadership คือ
จังหวัดอุทัยธานี)
ใหการยอมรับ
(1.1) ใชภาวะผูนําแบบ personnel-oriented + Task- oriented โดย (1.1.1) ทําตัวใหเปนแบบอยาง
วันที่ 27 กรกฎาคม 2554
การทํางาน
เพื่อใหเกิดการยอมรับ เชน การใชชีวิตในที่ทํางาน การอุทิศตัวใหกบั งาน ความซือ่ สัตยสุจริต การ
1. บุคลากรมีความแตกตางกัน
ของสนจ. และ
ตรงตอเวลา และความยุติธรรม (1.1.2) การทํางานจะเปดโอกาสใหมสี ว นรวม กระตุนใหเกิดบรรยากาศ
ในดานประสบการณ
สนับสนุน
การแสดงความคิดเห็น การโตแยงคัดคาน (Openess & Confrontation) โดยใชเวทีการประชุม ใช
การศึกษาอบรม ความรู
โควตาความดี
เทคนิคการเลาเรื่อง ถามความเห็น บางครั้งเชิญที่ปรึกษาจากหนวยงานนอก (Support) มารวมในการ
วัฒนธรรมประเพณี อายุ
ความชอบซึ่ง
กระตุนใหเกิดบรรยากาศการมีสวนรวม เมื่อมีการประชุมบอย ๆ ทําใหบรรยากาศการทํางานดีขึ้น มี
ทําใหเกิดทัศนคติในการ
เกิดจากการที่
ความรวมมือสมานฉันทมากขึ้น (Co-operation & Conflict) (1.1.3) แกไขปญหาความขัดแยงโดยการ
ทํางานที่แตกตางกัน มีการ
หน.ทุมเท
ประชุม เชน การยกเรื่องความขัดแยงในทีท่ ํางานมาพูดคุยในที่ประชุม และเอาคนนอกมาพูดแทน บาง
แบงกลุมทองถิ่นนิยม
ทํางานให
เรื่องคุยแลวยังหาขอยุติไมไดก็พักไวกอน แลวคอยมาคุยใหมในครั้งตอ ๆไป (1.1.4) การสื่อสารองคกร
กลุมสถาบัน กลุมวัย
ในทุกวันพุธของสัปดาหจะมีสภากาแฟใน สนจ. โดย หน.คุยกับ หน.กลุมงาน/ฝาย ในชวงเวลา 07.30ผวจ.เต็มที่
เดียวกัน
08.30 น. อยางไมเปนทางการ เพื่อทบทวน/ติดตาม/หารือแลกเปลี่ยนการทํางาน หาก หน.กลุมงาน/ฝาย 2. ผวจ.ใหเกียรติ
2. มีความเคยชินกับพฤติกรรม
มีขอเสนอแนะการทํางานอยางไรก็เสนอไดอยางเสรี (Openess& Confrontation) โดยผูเขาประชุมจะหา
สนจ. ในการ
การจับกลุมนินทา การลง
อาหารมากินรวมกันเอง (1.1.5) มีการประชุมขาราชการ/ลูกจางทั้ง สนจ. กําหนดเดือนละ 1 ครั้ง หลัง
บริหารงบ 10
ลายมือชื่อไมตรงกับ
การประชุมจะรับประทานขาวรวมกัน (ขาวหมอ แกงหมอ) ทําใหรูสกึ เปนครอบครัวเดียวกันและเกิด
ลานเอง
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เนื่องจาก หน.
ความสัมพันธที่ดีระหวางกัน ความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ความผูกพันตอองคกร และความ
ขอเท็จจริง การทํางาน
และ ผวจ.มี
รวมมือในการทํางาน (cooperation) (1.1.6) มีแนวคิดในการทํางานแบบ “ผูนําไมนําหนา ไมคิดแลวสั่ง”
แบบ Dead wood ขาด
ปฏิสัมพันธที่
แตจะสนับสนุนใหลูกนองคิดเอง ทําเอง สงเสริมการตัดสินใจและความรับผิดชอบ ทําใหเกิดการ
ความกระตือรือรนในการ
ดีตอกัน
ทํางาน ซึ่งสิ่งเหลานี้
เรียนรู เกิดความภาคภูมิใจ และรูสึกเปนเจาขององคการและเจาของภารกิจ (Sense of belonging)
3. หน.เนนการ
สงผลกระทบตอการขาด
(1.2) การมอบงาน เมื่อไดรับมอบหมายงานที่นอกเหนือภารกิจของ สนจ. จาก ผวจ.จะตองทําความ
สราง
ความเชื่อมั่นศรัทธาของ
เขาใจกับลูกทีมวา ผวจ.ไววางใจเพราะเห็นในศักยภาพของ สนจ. จะตองทํางานใหดที ี่สุด เชน การจัด
บรรยากาศที่ดี
หนวยงานภายนอก
งานแขงเรือของจังหวัด การจัดงานปกปองสถาบันฯ ทําใหเกิด Clear & Agreed goals การ
ในการทํางาน
3. การทํางานคอนขาง
มอบหมายงาน จะใชวิธีประชุมกับ หน.กลุมงาน/ฝาย เพื่อวางแผนกอน แลวจึงประชุมใหญทั้ง สนจ.
มีการสราง
แบงเปนกลุม ฝายชัดเจน
เพื่อมอบหมายงานตามความถนัดของบุคคล (Openness & Confrontation) เพื่อนําไปสูความรวมมือใน
ระบบการ
พยายามสรางอาณาจักร
การทํางาน (cooperation)
ทํางานที่
ของตัวเอง ตางคนตางทํา
(1.3) มีการกระจายภาวะผูนําใหแก หน.กลุมงานที่ไดรับมอบหมายใหเปน หน.ทีมและเปนเจาภาพ โดย
ทันสมัย และ
ในขอบเขตงานของตนเอง
งานที่มีความรับผิดชอบสูง (งานยาก) จะมอบหน.กลุมงานที่ไวใจไดวาสามารถทํางานสําเร็จ หน.ทีม
สงเสริมการ
หามล้ําเสน เชน ลูกนอง
สามารถเลือกลูกทีมไดอยางหลากหลาย แมอยูตางกลุมงาน และมอบอํานาจ มอบเงินใหถือ มอบการ
พัฒนาตัวเอง
วัสดุอุปกรณในกลุมงาน
ตัดสินใจ หากขาดเหลือสิ่งใด หน.จะคอยเสริม ไมวาจะเปนวัสดุ อุปกรณ ยานพาหนะ อยางเต็มที่
ของลูกนอง
หนึ่ง หามกลุมอื่นมาใช
2. มีการสนับสนุนการทํางาน (Support) โดย (1) Resource สนับสนุนทรัพยากรทีจ่ ําเปนอยางเพียงพอ เชน
4. หน.นําเอา
เปนตน
พาหนะ น้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอืน่ ๆ กรณีที่งานลนคน มีการขอตัวหนวยงานอืน่ มาชวยราชการ
ประสบการณ
4. ขาดขวัญ กําลังใจ แรง
เชน สสจ./กษ./ตร. (งานชายแดน)โดยทําเปนคําสั่งจังหวัด และดูแลเรื่องความดี ความชอบ รางวัล และ
การทํางานทั้ง
กระตุนในการทํางาน
สวัสดิการตาง ๆ เชนเดียวกับ จนท.สนจ. นอกจากนี้มีการจางลูกจาง (12 คน) มาชวยทํางาน โดยใชงบ
ภาครัฐ(พช.)
5. สภาพแวดลอมและ
ยุทธศาสตรฯ /สคบ. เปนตน (2) Incentive สนับสนุนสิ่งจูงใจ คือ ความดี ความชอบตอบแทน และ
และเอกชนมา
บรรยากาศ เครื่องมือ
รางวัลแก จนท. โดยกําหนดเกณฑการพิจารณา มี KPI ในการวัด 10 ตัวชี้วดั มีการหารือในที่ประชุม
และเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นหรือโตแยงคัดคานอยางเสรี (openness & Confrontation) และใช
ประยุกตใชกบั
อุปกรณในการทํางานยัง
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ในการพิจารณาตามสภาพความเปนจริง รวมทั้งใหเกียรติ หน.กลุมงาน/ฝายเสนอแลวมาถกกัน / การให
รางวัลแกผูตั้งใจปฏิบัติงานและตรงตอเวลา โดยจัดทําเปนประกาศติดไวอยางเปดเผย และมีรางวัล
ประจําปให (3) การสนับสนุนการออมเงิน โดยเชิญวิทยากรที่มีความรูเกี่ยวกับการลงทุนจาก กทม.มา
บรรยาย และแนะนําให ลูกนองซื้อสลากออมสินแทนการซื้อล็อตเตอรรี่ หลังจากนัน้ หน.นัดธนาคาร
ออมสินมาและเปดบัญชีใหคนละ 500 บาท พรอมซื้อสลากออมสินใหคนละ 100 บาท หลังจากนั้นจะ
นัดธนาคารฯ มาที่ สนจ. ทุกเดือน (4) สรางบรรยากาศในการทํางาน เชน สนับสนุนใหทกุ กลุมงานจัด
สถานที่ใหเปนระเบียบเรียบรอย สวยงาม มีมุมรับแขกของตัวเอง โดยใหรูสึกวาที่ทาํ งานเหมือนทีบ่ าน
การจัดหอง Meeting ซึ่งใชประชุม สนจ. /รับเรื่องราวรองทุกข รับแขก/ รองคาราโอเกะเพื่อผอนคลาย
นอกเวลางาน / การจัดเสื้อทีมสําหรับสวมใสประจําวันซึ่งการออกแบบมาจากมติที่ประชุม
3. การวางระบบงาน (Sound procedure) (1) การสรางวินัยใหขาราชการตรงตอเวลา มีความซื่อสัตยตอ
ตนเอง โดยใชระบบการตอกบัตรลงเวลามาปฏิบัติราชการและเวลากลับ กรณีลืมตอกบัตรจะตองให
หน.กลุมงานรับรอง หลังจากมีการทดลองใช 2 เดือน จึงเสนอขออนุมัติจาก ผวจ.เพื่อปฏิบัติงานจริง
และกําหนดเปนตัวชีว้ ัดในการประเมินบุคลากรของ สนจ. รวมทั้งกําหนดรางวัลสําหรับขาราชการ
สนจ.ที่ไมเคยมาสายหรือลืมตอกบัตรตลอดทั้งป โดยจะไดรับรางวัลใหญ เปนรถจักรยานยนต 1 คัน
(กรณีมีมากกวา 1 คนใหจับฉลาก) หรือการไปดูงานตางประเทศ (สิงคโปร) จํานวน 10 คน (ไมดู
ตําแหนง) แกผูที่ตั้งใจปฏิบัติงานตลอดทั้งป โดยคาใชจา ยไดมาจาก การหาสปอนเซอร และมีตวั ชี้วัด
ในการพิจารณาคัดเลือก ทั้งนี้ การปฏิบัติดงั กลาวสงผลใหลูกนองมีวฒ
ั นธรรมตรงตอเวลาในการ
ประชุมหรือการ นัดหมายตาง ๆ (2) การกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางขององคกรรวมกันโดยการจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร สนจ.หนองคาย ใหมีศักยภาพพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลง เนื่องจากเปนหนวยงานที่มบี ทบาทสําคัญในการแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

งานสนจ.
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ระดับชาติเปนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดในพืน้ ที่ โดยมีอาจารยที่ปรึกษามาชวยในการวิเคราะห
สภาพแวดลอม (SWOT) ทําใหไดวิสัยทัศน “เปนเลิศในทุกมิติเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสูความ
เปนสากล” คานิยม FARM “ F : Funny คนสําราญ A : Achieve งานสัมฤทธิ์ R : Responsible จิต
รับผิดชอบ M : Moral อยูในกรอบคุณธรรม” และวัฒนธรรมองคกร DENIR (ดีเนอ) “ DE :
Democracy เปนประชาธิปไตย รับฟงความคิดเห็นคนอื่น NI : Nice มีน้ําใจ เอื้อเฟอเผื่อแผ R : Respect
การมีสัมมาคารวะ ออนนอม ถอมตน ซึ่งมีการประชุมระดมสมองกันอยู 2-3 ครั้ง (3) การกําหนด ดัชนี
ชี้วัด (KPI) เพือ่ ใชในการประเมินบุคลากรใน สนจ. จํานวน 10 ตัวชี้วดั ไดแก 1) การแตงกาย 2) กิริยา
มารยาท การพูดจา มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธ 3) การตรงตอเวลา 4) การลา 5) การอุทิศเวลาใหราชการ
6) การมีสวนรวมในกิจกรรมของ สนจ. 7) ความรับผิดชอบตองานในหนาที่ 8)ความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 9) การปรับปรุงและพัฒนาตนเอง 10) ความคิดริเริ่มสรางสรรค ซึ่งไดนําเขาหารือในที่
ประชุม และเปดโอกาสใหมีการแสดงความคิดเห็นหรือโตแยงคัดคานอยางเสรี (openness &
Confrontation) และใชในการพิจารณาตามความเปนจริง (4) การพัฒนากระบวนการมีสวนรวมใน
สนจ. ไดติดตอมูลนิธิของเยอรมัน (Dr.Mary) ซึ่งเปนมูลนิธิแบบใหเปลา เพื่อตอยอดการคิดวิสยั ทัศน
พันธกิจ คานิยมของ สนจ. วาควรจะมีแผนงาน/โครงการอะไรมารองรับจึงจะเหมาะสม โดยใชเทคนิค
สภากาแฟ จัดเปนกลุมหลาย ๆโตะๆละ 5-6 คน แลวมาประมวลสรุป โดยวิทยากรจะทําหนาที่กระตุน
ใหมีการแสดงความคิดเห็นกอนนําเขาสูเวทีใหญ
4. individual development การพัฒนาบุคลากร (1)ใชเวทีการประชุม เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อการ
สื่อสารในองคกร ชี้แจงนโยบาย บางครั้งใชเทคนิคการเลาเรื่อง และกระตุนใหแสดงความคิดเห็นตอ
เรื่องที่เลา หรือการเชิญที่ปรึกษาเขามาพูดแทน ซึ่งอาจเปนประเด็นเรือ่ งการแกปญหาในองคกร หรือ
อื่น ๆ (2) สงเสริมใหเขารับการอบรมหลักสูตรตาง ๆ ที่จําเปน แมจะใชงบประมาณสูงก็ตาม (5-6 หมื่น)

ปจจัยที่เกี่ยวของ1
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เชน นิติกร (3) มีการ Rotation แกบุคลากรใน สนจ. เพือ่ ใหเกิดการเรียนรูงาน โดยจะคุยกับ ผวจ.และ
เจาตัวกอนที่จะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน (4) การปฏิบัติตอบุคลากรประเภท Dead Wood พยายาม
แกไขโดยคอย ๆ มอบงานใหทําซึ่งพบวาจากการที่ไมทาํ งานเลย สามารถกลับมาทํางานไดอยางมี
ความสุข และมีความภูมใิ จในตัวเองวามีความสําคัญตอองคกร (5) การทํางานจะพัฒนาลูกนอง หน.
สนจ.จะใชวิธกี ระตุนใหคิด/ พูด/แสดงความคิดเห็นเยอะ ๆไมตองรอการ สั่งการ แลว หน.จะทําหนาที่
สนับสนุน สงเสริม และเปนพี่เลี้ยง เปนการฝกทักษะการคิด การตัดสินใจแกไขปญหาของลูกนอง
โดยสรุป ทีเ่ ห็นไดชัดเจน คือ มีการสรางทีมงานในแนวดิง่ เปนทีมของ หน.สนจ (ทีม สนจ) และมีการ
สรางทีมงานแนวขางในงานพิเศษอื่น ๆ เชน การจัดงาน แขงเรือประเพณีของจังหวัด การจัดงาน
ปกปองสถาบันฯ โดยแบงงานให หน.กลุม งานที่มีความเหมาะสมกับงาน และไวใจไดวาสามารถ
ทํางานสําเร็จ มีการกระจายภาวะผูนําให หน.กลุมงานทีเ่ ปนเจาภาพในการเลือกลูกทีม (สามารถเลือก
จากกลุมงานอืน่ ได) ใหอิสระในการวางแผน ตัดสินใจ แกไขปญหา และหน.สนับสนุนในสิ่ง ที่ขาด
เชน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ยานพาหนะ เปนตน หน.จะทําหนาที่เปนผูสนับสนุนการทํางานของ
ลูกนองมากกวาการสั่งการ ทําใหเกิดการเรียนรูและความภาคภูมใิ จ และรูสึกเปนเจาขององคการและ
เจาของภารกิจ (Sence of belonging)

A, B

 นายอดิศร พิทยายน
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
เชียงราย

ปจจัยที่เกี่ยวของ1

27
รูปแบบ ปญหาขององคกร/ความจําเปนที่
ทีม
ตองใชทีมงาน

วิธีการสรางทีมงาน

ปจจัยที่เกี่ยวของ1

(ขณะนี้ดาํ รงตําแหนงรอง
ผูวาราชการ จังหวัดนาน)
วันที่ 3 สิงหาคม 2554
(เคยดํารงตําแหนง หน.สนจ.
1. หน.สนจ. ใช Appropriate Leadership คือ
1. ผวจ.เปนปจจัย
นครพนม/ชัยนาท/อุทัยธานี/
(1.1) ใชภาวะผูนําแบบ personnel-oriented โดย (1.1.1) เมื่อรับมอบงานมาจาก ผวจ. จะมาทําความ
ที่มีอิทธิพลตอ
นาน)
เขาใจและโนมนาวใจให จนท. เห็นความสําคัญ และเขาใจเหตุผลความจําเปนที่ สนจ.ตองรับภาระงานที่
การทํางาน
1. การขาดแคลนอัตรากําลัง
ไมใชงานในภารกิจของสนจ. โดยใหเหตุผลวาเนื่องจาก ผวจ. ใหความไววางใจ สนจ. ทําใหเกิด
ของ สนจ. ถา
หรือ มีขาราชการที่มี
ผวจ.ยอมรับ
Clear & Agreed goals เชน การจัดงานฉลอง 750 ป เมืองเชียงราย ซึ่งเดิมมีหนวยงานอื่นรับผิดชอบอยู
ลักษณะ Dead Wood ใน
จะทําใหการ
แลว เมื่อลูกนองเขาใจก็เกิดความรวมมือ (cooperation) (1.1.2) การแกปญหาความขัดแยง (Conflict)
สถานที่ทํางาน
ทํางานงายขึ้น
ระหวางบุคลากรในองคกร หน.จะเรียกมาพูดคุย โดยเนนวาจะตองเปนเรื่องงานเทานั้น ไมใหเอาเรื่อง
2. การขาดความสามัคคีใน
และไดรับการ
สวนตัวมาพูด จะเนนความสามัคคีในที่ทํางาน (1.1.3)สรางบรรยากาศการทํางานที่เปนกันเอง จะเดิน
ระหวาง จนท.ดวยกัน
ยอมรับจาก
ออกมาทักทาย พูดคุย หยอกลอ ถามเรื่องทุกขสุขของครอบครัว และสอดแทรกเรื่องการติดตามงานเขา
3. การที่ ผวจ.ไมยอมรับใน
หน.สวน
ไปดวย
สนจ.เนื่องจากอาจติด
ราชการ
(1.2) การมอบงาน หน.สนจ. จะมีการจัดทีมโดยเกลีย่ งานใหมใหเหมาะสมกับบุคคล เชน จนท.
ภาพลักษณในยุค สมัย
วิเคราะหฯ แตสามารถทํางานการเงินไดดี และการเงินขาดคนทํางาน ก็จะเกลี่ยคนใหไปชวยทํางาน
เดิม
(Suport) ในตําแหนงที่ขาด
4. ลูกนองไมเขาใจวาทําไม
(1.3) งานพิเศษอื่น ๆ เชน งานรับเสด็จฯ/งานรับแขกตาง ๆ ของ ผวจ. ซึ่งตองอาศัยความรวมแรง รวมใจ
จะตองทํางานที่อยู
ก็จะเรียก จนท. มาซักซอมความเขาใจและ แบงงาน โดยจะไมแบงเปนกลุมงาน/ฝาย แตจะแบง
นอกเหนือภารกิจของ
ตามความถนัดของตัวบุคคล (Put the right man on the right job)
สนจ.
2. หน.สนจ. (Suport) สนับสนุนการทํางาน โดย (1) Resource สนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนอยางเพียงพอ
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เชน พาหนะ น้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอืน่ ๆ กรณีขาดแคลนอัตรากําลังใชวิธีเกลีย่ งานให จนท.อยาง
เหมาะสม มีการขอตัว จนท.จากหนวยงานอื่นมาชวยงาน เชน ปค./พช./ศธ./สสจ. โดยทําเปนคําสั่ง
ผวจ. และดูแลเรื่องความดี ความชอบ โควตาพิเศษ เชน ยาเสพติด/ กอ.รมน. ฯลฯ การจางลูกจาง
ชั่วคราวมาทํางาน (2) Incentive สนับสนุนสิ่งจูงใจ คือ การพิจารณาความดี ความชอบที่เปนธรรม จะ
มอบให หน.กลุมงาน/ฝาย เสนอขึ้นมาและรวมกันพิจารณาอยางเหมาะสม ,การสนับสนุนสิ่งตอบแทน
และรางวัลแก จนท. เชน การจัดกิจกรรมสัมพันธ การสัมมนาใน สนจ. และการศึกษา ดูงานใน
ตางจังหวัด, การรับประทานอาหารรวมกันในโอกาสตาง ๆ เปนตน
3. การพัฒนาบุคลากร (Individual development) (1) สงเสริมการสงเขารับการอบรมในหลักสูตรตาง ๆ
และ กรณี จนท.เขารับการอบรมหลักสูตรอะไรมาก็จะใหถายทอดใหเพื่อน ๆ ฟงในที่ประชุม
โดยสรุป ทีเ่ ห็นไดชัดเจน คือมีการสรางทีมงานในแนวดิง่ เปนทีมของ หน.สนจ (ทีม สนจ) และมีการ
สรางทีมงานแนวขางในงานพิเศษอื่น ๆ เชน งานรับเสด็จฯ ทีมในการตอนรับแขกทีม่ าเยือนโดยแบงงาน
ตามความถนัดของตัวบุคคล
A, B

 นายธนากร อึ๊งจิตรไพศาล
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
แพร
วันที่ 4 สิงหาคม 2554
1. บุคลากรที่สงมาทํางาน
ขาดการพัฒนาใหมี
ความรู ความเขาใจใน

1. หน.สนจ. ใช Appropriate Leadership คือ
1. สนจ.เปน
(1.1) ใชภาวะผูนําแบบ personnel-oriented + Task- oriented (1.1.1) มักมีคําพูดในการโนมนาวใจวาให
หนวยงานที่มี
ลูกนองเกิดความรวมมือในการทํางานที่อยูน อกเหนือภารกิจของ สนจ. เชน “ เมื่อ ผวจ.เมตตา หวังพึง่
ความสําคัญ
พวกเรา จําชื่อลูกนองไดทุกคน ก็อยาทําใหผวจ.ผิดหวัง” ทําใหเกิด Clear & Agreed goals เมื่อลูกนอง
ตอการทํางาน
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งานของ สนจ. ซึ่งมี
ความหลากหลาย หรือ
ขาดประสบการณใน
การทํางานในสนจ.
2. บุคลากรที่รับโอนมาจาก
หนวยงานอืน่ มีความตาง
ในมิติของวัฒนธรรม
และความคิดทําใหตองมี
การ ฝกงานอยางเขมขน
3. บุคลากรที่มีลักษณะ
Dead wood ในสถานที่
ทํางาน แมจะพัฒนา
อยางไรก็ไมสามารถ
ทํางานได
4. บุคลากรที่เปนคนใน
พื้นที่ บางครั้งมี
ขอจํากัดเรื่องความเปน
สวนตัวสูง
2.

วิธีการสรางทีมงาน
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เขาใจก็จะหันมาใหความรวมมือ (cooperation) (1.1.2) การสื่อสารในองคกรจะใชวธิ ีประชุมกลุมงาน
ของ ผวจ. ทั้ง
ในดาน
เพื่อมอบงานหรือทบทวนการทํางาน สัปดาหละ 1 ครั้ง และให หน.กลุม งานไปถายทอดตอลูกนอง หรือ
วิชาการและ
regular review ใชวิธีสื่อสาร/ติดตามงานกับลูกนอง ในรูปแบบไมเปนทางการ เชน ออกไปคุยงานกับ
อํานวยการ
ลูกนองในหองทํางานรวม ใชวิธีพูดดังๆ เพื่อใหลูกนองในหองไดยนิ ทั่วกัน จะไดทราบความ
2. ผวจ.ซึ่งเปน
เคลื่อนไหวของเพื่อนรวมงาน และสรางความรูสึกรับผิดชอบวาในฐานะที่เปน จนท. ของ สนจ. ควร
ปจจัยที่มี
จะตองมารวมงานโดยพรอมเพรียงกัน การพูดจากับลูกนองใชทั้งวีธีการพูดดี หรือพูดใหรูสึกตัววาควร
อิทธิพลตอ
จะทําเพื่อประโยชนสวนรวม ทําใหลูกนองเกิดความเกรงใจ การแกไขปญหาพฤติกรรมลูกนอง เชน
สนจ.สูงสุดให
ลูกนองทําผิดแตไมยอมรับผิด หน. จะเรียกมาคุย ใชหลักฐานและขอกฎหมายมาพิสูจนกัน เมื่อพบวา
ความไววางใจ
ลูกนองผิดจริงและยอมจํานนตอหลักฐาน ซึ่งจะตองมีการชดใชเงิน แกทางราชการ หน.ใชวิธีตบหัว
สนับสนุนยก
แลวลูบหลัง ยืน่ มือเขามาชวยสวนหนึ่ง ทําใหเกิดความประทับใจ ไววางใจ (Trust)
ยอง สนจ.
(1.2) การมอบหมายงานจะพยายามทะลายกําแพงความเปนกลุมงาน มีการกระจายภาวะผูนําใหกลุม
3. ผวจ.เติบโตมา
เชน ในกรณีทงี่ านมาก/งานดวน กลุมงานตางๆ สามารถประสานงานในแนวขางได เชน กลุมงาน
จากสาย สป.
ยุทธศาสตรสามารถประสาน จนท.การเงิน ฝายอํานวยการมาชวยดูแลเรื่องงบประมาณ การเบิกจาย
จะมีความ
และให กลุมงานขอมูลชวยจัดทําขอมูลเพื่อการ Precentation เปนตน
เขาใจ
( 1.3 ) การเกลี่ยงานใหเหมาะสม กรณีของศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดซึ่งอยูใน
วัฒนธรรม
ความรับผิดชอบของกลุมงานยุทธศาสตรฯ แตเนื่องจากภารกิจของกลุมงานดังกลาวมีปริมาณมาก จึง
ของคนใน
เกลี่ยมาให จนท.ในกลุมงานขอมูลฯ รับผิดชอบแทน
สนจ. ไดดี
การสนับสนุนการทํางาน (Support) โดย (1) Resource สนับสนุนทรัพยากรทีจ่ ําเปนอยางเพียงพอ และ
4. หน.สนจ.มี
เหมาะสม เชน พาหนะ น้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอืน่ ๆ (2) Incentive สนับสนุนสิ่งจูงใจ คือ การ
ประสบการณ
พิจารณาความดี ความชอบดวยความยุติธรรม โดยพิจารณาจากปริมาณและคุณภาพตามกรอบงานของ
ในงาน สนจ.
สนจ. อยางแทจริง รวมทั้งการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของ สนจ. และรับความเห็นของ หน.กลุม
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งานตาง ๆ การประเมินจะประเมิน 360 องศา โดยใหทุกคนมองกันเอง และมีการจัดเกรดคะแนน เปน
A+ /A/B+/B/C+/C
3. การพัฒนาคน (Individual development) จะใชวิธีสอน/ชี้ประเด็น/ ขอบกพรองตาง ๆ ให และให จนท.
ไปปฏิบัติ สวนการสอนงาน coaching จะมอบให หน.กลุมงาน ไปสอนงานกับ จนท.ในกลุมงาน

โดยสรุป ทีเ่ ห็นไดชัดเจน คือมีการสรางทีมงานในแนวดิง่ เปนทีมของ หน.สนจ (ทีม สนจ) และมีการ
สรางทีมงานแนวขาง ในกรณีที่ปริมาณงานมากสามารถประสานงานในแนวขางระหวางกลุมงานดวยกันได

A, B

 นายชวน ศิรินันทพร
ผูวาราชการจังหวัดแพร
(ขณะนี้ดาํ รงตําแหนงผูวา
ราชการจังหวัด
นครราชสีมา)
วันที่ 4 สิงหาคม 2554
(เคยดํารงตําแหนง หน.สนจ.
ขอนแกน)
1. อัตรากําลัง จนท.ไม

ปจจัยที่เกี่ยวของ1
เคยดํารง
ตําแหนงทุก
ตําแหนงใน
สนจ. และมี
ความแมนยํา
ในเรื่อง
ระเบียบ
กฎหมายทีใ่ ช
ในการ
ปฏิบัติงาน

1. ผวจ.ที่เติบโต
1. เมื่อครั้งดํารงตําแหนง หน.สนจ.ใช Appropriate Leadership คือ
(1.1) ใชภาวะผูนําแบบ
มาจาก สนจ.
personnel-oriented (1.1.1) สรางบรรยากาศการทํางานที่เปนกันเอง ปกครองแบบพี่นอ ง สราง
ความคุนเคย มักสั่งสอนลูกนองใหมีความซือ่ สัตย สุจริต ไมเห็นแกผลประโยชนสวนตัว (1.1.2)
มักจะเขาใจ
สงเสริมและใหเกียรติลูกนอง มักมีคําพูดวา “ไมเกง ไมเปนไร แตอยาขี้เกียจ และไมเกเร” ถาเจอลูกนอง
วิธีการทํางาน
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เพียงพอ
2. คุณภาพของคนใน สนจ.
จะตองมีความรูรอบดาน
และมีความเสียสละ
ทุมเทมากกวาหนวยงาน
อื่น
3. ปริมาณงานทีม่ ากขึ้น
ทําใหการอุทิศตัวเพื่อ
สวนรวมของ จนท.ล
ดลง
2.

ปจจัยที่เกี่ยวของ1

เหลวไหล จะใหโอกาสกอน จนถึงจุดหนึ่งจึงใชความเด็ดขาด โดยบุคลิกสวนตัวของ หน.จะทําให
ของ สนจ.
ลูกนองเกรงใจ ไวใจ ศรัทธา (Trust) และจะทําตัวใหเห็นวา หน.ไมเอาเปรียบเขา (1.1.3) กรณีการ
และให
ทํางานเกิดความผิดพลาด หน.จะรับหนากับ ผวจ.เอง ไมนําความเครียดมาระบายกับลูกนอง
ความสําคัญ
(1.2) การมอบงานโดยปกติจะมอบ หน.กลุมงาน นอกจากงานสําคัญบางงาน จะใชดุลยพินจิ วา จนท.
ตองานของ
คนใดเหมาะสมมีความรู ความสามารถในงานนั้น ๆ แลวจึงมอบหมายงานใหเปนเจาภาพ (Put the right
สนจ.
man on the right job)
2. ศาสตรและ
(1.3) มีการประชุมทีมงานประกอบดวย หน.กลุมงาน หน.งานทุกสัปดาห และจะเปดโอกาสใหมีการ
ศิลปของ
แสดงความคิดเห็นไดเต็มที่ (Openess) มีการหารือติดตามความกาวหนาและปญหาอุปสรรคในการ
ผูบ ริหารเปน
เรือ่ งสําคัญที่
ทํางานสม่ําเสมอ (Check- list) นําไปสูความรวมมือในการทํางาน (cooperation)
ทําใหทีมงาน
การสนับสนุนการทํางาน (Suport) (1) Resource สนับสนุนทรัพยากรการทํางานอยางเพียงพอ เชน
เขมแข็ง
ยานพาหนะ น้าํ มันเชื้อเพลิง วัสดุอุปกรณในการทํางาน เพียงแตขอใหใชทรัพยากรอยางคุมคา โดยใช
งบ 10 ลานบาทของ ผวจ.มาสนับสนุนการทํางานไดเต็มที่ หากขาดงบประมาณสามารถประสาน กอง 3. การที่ หน.
สนจ.ทํางาน
คลัง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิม่ เติม (2) Incentive สนับสนุนสิ่งจูงใจ คือ การพิจารณาความดี
เขากับ ผวจ.
ความชอบอยางเปนธรรมตามคุณภาพและปริมาณงาน
ได จะทําให
3. การพัฒนาบุคลากร(Individual development) ในการประชุมสัมมนาตาง ๆ หน.จะนํา จนท.ที่เกีย่ วของ
งานสําเร็จ เกิด
ไปดวย เพื่อใหโอกาส จนท. ไดทราบขอมูลและความเคลื่อนไหว และ หน. ไมตองมาถายทอดอีก
การยอมรับ
ครั้ง
จาก หน.สวน
ราชการ
โดยสรุป ทีเ่ ห็นไดชัดเจน คือมีการสรางทีมงานในแนวดิง่ เปนทีมของ หน.สนจ (ทีม สนจ) และมีการ
4. สนจ.ตองเดน
สรางทีมงานแนวขางในกรณีงานพิเศษหรืองานสําคัญของจังหวัด จะสรางทีมและมอบเจาหนาทีท่ ี่มี
กวาสวน
ศักยภาพเหมาะสมมาทําหนาที่ “เจาภาพ”
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ปจจัยที่เกี่ยวของ1
ราชการอื่นใน
การทํางานให
ผวจ.
5. หน.สนจ.มี
ตนทุนกับกอง
คลัง สป.จึง
ขอรับการ
สนับสนุน งป
ม.ไดคลองตัว

A, B,C  นายฤทธิพงศ เดชะพันธุ
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
เชียงใหม
(ปจจุบันดํารงตําแหนงรอง
ผูวาราชการ จังหวัด
นราธิวาส)
วันที่ 5 สิงหาคม 2554
(เคยดํารงตําแหนง หน.สนจ.
แพร/ลําพูน)
1. ภารกิจบางเรื่องเปนองค

1. หน.สนจ. ใช Appropriate Leadership วางบทบาทของตนเองในการครองตน ครองคน ครองงานอยาง 1. ผวจ.ใหการ
ยอมรับ ยก
สมดุล การทํางานมีลักษณะ compromise ใชศาสตรและศิลปในการดูแลลูกนอง คือ
(1.1) ใชภาวะผูนําแบบ personnel-oriented โดย (1.1.1) เปนตนแบบในการเปนผูนํา ที่ปรึกษา พี่เลี้ยง
ยองใหเกียรติ
ไมใชผูสั่งการ หรือไมไปทําหนาที่เปนผูปฏิบัติงานแขงกับลูกนอง (1.1.2) การทํางาน หน.สนจ ควร
และสนับสนุน
เปน Generalist ; หน.กลุมงานควรเปน Specialist 80% Generalist 20% ; จนท.ควรเปน Specialist100 %
การทํางาน
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ความรูเฉพาะที่ติดตัว
บุคคล หากไมมีการ
ถายทอด Tacit
Knowledge ไปเปน
Explecit Knowledge
เมื่อมีการโยกยาย
เปลี่ยนแปลงตําแหนง
หนาที่ ทําใหเกิดการ
ชะงักงันในการทํางาน
2. การขาดการสื่อสารใน
องคกร
3. การขาดการสนับสนุน
องคความรู ใหม ๆ
เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ในสนจ. ทําใหการบูรณา
การกับสวนราชการอื่น
ไมดีเทาที่ควร เชน
ความรูเรื่อง AEC
ความรูดานเศรษฐกิจ
สิ่งแวดลอม ฯลฯ
4. การขาดการวางระบบ

วิธีการสรางทีมงาน

ปจจัยที่เกี่ยวของ1

ของ สนจ.
เชน ในการประชุม/สัมมนา หน.สนจ.ทําหนาที่ในการเปดตัว และมี Comment 2-3 ประเด็น หน.จะไม
รวมทั้ง
ลงไปในรายละเอียดการปฏิบัติ แตจะกระจายอํานาจใหลูกนองคิดเอง และแสดงฝมอื อยางเต็มที่ (1.1.3)
สนับสนุน
การทํางานพยายามสรางความสมดุลระหวางงานและครอบครัว วันหยุดถาไมจําเปนจะไมรบกวน
โควตาความดี
ลูกนอง (1.1.4) หน.จะใหโอกาสแกลูกนองในการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน กรณีลูกนองไมชอบงานที่
ความชอบ
ทํา เบื่องานและหนีงาน หน.จะเปลี่ยนงานใหไปทํางานทีพ่ อใจ เพื่อใหลูกนองมีความสุขในการทํางาน
พิเศษใหสนจ.
(1.2) การมอบงานที่มีลักษณะเฉพาะ จะมีการประชุมชี้แจงทําความเขาใจเหตุผลที่ตองรับผิดชอบงานที่
พิจารณา
นอกเหนือภารกิจของ สนจ. เนื่องจาก สนจ.เปนหนวยงานเสนาธิการ และ ผวจ.เห็นในศักยภาพและให
2. ภาระงานของ
ความไววางใจ สนจ. เพื่อใหเกิดความเขาใจรวมกัน (Clear & Agreed goals) และซักซอมการ
สนจ. เปน
ดําเนินงานกับทีมงานกอนเสมอ ทําให จนท. รวมแรงรวมใจทํางานดวยความเต็มใจ (Co-operation)
หนวยงานที่มี
(1.3) การประชุมหารือภารกิจ หรือ เรื่องที่ตองดําเนินการขามกลุม จะใชการประชุม หน.กลุมงาน/ฝาย
หลาย
เปนหลัก แลวใหไปถายทอดตอลูกนองอีกทอดหนึ่ง เชน การประเมินลูกนอง หรือเรื่องที่ตองตัดสินใจ
Function ทั้ง
รวมกันหลายกลุมงาน
งานในภารกิจ
(1.4) การแบงงานในกรณีงานที่ตองมีการระดมสรรพกําลัง จะแบงงานให แตละกลุมงานตามความ
ที่เปนวิชาการ/
เหมาะสม/ความถนัดของบุคคล เชน มอบหมาย หน.กลุมงานขอมูลฯ ดูแลเรื่องการกํากับขั้นตอนงาน
อํานวยการ
ตาง ๆ เพราะมีความถนัดในเรื่องดังกลาว โดยมีคําสั่งแบงงานเปนลายลักษณอักษรชัดเจน
งานฝากจาก
(1.5) กระจายภาวะผูนําใหแก หน.กลุมงาน/ฝายในการกํากับดูแลงานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มที่ เชน
หนวยงานตาง
การสั่งการ การวางแผน การปฏิบัติงาน การตัดสินใจ การประสานงานระหวางกลุม งาน/ฝาย
ๆ โดยเฉพาะ
รวมทั้งการมอบหมาย จนท.ใหไปประชุมแทน ผวจ. ในงานที่เหมาะสม
ในบริบทของ
(1.6) หน.มีรูปแบบการทํางานที่เปดเผย (Openess) ลูกนองสามารถเขามาหารือไดตลอดเวลา หรือ หน.
จ.เชียงใหม
เดินออกไปทักทายลูกนองนอกหองทํางาน โดยสอดแทรกการติดตามงานดวยบรรยากาศความเปน
เปน จ.ขนาด
กันเอง ทําใหลูกนองเกิดความศรัทธา ไววางใจและเชื่อใจ (Trust)
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ปจจัยที่เกี่ยวของ1

ใหญ มี
2. การสนับสนุนการทํางาน(Support) โดย (1) Resource สนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนในการทํางานอยาง
ปริมาณงานสูง
เพียงพอ เชน พาหนะ น้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายอืน่ ๆ , แกปญหาการขาดแคลนบุคลากร โดย จ.
จึงจําเปนตอง
เชียงใหมมีลูกจาง จํานวน 20 คน จางจากงบพัฒนาจังหวัด โดยใชวธิ ีขอตัวจากหนวยงานที่มีโครงการ
วางระบบงาน
ในแผนพัฒนาจังหวัดฯจํานวนมาก เชน สสจ./กษ. ซึ่งมีการจางลูกจางตามโครงการฯ เพื่อมาชวย
และสราง
ปฏิบัติงาน ณ สนจ. ในฝายทีข่ าดบุคลากร เชน ชวยงานฝายการเงินฯ เปนตน (2) Incentive สนับสนุน
ทีมงานที่มี
สิ่งจูงใจ คือ การพิจารณาความดีความชอบอยางเปนธรรมและทั่วถึง รวมทั้งดูแล จนท.ที่มาชวยงานดวย
ประสิทธิภาพ
การยกยองใหเกียรติ ดูแลโบนัส เงินรางวัล ใหไปศึกษาดูงานตางประเทศ การทําความเขาใจกับ
ไวรองรับ
หนวยงานตนสังกัด สงเสริมและใหโอกาสนําเสนองานในที่ประชุมหน.สวนราชการประจําเดือน ทํา
เพื่อใหเกิด
ใหหวั หนาสวนที่เปนตนสังกัดพอใจ ,การจัดกิจกรรมสัมพันธรวมกันทั้ง สนจ. ปละ 2 ครั้ง พรอมจับ
สลากของขวัญ,สงเสริมการทํางานลวงเวลาในกรณีมีงานมาก
ความรวดเร็ว
3. มีการวางระบบการทํางานที่ดี (Sound procedure) เนนการสรางระบบที่มีประสิทธิภาพ และสรางคนสง 3. หน.สนจ.มี
ประสบการณ
เขาสูระบบ โดยวิธีการถายทอดองคความรูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ออกมาเปนเอกสาร (Explicit
การทํางานสูง
Knowledge) เชน (1) การจัดทําคูมือการทํางาน เชน คูม ือการรับเสด็จ ฯ ซึ่งมีหลายพระองค และมี
ผานการ
รายละเอียดปลีกยอยทีแ่ ตกตางกันไปแตละพระองค การดําเนินงานมีกระบวนการขั้นตอนงานที่ตอ ง
ทํางานดาน
ปฏิบัติหลายขั้นตอน หนวยงาน/บุคคลที่จะตองประสานงานหลายหนวยงาน รวมทั้งเปนงานที่มีความ
อํานวยการ
ละเอียดออน จึงไดมีการถอด Tacit Knowledge จาก จนท. ที่มีความเชีย่ วชาญในงานดังกลาว เพื่อนํามา
และงาน
จัดทําเปนคูมือการดําเนินงาน มีการจัด จนท. รับผิดชอบประจําแตละพระองค ดังนัน้ ไมวาจะ
วางแผน
เปลี่ยนแปลง โยกยายบุคลากร ผูที่รับหนาที่แทนก็สามารถทํางานตอไดโดยใชวิธีการศึกษาจากคูม ือ
ยุทธศาสตรฯ
ดังกลาว
สามารถใช
(2) การจัดการเรื่องราวรองทุกขของจังหวัดเชียงใหม จ.เชียงใหมมีเรื่องรองเรียนที่แจงเขามาเปน
ภาวะผูนําใน
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จํานวนมาก จึงมีการวางระบบและจัดทําคูมือในการทํางานไวใหเกิดความชัดเจน โดยมีขั้นตอนการ
ดําเนินการ 7 ขั้นตอน ไดแก 1) แตงตั้งคณะทํางานแกไขปญหาเรื่องรองเรียน/ชุดปฏิบัติการระดับตําบล/
คณะทํางานฯระดับอําเภอ 2) ประชุมพิจารณาเรื่องรองเรียนและแนวทาง แกไขปญหาเปนประจํา 3)
ปรับปรุงระบบการใหบริการรับเรื่องรองเรียน ชองทางการรับเรื่องรองเรียนใหครอบคลุม ทันสมัย 4)
ปรับปรุงระบบการบันทึกเรือ่ งรองเรียนเปนระบบฐานขอมูลคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม PHP ซึ่ง
เปนระบบปฏิบัติการผานเว็บไซตและไมเสียคาใชจาย จนท.สามารถบริหารจัดการเรื่องรองเรียนไดทุก
แหง 5) ซักซอมความเขาใจระบบกับสวนราชการทุกสวน 6) ติดตามประเมินผล 7) สรุปผลและ
ประชาสัมพันธ รวมทั้งมีการกําหนดชองทางรับเรื่องรองเรียน รองทุกขใหประชาชนสามารถเขาถึงได
สะดวก 7 ชองทาง ไดแก 1) สงจดหมายรองเรียนโดยตรงถึงผวจ. 2) Website จังหวัด ที่
www.chiangmai.go.th 3) โทรศัพทหมายเลข 0-5311-2592 หรือ สายดวนจังหวัด 1567 (ตลอด 24
ชั่วโมง) 4) เดินทางมารองเรียนดวยตนเอง 5) อีเมลรองเรียนมาที่ rongtook@chiangmai.go.th 6)
สวนราชการในจังหวัดสงเรือ่ งมาใหพิจารณา กรณีเปนเรื่องที่อยูนอกเหนืออํานาจหนาที่หรือไม
สามารถแกไขปญหาได 7) Website จังหวัดเชียงใหมใสสะอาด ซึ่งรูปแบบของ จ.เชียงใหม มท.ใชเปน
ตนแบบแจงเวียนใหทุกจังหวัดทราบ ทําให จ.เชียงใหมซึ่งเปนจังหวัดใหญ มีเรื่องรองเรียนมาก
สามารถทํางานไดเทากับจังหวัดเล็ก
(3) การสรางระบบ Buddy ในหนวยงาน มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการเรียนรูงานซึ่งกันและกัน
สามารถทํางานแทนกันไดในกรณีเจาของเรื่องไมอยู ซึ่ง Buddy ไมจําเปนตองอยูในกลุมงานเดียวกัน
หรือในบางกรณีเปน Buddy ระหวางหนวยงานเพื่อจับคูการทํางาน มีการประสานงานกันอยางใกลชดิ
เพื่อปองกันการผิดพลาดในการทํางาน เชน หน.อก. เปน Buddy กับเลขาฯศาล ทําใหการจัดทีน่ ั่งของ
ผูแทนจากศาลในงานรัฐพิธี หรือ งานสําคัญตางๆ ของจังหวัดเปนไปดวยความเรียบรอย เปนที่พอใจ

ปจจัยที่เกี่ยวของ1
การบริหาร
จัดการทีมได
อยางมี
ประสิทธิภาพ
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(4) การสรางเครือขายการทํางานจากสวนราชการ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาเพื่อดึงเขารวมงาน
ของ สนจ. เชน งานเลขานุการกลุม Cluster จะใช Outsource Persons มาทําหนาที่ในการกลั่นกรองงาน
กอนเสนอที่ประชุมใหญ/งานรัฐพิธีของจังหวัด มีสถาบันการศึกษามาทําหนาที่พิธีกร เปนตน
(5) การสรางทีมงานดานตางประเทศ เนื่องจาก มท.ไมมีโครงสรางในตําแหนง จนท.วิเทศสัมพันธ แต
เปนภารกิจที่มคี วามจําเปนในพื้นที่ จ.ชม. จึงไดตั้งทีมตางประเทศ โดย หน.ทีมมาจาก จนท.ที่เคย
ทํางาน กองการตางประเทศมากอน และจางลูกจางมาชวยงาน มีการบูรณาการกับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และสถาบันราชภัฎฯในพืน้ ที่ โดยสง จนท.ไปอบรมภาษาอังกฤษและภาษาจีน
ทําใหเกิดเครือขายการทํางาน (Sound Intergroup Relationship) เมื่อมีแขกตางประเทศ สามารถขอรับ
การสนับสนุนผูแทนจากสถาบันการศึกษาดังกลาวมาทําหนาที่เปนลามโดยไมตองไปจางใคร และ
ทีมงานดังกลาวสามารถจัดงานไดอยางเรียบรอยถูกตองตามขั้นตอนพิธกี ารที่
กําหนด เชน การจัดงานเลี้ยงระดับประเทศ การจัดประชุมระดับนานาชาติตางๆ ฯลฯ
(6) การทํางานจะใชหลัก AAR (After Action Review) เพื่อติดตามประเมินผลและทบทวนการทํางาน
(Regular Review) โดยงานที่มีลักษณะเฉพาะ จะมีการประชุมสรางความเขาใจตอทีมงานกอน (Clear &
Agreed goals) เมื่อลงมือปฏิบัติแลวเจอปญหาอุปสรรคใดจะให จนท.เขียนสิ่งที่เปนปญหาไวหนาแฟม
เอกสารที่เก็บงานเพื่อเปนการสรุปบทเรียน และตั้งกติกาวาปตอไปจะตองไมผิดในเรือ่ งนี้ซ้ําอีก
4. การพัฒนาบุคลากร (Individual development) (1) มีการถายทอด Tacit Knowledge ในตัวบุคคลไปเปน
Explicit Knowledge ในลักษณะคูมือการทํางาน โดยเฉพาะงานที่มีขนั้ ตอนการทํางานซับซอน
ละเอียดออน ตองมีการประสานงานหลายฝาย เชน คูมือการรับเสด็จฯ ทําใหจังหวัดเชียงใหมซึ่งแมวา
จะเปนจังหวัดที่มีภารกิจมาก สามารถกระจายความรับผิดชอบงานออกไปไดอยางรวดเร็ว โดยมี สนจ.

ปจจัยที่เกี่ยวของ1
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เปนแกนกลางการประสานงาน หลังจากมีการจัดทําคูมือแลว สนจ.แทบไมตองมีการเชิญประชุม
สามารถออกเปนคําสั่งแบงมอบภารกิจไดเลย (2) สงเสริมใหลูกนองไดมีการพัฒนาตนเอง และได
แสดงฝมือในการทํางานเต็มที่ หน.จะไมลงไปทํางานในรายละเอียดแขงกับลูกนอง จะเปนเพียงให
คําแนะนําในเบื้องตน และสนับสนุนอยูเบือ้ งหลัง รวมทัง้ ใหอิสระในการทํางาน (3) ลูกนองที่มี
ลักษณะ Dead wood หน.จะพัฒนาโดยพยายาม หางานใหเหมาะสม แตมีขอแมวาการเปลี่ยนงานตอง
ไมไปลดเกรดเขา ตองใหเกียรติเขา เชน ยกระดับใหเปน หน.ทีม ทําให จนท. เกิดความภูมิใจใน
บทบาทหนาที่ สามารถทํางานใหมไดดี และเกิดความพึงพอใจในงาน (4) การสงเสริมการพัฒนาองค
ความรูใหม ๆใหกับบุคลากร เชน AEC เปนตน
5. มีการสรางเครือขายการทํางาน (Sound Intergroup Relationship) ดึงความรวมมือจากบุคคลภายนอกมา
ชวยงานเนื่องจากภาวะจํากัดดานบุคลากร และ งบประมาณของ สนจ. เชน งานรัฐพิธี สามารถ
ประสานความรวมมือจากสถาบันราชมงคลฯ เขามาชวยเปนพิธีกร โดยจัดทําเปนแผนฯของสถาบัน /
พระธาตุดอยสุเทพเขามาสนับสนุนการจัดดอกไม /งานเลขานุการ กลุม Cluster ดานตาง ๆ ตาม
แผนพัฒนาจังหวัด สามารถดึงหนวยงานอืน่ หรือสถาบันการศึกษาทําหนาที่ ฝายเลขานุการ หรือทํา
หนาที่ Moderator ในการทบทวนยุทธศาสตร ซึ่งเปนหนาที่ของ สนจ.ได / การขอสนับสนุน จนท.จาก
สถาบันการศึกษาเพื่อเปนลามแปลภาษาในการรับแขกบานแขกเมือง
โดยสรุป ทีเ่ ห็นไดชดั เจน คือ มีการสรางทีมงานในแนวดิ่ง เปนทีมของ หน.สนจ (ทีม สนจ) และมีการ
สรางทีมงานแนวขาง โดย หน.สนจ.มีบทบาทเปนผูนํา ทีป่ รึกษา พี่เลี้ยง คอยใหคําแนะนําแนวทางในภาพ
กวาง มีการกระจายอํานาจใหทีมตาง ๆ เชน ทีมรับเสด็จ ทีมตอนรับ มีการคําสั่งแบงงานเปนลายลักษณ
อักษร หน.ทีมสามารถบริหารจัดการ วางแผน ตัดสินใจภายในทีม หรือการประสานงานระหวางทีมไดอยาง
เต็มที่ ที่เห็นชัดเจน คือ การที่ หน.สนจ. มีการวางระบบการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และสรางคน
ปอนเขาสูระบบ มีการถายทอดองคความรูจาก Tacit Knowledge สู Explecit Knowledge จึงไมมปี ญหาเมื่อ
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มีการโยกยายเปลี่ยนแปลงบุคลากร และทําให จ.เชียงใหมซึ่งเปน จ.ที่มภี ารกิจมากสามารถทํางานเสร็จได
ทันเวลาเทากับ จ.อื่น ๆ
A, B

 นายวีรพงศ แกวสุวรรณ
หัวหนาสํานักงานจังหวัด
ยะลา
(ปจจุบันดํารงตําแหนงรอง
ผูวาราชการ จังหวัด
นราธิวาส)
1. ผวจ.ซึ่งมี
1. หน.สนจ. ใช Appropriate Leadership คือ
วันที่ 9 สิงหาคม 2554
อิทธิพลตอ
(1.1) ใชภาวะผูนําแบบ personnel-oriented ครองใจลูกนองโดย (1.1.1) เมื่อไดรับมอบงานจะโนมนาว
(เคยดํารงตําแหนง หน.สนจ.
ใจใหลูกนองเห็นวาการที่ ผวจ.ใช สนจ. อยาคิดวาเปนภาระ แตใหรูสึกภาคภูมิใจวา ผวจ.เห็นใน
การทํางาน
ยะลา/พัทลุง)
ศักยภาพของ สนจ. และตามบทบาทของ สนจ.ไดวางไวใหเปนฝายเสนาธิการ หรือ หนวยงาน Staff
ของ สนจ.อ
1. การที่ หน.สนจ.รับงานที่
ของ ผวจ.อยูแลว จึงเกิด Clear & Agreed goals เมื่อลูกนองเขาใจ จึงรวมมือกันทํางาน (Co-operation)
ยางสูง ให
ไมใชภารกิจของ สนจ.
ไมเกี่ยงงอน (1.1.2) การทํางานจะสรางบรรยากาศการรวมคิด รวมทํา เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น
ความไววางใจ
มา ทําใหลูกนองมองวา
มีการโตแยงคัดคานอยางมีเหตุมีผลไดเต็มที่เพื่อหาขอสรุปการทํางานรวมกัน (Openess&Confrontation)
หน.สนจ. ทัง้
เปนการเพิ่มภาระงาน
เชน มีการรวมกันกําหนดวิสัยทัศน และทิศทางการทํางานของ สนจ. จนไดวิสัยทัศน คือ 4 ดี “ คิดดี
ในเรื่องงาน
พูดดี ทําดี ทีมดี ” ซึ่งเปนผลมาจากความคิดของ จนท.ทุกคน จึงทําใหเกิดความรวมมือในการทํางาน
และการ
ใหบรรลุวิสัยทัศนที่รวมกันวางไว (Co-operation & Conflict ) (1.1.3) การสื่อสารกับลูกนองจะสราง
พิจารณาความ
บรรยากาศความเปนกันเอง โดยหอง หน.สนจ.จะเปดไวเสมอ ลูกนองสามารถเขามาปรึกษาหารือได
ดี ความชอบ
ตลอดเวลา หรือ หน.ออกมาคุย/หารือ/ติดตามงาน/เซ็นงาน นอกหอง โทรศัพทมือถือจะเปดไวตลอด 24 2. หน.สนจ.เปน
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ชม. (1.1.4) หน.จะทําตัวใหเปนแบบอยางโดยเฉพาะเรื่องความซื่อสัตย สุจริต และสอนลูกนองใหมี
จิตบริการตอบุคคลใน สนจ. และผูรับบริการอื่นๆ ไมใหยงุ เกี่ยวกับผลประโยชน ไมเห็นแกตัว ทํางาน
ดวยความทุมเท เสียสละ
(1.2) การมอบหมายงานจะดูที่ความรูค วามสามารถ (Put the right man on the right job) กรณีมีงาน
พิเศษ ที่ผวจ.มอบ สนจ.เปนเจาภาพ เชน งานสมโภชศาลหลักเมือง งานผลไม จะใชวธิ ีมาประชุม
รวมกัน มอบกลุมงานใดกลุมงานหนึ่งใน สนจ. เปนเจาภาพตามความเหมาะสมกับลักษณะงานและ
บุคคล ไมยึดที่โครงสราง เชน กลุมงานบุคคลฯ เปนเจาภาพงานผลไม กลุมงานอํานวยการเปนเจาภาพ
งานสมโภชศาลหลักเมือง มีการแบงภารกิจที่ สนจ. รับผิดชอบ และซักซอมภารกิจตาง ๆ เชน พิธีเปด
การตอนรับ การประสานงาน ฝายสถานที่ ฝายอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ แลวจึงมอบงานไปยังตัว
บุคคล โดยจัดทําเปนคําสั่งแบงงานเปนลายลักษณอักษร และแจงใหทราบลวงหนากอน 9-10 วันเพื่อ
จะไดเตรียมการ
(1.3) การมอบงานจะกระจายอํานาจใหหวั หนาทีมในการ
วางแผน/เตรียมงาน การเลือกลูกทีมอยางอิสระ สนับสนุนทรัพยากรการทํางาน นอกจากนี้จะดูแล
บุคลากรใหมกี ารกระจายงานอยางเหมาะสมไมหนักที่คนหนึ่งคนใด ถา จนท. คนใดคิดวางานหนักไป
ใหมาบอก
2. หน.สนจ. สนับสนุนการทํางาน (Suport) โดย (1) Resource สนับสนุนทรัพยากรการทํางานอยางเต็มที่
เชน บุคลากร งบประมาณ ยานพาหนะ น้าํ มันเชื้อเพลิง คาใชจายตางๆ ที่จําเปนในการทํางาน การขอ
ตัว จนท. สวนราชการอื่นมาชวยเหลืองาน สนจ. เชน สนจ.ไดรับมอบหมายใหดแู ลงานยาเสพติด แตมี
จนท. สนจ. รับผิดชอบเพียงคนเดียว จึงไดขอความรวมมือสวนราชการที่เกี่ยวของใหมาปฏิบัติงาน
ประจําฝายตาง ๆในศูนยปฏิบัติการตอสูเพือ่ เอาชนะยาเสพติดจังหวัด ซึง่ สนจ.ดูแลอยู หรือ ขอบุคลากร
จากหนวยงานอื่นมาชวยงานตามโครงการพระราชดําริ เปนตน และจะดูแลบุคลากรเหลานี้ในเรื่องของ
โควตาความดี ความชอบพิเศษอยางเหมาะสมโดยใชโควตาของ ป.ป.ส. /ผวจ. /กอ.รมน. เปนตน (2)

ปจจัยที่เกี่ยวของ1
คนในพืน้ ที่
และรับ
ราชการใน
พื้นที่แถบนั้น
เปนเวลานาน
ทําใหคุนเคย
กับบุคลากร
และเขาใจ
วัฒนธรรม
ประเพณี และ
ปญหาของ
พื้นที่ไดเปน
อยางดี
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Incentive การสนับสนุนสิ่งจูงใจ คือ ความดี ความชอบ ตอบแทนแก จนท.อยางเปนธรรม ตามปริมาณ
และคุณภาพของงาน ทํางานมากยอมไดมาก ทํางานนอยไดนอย มีการวางระบบการใหคุณ ใหโทษ
โดยกําหนดเกณฑการพิจารณาเปน 3 เกรด
ไดแก เกรด 1 ทํางานเต็มที่ รับผิดชอบ ทุมเท เสียสละ คิดเปน 100% เกรด 2 ชวยสนับสนุนกิจกรรม
หลักตาง ๆได 2/3 เกรด 3 ทําไมไดแตเปนประเภทกองหนุนสงกําลังบํารุง ได 1/3 นอกจากนีใ้ นการ
ประเมินความดี ความชอบจะพิจารณาการมีสวนรวมและความเสียสละในกิจกรรมสวนรวมของ สนจ.
นอกเหนือจากการประเมินสมรรถนะที่กําหนด และ หน.สนจ.จะแจงเกณฑใหทราบกอน ในระยะแรก
ๆลูกนองไมยอมรับ แต หน.เปดโอกาสใหโตแยงคัดคานได (Openess & Confrontation) มีการอธิบาย
เหตุผลจนเกิดการยอมรับในที่สุด, จัดกิจกรรมสัมพันธ หรือโครงการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรใน
สนจ. โดยการใหความรู และกิจกรรมนันทนาการ เชน การนําไปทัศนศึกษาดูงานตามสถานที่ตาง ๆ
ตามความเหมาะสม ,จัดสวัสดิการพิเศษแกลูกนองโดยมีวงเงินใหลกู นองกูยืมยามฉุกเฉินใน สนจ.
กําหนดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 1 บาท แตมีนโยบายใหมีการหมุนเวียนกันกูอยางทัว่ ถึงไมใหผูกขาดที่คน
เพียงคนเดียว
3. sound procedure มีการวางระบบงานในการทํางานกําหนดใหมกี ารประชุม จนท.ใน สนจ.ทุกคน เพื่อ
ติดตามงานทุกเดือน และเปนเวทีที่เปดกวางใหแสดงความคิดเห็นและวางแผนการทํางานไดเต็มที่
(Openess & Confrontation) หน.จะใชคําวา “ทีม สนจ.” เสมอ รวมทั้งมีการประชุม หน.กลุมงาน/ฝาย
ทุกวันจันทรของสัปดาหเพื่อหารือและติดตามทบทวนงาน
4. การพัฒนาบุคลากร (Individual development) (1) สงเสริมการแสวงหาองคความรูในการทํางานจาก
แหลงตาง ๆ เชน Internet (2) สงเสริมการศึกษาตอ/การเขารับการศึกษาอบรมหลักสูตรตาง ๆ ของ
ขาราชการ และพนง.ราชการ เชน ตรวจสอบภายใน นิตกิ ร (3) การถายทอดงาน การจับคูการทํางาน
เชน หน.จะตองรูงานของ ผวจ. หน.กลุมงานรูงานระหวางหน.กลุมงานดวยกัน เมื่อคนหนึ่งคนใดไมอยู
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ตองสามารถทําแทนกันได (4) การพัฒนาบุคลากรประเภท Dead wood จะพิจารณามอบงานตามความ
ถนัดโดยการสอบถามเจาตัวโดยตรงวาถนัดในงานใด แลวมอบงานใหเหมาะกับบุคคลนั้น และ
พยายามทําความเขาใจกับคนอื่น ๆ การพิจารณาความดี ความชอบเปนไปตามคุณภาพของงาน
โดยสรุป ทีเ่ ห็นไดชัดเจน คือ มีการสรางทีมงานในแนวดิง่ เปนทีมของ หน.สนจ (ทีม สนจ) และมีการ
สรางทีมงานแนวขางอยางชัดเจนโดยเอาภารกิจเปน ตัวตั้ง เชน ทีมพิธีเปด ทีมตอนรับ ทีมสถานที่ ทีม
อาหารและเครือ่ งดื่ม ทีมประสานงานทั่วไป แตละทีมมีหัวหนาทีม และกระจายอํานาจใหหวั หนาทีมใน
การวางแผน/เตรียมงานในทีมอยางอิสระ การมอบงานจะทําเปนคําสั่งแบงงานเปนลายลักษณอักษร และ
หน.สนจ.จะประชุมซักซอมภารกิจกอนเริม่ งาน
A, B

 วาที่รอยตรีเลิศเกียรติ วงศ
โพธิพันธ
รองผูวาราชการจังหวัด
ปตตานี
วันที่ 10 สิงหาคม 2554
(เคยดํารงตําแหนง หน.สนจ.
ภูเก็ต/ระยอง)
1. วัฒนธรรมขององคกร
เนื่องจาก สนจ.เปนที่
รวมของคนเกง จบ

1. เมื่อครั้งดํารงตําแหนง หน.สนจ. ใช Appropriate Leadership คือ
1. ผวจ. เปนปจจัย
(1.1) ใชภาวะผูนําแบบ personnel-oriented ครองใจลูกนอง โดย
(1.1.1) เมือ่ ไดรับมอบหมายงาน
ที่มีอิทธิพลตอ
จาก ผวจ.จะโนมนาวใจให จนท. เห็นความสําคัญตอบทบาทหนาที่ของ สนจ.วามีสถานะเปนหนวยงาน
การทํางาน
Staff หรือ ฝายเสนาธิการของ ผวจ. และ สนจ. ตองเปนหนวยงาน High Performance Organization
ของ สนจ.
ผวจ.ตองการคนที่คิดเร็ว ทําเร็ว ซึ่ง สนจ. ตองตอบสนองใหได เชน กรณีการรับมือภายหลังเกิด
2. ทีมงานใน
เหตุการณสึนามิที่ จ.ภูเก็ต ซึ่งมี สนจ.เปนตัวขับเคลื่อน หน.จะโนมนาวใจลูกนองวาถือเปนการให
สนจ.สวน
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การศึกษาสูง ทําใหมี
ลักษณะตางคนตางเกง
สงผลกระทบตอการ
ทํางานรวมกันเปนทีม
2. การที่ ผวจ.บางทาน
เลือกใชคนแบบ Short
Cut คือ เลือกใชที่ตัว
จนท.โดยตรง ไมสั่งผาน
หน.สนจ. ทําให จนท.ไม
ยอมรับสายการบังคับ
บัญชา ถือวาเปนคนของ
ผวจ.
3. ภารกิจของ สนจ.มีมาก
บางครั้งตองทํางาน
เสาร-อาทิตย ขึ้นกับ
ผวจ. แต จนท.สนจ.มี
เรื่องสวนตัวมาก ทํา
ใหความเสียสละตอ
องคกรมีนอย ในการ
บริหารจัดการองคกร
ตองใช กลยุทธสูง
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โอกาสในการทํางานของพวกเราทําใหเกิด Clear & Agreed goals (1.1.2) หน.สนจ.จะสอนลูกนองวา
ใหญเปนผูมี
สนจ.จะตองเปน Model ในการทํางานใหกับสวนราชการอื่น เชน การจัดงานรับเสด็จฯ การรับรองแขก
ความรู
บานแขกเมือง การจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ การนําเสนอในที่ประชุม ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหลานี้สรางขึ้นจากการ
ความสามารถ
การศึกษาสูง
ทํางานเปนทีม หากทีมไมดจี ะสงผลกระทบรุนแรงตอการทํางานของ ผวจ. จน จนท. เขาใจสามารถ
3. หน.สนจ.ดํารง
แยกแยะเรื่องสวนตัวออกจากงาน และหันมารวมมือในการทํางาน (cooperation) (1.1.3) วงจรการ
ตําแหนงใน
ทํางานจะเปดใจรับทราบปญหา Openess & Confrontation เรื่องใดที่คางคาใจตอง Clear Cut เพื่อ
พืน้ ที่ที่มีความ
นําไปสูการปรับพฤติกรรม และรวมกันทํางาน(Co-operation & Conflict ) อยางเต็มใจ (1.1.4) การ
ทาทายในการ
ประชุมหารือจะใหความสําคัญตอการมีสวนรวม เปดโอกาสใหเสนอความเห็น การโตแยงคัดคานแบบ
แสดง
เผชิญหนาไดอยางเสรี ยอมรับความเห็นที่แตกตางของลูกนอง แมความเห็นนัน้ จะขัดแยงกับ หน.สนจ.
ความสามารถ
ก็ตาม เพื่อหาแนวทางที่ดีที่สดุ ในการทํางาน (The Best Way) ทําใหเกิดบรรยากาศประชาธิปไตย ไม
ในการทํางาน
เผด็จการจาก หน.สนจ. เพียงผูเดียว (1.1.5) กรณีพบวางานผิดพลาดจะรีบทบทวนวิธีการทํางานและ
เชน จ.ภูเก็ต
ปรับปรุงเสียใหม (Regular Review) การอธิบายงานจะใชหลักเหตุและผลในการพูดคุยทบทวนกับ
ในชวงเกิด
ลูกนอง ใชคําพูดที่เปนปยวาจา หน.จะเปนคนออกรับความผิดพลาดจาก ผวจ.แทนลูกนอง แลวคอย
เหตุการณ สึ
นํามาหารือกันภายหลังทําใหลูกนองเกิดความศรัทธาและไวเนื้อเชื่อใจ (Trust)
นามิ
(1.2) มอบงานอยางเปดเผย (openness) ให จนท. รับทราบพรอมๆ กัน ในที่ประชุม โดยยึดงานเปนตัวตั้ง
และเลือกคนใหเหมาะกับงาน (Put the right man on the right job) โดยดูจาก Competency ในตัวบุคคล 4. หน.สนจ.เปน
ผูมีวิสัยทัศน
วามีความสามารถในดานใด มีความถนัดดานใด มีความรับผิดชอบและความทุมเทในการทํางาน
และนําทฤษฎี
เพียงไร การมอบหมายงานจะระบุเปนลายลักษณอักษรชัดเจนวาใครไดรบั ผิดชอบงานอะไรบาง และ
มาประยุกตใช
ทุกคนตองมีภารกิจในการทํางานตามคําสั่งอยางเสมอหนา ซึ่งการมอบงานของ สนจ. สามารถใชเปน
ในการ
Model ใหแกสวนราชการอืน่ ได
เสริมสราง
(1.3) เมื่อมอบงานแลวหน.สนจ.จะ KM ใหกับลูกนองเสมอ เชน การรับแขกตางประเทศ ตองเขาใจ
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วัฒนธรรม อาหารการกินหรือลักษณะพิเศษของประเทศนั้น ๆ พอสังเขป ในกรณีทลี่ ูกนองมีปญหาตอ
4. บรรยากาศความกดดัน
กันในการทํางาน ถาไมสามารถแกไขได การแบงงานก็จะใหแยกกันทํางานไมตองมาเจอกัน เพื่อลด
จากผูบังคับบัญชา หาก
ความขัดแยงหรือการกระทบกระทั่งกัน
หน.สนจ. มาระบายตอ
(1.4) กระจายภาวะผูนําใหแก จนท. ผูรบั มอบหมายงานอยางชัดเจน เมื่อมอบหมาย/ชี้แจงแนะนําภารกิจ
กับลูกนองยอมกอใหเกิด
แลว จะปลอยใหผูรับผิดชอบ ตัดสินใจ วางแผน และปฏิบัติงาน ประสานทีมในแนวขางไดอยางอิสระ
ความเครียดในการ
ทํางาน
และสนับสนุนงบประมาณในเรื่อง นั้นๆ อยางเต็มที่ และรายงานผลใหหน.สนจ. ทราบภายหลัง หาก
5. การบริหารทีมโดยการ
เรื่องใดไมสามารถตัดสินใจไดใหประสาน หน.สนจ.ไดโดยตรง
แบงแยกแลวปกครอง มี 2. หน.สนจ. การทํางาน (Suport) โดย สรางบรรยากาศ Incentive Motivation คือ
การแบงเปนกกเปนเหลา
(1) Resource สนับสนุนทรัพยากร ในการทํางานอยางเพียงพอ เชน บุคลากร งบประมาณ ยานพาหนะ
เปนฝาย ทําใหการทําทีม
น้ํามันเชื้อเพลิง คาใชจายตาง ๆ (2) Incentive สนับสนุนสิ่งจูงใจ คือ ความดีความชอบ ตอบแทนแก จน
ไมสําเร็จ
ท.อยางทั่วถึง เชน ใหขั้นพิเศษกับลูกนองทีไ่ มเคยได และไมคิดวาจะได ถือเปนการ “ซื้อใจ” ทําให
6. การทํางานแบบไม
กลับมาทํางานให สนจ. อยางเต็มที่ ยึดหลัก “ใหกอน คอยขอ” , การใหเกียรติ ยกยองชมเชยลูกนอง
คํานึงถึงเปาประสงครวม
เวลารายงาน ผวจ.จะบอกวาเปนผลงานของลูกนองคนใด หรือเวลาผูใหญมาตรวจราชการจะยกยอง
ขององคกร (Total
หรือแนะนําลูกนองใหนายรูจ ัก เปนการกระตุนใหลูกนองอยากแสดงผลงานที่ดีตอองคกรและเกิดความ
Objective) หากทํางาน
ภาคภูมใิ จ (3) การขอครือ่ งราชอิสริยาภรณใหลูกนองที่ทาํ คุณประโยชนใหประเทศชาติ เชน กรณี
เพื่อ Serve บุคคลใด
เหตุการณสึนามิ หน.สนจ. ขอเครื่องราชชั้น ดิเรกคุณาภรณใหลูกนองทุกคน
บุคคลหนึ่งหรือทํางาน 3. sound procedure มีการวางระบบงาน โดย (1) การทํางานใหมลี ักษณะเปน Value Chain โดยเนนที่
เพื่อกลุมงานใด กลุมงาน
ความรวมมือ (cooperation) เพื่อเปาหมายรวมขององคกร ไมใชทําเพื่อคนหนึ่งคนใด หรือกลุมงานใด
หนึ่ง ทํางานแบบฝายใคร
จะสอนลูกนองวาการทํางาน ของ จนท.ทุกคนถือเปนหวงโซแตละขอ ถางานในความรับผิดชอบของ
ฝายมัน แทนที่จะทํางาน
จนท คนใด ไมสําเร็จ ยอมสงผลกระทบตองานอื่น ๆในภาพรวม
เพื่อสํานักงานจังหวัด
(2) การติดตอสื่อสาร (Communication) เปนสิ่งสําคัญ จะตองรายงาน หน.โดยตรงโดยไมผานบุคคลที่ 3
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ไดอยาง
เหมาะสม

44
รูปแบบ ปญหาขององคกร/ความจําเปนที่
ทีม
ตองใชทีมงาน

วิธีการสรางทีมงาน

7. การขาดแรงจูงใจ
ซึ่งอาจทําใหการสื่อสารเกิดความคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง นําไปสูปญหาความขัดแยงในองคกร
(Incentive motivation) 4. มีการประเมินพฤติกรรม Regular Review ใหความสําคัญกับ (1) การ ประเมินผล (Evaluation) ไม
เชน สิทธิประโยชน การ
ประเมินผลเพียงครั้งเดียวเมือ่ งานเสร็จ แตจะมีการประเมินระหวางการทํางาน On-going Evaluation
พิจารณาความดี
โดยนําปญหามาหารือรวมกันเพื่อหาแนวทางแกไขใหทนั เวลา เนื่องจากปญหาบางเรื่องหากปลอยไว
ความชอบ รางวัล สิ่ง
อาจกลายเปนความขัดแยง เชน กรณีการรับบริจาคเงินจากเหตุการณสนึ ามิ ซึ่งเดิมมีกระบวนการยุง ยาก
ตอบแทน สิ่งจูงใจ การ
และอาจนําไปสูค วามเขาใจที่คลาดเคลื่อนตอภาพลักษณความโปรงใสของจังหวัด จึงไดมาหารือ
ยกยองเกียรติลูกนอง
ทบทวนรวมกันและปรับวิธกี ารทํางานเสียใหม
5. การพัฒนาบุคลากร (Individual development) จาก (1) จัดทําคูมือการทํางาน เชน คูมือการรับรองแขก
ผูใหญในพืน้ ทีจ่ ังหวัดภูเก็ต (2) การสรางทายาทในการทํางานใหแกลูกนอง ถายทอดความรูจากบุคคล
หนึ่งสูบุคคลหนึ่ง (3) การใช case study model เพื่อประโยชนในการศึกษาของขาราชการใหม (4) KM
เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการทํางานตาง ๆใหแกบุคลากรในหนวยงาน ไดนาํ ไปใชประโยชน
โดยสรุป ทีเ่ ห็นไดชัดเจน คือ มีการสรางทีมงานในแนวดิง่ เปนทีมของ หน.สนจ (ทีม สนจ) และมีการ
สรางทีมงานแนวขางอยางชัดเจน โดยแบงทีมจากการเอางานเปนตัวตัง้ การแบงงานจะแยกประเภทของ
งานออกเปน งานรับแขกผูใหญ งานประชุมสัมมนาระดับประเทศ งานตอนรับ นรม./รมว./ทูตานุทูต/ แขก
ตางประเทศ และงานเกี่ยวกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร หลังจากนั้นจึงสลายขั้วการเปนกลุมงาน/ฝาย และ
จัดคนลงตามความเหมาะสม แตละทีมมี หน.ทีมและมีการกระจายอํานาจและใหอิสระในการบริหารจัดการ
 หาใหขอรับคําปรึกษาจากหน.สนจ.
และการประสานงานระหวางกลุมอยางที่ชดั เจน หากมีปญ
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โครงการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลความรู้เทคนิคการพัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
-------------------------๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ ด้ ว ยบริ บ ทความเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งหลากหลายมิ ติ ใ นปั จ จุ บั น ไม่ ว่ า จะเป็ น การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สถานการณ์ความขัดแย้งในสังคม ยาเสพติด การขาด
ความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ รวมทั้งภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ ฯลฯ ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ภารกิ จ ของกระทรวงมหาดไทยในการ “บํ า บั ด ทุ ก ข์ บํ า รุ ง สุ ข ” ให้ กั บ ประชาชน โดยเฉพาะสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีข้าราชการปฏิบัติงานประจําอยู่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อทําหน้าที่
สนั บ สนุ น ด้ า นนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ และการประสานราชการให้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ในส่ ว นกลางคื อ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย และส่วนภูมิภาคคือผู้ว่าราชการจังหวัด
ในการบริหารราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อตอบสนองต่อบริบทของความ
เปลี่ยนแปลงข้างต้น ปัจจัยความสําเร็จ ได้แก่ การมีทีมงานที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ
มีความร่วมแรงร่วม
ใจ ความสามัคคีพร้อมเพรียงในการทํางานเพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายสูงสุดร่วมกัน แม้ในภาวะจํากัด
จากความไม่สมดุลของอัตรากําลังและงบประมาณก็ตาม
๑.๒ สถาบันดํารงราชานุภาพในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและบริหารจัดการ
ความรู้ ได้ทําการศึกษาสํารวจความคิดเห็นและความต้องการความรู้ในการปฏิบัติงานของข้าราชการสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยได้วิเคราะห์ปัญหาความรู้/ทักษะการทํางานใน
ภาพรวมของข้าราชการ พบว่าความรู้/ทักษะการทํางานเป็นทีม ความร่วมแรงร่วมใจ และการขาดความ
สามัคคีในหมู่คณะเป็นปัญหาที่สําคัญประการหนึ่งในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ซึ่งความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงานที่เป็นความต้องการของข้าราชการคือเทคนิควิธีหรือวิทยาการบริหารสมัยใหม่
๑.๓ จากผลการสํารวจความต้องการความรู้ของสํานักงานจังหวัดทั่วประเทศพบว่าข้อมูล ความรู้
(Tacit Knowledge) ที่สําคัญประการหนึ่งที่ข้าราชการต้องการให้สถาบันดํารงราชานุภาพดําเนินการจัดเก็บใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ คือ เทคนิคการสร้างทีมงาน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สํานักงานจังหวัด
๑.๔ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กําหนดให้การทํางานเป็นทีม(Teamwork) เป็นสมรรถนะ
หลักของข้าราชการทุกตําแหน่งและสายงาน
๑.๕ เพื่อตอบสนองต่อสภาพปัญหาและความต้องการความรู้ของข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย รวมทั้งส่งเสริมให้ข้าราชการมีสมรรถนะในการทํางานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการ
สนับสนุนความพร้อมด้านความรู้และทักษะการปฏิบัติงานของข้าราชการ สถาบันดํารงราชานุภาพ จึงได้จัดทํา
โครงการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลความรู้เทคนิคการพัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔
ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลความรู้ Tacit Knowledge จากข้าราชการที่มีทักษะ โดดเด่น
ด้านการพัฒนาทีมงานของสํานักงานจังหวัดซึ่งมีภารกิจในการอํานวยการ ประสาน และสนับสนุนงานใน
อํานาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ในลักษณะบอกเล่าประสบการณ์
(Story Telling) และนํามา
วิเคราะห์และสังเคราะห์สรุปเป็นเทคนิคการพัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ในรูปของเอกสารความรู้ (Explicit
Knowledge)

๒

๒.๒ เพื่ อ เผยแพร่เ อกสารความรู้ (Explicit Knowledge) เกี่ย วกับเทคนิคการพัฒนาที มงานที่ มี
ประสิทธิภาพให้แก่สํานักงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ศึกษา และใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร
๓. กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการในส่วนภูมิภาคที่มีทักษะโดดเด่นด้านการพัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยผู้ว่า
ราชการจังหวัดและหัวหน้าสํานักงานจังหวัด จํานวนโดยประมาณ ๒๐ คน เพื่อเป็นผู้ให้ข้อมูลความรู้ Tacit
Knowledge เกี่ยวกับเทคนิควิธีการทํางานที่ประสบความสําเร็จ
๔. วิธีดําเนินการ
๔.๑ เลือกประเด็นปัญหาเกี่ยวกับความรู้และทักษะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานจากผลการสํารวจ
ความคิดเห็นและความต้องการความรู้ในการปฏิบัติงานของข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อ
จัดเก็บข้อมูลความรู้ Tacit Knowledge จากบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
๔.๒ กําหนดและคัดเลือกบุคลากรกลุ่มเป้าหมายจากข้าราชการที่มีทักษะโดดเด่นในงานด้านการ
พัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเปนผูใหขอมูลเทคนิควิธีการทํางานที่ประสบความสําเร็จ
๔.๓ จัดทํากรอบเนื้อหาประเด็นคําถามที่ใช้จัดเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ให้สอดคล้องกับทักษะ
ด้านการพัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
๔.๔ จั ด ทํ า ปฏิ ทิ น การปฏิ บั ติ ง านและประสานงานกั บ จั ง หวั ด และกลุ่ ม เป้ า หมายที่ จ ะขอรั บ การ
สัมภาษณ์
๔.๕ ดําเนินการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลความรู้ Tacit Knowledge ให้ครบถ้วน
๔.๖ นําข้อมูลความรู้ที่ได้จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับทักษะด้านการพัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพ มา
วิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลสรุปจําแนกเป็นรายเทคนิค วิธีการ พร้อมกรณีตัวอย่าง เพื่อใช้ในการจัดทํา
เอกสารความรู้ (Explicit Knowledge) ต่อไป
๔.๗ รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการให้ผู้บริหารทราบ
๕. ระยะเวลาดําเนินการ
มิถุนายน – กันยายน ๒๕๕๔
๖. งบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ผลผลิตสนับสนุนและอํานวยการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ มีประสิ ทธิภาพและเป็นธรรม รหัสงบประมาณ ๑๕๐๐๒๘๒๐๐๓๐๐๐๐๐๐ พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบงานและฐานความรู้ รหัสกิจกรรมหลัก ๑๕๐๐๒๑๐๐๐F๑๘๑๙ รหัสกิจกรรมย่อย ๑๐๐F๑๘๑๙๒๐๓ งบ
ดําเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุของสถาบันดํารงราชานุภาพ จํานวน ๑๘๕,๐๐๐ บาท ( หนึ่ง
แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ถัวจ่ายได้ทุกรายการ (รายละเอียดตามบัญชีประมาณการ)

บัญชีรายชื่อข้าราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ที่กําหนดเป็นกลุ่มเป้าหมายในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลความรู้
เทคนิคการพัฒนาทีมงาน (การเสริมสร้างทีมงานในสํานักงานจังหวัด)
ที่

ชื่อ -สกุล

ตําแหน่ง

หมายเหตุ

๑ นายชวน ศิรินันท์พร

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

๒ นายจําลอง โพธิ์สุข
๓ นายณฐพลษ์ วิเชียรเพริศ

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ปัจจุบันดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยเขต 8
รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

๔ นางสุมิตรา ศรีสมบัติ
๕ ว่าที่ ร.ต. เลิศเกียรติ
วงศ์โพธิพันธ์
๖ นายอดิศร พิทยายน
๗ นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์
๘ นายธนากร อึ๊งจิตรไพศาล
๙ นายคุมพล บรรเทาทุกข์
๑๐ นายสมฤกษ์ บัวใหญ่
๑๑ นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร
๑๒ นายเดชฤทธิ์ ปัญจะมูล
๑๓ นายกาศพล แก้วประพาฬ
๑๔ นางปรียา ปาลิโพธิ
๑๕ นายวีรพงศ์ แก้วสุวรรณ
รวมทั้งสิน้ ๑๕ คน

ปัจจุบันดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา

รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด
เชียงราย
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด
เชียงใหม่
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดแพร่
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดขอนแก่น
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด
หนองคาย
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด
นครสวรรค์
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด
ปราจีนบุรี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดยะลา

ปัจจุบันดํารงตําแหน่งรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดน่าน
ปัจจุบันดํารงตําแหน่งรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่

ปัจจุบันดํารงตําแหน่งหัวหน้าสํานักงาน
จังหวัดอุทัยธานี
ปัจจุบันดํารงตําแหน่งหัวหน้าสํานักงาน
จังหวัดอุดรธานี
ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ปัจจุบันดํารงตําแหน่งหัวหน้าสํานักงาน
จังหวัดระยอง
ปัจจุบันดํารงตําแหน่งรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปัจจุบันดํารงตําแหน่งรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดนราธิวาส

คณะผูจัดทํา
1. ที่ปรึกษาโครงการ
1.1 นายสงวน ธีร ะกุล ผูเ ชี่ย วชาญเฉพาะดา นนโยบายและแผน สถาบั น ดํารงราชานุภาพ
1.2 นายประเสริฐ แยมสรวล ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานแผนพัฒนาและสงเสริมการบริหาร
ราชการจังหวัด สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด

2. คณะผูสัมภาษณและจัดเก็บขอมูล
2.1 นายสงวน ธีระกุล ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผน สถาบันดํารงราชานุภาพ
2.2 นายประเสริฐ แยมสรวล ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานแผนพัฒนาและสงเสริมการบริหาร
ราชการจังหวัด สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด
2.3 นางสาวดวงพร บุญครบ ผูอํานวยการสวนวิจัยและพัฒนา สถาบันดํารงราชานุภาพ
2.4 นางณิทฐา แสวงทอง ผูอํานวยการสวนพัฒนาและบริหารจัดการความรู สถาบัน
ดํารงราชานุภาพ
2.5 นางณิรมล เกิดแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สถาบันดํารงราชานุภาพ
2.6 นางสาวฉัฏฐาทิพ มุสิกวงศ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สถาบัน
ดํารงราชานุภาพ

3. ผูวิเคราะห สังเคราะหขอมูลและประมวลสรุป
3.1 นางณิ ร มล เกิ ด แก ว นั ก วิ เ คราะห น โยบายและแผนชํา นาญการพิ เ ศษ สถาบัน
ดํารงราชานุภาพ

4. ผูใหขอเสนอแนะและตรวจสอบกลั่นกรอง
4.1 นายสงวน ธีระกุล ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผน สถาบันดํารงราชานุภาพ
4.2 นางณิทฐา แสวงทอง ผูอํานวยการสวนพัฒนาและบริหารจัดการความรู
สถาบันดํารงราชานุภาพ

5. ผูออกแบบตกแตงภาพ
5.1 นางกาญจนา แจมมินทร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
5.2 นางสาวสุภาพ ปอมมะลัง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

6. ผูออกแบบปก
6.1 นางสาวอัจนา เตชะพันธุ นายชางศิลปชํานาญงาน

