...ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานนั้น นอกจากความรู้ทางวิชาการที่กล่าว
แล้ว ยังมีความรู้ส�าคัญ อีกอย่างหนึ่งที่เป็นของคู่กัน ได้แก่ ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์
ซึง่ อธิบายได้วา่ ในชีวติ ของคนเรา แต่ละคนต้องผ่านพบ เรือ่ งราวและเหตุการณ์หลายหลาก
มากมาย มาตั้งแต่เกิด หลายเรื่อง หลายสิ่งเป็นปัญหา ที่ต้องน�ามาขบคิด หาเหตุผลความ
กระจ่างจริง เพือ่ ยุตแิ ก้ไข ประสบการณ์ในการพิจารณาแก้ปญ
ั หาเหล่านี้ ย่อมสัง่ สม เพิม่ พูน
ขึ้นเป็นความรู้ ความฉลาดอันกว้างขวางลึกซึ้ง ซึ่งถ้ารู้จักน�ามาปรับใช้ควบคู่กับความรู้ทาง
วิชาการ ให้ถูกถ้วนพอเหมาะ พอดี ด้วยความ เพ่งพินิจ โดยละเอียดรอบคอบแล้ว จะยัง
ประโยชน์แก่การปฏิบัติงานอย่างวิเศษสุด...

* พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๒

ค�ำน�ำ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อน
การพัฒนาคนและสังคมเพื่อความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน มีพันธกิจในการพัฒนาคนและสังคม
ให้มีคุณภาพเต็มตามศักยภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง สร้างเสริมเครือข่ายจาก
ทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม พัฒนาองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และระบบการ
บริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคม จัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
เพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิต
ค่านิยมขององค์การ คือ อุทิศตน อาสางาน เอื้ออาทร อ�านวยประโยชน์สุข โดยได้ปัก
ธงงานเป็นยุทธศาสตร์กระทรวง ไว้ ๔ ด้าน คือ สร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสังคม
บนฐานแห่งความพอเพียง เสริมประสิทธิภาพทางสังคมในลักษณะการพัฒนาศักยภาพและ
การสร้างเครือข่าย ผนึกก�าลังทางสังคมจากทุกภาคส่วน และเสริมสร้างธรรมาภิบาล และจัด
ระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
การขับเคลือ่ นนโยบาย กระทรวงได้วางยุทธศาสตร์ปกั ธง ปักหมุดงาน เพือ่ ให้เห็นโครงสร้าง
การด�าเนินงาน กระบวนงาน หลักฐานเชิงประจักษ์ โดยมีเป้าหมายสร้างความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน
ให้พนี่ อ้ งประชาชน ผ่านกลไก ส�านักงาน ศูนย์ สถาน บ้าน นิคม รวม ๓๕๓ หน่วย ผสานพลัง
กับภาคีเครือข่ายภาคประชารัฐ เพือ่ ให้เห็นต้นทาง กลางทาง และปลายทางของการพัฒนาตาม
บทบาทของกระทรวงพม. โดยปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เน้นนโยบาย ๗๔๙ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
เน้นนโยบาย ๘๕๑๑ และนโยบายปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เน้นนโยบาย ๙๕๕
การเคลื่อนงานในมิติพื้นที่ ได้มีข้อเสนอ มุมมอง ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ชวนคิด
ชวนคุยระหว่างทางการพัฒนา เกี่ยวกับเส้นทางการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติให้บรรลุผล
ไว้ในไลน์ผู้บริหารกระทรวง (MSO) มาเป็นระยะ ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าแม้จะเป็นเสียงเล็กๆ
จากมุมหนึ่งของผู้ปฏิบัติงาน แต่สาระที่ “ชวนคิด ชวนคุย” น่าจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคล
แวดล้อมกระบวนงาน ในการน�าไปใช้ประกอบการพิจารณาด�าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ให้ไร้รอยต่อ จึงได้จัดรวบรวมท�าเป็นเอกสารเล่มนี้ขึ้น เพื่อให้มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า
กระทรวงพม. ให้คุณค่า ให้ความส�าคัญ ทุกข้อคิด ความเห็น ความรู้สึก เคลียร์โจทย์ชัด
ไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง รวมทั้งไม่ทิ้งปัญหาอะไรไว้ตามเส้นทางการพัฒนา

( นายไมตรี อินทุสุต )
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
มีนาคม ๒๕๖๐

สำรบัญ

หน้า

ค�าน�า

(๑)

สารบัญ

(๒)

๑. นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวคิด ในการทำางานเพื่อสังคม
๑.๑ หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๑.๒ นโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๙-๕-๕)
๑.๓ ปฏิญญาปากช่อง
๑.๔ มิติงาน Thailand ๔.๐ สังคมต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

๔
๔
๕
๕

๒. แนวทางการบริหารจัดการระบบงานสู่ความสำาเร็จ
๒.๑ การจัดการงานในมิติพื้นที่สู่ความส�าเร็จ
๒.๒ “๕๐ ประการ”…บนเส้นทางการท�างานให้ได้ “เกียรตินิยม”
๒.๓ “ ๔๐ ค�าถาม กับการเตรียมงานรับเสด็จ”
๒.๔ เพิ่งรู้ว่ามีตั้ง ๗ Q
๒.๕ ทัศนคติของคนต่างชาติมองการท�างานของคนไทย

๑๐
๑๔
๒๑
๒๖
๒๘

๓. ชวนคิด ชวนคุย ตามเส้นทางของการพัฒนางานตามนโยบาย
“๒๗ มุมมอง เสียงสะท้อนจากคนท�างานในพื้นที่”

๓๒

๔. บทส่งท้าย “สิ่งที่หวัง ทางที่ไปของงานกระทรวงพม.”
๔.๑ ระบบงาน
๔.๒ ระบบคน
๔.๓ ข้อเสนอแนะ

๖๒
๖๔
๖๔

๑.

นโยบำย ยุทธศำสตร์
มำตรกำรทำงสังคม

๑.๑ หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

๑.๒ นโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ (๙-๕-๕)
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๑.๓ ปฏิญญาปากช่อง1
ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ร่วมกัน
รับรอง “ปฏิญญาปากช่อง” ( Pak Chong Declaration ) เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งปฏิญญาดังกล่าว มีเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนนโยบาย ๙-๕-๕ ( ๓ A )
ของกระทรวงพม.ให้ประสบผลส�าเร็จ

๑.๔ Thailand ๔.๐ เริ่มต้นที่ “สังคมที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย2์
การบรรยายพิเศษเรือ่ งการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติเพือ่ การปฏิรปู ปรองดองและพัฒนา
ประเทศใน ๒๐ ปี ให้กับคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ใน
วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการบรรยายครั้งนี้
1

พลต�ารวจเอก อดุลย์ แสงสิงห์แก้ว รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์. “ปฏิญญาปากช่อง” (PakChong Declaration), การพัฒนาบุคลากรระดับบริหาร
พม. วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดนครราชสีมา
2

สุวทิ ย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี. การบรรยายพิเศษเรือ่ งการขับเคลือ่ น
ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการปฏิรูปปรองดองและพัฒนาประเทศใน ๒๐ ปี วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.
๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ กระทรวงพม. สะพานขาว กทม.
ชวนคิด ชวนคุย.... บนเส้นทางการพัฒนางาน พัฒนาสังคมที่มุ่งสู่ความมั่นคงของมนุษย์
ชวนคิด ชวนคุย.... บนเส้นทางการพัฒนางาน พัฒนาสังคมที่มุ่งสู่ความมั่นคงของมนุษย์
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ได้เล่าถึงภาพรวมตามกรอบของคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการ
ปฏิรปู ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความปรองดอง (ป.ย.ป.) และได้นา� เสนอเนือ้ หาใน
มิติการพัฒนาสังคมและการพัฒนาคน ซึ่งเป็นมิติส�าคัญของการขับเคลื่อน Thailand ๔.๐ และ
เป็นมิติที่มีหลายท่านได้เห็นความส�าคัญ จึงถือโอกาสนี้แชร์แนวคิดกับทุกท่าน
เมื่อโลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ และภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันนั้น ย่อม
กระทบกับคนในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น วัฒนธรรมการอยู่ที่เปลี่ยนไป วัฒนธรรมการท�างาน
ที่เปลี่ยนไป และวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จากพลวัตร
Technological Revolution ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ Human Revolution ด้วย
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาในช่วงแรก แนวคิด Thailand ๔.๐ อาจจะเปิดตัวด้วย
แนวคิดการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี ณ ห้วงเวลานี้แนวคิด Thailand ๔.๐
ได้มีพัฒนาการและจัดท�าเป็นพิมพ์เขียว Thailand ๔.๐ โมเดลดังกล่าวได้ให้น�้าหนักการพัฒนา
ประเทศไทยในมิตเิ รือ่ งคนและสังคม สอดคล้องกับแนวคิดทีท่ า่ นนายกรัฐมนตรีได้ให้ความส�าคัญ
คือ “สังคมที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ส�าหรับโมเดล Thailand ๔.๐ เป็นแนวคิดที่มุ่งจะน�าพา
ประเทศไทยให้พ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง กับดักความ เหลื่อมล�้า และกับดักความไม่
สมดุล เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศโลก ที่หนึ่ง ซึ่งคนทั้ง
ประเทศจะต้องได้รับความมั่นคง หรือมี Human Security ทั้งนี้ไม่ว่าพลวัตรโลกจะเปลี่ยนไป
อย่างไร เราจะอยูไ่ ด้ ถ้ามีการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ตามกรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ดังนั้น แนวคิด Thailand ๔.๐ จึงเริ่มต้นที่ “สังคมที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และ Thailand
๔.๐ เน้นที่ “คน” เน้นที่ “การพัฒนาตนเอง”
แนวคิด Thailand ๔.๐ ไม่ได้จ�ากัดความหรือมองเพียงแต่มิติทางเศรษฐกิจเท่านั้น
แต่มองถึงการพัฒนาคนไทยในสังคมให้มกี ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืน จึงขอเทียบเคียงว่า คนไทย ๑.๐
หมายถึงคนที่เดือดร้อนอยู่ ด้อยโอกาสอยู่ ท�าอย่างไรจะให้คนกลุ่มนี้อยู่รอดได้ ส่วนคนไทย
๒.๐ คือ คนที่พออยู่รอด ท�าอย่างไรจะท�าให้คนกลุ่มนี้ยกระดับเป็นคนไทย ๓.๐ ต่อไป ส�าหรับ
คนไทย ๓.๐ คือ คนที่อยู่ระดับพอเพียง อยู่ได้อย่างปกติสุข และคนไทย ๔.๐ คือ คนที่มีความ
ยั่งยืน มีการพัฒนาตนเองต่อเนื่อง โจทย์ส�าคัญของการพัฒนาประเทศไทย และเป็นโจทย์ใหญ่
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ (พม.) คือ จะท�าอย่างไรให้คนส่วนใหญ่
ของประเทศเป็นคนไทย ๓.๐ และคนไทย ๔.๐ เป็นคนที่อยู่ในระดับพอเพียงและยั่งยืน เพราะ
ทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ของประเทศยังมีความเดือดร้อนอยู่หรือยังอยู่ในระดับพออยู่รอดเท่านั้น
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หากถามว่า คน หรือสังคมมาก่อน เห็นว่าการสร้าง “สังคมที่พึงปรารถนา” เป็นสิ่งที่ต้อง
มาก่อน นัน่ คือ เราต้องสร้างสังคมทีม่ คี วามหวัง สังคมทีเ่ ปีย่ มสุข สังคมแห่งสมานฉันท์ เมือ่ สร้าง
สังคมและคนไทย ๔.๐ แล้ว จึงเกิดความเชื่อมโยงมาที่ วิสาหกิจ ๔.๐ ต้องท�าให้ ทั้งคนได้โอกาส
และคนด้อยโอกาส มีโอกาสพัฒนาตนเองในอาชีพต่างๆของตน เช่น Smart Farmers, Smart
Enterprises ทั้งนี้ Thailand ๔.๐ เน้นไปที่การ
กระจายโอกาส ความมั่งคั่ง รายได้ อ�านาจ กระจายอย่างถ้วนทั่ว ตามที่นายกรัฐมนตรี
มียุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านการพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด โดยกระจายงบประมาณลง ๗๖ จังหวัด กระจาย Growth Engine ทั้งประเทศให้เป็น
Multiple Growth Engine ให้มีพลังการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของตนเอง ซึ่งนับว่ามีโอกาสที่จะ
ขับเคลื่อนประเทศไปได้มาก ตัวอย่างเช่น ทางประเทศจีนก็หารืออยากเชื่อมโยงระดับมณฑล
ของจีนกับกลุ่มจังหวัดของไทย และจากการเข้มแข็งภายในก็น�าไปสู่การบูรณาการไทยกับโลก
ในโมเดล Thailand ๔.๐ ได้กล่าวถึงทิศทางการปรับเปลี่ยนใน ๔ ทิศทางส�าคัญ
ซึ่งขอยกตัวอย่างในมิติของการพัฒนาคนและสังคม ดังนี้
๑) ปรับจากการพึ่งพาเศรษฐกิจโลกเป็นการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายใน :
การสร้างความเข้มแข็งต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับคนไทยใน ๗๖ จังหวัด ให้กับ
คนกลุ่มต่างๆ เพิ่มขึ้นมีความสามารถในการสร้างรายได้ อาชีพ
๒) ปรับจากการเน้นการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์เป็นการผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรม : ตัวอย่าง
เช่น การเชื่อมโยงเรื่องสังคมผู้สูงอายุ กับอุตสาหกรรมผู้สูงอายุ (Ageing Industry)
ซึ่งในโมเดล Thailand ๔.๐ ให้ความส�าคัญเรื่องเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็น Health,
Wellness, Medical Services โดยอาจมองว่าเป็นการรองรับทั้งผู้สูงอายุไทย และ
คนทั้งโลก หรือกรณีการพัฒนาหุ่นยนต์ Internet of Things เพื่อคนพิการและ
ผู้สูงอายุ กระทรวง พม. น่าจะเข้ามามีบทบาทร่วมขับเคลื่อนกับกระทรวงทางด้าน
เศรษฐกิจ เพราะสุดท้ายเรือ่ งต่างๆ มาจบลงทีต่ วั คน ท�าอย่างไรจะช่วยอ�านวยความ
สะดวกในชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้กับคน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ มีครอบครัวที่อบอุ่น เป็น
Smart Family เป็นต้น
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๓) ปรับจากการเน้นเงินทุนและทุนทางกายภาพ เป็นการเน้นทุนมนุษย์และเทคโนโลยี :
โดยเรือ่ งนีจ้ ะมีการปรับเปลีย่ นไปสู่ Socio-Technical System เน้นทีท่ นุ มนุษย์และ
เทคโนโลยี ลดข้อจ�ากัด (relaxing constraints) และท�าให้คนรู้เท่าทันเทคโนโลยี
ด้วย
๔) ปรับจากการกระจุกของความมั่งคั่ง และโอกาส เป็นการกระจายของความมั่งคั่ง
และโอกาสในประเด็นนี้ถือว่าเป็นบทบาทภารกิจส�าคัญของกระทรวง พม. อยู่แล้ว
และเป็นโจทย์สา� คัญของประเทศ บทเรียนราคาแพงในอดีตของประเทศไทย คือเน้น
น�้าหนักการพัฒนาประเทศไปที่ด้านเศรษฐกิจ ท�าให้เกิดผลกระทบอย่างมาก ใน
โมเดล Thailand ๔.๐ จึงเน้นการพัฒนาสมดุลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งเรื่อง
ความ มั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ความอยู่ดีมีสุขของสังคม การรักษ์สิ่งแวดล้อม ศักยภาพ
และคุณค่าของมนุษย์ โดยห้วงเวลาต่อจากนีไ้ ป จะเอาเรือ่ ง “คน” เป็นจุดตัง้ ต้น นัน่
คือ เน้นน�า้ หนักเรือ่ งศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ ให้ “คน” น�า และ “เศรษฐกิจ”
ตามเพื่อให้ คนไทยเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศไทยที่ มั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน นั่นคือ มีความมั่งคั่งผ่าน Growth Engine มีความมั่นคงผ่าน Inclusive
Growth Engine คนด้อยโอกาสได้รับโอกาสและแต้มต่อ และมีความยั่งยืนผ่าน
Sustainable Growth Engine ท�าให้คนอยูก่ บั สังคม สิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน ภาพนี้
ก็จะกลายเป็นภาพสังคมที่พึงปรารถนา นั่นคือ เป็นสังคมที่สามารถ น�าไป สู่ความ
มั่งคั่ง เป็นสังคมแห่งโอกาส น�าไปสู่ความมั่นคง และเป็นสังคมที่ยั่งยืนเกื้อกูลกัน
น�าไปสู่ความยั่งยืน ครบถ้วนตามวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ปี ๒๕๖๐ นี้เป็นปีที่ท่านนายกฯ อยากให้เป็นปีแห่งการ “ปฏิรูป ยุทธศาสตร์ และการ
ปรองดอง” สิง่ เหล่านีถ้ กั ทอกัน โดยทีก่ ารสร้างความสามัคคีปรองดอง เป็น Common Ground
หรือเป็นเงือ่ นไขจ�าเป็นทีส่ า� คัญ แต่การสร้างความสามัคคีปรองดองเท่านัน้ ไม่พอทีจ่ ะขับเคลือ่ น
ประเทศไทยไปข้างหน้า ดังนั้นจึงต้องมี “ยุทธศาสตร์ และการปฏิรูป” เป็น Common Goals
ด้วย ณ วันนี้มีความแตกแยกแตกต่าง ไม่ใช่แค่เรื่องความขัดแย้งทางการเมือง หากแต่เป็นเรื่อง
ความเหลื่อมล�้าทางสังคม เป็นเรื่องเชิงโครงสร้าง เพราะฉะนั้นต้องสร้าง Common Ground
และ Common Goals ขึ้นมา ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
และภาคส่วนต่างๆ ทุกภาคส่วนจะมีบทบาทส�าคัญมากในการช่วยขับเคลื่อน และลดความ
เหลื่อมล�้าอย่างมีนัยยะ
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Thailand ๔.๐ จะมี ๑๐ ประเด็นยุทธศาสตร์และนโยบายระดับบัญชาการ หรือ
PM Agenda ประกอบไปด้วย ๕ วาระยุทธศาสตร์ ได้แก่ เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑
สร้างวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม,พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมและภาคบริการเป้าหมาย,
เสริมความเข้มแข็งผ่าน ๑๘ กลุม่ จังหวัดและ ๗๖ จังหวัด, การเชือ่ มประเทศไทยสูป่ ระชาคมโลก
และต้องมีโครงสร้างพืน้ ฐานทีด่ ี ๔ ด้าน ไม่วา่ จะเป็นโครงสร้างพืน้ ฐานทางกายภาพ โครงสร้างพืน้
ฐานเชิงเครือข่าย โครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา โครงสร้างพื้นฐานทางสังคม และวาระที่ส�าคัญ
สุดท้ายคือ การปฏิรูปกลไกการบริหารจัดการ ส�าหรับการขับเคลื่อน ๑๐ ประเด็นยุทธศาสตร์
และนโยบายระดับบัญชาการ หรือ PM Agenda ได้มีกรอบการขับเคลื่อน ทั้งเรื่อง ซ่อม
สร้าง เสริม เพือ่ รักษาสถานภาพปัจจุบนั และเตรียมการสูอ่ นาคต คณะกรรมการบริหารราชการ
แผ่นดินตามกรอบการปฏิรปู ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความปรองดอง หรือ ป.ย.ป.
เน้นเรือ่ งการถักทอเรือ่ งต่างๆ เข้าด้วยกัน ตัง้ แต่วาระการพัฒนา (PM Agenda) วาระการปฏิรปู
กลไกประชารัฐ ซึ่งล่าสุดได้มีการเพิ่มคณะท�างาน ประชารัฐด้านสังคม (E๖) เพิ่มขึ้นมา
วาระการปฏิรูป ยุทธศาสตร์ และการสร้างความสามัคคีปรองดองได้ถูกฝังเข้าไปอยู่ใน
กลไกที่ส�าคัญของประเทศผ่าน ป.ย.ป. แล้ว สุดท้ายนี้ ผมจึงขอเน้นย�้าว่า โมเดล Thailand
๔.๐ มีจุดเน้นอยู่ที่ “คน” และ “สังคม” ไม่ใช่แค่การมองแต่การพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้นครับ
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๒.

แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
ระบบงำนสู่ควำมส�ำเร็จ

ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ ได้ให้นโยบาย
หลักคิดแนวปฏิบัติ และมุมมอง ในการบริหารจัดการระบบงานสู่ความส�าเร็จ ไว้อย่างน่าสนใจ
ยิ่ง จึงได้น�ามารวบรวมบางประเด็นงานไว้ เพื่อประกอบการน�าเสนอการชวนคิด ชวนคุย ใน
มิติงานด้านสังคม ดังนี้
๒.๑ การจัดการงานในมิติพื้นที่สู่ความสำาเร็จ
นายไมตรี อินทุสุต3 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบ
แนวทางการบริหารจัดการระบบงานสู่ความส�าเร็จในระดับพื้นที่ ไว้ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน
๒๕๕๙ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร รวม ๒๐ ประเด็นงาน ดังนี้
๑. ขึงตรึง A ๓ จ�านวน ๕ ประการให้จงมั่น บนแนวคิดของ One Home ( อบอุ่น อารี
เหมือนคนในครอบครัว ) โดยเฉพาะในจังหวัดใหญ่ที่มีหน่วยงานจ� านวนมาก
มอบส�านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ไปย่อย จ�า เตือน ขยับ เคลื่อน อาทิ
๑.๑ เป็นพระเอก นางเอก ในใจผู้ว่าราชการจังหวัด
๑.๒ ข้ อ มู ล ทางสั ง คม Social Map น� า มาใช้ เ คลื่ อ นงาน มอบนางวั น เพ็ ญ
สุวรรณวิสิฏฐ์ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นเจ้าภาพ
๑.๓ เครือข่ายประชารัฐ ให้บริหารยุทธศาสตร์ เพื่อให้เครือข่ายภาคประชารัฐเข้า
มามีสว่ นร่วมเป็นเพือ่ นร่วมทางกับพม. มอบหัวหน้าผูต้ รวจราชการกระทรวง
เป็นเจ้าภาพ โดยกระทรวงจะ Kick Off วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
๑.๔ อ�าเภอกับท้องถิ่น ต้องท�างานคู่ไปกับพม. ให้แบ่งหน่วยกระจายอ�าเภอกับ
หน่วยงานกระทรวงพม.ในจังหวัด
๒. ลูกค้า และผู้รับบริการ เป็นคนส�าคัญ ต้องเน้นคุณภาพบริการ ส่งต่อ เข้าใจ เข้าถึง
ฟูมฟักเกื้อกูล ประคอง เน้นคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
3

ไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, แนวทาง
การบริหารจัดการระบบงานสู่ความส�าเร็จในระดับพื้นที่, วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ
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๓. สานสัมพันธ์กบั หน่วยงานใกล้เคียงและเครือข่าย ทัง้ สสจ. วธ. สพฐ. สพป. ท่องเทีย่ ว
และกีฬา คณะกรรมการ และโดยเฉพาะท้องถิน่ จังหวัด ทีพ่ มจ.ควรเข้าไปร่วมประชุม
ประจ�าเดือนด้วย
๔. ผูว้ า่ ราชการจังหวัด รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด ใช้หลักคิด “ครองใจเรา ประทับใจท่าน”
ไปรัดเอวผู้ว่าราชการจังหวัด รัดใจนายกเหล่ากาชาด เป็นที่รักของผู้บริหารจังหวัด
ให้ได้
๕. พิ-กา-รา เป็นงานที่มีความเปราะบาง อ่อนไหว แม้มีศูนย์บริการคนพิการจังหวัด
แต่การบริหารอยูท่ สี่ า� นักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด (พมจ.)
ให้คุยกัน
๖. ชรา-บาล เป็นงานที่ต้องเจาะจงและโฟกัส อะไรที่เกี่ยวข้อง ต้องบริหารให้เป็นภาพ
เดียวกันเพราะข้างบนแม้มีหลายชื่อ แต่ข้างล่างเป็นนามสกุลเดียวกัน
๗. หลักการท�างาน เน้นครอบครัวต้องอบอุน่ และเข้มแข็ง น�าไปสูช่ มุ ชนเข้มแข็ง โดยให้
ค�านึงถึงบริบทของพื้นที่ อาทิ ชาวเล ชาวเขา ครอบครัวทั่วไป ทักษะที่ใช้ก็จะแตก
ต่างกัน
๘. งาน งบ ระบบ คน ต้องเชือ่ มแนวดิง่ แนวราบ ทัง้ ระบบ คน วิชาการ วิทยาการ วิทยา
ยุทธวิจัย ควรน�าวิจัยของส�านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการมาใช้ประโยชน์
และมีกลไกแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในพื้นที่ อาทิ ภัยหนาว ภัยแล้ง ภัยน�้าท่วม
๙. ค�าพร ค�าพระ ค�าไทย เป็นกลไกสร้างความยึดเหนี่ยวองค์กร อะไรก็ได้ที่คิดร่วมกัน
เป็น แสงส่องน�าทางคุณค่าองค์กร ทุกเดือนควรมีสินค้าเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
๑๐. สะสาง สะอาด สะดวก สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ให้ทุกหน่วยด�าเนินการปรับภูมิ
ทัศน์และทัศนียภาพให้สวยงาม สถานที่ให้ดูดี สีไม่ตก หญ้าไม่รก ห้องน�้าสะอาด
โดยทุกหน่วยจะถูกประเมิน
๑๑. ทุกคนคือผู้น�าหน่วย น�าองค์กร อย่าท�าวงแตก อย่าไปกดดันผู้ใต้บังคับบัญชา
จะท�างาน ไม่สนุก กระทบกระทั่งจิตใจกัน ต้องบริหารเสน่ห์ สร้างความรัก
ความผูกพัน อย่าสร้างความหมางเมิน หรือมีปากเสียงกัน
๑๒. สร้างทีม สร้างแรงบันดาลใจ ท�างานคนเดียวไม่ได้ ใครท�าดีต้องมีรางวัลให้ รวมทั้ง
การพูดจา การเสริมแรง เสริมพลัง ปั้นเร้าน�้าใจ และสายสัมพันธ์
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๑๓. “๗ Q” คือ EQ IQ MQ AQ SQ CQ PQ ต้องมีครบ เก่ง + รู้อยู่คนเดียวไม่ได้
ไม่ใช้นามสกุล “เจ้าอารมณ์” ต้องครองคน ครองตน ครองงาน ใช้ทางสายกลาง
ให้มีความสมดุลย์ มีเหตุมีผลและมีความสุข
๑๔. มีแผนปฏิบัติการ แผนวาระงานที่สอดคล้องกันทั้งปี ต้องจัดท�า และมีเจ้าภาพ
รับผิดชอบ
๑๕. งบ - ประ - มาณ ต้องตรงไป ตรงมา อย่าผิดพลาด กระดาษมีแต่ผิดที่ผิดเวลา การ
ปรึกษาต้องตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่ง เวลาผิดจะผิดหมด คนตรวจไม่เคยท�า
แต่คนท�าแข่งกับเวลา
๑๖. หมั่นรายงานผลการด�าเนินงาน วิธีการรายงานใช้ได้หลายวิธี อาทิ ผ่านกองตรวจ
ราชการ (กตร.) ผ่านไลน์ผู้บริหารกระทรวง ( MSO ) และรวมถึงไลน์ส่วนตัวปลัด
กระทรวง พม.
๑๗. ครู สิ่งที่ด�ารงคงอยู่ ต้องท�าคู่มือ สร้างต�าราให้เป็นต�านาน ส�านักงานส่งเสริม
และสนับสนุนวิชาการ (สสว.) ท�าไว้มาก แต่ยังขาดการเผยแพร่ให้กว้างขวาง
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อมวลชน เพื่อให้เกิด Impact
๑๘. Infographics ๔ แผ่นหลัก และ ๑๒ แผ่นย่อย ของหน่วยงาน อาทิ กาฬสินธุ์
พิษณุโลก ให้น�ามาใช้เป็นต้นแบบเดียวกัน เพื่อน�าเสนอข้อมูลงานในภาพรวม โดย
เฉพาะทีท่ า่ นรัฐมนตรีจะไปตรวจเยีย่ ม แต่ละพืน้ ทีม่ ปี ระเด็นงานอะไรทีโ่ ดดเด่นก็ให้
ระบุเพิ่ม อาทิ พมจ.กาฬสินธุ์ที่ได้รับงบยุทธศาสตร์จังหวัดสนับสนุน๑๐ ล้านบาท
ต้องน�ามาแบ่งปันยุทธศาสตร์ และยุทธวิธีกัน ท�าอย่างไรถึงบริหารเสน่ห์ได้ส�าเร็จ
โดยไม่ต้องใช้งบจากส่วนกลาง เป็นต้น
๑๙. สุจริตเป็นเกราะบัง ความโปร่งใสให้ปรากฏ ฝากเน้นใน ๕ เรื่อง คือ งบการช่วย
เหลือในกรณีฉุกเฉิน ค่าคอมมิชชั่น การจัดจ้างบริษัท ORG. การจัดอบรม ประชุม
สัมมนา และการไปต่างประเทศ
๒๐. ความมั่นคงของมนุษย์สุดกว้างและไกล มี ๑๒ มิติงาน ให้ทุกหน่วยไปด�าเนินการ
ให้ครอบคลุม ตอบโจทย์ ทั้ง ๑๒ มิติ
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กลยุทธ์การบริหารจัดการระบบงานสู่ความส�าเร็จ
นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้สอนงาน
สอนแนะ สอนเสริม ยุทธวิธี และกลยุทธ์ สูค่ วามส�าเร็จในการบริหารจัดการงานตามนโยบาย
เพิ่มเติมไว้ว่า
๑. ต้องสานสัมพันธ์กับสื่อมวลชน
๒. เป็นมือขวาของนายกเหล่ากาชาดให้ได้
๓. เป็นนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ ต้องท�างานเป็น ไม่ใช่แค่ท�างานได้ อาทิ การ
รายงานความช่วยเหลือตามระเบียบฯว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินแม้ระเบียบก�าหนดช่วยได้ไม่เกิน ๒,๐๐๐
บาท แต่ไม่ควรระบุจ�านวนเงิน เพราะสิ่งที่กระทรวงพม.ช่วย มีทั้งในรูปแบบ In
cash In Kind และ In Services ที่ไม่สามารถประเมินเป็นตัวเงิน โดยให้ระบุว่า
ได้ด�าเนินการช่วยเหลือตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
๔. กรณีมีปัญหา มีข้อสงสัย ให้มาพบ และปรึกษาปลัดกระทรวงพม. ได้ตลอดเวลา
๕. ปลัดกระทรวงพม. จะลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียน เรียนรู้ และสร้างขวัญ ก�าลังใจ ให้ผู้
ปฏิบัติงานส�านักงาน ศูนย์ สถาน บ้าน นิคม ทั้ง ๓๕๓ หน่วย การท�างานฝากทุก
คนท�าตัวให้เบา เป็นที่ปรารถนาของเพื่อนร่วมงาน
๖. ปลัดกระทรวงพม. จ�าง่ายลืมยาก หากเสนอข้อมูลไม่ถกู ต้อง ให้รบี มารายงานเพือ่
การแก้ไข
๗. จังหวัดใดมีประเด็นงานส�าคัญ เร่งด่วน หรืองานที่เป็นโจทย์ยาก กับผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือรองผูว้ า่ ราชการจังหวัด ให้มาปรึกษาปลัดกระทรวงจะช่วยเคลียร์โจทย์
๘. เดือนมกราคม ๒๕๖๐ จะมี Video Conference กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสาย
งานด้านสังคมเพือ่ ช่วยเสริมแรง เสริมพลังการท�างานของทีมกระทรวงพม.ในพืน้ ที่
๙. งานท้องถิ่นทั่วประเทศ ส�านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ (สสว.) ๑ – ๑๒
ได้จัดท�า ๒๔ องค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) ต้นแบบไว้ กระทรวงจะน�ามา
ต่อยอดขยายผล เพือ่ มอบให้อบต. รับเทคนิค ทักษะ เพือ่ เป็นแต้มต่อให้ทมี พม.ใน
พื้นที่งาน
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๒.๒ “๕๐ ประการ”…บนเส้นทางการทำางานให้ได้ “เกียรตินิยม”

ไมตรี อินทุสุต4

ในสังคมภูมิภาคที่ไม่ใช่สังคมเมืองหลวง กับที่ไม่ใช่สังคมเมืองใหญ่ กล่าวโดยรวมแล้วยัง
เป็น“สังคมเมืองไทย” ที่จะเป็นในชนบท หรือ “หัวเมือง” บรรดาเหล่าข้าราชการ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ของรัฐ นับเป็นก�าลังส�าคัญในระบบราชการภูมิภาคที่มีคุณลักษณะ วิถีชีวิต
มีความคิดอ่านในอีกบริบทหนึ่ง แตกต่างจากบุคลากร ในส่วนกลาง หรือเมืองใหญ่ ข้าราชการ
เหล่านี้ล้วนเป็นกลไกของผู้บริหาร คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการ (CEO) และผู้บริหาร
ท้องถิ่นระดับต่างๆ ในการขับเคลื่อนงานให้เป็นไป ตามนโยบายของรัฐบาล
ปัจจัยเกื้อหนุนในการท�างานได้ดี หากบุคลากรท่านนั้นได้มีพื้นภูมิที่เกื้อหนุน มีภูมิสังคม
ทีเ่ อือ้ อ�านวย โดยเฉพาะการได้ทา� งานในจังหวัดบ้านเกิด จังหวัดทีม่ ภี มู ลิ า� เนาของครอบครัว การ
มีครอบครัวอบอุ่น มีองค์กรที่รื่นรมย์ เต็มไปด้วย “ความรักความผูกพัน” ย่อมท�าให้ทรัพยากร
บุคคลนั้นมีความมุ่งมั่นในการท�างาน มีความหวังก�าลังใจ
มีสมรรถนะทีด่ กี ว่าบุคคลทีต่ อ้ งวิง่ ไป-กลับ บ้าน หรือภูมลิ า� เนา หรือชานกรุง กับกรุงเทพฯ
ปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ย่อมมีส่วนผลักดันให้การท�างานได้เป็นผลดี ไม่ว่าจะเป็นต�าแหน่งหน้าที่ที่
เหมาะสม มีความถนัด ผูบ้ งั คับบัญชา เพือ่ นร่วมงาน ทีมงาน ล้วนแล้วแต่เข้ากันได้ดี รางวัลจูงใจ
หรือเส้นทางความก้าวหน้าที่ มีมาก การท�างานให้มปี ระสิทธิภาพเบือ้ งต้น ไม่ตอ้ งอาศัยหลักวิชา
ที่ซับซ้อน ขอให้ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม ของครอบครัว ชุมชน องค์กร หนุนเสริมก็สามารถไป
ถึงดวงดาวได้แล้วครึ่งหนึ่ง
เส้นทางทีน่ า� ไปสูค่ วามเป็นเกียรตินยิ ม มีนกั วิชาการเคยให้ขอ้ สังเกตว่า ปัจจุบนั ข้าราชการ
หลายส่วนมักท�างานเพียงผ่าน ๆ (มิได้ระบุว่าเช้าชาม เย็นชาม) แต่ให้มันหมดเวลาไป ใช้งบ
ประมาณเสร็จ ก็เสร็จกัน จะคุ้มค่าหรือไม่จะไม่สนใจ มีกระบวนการที่ยืดยาวท�าตามแบบ
เรื่อง เดิม ๆ ที่ท�ากันมา ที่เขาเรียกว่า ท�าเพียงเสร็จ (outputs) แต่ไม่ได้ค�านึงถึงท�าให้ส�าเร็จ
(outcomes) คือต้องเกิดผลประโยชน์ตอ่ ราชการ สามารถให้ตอบค�าถามเชิงปริมาณและคุณภาพได้
4

ไมตรี อินทุสุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีษะเกษ, ๒๕๕๑, อ้างอิงจากหนังสือ “รักคิด
รักคน รักงาน ๕๐ ประการบนเส้นทางเกียรตินยิ ม, หน้า ๓-๖
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แล้วชาวบ้านจะได้อะไร หากครบวงจรจะไปถึงผลลัพธ์สุดท้าย (results) และข้อสะท้อนกลับ
(feedback) รวมทั้งภาพลักษณ์ (image) ที่จะได้กับองค์กรนั้น ๆ ด้วย
ในภูมภิ าคมีพนื้ ทีเ่ ป็นฐาน (Area Based) รองรับข้อสัง่ การทีม่ าจากส่วนกลาง (Function)
ซึง่ สัง่ มามาก โดยไม่คอ่ ยมีการบูรณาการ เพราะไม่มองในภาพรวม (มองหน่วยเป็นศูนย์กลาง ไม่
มองประเด็นยุทธศาสตร์/ปัญหาเป็นศูนย์กลาง) ส่วนภูมิภาคจึงต้องท�าตาม แต่ที่จะให้บรรลุผล
เนื้อ ๆ (Substantial Results) ไม่ชัดนักแม้ท�ามาก แต่ขาดการเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ ไม่ตอบ
โจทย์การแก้ปญ
ั หาทีต่ รงจุด ในวงธุรกิจเขามีประเมินตัวชีว้ ดั อย่างเข้ม ราชการเรามีการประเมิน
ค�ารับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. ได้ ๓ ปีแล้ว ก็เป็นส่วนหนึ่งในการท�าให้ข้าราชการ
แข่งขันกับตัวเอง องค์กรแข่งขันกับตัวองค์กรเอง เพื่อให้ได้พิจารณาเงินรางวัล
การทำาแบบเพียงเสร็จ ไม่ทำาแบบ “สุดทาง” ไม่สามารถทะยานตนไปถึงเกียรตินิยม ที่
ทุกคนจะแสดงความชืน่ ชมได้ ประหนึง่ เป็น “มืออาชีพ” จุดเปราะบางของการท�างานในภูมภิ าค
หลายส่วนยังไม่ไปสุดทาง บางส่วนยังขับเคลื่อนแบบขาดจิตวิญญาณ โอกาสเกียรตินิยมจึงมี
ส�าหรับคนรักความก้าวหน้า และความส�าเร็จ ทีท่ า� งานทุม่ เท มีหลักการแนวคิด วิธที �างาน พร้อม
ด้วยทักษะการท�างานกับคนอื่นได้ดี คือต้อง รักคิด – รักคน – รักงาน จะน�าไปสู่การท�างานให้
ได้เกียรตินิยม เช่นเดียวกับการเรียนให้ได้เกียรตินิยม เพื่อเป็นเกียรติประวัติ เกร็ด ๕๐ ประการ
บนเส้นทางเกียรตินิยม เรียนฝากให้ทุกท่านลองประเมินและตรวจสอบ (check lists) ดูว่า
เค้าโครงที่วาดวางไว้นี้ จะน�าท่านไปที่เกียรตินิยมแห่งการท�างานอัน เบิกบานได้หรือไม่อย่างไร
< รักคิด
“รักคิด” ควรคิดอะไร คิดแล้วหรือยัง เหตุใดยังไม่คิด หรือคิดแล้วไม่ทำา ดังนี้
๑. เป็นผูม้ วี สิ ยั ทัศน์ มองการณ์ไกลให้เห็นภาพอนาคต มีเป้าหมายทีช่ ดั เจน มุง่ มัน่ ตัง้ ใจ
แน่วแน่ที่จะเดินไปสู่เป้าหมายนั้น
๒. มีทัศนคติเชิงสร้างสรรค์ การฝึกมองโลกในแง่ดี มีเหตุมีผลเสมอ
๓. ฉลาดคิด มีหลักคิด วิธีคิด มีแก่นความคิด ที่เป็นของตัวเอง มองอะไรไปข้างหน้า
คิดล่วงหน้าเสมอคิดดักแก้ปัญหาก่อนมีปัญหา หรือเกิดปัญหา
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๔. มีการคิดเชิงกลยุทธ์ และอย่างเป็นระบบ มีกรอบความคิด คิดให้ไกล คิดรอบด้าน
มีการบูรณาการความคิดรอบทิศ ทั้งแนวดิ่งและแนวราบ แล้วจัดล�าดับความส�าคัญ
เสมอ
๕. บางครั้งต้องคิดนอกกรอบ คิดเชิงบวก ท้าทายต่อความส�าเร็จ ไม่ติดยึด ติดกรอบ
ความเชื่อเก่า ๆ แบบเดิม และ “เรื่องเดิม”
๖. ก่อนคิดต้องอ่าน อ่านและศึกษาให้มากจนเกิดปัญญาและการเรียนรู้ โดยอ่านข่าว
อ่านจากเว็บไซต์อ่านมาก อ่านหมาก อ่านทาง อ่านเกม อ่านรูปแบบ อย่าลืมอ่าน
คนและอ่านใจ
๗. พยายามคิดเอาชนะปัญหาอุปสรรค ฟันฝ่าเอาชนะปัญหา แม้ไม่ชนะแต่ต้องท�างาน
อย่างสมศักดิ์ศรีไปให้สุดทาง มั่นใจเต็มที่ต่อความสามารถของตนเอง และรักษาไว้
อย่างสม�่าเสมอ
๘. คิดถึงประโยชน์สว่ นรวม ประโยชน์ทชี่ าวบ้านจะได้รบั ประโยชน์สขุ จนถึงประโยชน์
แห่งรัฐ อย่าได้คดิ ถึงประโยชน์สว่ นตน มีผลประโยชน์หรือแสวงหาผลประโยชน์เป็น
อันขาด
๙. คิดแล้วท�า จึงต้องมีแผนคิดเป็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ระยะสั้น - ยาว โดยต้องเริ่ม
ลงมือท�าเสียแต่วันนี้ โดยคิดว่าวันนี้ เวลานี้แหละ เป็นวันเวลาช่วงเวลาที่ดีที่สุด
๑๐. ฝึกอบรม สอนแนะผู้อื่น ด้วยการจุดประกายความคิด ติดอาวุธทางปัญญา ลับมีด
ให้คม สะสมเสบียงกรัง 4 ประการนี้ไห้อยู่ในความคิดค�านึง
๑๑. “หัวใจนักปราชญ์” ที่ว่า… สุ – จิ – ปุ – ลิ หรือ ฟัง – คิด – ถาม – เขียน ก็เป็น
หัวใจของความเป็นเกียรตินิยม
๑๒. จดจ�า “โลกธรรม ๘” เสมอว่า มีลาภ ก็มีเสื่อมลาภ มียศ ก็มีเสื่อมยศ มีสรรเสริญ ก็
มีนินทา มีสุข ก็มีทุกข์ ทุกอย่างมี ๒ ด้าน ๒ ฝั่งเสมอ
๑๓. คิดดี พูดดี ท�าดี ระลึกไว้เช่นนี้เสมอ แล้ววันหนึ่งจะได้ดีและได้เกียรตินิยม
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< รักคน
“รักคน” ต้องสะท้อนภาพแห่งความเป็นตัวตนที่ดีงาม ให้ผู้คนระลึกถึงเรา เราได้
เกียรติ และคนนิยมแล้วหรือ…
๑๔. พยายามสร้างตนเองให้มีเสน่ห์ มีพลังเสน่ห์และความน่ารักสุภาพ ในการเชื่อมมัด
ใจผู้คน ถ้ามีน้อยก็พยายามให้มากขึ้น
๑๕. ใครเห็นแล้วต้องติดใจ สร้างความประทับใจแรกพบ (First Impression) ให้ปรากฏ
สม�่าเสมอ
๑๖. รักษามารยาททางสังคม และวัฒนธรรมไทยไว้ อย่าให้ใครมองว่าเราขาดแคลนสิ่ง
เหล่านี้ โดยรักษาคุณค่า คุณสมบัติ คุณธรรม โดยเฉพาะความซื่อสัตย์สุจริต จิต
บริสุทธิ์ เป็นอาภรณ์ประดับกาย
๑๗. แต่งกายให้ดูดี ประณีต ถูกกาลเทศะ สมวัย ให้เกียรติสถานที่และเจ้าภาพ มีมาด
ต้องตา น่าเชื่อถือ มีความเชื่อมั่น
๑๘. พูดจาดี สุภาพ สุขมุ มีบคุ ลิกภาพและการสมาคมทีด่ ี ต้องแนะน�าตัวเอง และพยายาม
แนะน�าคนอื่นให้ผู้ที่รู้จักได้รู้จัก อย่าให้ต้องฉงน
๑๙. มีจิตส�านึกและจิตใจแห่งการบริการ เอื้ออาทรผู้มารับบริการ เสมอต้นเสมอปลาย
เน้นว่าลูกค้าเป็นหัวใจการบริการ
๒๐. มีทักษะในการพูด การน�าเสนอ การบรรยายสรุป ที่ชัดถ้อยชัดค�า ชัดเจน ฉะฉาน
น่าทึ่ง ท�าอะไร ก็มักจะตรึงตา พูดจาแล้วมักจะตรึงใจ ให้ใคร ๆ กลับไปแล้วน�าไป
กล่าวอ้าง และให้เขาระลึกถึงอยู่เสมอ
๒๑. มีทัศนคติสมัยใหม่ เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม รับฟังความเห็นผู้อื่น โปร่งใส เป็นธรรม
๒๒. มีมารยาททางสังคมในโอกาส ต่าง ๆ เสมือนได้รับการฝึกฝนและอบรมมาอย่างดี
๒๓. มีจรรยาบรรณข้าราชการที่ดี มีความดี ความงาม ความหมดจด มีค่านิยมอุดมคติ
ปณิธานส�าหรับการเป็นข้าราชการที่ดี
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๒๔. มีมาตรฐานของ “ภาพ” ให้เป็นที่ประจักษ์ ทั้งบุคลิกภาพ คุณภาพ ศักยภาพ
ประสิทธิภาพ ภาพลักษณ์
๒๕. จงใช้ความเยือกเย็นข่มความร้อน ใช้ความนุ่มข่มความแข็ง ใช้ความสุภาพข่มความ
วู่วาม มีความ อ่อนน้อมถ่อมตน สามารถดับความโกรธของคนได้
๒๖. ไม่มีอารมณ์ฉุนเฉียว เกรี้ยวกราด วางก้ามเอาแต่ใจตนเองเป็นที่ตั้ง
๒๗. ถ้าเปิดโอกาสให้เรารู้จัก ต้องให้เขาปฏิเสธเราไม่ได้
๒๘. มีอิทธิบาท ๔ เป็นอาภรณ์ เปิดเผย ตรงไปตรงมา อย่าหมกเม็ด ผิดและพลาดต้อง
รู้จักขอโทษ ฝึกตนเป็นคนมีวินัย มีความตั้งใจ มีสมาธิ มีความพยายาม และเชื่อมั่น
ในตัวเอง
< รักงาน
“รักงาน” เอาจิตวิญญาณใส่งานเสมอ ให้งานเดินไปอย่างมีชีวิตจิตใจ
๒๙. ต้องสร้างประกายแห่งความขยัน ต้องขยัน ทุ่มเท เสียสละ ให้ปรากฏแก่ทุกคน ทั้ง
ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และประชาชน
๓๐. ฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ให้กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ สนใจใฝ่รู้ตลอดเวลา และ
ตลอดชีวิต
๓๑. ท�างานรวดเร็ว คล่องแคล่ว ว่องไวปราดเปรียว ไม่ล้า ไม่หยุด ไม่มีเหนื่อย
๓๒. มีวินัยในการท�างาน รับผิดชอบสุดทาง รักษากฎ กติกา มีกลยุทธ์ และเข้าใจเกม
เน้นการบริหารผลลัพธ์มากกว่ากระบวนการ
๓๓. มีจรรยาข้าราชการ ประพฤติในท�านองครองธรรมของการเป็นข้าราชการที่ดี มี
ธรรมาภิบาลเป็น วิถีปฏิบัติราชการอย่างเหนียวแน่น
๓๔. เป็นธุระ มีสาระ รับภาระ แบกรับ “๓ ระ” นี้ให้ได้ เมื่อรับปากแล้วไม่เหลว ตรงไป
ตรงมา ตรงเวลา ใคร ๆ ก็รัก ผู้บังคับบัญชาจะไว้วางใจ
18

ชวนคิด ชวนคุย.... บนเส้นทางการพัฒนางาน พัฒนาสังคมที่มุ่งสู่ความมั่นคงของมนุษย์

๓๕. สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน สร้างกิจกรรมสนับสนุนให้คนใน
องค์กรมีระบบคิดสร้างสรรค์ โดยการแลกเปลี่ยนความคิดอยู่สม�่าเสมอ ใฝ่และ
พัฒนาการเรียนรู้ มีการเรียนรู้เป็นทีม ถ่ายทอดความรู้ในองค์กร
๓๖. ใน ๑ สัปดาห์ ให้มีการจัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการในรูปการพบปะหารือแบบมี
สาระ เพื่อติดตามงาน ริเริ่มงาน แลกเปลี่ยนข่าวสารกัน จะเรียกชื่อใดก็สุดแต่ เช่น
Morning Brief , Morning Session , Staff Meeting , Knowledge Café
๓๗. ไม่จ�าต้องท�าซ�้า ท�าเหมือน “เรื่องเดิม” หรือของคนเดิม ๆ ท�ามาเมื่อปีที่แล้ว หรือ
ก่อนหน้านี้
๓๘. รุก ริเริ่ม (เสนอผู้บังคับบัญชา) อย่าให้ท่านรุกเรา ให้หาทางเลือก ทางออกไว้ เป็น
ข้อเสนอเผื่อเลือกตามล�าดับส�าคัญ
๓๙. พบปะผู้บังคับบัญชาให้ดูจังหวะ แล้วรีบรายงาน (inform) เรื่องที่ควรบอกเล่า อย่า
ให้ (นาย) ตกข่าว ต้องวิ่งเข้าหาข่าวสาร มีทักษะของความเร่งด่วน
๔๐. งานส�าคัญที่จะเป็นปัญหา มีเงื่อนไข มักจะเกิดผลกระทบ ต้องมีการปรึกษาหารือ
(consult) ใช้วิธีการที่ไม่เป็นทางการ (informal) ให้เป็นหนึ่งการบริหาร ลดการ
ใช้แฟ้มธุรการ เป็น “สื่อ”
๔๑. ไวต่อข่าวสาร ข่าวเหตุการณ์ส�าคัญ ต้องรีบรายงานทันที ทันกาล ทันเวลา ทันใจ
อย่าใช้กระบวนการและขั้นตอนเป็นเป้าหมาย หรือตายไปกับเวลา
๔๒. มีการติดตามงาน มีการประเมิน (ผล) ประมวลบันทึกรายงาน (report) เสมอ
ภายหลังเสร็จสิ้น
๔๓. มีความละเอียด รอบคอบ พิถพี ถิ นั อย่าปล่อยให้ใครๆ มองว่าเราหาน�า้ ยาไม่ได้ ต้อง
รอบคอบ ๓๖๑ องศา ดูทุกทิศทุกทาง
๔๔. มีจังหวะก้าว อย่างมีกลยุทธ์ ก้าวเร็ว ก้าวช้า เหลียวหลัง แลหน้า ในจังหวะที่
เหมาะควร (พิจารณาว่าอะไรควร เร็ว ช้า หนัก เบา สั้น ยาว รุก ผ่อน)
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๔๕. รับงาน มอบงาน สัง่ งาน สอนงาน ประสานงาน ติดตามงาน ท�าให้เป็นวงรอบปฏิบตั ิ
ประจ�า และเลือกใช้บทของงานในกาละ จังหวะเวลาที่ต่างกัน
๔๖. ให้เติบโตในหน้าที่การงาน ในงานหลักที่เป็นเนื้อหาสาระ สนใจในสายบรรณสาร
หรือบรรณาธิการ พอเอาดีบ้างในสายบันเทิงและบรรเลง เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของ
บรรยากาศที่ดีขององค์กร
๔๗. ลดความเป็นผู้เชี่ยวชาญ เจนจบ จากการเติบโตในสายบริษัท คนรู้จักเพราะเป็น
บริกร ได้ดีเพราะเก่งบริการ เป็นใหญ่เพราะเป็นบริวาร
๔๘. “เดินทางตรง” สู่การเติบใหญ่ในหน้าที่ สามารถเป็นตัวอย่างแก่คนอื่นได้ และให้
ใครๆ กลับไปกล่าวอ้างระลึกถึงเสมอ เดินตรงกลาง ไม่เฉไฉ เทคไซค์ เดินตัวตรงให้
ดู
๔๙. ทลายก�าแพง (ขอบฟ้า) ของส่วนราชการต่าง ๆ ลง ละความเป็นกรมใคร หน่วยใคร
เพิม่ ลักษณะบูรณาการสูเ่ ป้าหมาย จัดเป็นลักษณะกิจกรรม (กลุม่ งาน) แล้วประกอบ
ก�าลังคน จัดเตรียมงบประมาณ
๕๐. ขยันลงพื้นที่ พบปะชาวบ้านและประชาคม สร้างความคุ้นเคย และเก็บเกี่ยว
ประสบการณ์กับชีวิตที่หลากหลาย ให้เข้าถึง เข้าใจ และอยู่ใกล้ประชาชน
เกร็ดทีก่ ล่าวข้างต้นเป็นหลักให้ประพฤติปฏิบตั ิ ใครท�ามาก ทุม่ เทมาก ผลจะตอบแทนตาม
มางานราชการปัจจุบัน แม้มีค�ารับรองปฏิบัติราชการ มีตัวชี้วัดก�ากับการบริหารในประเด็นการ
จัดการทีเ่ ป็นตัวเด่น อาจไม่ครอบคลุมงานทัง้ หมด ผูก้ า� กับตัวชีว้ ดั อาจมีผรู้ บั ผิดชอบบางส่วน ส่วน
นีส้ ามารถสร้างผลงานท�าโบนัสเป็นเงินรางวัลจูงใจได้ แต่ยงั มีอกี หลายส่วนขององค์กรทีพ่ ร้อมจะ
ท�าเพียงแค่ผ่าน ๆ รักษาสถานะของตนไว้ เรื่อย ๆ มาเรียงๆ ไม่หวังอะไรอีกแล้ว ย่อมท�าให้งาน
ในองค์กรไม่รื่นรมย์ จึงขอฝาก “๕๐ ประการ บนเส้นทางสู่ความเป็นเกียรตินิยม” ไว้ให้ลองคิด
พิจารณา ค่อย ๆ เพิ่มจุดแข็ง ลดละจุดอ่อนไปทีละน้อย และสักวันหนึ่งคงเป็นโอกาส ให้เราได้
เกียรตินิยม สมกับที่ได้เพียรพยายาม…. “งานหนัก ไม่เคยฆ่าใคร” ครับ
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๒.๓ “๔๐ คำาถาม กับการเตรียมงานรับเสด็จ”
การประชุมเตรียมงานรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทีจ่ ะทรง
เสด็จพระราชด�าเนินมา ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ อ�าเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี ในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๐ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
โดย นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงพม. ได้มาประชุมเพื่อซักซ้อม และติดตามความคืบหน้า
การเตรียมงาน เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาการ
จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี ผลการประชุม สรุปประเด็นการเตรียมงาน และ
การสอนงาน ( Coaching ) สังเคราะห์ประเด็นเป็น ๔๐ ค�าถาม กับการเตรียมงานรับเสด็จ เพื่อ
ใช้เป็นต�าราส�าหรับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพม. ดังนี้
{ การรับเสด็จ
๑.

ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับ ก�าหนดเวลาเสด็จออกจากวังสระปทุม ระยะทาง และ
ระยะเวลาทีใ่ ช้ตามเส้นทางการเสด็จ เวลาทีจ่ ะเสด็จมาถึง ให้ตรวจสอบว่าช่วง
เวลาดังกล่าวแสงแดด เป็นอย่างไร เพือ่ การเตรียมร่ม ระยะเวลารวมทีจ่ ะทรง
ประทับอยู่ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี

๒.

รถยนต์พระที่นั่ง จุดจอดรถยนต์ การเสด็จลงจากรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จลง
ทางด้านซ้าย หรือด้านขวา ความเหมาะสมกรณีต้องทรงเดินอ้อม ทางลาด
พระบาทต้องใช้ - ไม่ใช้ ทีจ่ อดรถยนต์พระทีน่ งั่ และขบวนรถยนต์ทตี่ ามเสด็จ
ก�าหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน ภายใต้การปรึกษากับส่วนล่วงหน้า

๓.

ผู้เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ควรเป็นระดับรัฐมนตรีหรือไม่ จุดที่ยืน ล�าดับการยืน (ผู้
ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวงพม. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ) ผู้ถวาย
รายงาน (ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้อ�านวยการศูนย์) การยืนไม่ควรใกล้หรือ
ไกลมากไป บทบาทผูบ้ ริหารกระทรวงพม. ผูถ้ วายมาลัยพระกร (คุณนายผูว้ า่
ราชการจังหวัด)

๔.

ผู้น�าเสด็จเข้าภายในอาคารกายภาพบ�าบัด ผู้ตามเสด็จ ผู้บริหารกระทรวง
และบุคคลแวดล้อมกระบวนงาน ต้องทราบก�าหนดการ เงื่อนไขเวลา และ
การเตรียมการในแต่ละประเด็นงาน ที่ได้จัดเตรียมไว้
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บนเส้นนทางการพั
ทางการพัฒฒนางาน
นางาน พัพัฒฒนาสั
นาสังงคมที
คมที่ม่มุ่งุ่งสูสู่ค่ความมั
วามมั่น่นคงของมนุ
คงของมนุษษย์ย์
ชวนคิ

21
21

๕.

การทอดพระเนตรบอร์ ด แสดงผลงาน ผู ้ อ� า นวยการศู น ย์ พั ฒ นาการฯ
กราบบังคมถวายรายงานกิจการของศูนย์ฯ ผู้แทนกรมทรัพยากรน�้าบาดาล
กราบบั ง คมถวายรายงานสรุ ป ข้ อ มู ล การด� า เนิ น งานขุ ด เจาะบ่ อ บาดาล
ตามพระราชด�าริ

๖.

การประดับตกแต่ง เน้นประหยัด สะอาด และเรียบง่าย ควรตรวจเช็คข้อมูล
เกี่ยวกับ สีผ้าที่ใช้ ดอกไม้ที่ประดับ ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาส�ารอง
ไฟ ประสานการประปา ส่วนภูมภิ าค ประสานโรงพยาลธัญบุรมี าส�ารองกรณี
ฉุกเฉิน และการตรวจคัดกรอง (EOD) สติกเกอร์ที่จะน�ามาติดเมื่อผ่านจุด
คัดกรองแล้ว ใครจัดเตรียม โดยเน้นด�าเนินงานตามที่ส่วนล่วงหน้าก�าหนด
ให้ถูกต้อง เรียบร้อย

๗.

ช่างภาพของกระทรวงพม. และจังหวัดปทุมธานี จ�านวนคน ก�าหนด ตัวบุคคล
และประสานข้อมูลให้ชัดเจน ใครจะใส่ปลอกม่วง ช่างภาพควรเป็นเพศหญิง
หรือเพศชาย ซักซ้อมจุด ทีย่ นื มีคา่ ใช้จา่ ยทีจ่ ะสนับสนุน อ�านวยความสะดวก
ให้ช่างภาพหรือไม่

๘.

แขกที่เชิญมาร่วมรับเสด็จ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานพม.
ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี นายอ�าเภอ นายกอบต. นายกเทศบาล ให้พิจารณา
ดูตามความเหมาะสม และหรือความเกี่ยวข้อง

๙.

เส้นทางเสด็จทั้งระบบงาน รวมแล้วนับได้กี่ก้าว ให้ลองไปนับดูเพื่อความ
ละเอียด รอบคอบ ความลึก ความเหนือชั้นในทุกมิติของการเตรียมการ

๑๐. จุดตั้งกองก�าลังรักษาความปลอดภัย ต้องทราบจ�านวน เพื่อการจัดเตรียม
สถานที่ น�้า และอาหาร ไว้รับรอง
{ เสด็จพระราชด�าเนินไปยังบ่อบาดาล ทรงกดปุม่ เปิดใช้น�้าบาดาล และทอดพระเนตร
กิจกรรมการใช้น�้าจากบ่อบาดาล
๑๑. พระบรมฉายาลักษณ์ที่ติดไว้ในอาคารที่จะทรงเสด็จ ให้พิมพ์พระนาม
ชื่อเหตุการณ์ / กิจกรรม วันเดือนปี ไว้ด้านล่างของแต่ละภาพด้วย
๑๒. ทางเดิน ทางลาดพระบาท จัดผู้รับผิดชอบท�าความสะอาดไว้เป็นการเฉพาะ
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หาพลาสติกมาคลุมไว้ ก่อนถึงเวลาเสด็จครึ่งชั่วโมง ต้องเข้าตรวจสอบ
ความสะอาด ความเรียบร้อย เป็นระยะทางทอดพระบาท ต้องไม่เปื้อนดิน
๑๓. ชื่ อ ตึ ก อาคาร ควรใช้ เ ลขไทย และมี ชื่ อ ภาษาอั ง กฤษก� า กั บ ส� า หรั บ
เครื่องปรับอากาศที่มีไม่ครบทุกห้อง ใช้พัดลมไอน�้ามาเสริมแทน
๑๔. บอร์ดแสดงผลงาน ก�าหนดไว้สองบอร์ด เพื่อแสดงผลงานศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ และแสดงผลงานการจุดเจาะบ่อบาดาล ของกรม
ทรัพยากรน�้าบาดาล
๑๕. ให้จัดเตรียมที่ มุม โต๊ะ ส�าหรับทรงใช้วางกระเป๋าทรงถือ ไว้ด้วย
๑๖. ข้ อ มู ล บ่ อ น�้ า บาดาล งบประมาณการก่ อ สร้ า ง ราคารวมเจ็ ด แสนเศษ
ความลึก ๓ เมตร เตรียมข้อมูลให้พร้อม กรณีทรงซักถาม ให้จัดเตรียมเก้าอี้
ทรงพาน ปุ่มให้ทรงกด โดยกดปุ่มแล้วจะมีน�้าขึ้นมาเหมือนฝักบัว
{ ทรงปล่อยปลา .........................................................................................................
๑๗. ปลาที่ปล่อย คือ ปลาอะไร ขนาด อายุขัยของปลา จ�านวนมีเท่าไหร่ น�ามา
จากที่ไหน กรณีจัดซื้อจัดหามาเอง ราคาต่อตัว ราคารวม หรือหน่วยงานใด
สนับสนุน ให้เตรียมข้อมูล
๑๘. ล�าคลองที่จะทรงปล่อยปลา มีขนาดความยาว ความกว้าง ความลึกเท่าไหร่
ระบบการระบาย การไหลเวียนของน�้า การให้อาหารปลา เตรียมไว้อย่างไร
น�้าใสตลอด หรือจะเน่าเสียหรือไม่
๑๙. ปลาที่จะทรงปล่อยมีจ�านวนมาก เป็นหมื่นตัว จะแออัดเกินไปไหม จะมีชีวิต
รอดไหม มีวิธีแก้ปัญหาไว้อย่างไร ผู้สูงอายุจะมีส่วนช่วยในการเลี้ยงปลาด้วย
หรือไม่
๒๐. ค�าถามเกี่ยวกับปลาที่ทรงปล่อย ให้ประมงจังหวัด เป็นผู้ถวายรายงาน
เป็นผู้ตอบค�าถามเนื่องจากเป็นผู้รู้ และเป็นหน่วยรับผิดชอบ
๒๑. การกดปุ่ม ตัดริบบิ้นปล่อยปลา ปล่อยทางด้านไหน ด้านหน้า หรือด้านข้าง
หรือจัดเตรียมไว้อย่างไร วิธีการปล่อย การตัดริบบิ้น กรรไกร มุมที่ทรงยืน
อาหารปลา แสงแดดร้อนหรือไม่
ชวนคิด ชวนคุย.... บนเส้นทางการพัฒนางาน พัฒนาสังคมที่มุ่งสู่ความมั่นคงของมนุษย์
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{ ทรงปลูกต้นล�าดวน ..................................................................................................
๒๒. ต้นไม้ทรงปลูก ต้องมีป้ายที่ระบุพระนาม เหตุการณ์ วัน เวลา และป้ายต้อง
แข็งแรง สวยงาม
๒๓. ข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ที่น�ามาถวายให้ทรงปลูก ต้องหาข้อมูล อาทิ ท�าไม
เลือกต้นล�าดวน มีความหมายอย่างไร ดอกไม้มีกี่สี่ กี่กลีบ มีชื่อวิทยาศาสตร์
ว่าอย่างไร
๒๔. ข้อมูลเกี่ยวกับต้นไม้ที่จะทรงปลูก มีความสูงเท่าไหร่ ท�าไมถึงเลือกความสูง
ขนาดนี้ สูงหรือเตีย้ เกินไปหรือไม่ ราคาต้นละเท่าไหร่ในแต่ละความสูง ซือ้ มา
จากตลาดไหน จังหวัดไหน ข้อสังเกต หากใช้ต้นใหญ่มากเกินไปอาจถูกมอง
ว่าจัดฉากหรือไม่
๒๕. ต้นไม้สงู สองเมตรกว่า คอกจะสวมอย่างไร ปลายเปิด หรือมาล้อมทีหลัง หรือ
จะล้อมไว้ก่อน รูปแบบคอกเป็นไม้ หรือใช้วัสดุอุปกรณ์ชนิดใด สี่เหลี่ยม
๒๖. การรดน�้าต้นไม้ อุปกรณ์ที่ใช้สีอะไร ขนาดความจุน�้าเท่าไหร่ มีน�้าหนักมาก
เกินไปหรือไม่ เพราะท่านทรงกระเป๋าด้วย เวลารดน�้าหันไปทิศไหน ใครเป็น
ผู้ถวาย เตรียมผ้าเช็ดพระหัตถ์
๒๗. ทางเดินให้ลา้ งท�าความสะอาด ฝุน่ เยอะไหม บริเวณทีท่ รงปลูกควรปรับพืน้ ที่
ให้เรียบร้อย พระบาทต้องไม่เลอะดิน ฝุน่ และให้เตรียมการว่าถ้าฝนตกจะท�า
อย่างไร
{ ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหารกระทรวงพม. ผู้แทนกรมทรัพยากรน�้า
ข้าราชการ ผู้เข้าเฝ้ารับเสด็จ และการลงพระนามสมุดเยี่ยม
๒๘. การฉายพระฉายาลักษณ์ เดิมก�าหนด ๒ ชุดๆละ ๒๐ คน ชุดแรกผูบ้ ริหาร ชุด
ที่สองเป็นเจ้าหน้าที่ นั่งเก้าอี้ซ้าย ๕ ขวา ๕ ยืนด้านละ ๕ รวมเป็น ๒๐ คน
ให้ประสานส่วนล่วงหน้า ขอเพิ่มเป็น ๓ ชุด เพื่อให้ทีมงานทุกคนได้มีโอกาส
ร่วมฉายพระฉายาลักษณ์
๒๙. การถ่ายภาพผ้าม่านที่ใช้สีอะไร ใครรับผิดชอบจัดคน นั่งเก้าอี้ข้างละ ๗ คน
ตั้งอย่าให้ชิดเกินไป เก้าอี้จะตั้งไว้ที่ไหนก่อนการฉายพระรูป เสร็จแล้วเวลา
ฉายพระรูปใครเป็นคนมาจัด การเรียงล�าดับ การเดินแถว การคลานเข่า
ชวนคิดดชวนคุ
ชวนคุยย........บนเส้
บนเส้นนทางการพั
ทางการพัฒฒนางาน
นางานพัพัฒฒนาสั
นาสังงคมที
คมที่ม่มุ่งุ่งสูสู่ค่ความมั
วามมั่น่นคงของมนุ
คงของมนุษษย์ย์
24 ชวนคิ
24

๓๐. ควรจัดชุดผู้บริหารไว้ล�าดับหลัง เพื่อไม่ต้องรีบร้อนเพราะต้องตามเสด็จโดย
จัดให้ปลัดกระทรวงอยู่ด้านขวา ตามด้วยอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ การยืน
นั่ง ชุดละ ๗ คน ส�าหรับ ผู้ว่าราชการจังหวัด นั่งด้านซ้าย ตามด้วยคุณนาย
และรองอธิบดีกรมทรัพยากรน�้าบาดาล
๓๑. การติดโบว์สัญลักษณ์ แยกเป็นสองแบบ คนใน และคนนอกกระทรวง เวลา
ถ่ายภาพ ต้องถอดโบว์ออกหรือไม่ โบว์ที่ใช้สีอะไร (สีขาว) อย่าให้ใหญ่เกินไป
ส่วนล่วงหน้าจะจัดเตรียมมา
๓๒. การลงพระนามในสมุดเยี่ยม ปากกาใช้ของใคร ต้องตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของน�า้ หมึก หมึกสีอะไร (สีนา�้ เงิน) ข้อความหน้าปกสมุดเยีย่ ม โต๊ะทีว่ าง พระ
เก้าอี้ ผ้าคลุมโต๊ะ
{ เสด็ จ พระราชด� า เนิ น งานไปยั ง บริ เ วณพื้ น ที่ แ ปลงเกษตร และทรงมี พ ระราช
ปฏิสันถาร กับผู้สูงอายุที่เข้าเฝ้ารับเสด็จ
๓๓. แปลงเกษตร ผักที่ปลูกผักอะไร มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าอย่างไร สรรพคุณ
ซื้อมาจากไหน ราคาเท่าไหร่ อายุการเก็บเกี่ยว ผลผลิตน�าไปท�าอะไร น�ามา
รับประทานในศูนย์ฯ หรือไม่ เดือนหนึ่งได้กี่ผล ถ้าส่งไปจ�าหน่าย จ�าหน่าย
ทีไ่ หน กิโลละเท่าไหร่ เงินทีไ่ ด้จดั สรรอย่างไร บทบาทคุณตา คุณยาย มีอย่างไร
ปลูกมากี่วัน กี่แห่ง พืชที่ปลูกใช้ระยะเวลากี่วันถึงออกผล (มะระ ฟักแฟง
กระเจีย๊ บ) ตายายปลูกเองหรือเจ้าหน้าทีร่ ว่ มปลูก รสชาติเป็นอย่างไร คุณค่า
อาหาร การเก็บรักษา ท�าไมใบไม้เป็นรู ควรติดชือ่ ต้นไม้พร้อมชือ่ วิทยาศาสตร์
เพื่อความเหนือชั้น มีทักษะ
๓๔. เตรียมคุณตา คุณยาย จ�านวน ๒๐ - ๓๐ คน เพื่อรับเสด็จ ต้องมีข้อมูลชื่อ
นามสกุล อายุเท่าไหร่ มาจากจังหวัดไหน อยู่มากี่ปีแล้ว มีบุตรหลานหรือไม่
สุขภาพเป็นอย่างไร พืชที่ได้ปลูกคืออะไร
๓๕. การพระราชทานเงินให้คณ
ุ ตา คุณยาย สถานทีพ่ ระราชทาน ทีเ่ ต้นท์หรือสถาน
ทีใ่ ด พระราชทานกับผูส้ งู อายุโดยตรง หรือพระราชทานให้กบั หน่วยงาน ใคร
จะเป็นผู้รับพระราชทาน การเตรียมซอง การเอางาน การโค้งค�านับ การย่อ
เข่า ท่ากราบ ท่านั่ง ภาพออกมาต้องสวย
ชวนคิดดชวนคุ
ชวนคุยย........บนเส้
บนเส้นนทางการพั
ทางการพัฒฒนางาน
นางานพัพัฒฒนาสั
นาสังงคมที
คมที่ม่มุ่งุ่งสูสู่ค่ความมั
วามมั่น่นคงของมนุ
คงของมนุษษย์ย์ 25
ชวนคิ
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{ เสด็จพระราชด�าเนินไปยังห้องสรงฯ (อาคารเรือนรับรอง)
๓๖. ป้ายอาคารบางป้ายไม่สวยงาม สภาพเก่า มีรอยคราบน�้า ให้ออกแบบใหม่
เป็นลายไม้สวยๆ น�าต้นไม้มาตกแต่งเพิ่ม โดยต้องศึกษาชื่อต้นไม้และข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องไว้ เช่น ต้นเฟื่องฟ้า เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดไหน (ภูเก็ต และ
เมืองเซี๊ยะเหมิน) เป็นต้น
๓๗. ทางขึ้นอาคาร ราวจับ ดูแลเช็ดอย่าให้มีฝุ่น ป้ายยินดีต้อนรับเดิมที่ติดไว้ที่
ประตู ไม่สวยงามให้น�าออก พื้นถนนท�าไมใช้สีฟ้า ให้เตรียมค�าตอบไว้
๓๘. ให้เปิดแอร์ทิ้งไว้ กระดาษทิชชู กลอนประตูหลวม – ไม่หลวมกระจกเอียงมุม
องศากว้างไปไหม ทีก่ ดปุม่ ห้องน�า้ ใช้งานได้ไหม น�า้ หอมปรับอากาศไม่ตอ้ งใช้
๓๙. กุญแจส�าหรับเปิดประตูห้องสรงฯ ระวังปัญหานาทีสุดท้ายเปิดห้องไม่ได้
เพราะไปเก็บกุญแจไว้คนละที่ เช่น เก็บไว้ในรถยนต์แต่รถต้องน�าไปจอดไว้ที่
อื่น
๔๐. ต้นไม้ตามเส้นทางเสด็จ ต้องตัด และฉีดล้างฝุ่นให้ สะอาดเรียบร้อย สวยงาม
๒.๔ เพิ่งรู้ว่ามีตั้ง ๗ Q !!! อย่าหลงกับการสร้างลูกให้ฉลาดแต่เพียงอย่างเดียวเขาจะ
ล้มเหลวในชีวิต
ดร.พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง5
เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ คงเคยได้ยินศัพท์ฮิตติดหูเกี่ยวกับตัว Q ทั้ง ๗ ตัวคือ IQ EQ CQ MQ
PQ AQ และ SQ กันมาบ้าง อยากทราบว่าเราน่าจะมี Q ตัวไหนมากหรือน้อย มาลองอ่าน
ความหมายของแต่ละ Q กันดู
๑. IQ (Intelligence Quotient) ความฉลาดทางสติปัญญา เป็นความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ การค�านวณ และการใช้เหตุผล
๒. EQ (Emotional Quotient) ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นความสามารถในการรับ
5

ดร.พิสณ
ั ห์ นุน่ เกลีย้ ง, ๒๕๕๙, เพิง่ รูว้ า่ มี 7 Q อย่าหลงกับการสร้างลูกให้ฉลาดแต่งเพียงอย่าง
เดียว เขาจะล้มเหลวในชีวิต อ้างอิงจากเว็บไซด์ https://m.facebook.com/trickofthetrade/
posts/
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รู้ เข้าใจ อารมณ์ตนเองและผู้อื่น สามารถควบคุม อารมณ์และยับยั้งชั่งใจตนเอง
และแสดงออกอย่างเหมาะสม รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา รู้จักรอคอย รู้จักกฎเกณฑ์
ระเบียบวินัย มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส และ มองโลกในแง่ดี การเจริญพรหมวิหาร ๔
(เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา) จะช่วยเสริม EQ ได้ดี
๓. CQ (Creativity Quotient) ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์ มีความคิด
จินตนาการหรือแนวคิดใหม่ๆ ในรูปแบบต่างๆ เช่น การ เล่น งานศิลปะ และการ
ประดิษฐ์สงิ่ ของ นักวิจยั พบว่าการเล่นและท�ากิจกรรมทีส่ ง่ เสริมจินตนาการเช่น การ
เล่นศิลปะ การหยิบจับของใกล้ตัวมาเป็น ของเล่น การเล่านิทาน เป็นต้น จะท�าให้
มี CQ ดี
๔. MQ (Moral Quotient) ความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม คือมีความประพฤติดี
รู้จักผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มี จริยธรรม เป็นแนวคิดที่มุ่งตอบค�าถาม
ว่าการที่เรามีคนที่ IQ ดี EQ สูง แต่ถ้ามีระดับจริยธรรมต�่าก็อาจใช้ความฉลาดไป
ในทางที่ไม่ถูกต้องก็เป็นได้ MQ จึงเน้นเรื่องการปลูกฝังความดีงามซึ่งตรงกับหลัก
ศาสนาหลายศาสนาที่สอนให้คนเป็นคนดี
๕. PQ (Play Quotient) ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น เกิดจากความเชื่อที่ว่าการเล่น
พัฒนาความสามารถของเด็กได้หลายด้าน ทั้ง พัฒนาการด้านร่างกาย ความเฉลียว
ฉลาด ความคิดสร้างสรรค์ อารมณ์และสังคม PQ จึงเน้นให้พ่อแม่เล่นกับลูก ถึงกับ
มีค�าพูดที่ว่าพ่อแม่เป็น อุปกรณ์การเล่นที่ดีที่สุดของลูก
๖. AQ (Adversity Quotient) ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา คือมีความยืดหยุ่น
สามารถปรับตัวในการเผชิญปัญหาได้ดี และพยายาม เอาชนะอุปสรรคความยาก
ล�าบากด้วยตัวเอง ไม่ยอ่ ท้อง่ายๆ มองปัญหาเป็นเรือ่ งท้าทาย ไม่ใช่เรือ่ งทีต่ อ้ งจ�านน
๗. SQ (Social Quotient) ความฉลาดทางสังคมที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น เพราะ
มนุษย์ไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่ง กันและกัน มีน�้าใจเอื้ออาทร
ต่อเพื่อนร่วมสังคมด้วยกัน ไม่คิดว่าตนเองเหนือกว่าใคร ต้องมีใจเปิดกว้างยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น อีกทั้งต้องไม่ เบียดเบียนซึ่งกันและกัน
ท้ายสุดนี้ ปัจจุบันนักวิจัยยืนยันว่า IQ มีส่วนเกี่ยวข้องกับความส�า เร็จในชีวิต เช่น
การท�างาน การเรียน แค่ ๒๐ % จึงไม่ควรยึดถือแต่เพียงระดับความฉลาดของสติปัญญา
(ทางโลก ) เท่านั้น
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๒.๕ ทัศนคติของคนต่างชาติมองการทำางานของคนไทย6
เราคว้าตัวฝรั่งมาทั้งหมด ๑๒ คน ซึ่งแต่ละคนโชกโชนกับการท�างานในแวดวงคนไทย
ไม่ต�่ากว่า ๑๐ ปี เมื่อถามว่าพวกเค้ามีความเห็นอย่างไรกับการท�างานแบบไทยๆ เราก็ได้ค�า
ตอบว่า :
๑. ทัศนคติต่อการเปลี่ยนแปลง
คนไทยมักจะยึดติดกับความเคยชินแบบเดิมๆ เคยท�ามาอย่างไรก็จะท�าอยู่อย่าง
นั้น ไม่ค่อยมีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลง และถ้าฝรั่งเอาวิธีใหม่ ๆ เข้ามาท�าให้พวก
เขาต้องท�าอะไรที่ต่างไปจากเดิม ก็จะถูกมองว่าเป็นการสร้างความร�าคาญให้พวก
เขา มักจะไม่ค่อยได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่หรือไม่ก็ถึงกับถูกต่อต้านก็มี
( เจฟฟรีย์ บาร์น )
๒. การโต้แย้ง
เมือ่ มีการเจรจาคนไทยจะไม่กล้าโต้แย้งทัง้ ๆ ทีต่ วั เองก�าลังเสียเปรียบ ส่วนใหญ่มกั
จะปล่อยให้อกี ฝ่ายเป็นคนคุมเกม บางคนบอกว่ามีนิสัยอย่างนี้เรียกว่า “ขี้เกรงใจ”
แต่ส�าหรับฝรั่งแล้ว นิสัยนี้ จะท�าให้คนไทยไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร
( ทานากะ โรบิน (จูเนียร์) ฟูจฮาระ )
๓. ไม่พูดสิ่งที่ควรพูด
เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของคนไทยคือ มักจะไม่ค่อยกล้าบอกความคิดของตัวเอง
ออกมา ทั้งๆ ที่คนไทยก็มีความคิดดีไม่แพ้ฝรั่งเลย แต่มักจะเก็บความสามารถไว้ ไม่
บอกออกมาให้เจ้านายได้รู้ และจะไม่กล้าตั้งค�าถาม บางทีฝรั่งก็คิดว่าคนไทยรู้แล้ว
เลยไม่บอกเพราะเห็นว่าไม่ถามอะไร ท�าให้ทา� งานกันไปคนละเป้าหมาย หรือท�างาน
ไม่ส�าเร็จ เพราะคนที่รับค�าสั่งไม่รู้ว่าถูกสั่งให้ท�าอะไร
( ไมเคิล วิดฟิล์ค )
๔. ความรับผิดชอบ
๑) ฝรั่งมองว่าคนไทยเรามักท�าไม่ค่อยก�าหนดระยะเวลาในการท�างานไว้ล่วงหน้า
ทั้ง ๆ ที่งานบางชิ้นต้องท�าให้เสร็จภายในระยะเวลาที่ก�าหนด ยิ่งงานไหนให้
6

ไทยมัลติพลาย, ๒๕๕๖, ทัศนคติของคนต่างชาติมองการท�างานของคนไทย, อ้างอิงจาก
http://wannoom. thaimultiply.com/journal/45062/
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เวลาในการท�างานนาน ก็จะยิง่ ทิง้ ไว้ทา� ตอน ใกล้ ๆ จะถึงก�าหนดส่ง เลยท�างาน
ออกมาแบบรีบๆ ไม่ได้ผลงานดีเท่าที่ควร
๒) ไม่คอ่ ยยอมผูกพันและรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อกั ษร ถ้าให้เซ็นชือ่ รับผิดชอบ
งานที่ท�า คนไทยจะกลัวขึ้นมาทันที เหมือนกับกลัวจะท�าไม่ได้ หรือกลัวจะ
ถูกหลอก
( สเตฟานี จอห์นสัน )
๕. วิธีแก้ไขปัญหา
คนไทยไม่ค่อยมีแผนการรองรับเวลาเกิดปัญหา แต่จะรอให้เกิดก่อนแล้วค่อยหา
ทางแก้ไปแบบเฉพาะหน้า หลายครั้งที่ฝรั่งพบว่าคนไทยไม่รู้จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
อย่างไร ต้องรอให้เจ้านายสั่งลงมาก่อนแล้วค่อยท�าตาม ถ้าเจ้านายไม่อยู่ทุกคนก็
จะประสาทเสียไปหมด
( ดร.มาเรีย โรเซนเบิร์ก )
๖. บอกแต่ข่าวดี คนไทยมีความเคยชินในการแจ้งข่าวที่แปลกมาก คือ
๑) จะไม่กล้าบอกผูบ้ งั คับบัญชาชาวต่างชาติเมือ่ เกิดปัญหาขึน้ จนกระทัง่ บานปลาย
ไปเกินแก้ไขได้จึงค่อยเข้ามาปรึกษา
๒) จะเลือกบอกแต่สิ่งที่คิดว่าเจ้านายจะชอบ เช่น บอกแต่ข่าวดี ๆ แทนที่จะเล่า
ไปตามความจริง หรือถ้าหากเจ้านายถามว่าจะท�างานเสร็จทันเวลาไหม ก็จะ
บอกว่าทัน (เพราะรู้ว่านายอยากได้ยินแบบนี้) แต่ก็ไม่เคยท�าทันตามเวลาที่
รับปากเลย
( โจนาธาน ธอมพ์สัน )
๗. คำาว่า “ไม่เป็นไร”
เป็นคำาพูดที่ติดปากคนไทยทุกคน ท�าให้เวลามีปัญหาก็จะไม่มีใครรับผิดชอบ และ
จะไม่ค่อยหาตัวคนท�าผิดด้วยเพราะเกรงใจกัน แต่จะใช้ค�าว่า “ไม่เป็นไร” มาแก้
ปัญหาแทน
( เจนิส อิกนาโรห์ )
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๘. ทักษะในการทำางาน
๑) ไม่สามารถท�างานร่วมกันเป็นทีมได้ ถ้าท�างานเป็นทีมมักมีปัญหาเรื่องการกิน
แรงกันบางคนขยันแต่บางคนไม่ท�าอะไรเลย บางทีก็มีการขัดแย้งกันเองในทีม
หรือเกี่ยงงานกันจนผลงานไม่คืบหน้า
๒) ไม่ค่อยมีทักษะในการท�างาน แม้จะผ่านการศึกษาในระดับสูงมาแล้ว และ
ไม่ค่อยใช้ความพยายามอย่างเต็มทีเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีที่สุด
๓) พนักงานชาวไทยที่รู้จัก ส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้สึกกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เรื่องราว
ความเคลือ่ นไหวของโลกเท่าไรนัก แล้วไม่คอ่ ยชอบหาความรูเ้ พิม่ เติมแม้จะเป็น
เรื่องที่เกี่ยวกับงานก็ตาม
( เดวิด กิลเบิร์ก )
๙. ความซื่อสัตย์
พนักงานคนไทยควรจะมีความซื่อสัตย์และตรงไปตรงมามากกว่านี้ หลายครั้งที่
ชอบโกหกในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น มาสาย ขาดงานโดยอ้างว่าป่วย ออกไปข้าง
นอกในเวลางาน
( เฮเบิร์ก โอ ลิสส์ )
๑๐. ระบบพวกพ้อง
คนไทยมักจะนำาเพือ่ นฝูงมาเกีย่ วข้องกับธุรกิจเสมอ ผมไม่เคยชอบวิธนี เี้ ลย ตัวอย่าง
เช่น การจัดซือ้ ข้าวของภายในส�านักงาน พวกเขามักจะแนะน�าเพือ่ น ๆ มาก่อนโดย
ไม่ค�านึงถึงผลประโยชน์ที่บริษัทควรจะได้รับ นี่เป็นประสบการณ์จริงที่ประสบมา
การให้ความช่วยเหลือเพื่อนไม่ใช่เรื่องแปลก แต่การที่ไม่ค�านึงถึงผลประโยชน์ของ
บริษัทเลยเป็นอะไรที่แย่มาก และเมื่อพบว่าเพื่อนพนักงานด้วยกันทุจริต คนไทยก็
จะช่วยกันปกป้อง และท�าให้ไม่รู้ไม่เห็นจนกว่าผู้บริหารจะตรวจสอบได้เอง
( มาร์ค โอเนล ฮิวจ์ )
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๑๑. แยกไม่ออกระหว่างเรื่องงาน และเรื่องส่วนตัว
คนไทยมักจะไม่รวู้ า่ อะไรว่าอะไรคือเรือ่ งงาน และอะไรทีเ่ รียกว่าเรือ่ งส่วนตัว พวก
เขาชอบเอาทั้งสองอย่างนี้มาปนกันจนท�าให้ระบบการท�างานเสียไปหมด ซึ่งเป็น
ปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งขององค์กร
๑) ชอบสอดรู้สอดเห็น โดยเฉพาะเรื่องส่วนตัวของเพื่อนร่วมงาน
๒) มักจะคุยกันเรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับงานมากเกินไป บางครั้งท�าให้บานปลาย
และน�าไปสู่ข่าวลือ และการนินทากันภายในส�านักงาน
๓) มักจะลาออกจากบริษทั โดยไม่ยอมแจ้งล่วงหน้าตามข้อตกลง แต่กลับคาดหวัง
ว่าจะได้รับผลประโยชน์เต็มที
๔) ไม่ยอมรับความผิดชอบที่มีมากขึ้นในช่วงวิกฤติ
๕) ต้องการเงินมากขึ้นแต่กลับไม่ค่อยสร้างคุณค่างานอะไรเพิ่มขึ้นเลย
( วิลเลี่ยม แมคคินสัน )
๑๒. นับถือระบบอาวุโส
คนไทยให้เกียรติคนทีอ่ ายุมากกว่ามากเกินไป จนไม่กล้าท�าอะไรทีเ่ รียกว่าเป็นการ
ข้ามหน้าข้ามตา บางครัง้ คนทีอ่ ายุนอ้ ยกว่าอาจจะมีความคิดความสามารถมากกว่า
แต่ก็ไม่กล้าแสดงออกเพราะเกรงใจคนที่อายุมาก เป็นการท�าลายโอกาสของตัวเอง
และโอกาสของบริษัท
( เนลสัน ฟอร์ด — with Raweewan Weerapan and Moddang Nak.)
บางทีความจริงมันเจ็บปวด แต่มันก็เป็นยาขมที่รักษาไข้ได้เป็นอย่างดี ขอบคุณทุกความ
จริงที่จะท�าให้พวกเราคนไทยท�างานดีขึ้น
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๓.

ชวนคิด ชวนคุย ตำมเส้น
ทำงของกำรพัฒนำงำน 7

การเดินทางบนเส้นทางของคนท�างานเพื่อสังคม นามปากกา “ชวนคิด ชวนคุย” มี
ประสบการณ์ทงั้ ทีส่ ว่ นกลาง และมีโอกาสดีทไี่ ด้ไปท�างานในมิตพิ นื้ ที่ ระหว่างเส้นทางการท�างาน
เพื่อสังคม ผู้บริหารกระทรวงได้เปิดพื้นที่งานใน Social Media ตั้งกลุ่มไลน์ MSO เพื่อสื่อสาร
ระหว่างผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง กับ ส�านักงาน ศูนย์ สถาน บ้าน นิคม ๓๕๓ แห่งใน
สังกัด จึงเป็นที่มาของการชวนคิด ชวนคุย ในมิติงาน และมิติคน ที่ท�างานตามนโยบายไป
พร้อมเสนอข้อคิดและความเห็นร่วมด้วยไปตลอดเส้นทางการท�างาน รวมระยะเวลาสองปีเศษ
ประเด็นที่เสนอหลายประเด็นงานมีความแหลมคม ท้าทาย น่าสนใจ จึงได้ จัดรวบรวมสรุปไว้
เพื่อการแบ่งปัน รวมแล้ว ๒๗ ความคิดเห็น ดังนี้
๓.๑ เรื่อง การถอดบทเรียนบนเส้นทางงานในตำาแหน่ง “พมจ.สตูล”
การถอดบทเรียนงาน “๑ ปี ๑ เดือน กับ ๙ วัน กับการน�าองค์กรในต�าแหน่งพมจ.สตูล”
ก่อนไปรับต�าแหน่งใหม่ พมจ.ปราจีนบุรีในสัปดาห์หน้า สังเคราะห์ประเด็นว่างานสนง.พมจ.จะ
เสริมแรง เสริมพลังให้กระทรวงได้มากขึ้นถ้ามีการปรับโหมดงาน ดังนี้
๑. ระบบงาน น�าอ�านาจ หน้าที่ของสนง.พมจ.ที่ก�าหนดไว้ตามกฎกระทรวง มาปฏิบัติ
ให้เป็นรูปธรรม ชัดเจน จับต้อง ชี้วัด ติดตาม ประเมินได้ มีมาตรฐานงานมาจับ
เนื่องจากนโยบาย หลักคิด หลักปฏิบัติ ที่ดีที่ชัดเจน งดงามมีอยู่แล้ว ไม่ต้องไปเริ่ม
จากศูนย์
๒. การบริหารจัดการระบบงานเชิงประเด็น ของส่วนกลาง และภูมิภาคต้องเป็น
แผนภาพเดียวกัน มีแผนทีท่ างเดินทีช่ ดั เจน สิง่ ไหนควรท�าก็ทา� สิง่ ไหนไม่ควรท�า ไม่
ควรด�าเนินการ ก็ควรส่งเสริมให้เครือข่ายเป็นผู้ด�าเนินการ เพื่อให้สามารถจัดสรร

7

นางวรรภา ล�าเจียกเทศ ผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ , ๒๕๕๙๒๕๖๐ , ข้อเสนอการพัฒนางาน หัวข้อ ชวนคิด ชวนคุย, ไลน์ผู้บริหารกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ MSO
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เวลาไปเคลือ่ นระบบงานตามอ�านาจหน้าที่ ไม่ควรเน้นด�าเนินการเองทุกเรือ่ ง เพราะ
จะซ�้าซ้อนไม่ใช่ซ�้าเสริม เพิ่มงาน ที่ส�าคัญหน่วยงานภูมิภาคจะกลายเป็นคุ้นชินกับ
การท�าตามสั่ง งานเชิงป้องกัน เชิงนวัตกรรมเลยขาดความตระหนัก ความชัดเจน
ไปด้วย
๓. นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ กับระบบงบประมาณ ต้องเกือ้ กูล ตอบโจทย์งานกัน
ถ้ายากนักก็น�าร่อง เพราะบางเรื่องปัญหาอยู่ที่คน ไม่ได้ยากที่ระบบ บางเรื่องยากที่
ระบบไม่ใช่ที่คน
๔. การบูรณาการ ค�าฮิตติดนโยบายมาตลอด ถ้าจะให้ได้ผล ต้องท�าที่ต้นทางให้ชัดเจน
ลงตัวก่อน ส่งมาปลายทางการเคลื่อนงานจะง่ายขึ้นมาก อาทิ โครงการงบอุดหนุน
เด็กแรกเกิด ๔๐๐ บาท ลดความเหลื่อมล�้าของรัฐบาล ที่มอบให้ ๓ กระทรวง
คือ พม. มท. และสธ. เป็นเจ้าภาพร่วมกัน และสัง่ การมาเป็น ระบบคิด ระบบเคลือ่ น
ในภาพประเทศ เป็นต้น
๕. เครือข่ายกระทรวงพม.ภาคประชาชน ถ้าจะให้ส�าเร็จผลต้องให้เขามีพื้นที่ยืน
มี Positioning อย่างชัดเจน ทีส่ ตูลให้เขาเป็นพมจ.อ�าเภอ ภาคประชาชน ส�าเร็จผล
ดีเกินคาด พากันมาสมัครเพิ่ม เขาดีใจที่ได้ลงเยี่ยม Case ด้วย ที่ท�าไว้ดีแล้ว เพียง
แต่เติมใจใส่เชื้อเข้าไปเพื่อให้เขาชัดเจนว่า Who am I ?
๖. ระบบคน ยากสุด มองว่าเรื่องใหญ่คือ “วิธีคิด” ขาดความมั่นใจ ไม่คิดนอกกรอบ
บางเรื่องราวก็ไม่รู้ว่าตัวเองรู้ ที่ส�าคัญขาดครู นโยบายการปฏิรูปและพัฒนา “๕”
ของกระทรวงเอาอยู่ เพียงแต่ต้องท�าอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ มุ่งมั่นตั้งใจ ความ
ไม่มั่นใจ ไม่กล้าตัดสินใจ มองว่าเกิดจากความไม่ชัดเจนในระเบียบ กฎหมาย
นโยบาย เลยมักเอาปัญหามาเป็นตัวตัง้ สิง่ ทีห่ วัง ทางทีไ่ ปจึงดูเหมือนยังอยูไ่ กล โดย
เฉพาะเป้าหมายสุดท้ายทีต่ อ้ งการให้เกิด บางทีกไ็ ม่รู้ ไม่ชดั ทีส่ า� คัญไม่รู้ Positioning
ปัจจุบันว่าตนเองอยู่จุดไหนของเส้นทาง
๗. ภายใต้ฐานคิดนี้ ได้พยายามแก้โจทย์เท่าที่พอจะท�าได้ แต่ได้ผลดีเกินคาด สิ่งที่เกิด
ขึ้นกับสนง.พมจ.สตูล ทีมงานได้ขั้นพิเศษจากจังหวัด ๖ คน, รองผอ.กอ.รมน. (ฝ่าย
ทหาร) เสนอให้ทวีคูณ ๒ คน, ได้รับมาตรฐานองค์กรด้านสวัสดิการสังคม (มสก.)
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เป็นสนง.พมจ.แห่งที่สองรองจากเชียงใหม่ ที่เข้าระบบการรับรองมาตรฐาน , ได้รับ
รางวัลชนะเลิศกีฬาจังหวัดรับมอบถ้วยจากผู้ว่าราชการจังหวัด , พมจ. ได้รับรางวัล
สตรีตวั อย่างแห่งปี จากมูลนิธเิ พือ่ นไทย, เป็น ๑ ใน ๗ สนง.พมจ.ทีท่ า้ ทายให้รมต.ลง
มาตรวจเยี่ยมหน่วยงาน หลังรับมอบนโยบายประจ�าปี ฯลฯ สรุปได้ว่าถ้างานสนง.
พมจ.เข้มแข็ง กระทรวงพม.เป็นกระทรวงเกรด A และถ้าท�างานส�าเร็จ กระทรวงพม.
จะต้องเป็นกระทรวงภาคประชาชน
๓.๒ เรื่อง ถอดบทเรียน ๘ เดือน บนเส้นทาง “พมจ.ปราจีนบุรี”
การท�างานในต�าแหน่ง พมจ.ปจ. ขออนุญาตน�าเรียน มุมมองหนึ่งของการท�างานในพื้นที่
จังหวัด เพื่อประโยชน์ตามนโยบาย ๙-๕-๕ (A๓) ดังนี้
๑. ด้านระบบงาน
๑.๑ นโยบาย กฎหมาย เครือข่าย บทบาทภารกิจ กฎกระทรวงชัดเจน และ
งบประมาณ เป็นจุดแข็ง จุดอ่อนคือ ไม่ได้ใช้จุดแข็งข้างต้น มาขึงเป็นแผนที่
ทางเดินอย่างตัง้ ใจ + ชัดเจน ด้วยภาวะงานมาก และหลากหลาย จึงท�าตามสัง่
และส่งมาจากส่วนกลางจนคุน้ ชิน บางเรือ่ งราวเกิดจากการบริหารภายในตาม
ชัน้ การบังคับบัญชา ขาดครู ถูกมอบหมายให้รบั ผิดชอบภารกิจแบบเบ็ดเสร็จ
แต่ยงั ขาดประสบการณ์ในงาน ก่อเกิดความเครียด และส่งผลต่อความส�าเร็จ
ของนโยบาย ในเรื่องฐานคิด มีปัญหาการมองภาพงานแต่ละประเด็นงาน
ไม่สุดทาง ท�าให้ไม่เห็นต้น กลาง ปลายทาง โดยเฉพาะปัจจุบันเราอยู่จุดไหน
ไปต่อ ไม่ถูก ขาดความมั่นใจ ไม่รู้ว่าตัวเองรู้
............................................................................................................................
๑) ต้องเสริมแรงเรื่อง การคิด อาทิ คิดเชิงยุทธศาสตร์ คิดเชิงกลยุทธ คิดแนวขวางคิด
เชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดแบบจรยุทธ คิดบวก รวมทัง้ การคิดเชิงจินตนาการ เพือ่
สร้างแรงบันดาลใจ

ข้อเสนอ

๒) การพัฒนาเพื่อเสริมแรง อย่าเชิญอาจารย์มาพูดไม่กี่ชั่วโมง ไม่ได้ผล ต้องเน้นผู้ เข้า
อบรมเป็นศูนย์กลาง ท�า Intensive Course ใช้รูปแบบ Symposium , Focus
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Group โดยน�านโยบาย+ยุทธศาสตร์กระทรวง จังหวัด มาเป็นโจทย์น�า ฝึกของจริง
On The Job Training เพื่อน�าไปปฏิบัติได้จริงและในทันที
๓) ทดลองตรวจสอบ ตรวจทาน ๓ หน่วย ใน ๓ จังหวัดที่มีโอกาสมาเป็นผู้น�าหน่วยใน
พื้นที่ นโยบายจ�าได้แต่ตัวเลขค่ะ แต่ประเด็นงาน สาระของงาน รวมทั้งสาระและ
หลักเกณฑ์ ของกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่รับผิดชอบ ยังมีจุดอ่อนยิ่ง
๔) ควรพัฒนาเริ่มจากจุดเล็ก เช่น Who am I? ก่อนขยายผล และท�าในลักษณะ LO
ใช้ศนู ย์ปฏิบตั กิ าร (ศปก.) เป็นกลไกหลัก จะได้กา้ วข้ามผ่านปัญหาเรือ่ งงบประมาณ
เงินไม่ใช่ค�าตอบของทุกเรื่องราว และการเรียนรู้ไม่จ�าเป็นต้องอยู่ในชั้นเรียน
๕) ส่วนกลางต้องปรับโหมดการท�างาน บูรณาการกันให้ได้ก่อนส่งลงจังหวัด ต้องเป็น
พี่เลี้ยง ไม่เป็นปัญหาเสียเอง ยกตัวอย่างก�าหนดการประชุมสัปดาห์หน้า ซ้อนกัน
จนสับสน พื้นที่ต้องท�างาน ในจังหวัดด้วย แทบไม่มีคนรักษาการ ขออภัย แต่เรา
ต้องพูดความจริงกัน
๑.๒ ระบบข้อมูล ประกอบด้วย การจัดเก็บ การใช้ประโยชน์ การเข้าถึง ความ
เป็นปัจจุบัน ความเที่ยงตรงของข้อมูล การประชาสัมพันธ์ สิทธิประโยชน์ที่
ประชาชนพึงได้รบั การรายงาน ระบบการจัดเก็บข้อมูลผูร้ บั บริการ ระบบส่ง
ต่อ ระบบการติดตามประเมินผล ความรวดเร็ว ทันสถานการณ์ ยังมีจุดอ่อน
ที่ส�าคัญ ไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ บางข้อมูลรู้เฉพาะคน ท�าให้ค่อนข้างมี
ปัญหาในทางปฏิบัติ
...................................................................................................................................................
............................................................................................................................
จะทดลองแก้โจทย์งานร่วมกันระหว่าง ทีมสสว.กับทีมพมจ.ในกลุ่มจังหวัดที่รับผิดชอบ
(จังหวัดปทุมธานี สระบุรี นนทบุรี อยุธยา) ก่อนน�าไปขยายผล มองว่าสสว.กับพมจ.ต้องเดิน
งานไปด้วยกันตามนโยบาย ๙-๕-๕ และกฎกระทรวงที่ก�าหนดไว้ชัดเจน
...................................................................................................................................................
ข้อเสนอ
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๒. ระบบคน
๒.๑ คุณสมบัติ คุณวุฒิ วุฒิภาวะ จิตส�านึกในการให้บริการ ทีมสอบผ่าน แม้จะ
มีกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ก็เป็นธรรมชาติของกาย จิต สังคม อารมณ์ ของ
มนุษย์
............................................................................................................................
หลักการทรงงาน ๒๓ ประการเป็นที่สุดของแผ่นดิน ควรวางระบบเพื่อให้น�าสู่การปฏิบัติ
ที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ จะท�าให้ทีมพม.คม ชัด ลึก ยิ่ง
...................................................................................................................................................
ข้อเสนอ

๒.๒ การดูแลด้านจิตใจ และสวัสดิการ หลายคนขาดแรงบันดาลใจ อ่อนล้า ท�าดี
หรือไม่ทา� ก็ไม่แตกต่าง ไม่มนั่ ใจในระบบ อยูใ่ นพืน้ ทีโ่ อกาสดีๆ ในชีวติ ไม่คอ่ ย
ได้รับ
............................................................................................................................
ควรมีระบบรางวัล สวัสดิการ ในภาพใหญ่ทชี่ ดั เจน และเอือ้ ให้กบั ทีมในพืน้ ทีจ่ งั หวัด หรือ
วางระบบให้ส่วนภูมิภาค ทักษะสากลถึงจะบรรลุผล ปัจจุบันหลายคนไม่เคยไปต่างประเทศ ไม่
เคยขึ้นเครื่องบิน ไม่เคยเห็นโลกกว้าง ทุกวันเห็นแต่บ้านกับที่ท�างาน ความผูกพันต่อองค์กรยัง
ไม่เต็มที่ ส่งผลต่อมิติการพัฒนาระบบงาน
...................................................................................................................................................
ข้อเสนอ

๓.๓ เรื่อง การเป็นที่ปรึกษานักศึกษาภาคสนาม
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา
ภาคสนามนักศึกษาหลักสูตรสังคมสงเคราะห์มหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ประชุมร่วมกับผศ.ดร.ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ อาจารย์ประจ�าคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ ที่ลงติดตามโครงการฝึกภาคปฏิบัติ ของนักสังคมสงเคราะห์ ส�านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี ประเด็นที่ฝากคณะที่เปรียบเสมือนต้นทาง และ
สนง.พมจ.ที่เป็น Social Lab ในสถานการณ์จริงของมิติงานด้านสังคม และกระบวนการทาง
วิชาชีพ มีดังนี้
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ชวนคิ

๑. กระบวนการฝึกควรวางแผนทีท่ างเดินและเป้าหมายสุดท้ายให้ชดั เจน เพียงแค่มอบ
หลักการ และลงติดตามจะไม่เห็นผลเชิงประจักษ์ เพราะเมือ่ นักสังคมสงเคราะห์อยู่
ในพื้นที่งาน มักจะหลงทิศ ระหว่างการเป็นนักบริหาร นักวิชาการ นักปฏิบัติ และ
หลักการทางวิชาชีพกับภาระงานประจ�า
๒. เพือ่ ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ และกระบวนการเรียนรู้ ทีย่ งั่ ยืน ประเด็นงานอาจารย์ควร
เริ่มจากสิ่งที่นักศึกษาสนใจ ที่อยู่ ที่เป็น อย่าแก้งาน ผูกงานตามแนวทางที่อาจารย์
ต้องการ ต้องให้โอกาสและเชื่อใจนักศึกษา ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นวิทยานิพนธ์ของ
อาจารย์ นวัตกรรมงานในมุมของนักศึกษาจะไม่เกิด
๓. ชีวิตนักสังคมสงเคราะห์ตัวเป็นๆ ในพื้นที่งาน เป็นพื้นที่ของมหาวิทยาลัยชีวิต ที่ไม่
สามารถปรุงแต่งได้เองตามต�ารา กระบวนงานมากและหลากหลาย ท�าแม้กระทั่ง
เสริฟน�้า ถ่ายรูป พาผู้มาเยือนไป shopping ฯลฯ ฝากคณะมองด้วยความเข้าใจ
เมตตาและเน้นกระบวนการฝึกในลักษณะผสมงาน ผสานใจ
๔. น�าธรรมะมาเป็นหลักในหลักสูตร โดยเฉพาะศีล สมาธิ ปัญญา เพราะใจนิง่ วิธคี ดิ ก็จะ
นิง่ เนียน เคยท�าวิทยานิพนธ์ทคี่ ณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมื่อปี ๒๕๒๘ หลงทางอยู่นานพอสมควร มองว่าประวัติศาสตร์ไม่ควรซ�้ารอยอยู่
ที่เดิม
๓.๔ เรื่อง ผลการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านสวัสดิการสังคม (มสก.)
วันที่ ๑๖ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
(ก.ส.ค.) น�าโดย ศ.รพีพรรณ ค�าหอม จากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล นายส�าเริง แก้วน้อย อดีตข้าราชการเกษียณ
ของพม. และทีมงานก.ส.ค. เข้าตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านสวัสดิการสังคม (มสก.) ตาม
ที่สนง.พมจ.ปราจีนบุรีส่งเรื่องขอเข้าระบบการรับรองมาตรฐานงาน โดยการตรวจประเมินจะ
พิจารณา ใน ๓ มิติงาน ประกอบด้วย งานด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดบริการสังคม และ
ด้านคุณภาพการจัดบริการ ผลการตรวจประเมินอย่างไม่เป็นทางการ และข้ออ่อน ข้อแข็งของ
ทีมสนง.พมจ.ปราจีนบุรี สรุปได้ดังนี้
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๑. ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี ผ่านเกณฑ์
การประเมินแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับแก้เอกสารตามค�าแนะน�าของคณะ
กรรมการ ก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาอนุมัติอย่างเป็นทางการของคณะกรรมการ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติเพื่อประกาศผลอย่างเป็นทางการ
๒. ข้ออ่อน คือ มิตคิ ณ
ุ ภาพการจัดบริการ อาทิ ระบบข้อมูลผูร้ บั บริการ การส่งต่อบริการ
การประเมินติดตามผล มีจุดอ่อนในเรื่องข้อมูล และพยานหลักฐานที่สนับสนุนการ
ด�าเนินงานเชิงประจักษ์
๓. ข้อแข็งที่คณะกรรมการประเมินสรุปผลไว้ คือ
๓.๑ ภาวะผูน้ า� องค์กร มีวสิ ยั ทัศน์กว้างไกล มีความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจสูงมาก จนสามารถ
น�าทีมด�าเนินการเข้าสู่ระบบมาตรฐานองค์กร ได้ส�าเร็จภายใน ๓ เดือนครึ่ง
๓.๒ เอกสารประกอบการประเมินมาตรฐาน จัดท�าได้ดีเยี่ยม คณะกรรมการระบุ
ว่า ตั้งแต่ เคยตรวจรับรองมาตรฐานองค์กรมา เอกสารของส�านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี มีความครบถ้วน สมบูรณ์
สูงสุด
๓.๓ นวัตกรรมในงานโดดเด่น น่ายกย่อง อาทิ โครงการพม.อ�าเภอ ภาคประชาชน
ลดเวลาอยู่ส�านักงาน เพิ่มเวลาในพื้นที่ น�าบริการไปหาประชาชนในพื้นที่
ชุมชน แทนการให้ประชาชนมาหาที่ส�านักงาน และกระบวนการฝึก และ
พัฒนาทีมงาน ให้รับผิดชอบเป็นพมจ.น้อยรายอ�าเภอ สามารถระดมทุนมา
ด�าเนินการ ทั้งที่เป็นงานนอกแผนงานปกติ ไม่มีงบประมาณรองรับ รวมทั้ง
สามารถระดมความร่วมมือเครือข่ายภาค ประชารัฐ มาร่วมกิจกรรมได้จา� นวน
มาก และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
๔. ข้อเสนอของคณะกรรมการ
๔.๑ เสนอให้ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี
เป็นต้นแบบมาตรฐานงานมสก.ของส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ที่มีอาคารสถานที่ ของหน่วยงาน
๔.๒ ให้ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขยายผลงานสร้าง
มาตรฐานครัง้ นี้ เสนอไปเข้าระบบมาตรฐานของ ก.พ.ร., มาตรฐานสนง.พมจ.,
ชวนคิดดชวนคุ
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มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ของส�านักนายกรัฐมนตรี เนือ่ งจากทีม
ปราจีนท�าผลงานไว้ได้ดี ควรต่อยอดขยายผล
๔.๓ คณะกรรมการพูดถึง AICHR หลายครัง้ ว่าสนง.พมจ.ต้องให้ความส�าคัญ เปิด
ข้อมูลดูถงึ รูว้ า่ คือ คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษย
ชน เสนอว่าควรน�าประเด็น AICHR มาเป็น Frame Work Concept ในการ
เคลื่อนระบบงาน ร่วมกับ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ ๑๒ , ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี , แผนพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) และนโยบาย
กระทรวง ๙-๕-๕
๓.๕ เรื่อง ระบบงานสนง.สสว. กับ สนง.พมจ.
ขออนุญาตชวนคิด ชวนคุยในเช้าวันหยุด สารัตถะเกี่ยวกับระบบงานของส�านักงาน
ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ กับส�านักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ มองจาก
ประสบการณ์ ในการ มาด�ารงต�าแหน่งผอ.สสว.๑ ได้สองสัปดาห์ ดังนี้
๑. นโยบาย + กฎกระทรวง ก�าหนดให้ สสว.กับพมจ. ต้องหนุนเสริม เติมเต็มกันและ
กันหากแต่บางเรื่องสสว.ไม่รู้ว่าพมจ.ได้รับมอบหมาย หรือมีประเด็นงานอะไรบ้าง
เพราะถูกเชิญแยกกับพมจ. เสนอว่าควรให้มาด้วยกัน
๒. ระบบงานทีผ่านมาจุดอ่อนส�าคัญยิ่ง คือ ส่วนใหญ่แยกกันเดิน ทั้งสสว. และพมจ.
ต่างไม่รู้กระบวนงาน มิติงานของกันและกันเท่าที่ควร โดยเฉพาะทีมสสว. ทดสอบ
กระบวนงานที่สนง.พมจ.ด�าเนินงาน กับกลุ่มเป้าหมาย ส่วนใหญ่ตอบไม่ได้เพราะ
ไม่รู้ ความคาดหวังเกี่ยวกับ Impact ของนโยบายน่าจะยังมีความยาก
............................................................................................................................
สสว.กับพมจ.ในเขตตรวจราชการที่รับผิดชอบ ควรจัดบรรยากาศความร่วมมือให้อยู่ ใน
แผนการท�างาน ที่ผ่านมาส่วนใหญ่มักจะพบกันเมื่อผู้ตรวจราชการกระทรวง ลงตรวจราชการ
เท่านั้น
๑. นโยบายการพัฒนาบุคลากร หลักสูตรต่างๆ Protocol Infographic Presentation
ทักษะภาษา ฯลฯ เห็นด้วยและขอบพระคุณผู้บังคับบัญชาอย่างยิ่ง ที่เติมเต็มขีด
สมรรถนะให้ทีมพม.
...................................................................................................................................................
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............................................................................................................................
{ อยากให้นา� เรือ่ งการประเมินสมรรถนะ กับแผนพัฒนาตนเอง (IDP) มาขึงระบบเพือ่
ให้เห็นพัฒนาการ และความเป็นพลวัตร ของผู้ผ่านการอบรม ติดตามประเมินผล
เป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริม หนุนเสริมการน�าไปใช้พัฒนางานให้เกิดผลจริง

ข้อเสนอ

{ ก�าลังศึกษาแนวทางการท�าแผนที่ทางเดินในการพัฒนาทีม พมจ.+สสว. เป็น
รายบุคคล และเติมเรื่อง การวางแผนหาผู้สืบทอดต�าแหน่ง (Succession Plan) ที่
ก.พ. เคยท�าไว้น�ามาปรับใช้
{ เป็นไปได้ไหมคะ อยากให้ทีมพม.สอนทีมพม.มากกว่าเน้นอาจารย์ มองว่าคนพม.
เก่งเป็น ดาวจรัสแสงหลายคน หากแต่ขาดเพียงโอกาส หากใช้กลยุทธ์นี้ จะพัฒนา
ทีมพม.ได้หลายมิติ พัฒนาได้ทั้งคนเรียนและคนสอนไปพร้อมกัน
...................................................................................................................................................
1. ฐานคิด วิธีคิด ระเบียบสารบรรณ รูปแบบการรายงาน มองว่าต้องหนุนเสริมให้ค่ะ
ทีมพร้อมเรียนรู้ แต่ขาดครู รายงานกันไม่เป็นระบบ สาระตกหายไปหมด รูปแบบ
ก็ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ไม่ทันสถานการณ์ ทีมสสว.เก่ง แต่ทีม พมจ.ยังต้องเติมค่ะ
............................................................................................................................
{ จัดท�าคู่มือส่งให้ค่ะ เหมือนที่ปลัดกระทรวง เคยโพสต์หลักในการรายงานในไลน์
MSO

ข้อเสนอ

{ พนักงานราชการ ลูกจ้างโครงการ ฐานเรือ่ งนีไ้ ม่แข็งแรง และมักไม่กล้าไปปรึกษาพีๆ่
ส่วนพี่ๆ ก็ไม่มีเวลามอง ว่าถ้าสามารถวางระบบ และก�ากับดีๆ ข้อมูลที่ได้ จะตอบ
โจทย์งานตามนโยบายพม. ได้มหาศาล
...................................................................................................................................................
๒. คู่มือประชาชน ๑๔ กระบวนงาน ตามพ.ร.บ.อ�านวยความสะดวก ส�านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์.ผ่านเกณฑ์มาตรฐานองค์กรด้านสวัสดิการสังคม
(มสก.) เรื่องนี้มาอย่างยากเย็นค่ะ เรื่องนี้ส�าคัญมาก แต่เอกสารมีจ�านวนมาก และ
ยังเข้าถึงยาก ท�าให้ประชาชนเข้าไม่ถึงบริการ และไม่รู้สิทธิประโยชน์
40
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............................................................................................................................
{ ถอดความมาจัดท�าเป็นสือ่ เพือ่ ให้ประชาชนเข้าใจง่ายๆ และสาระ หลักเกณฑ์ ข้อมูล
มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เอกสารดูดี สวยงาม

ข้อเสนอ

{ ส�านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ ด�าเนินการเบื้องต้น ทีมท�าเสร็จแล้ว
แต่คงต้องตั้งวงคุยกับกรมต้นเรื่องเพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง ก่อนน�าไปเผยแพร่ เสนอให้
ท�าในภาพกระทรวง
............................................................................................................................
ข้อเสนอต่างๆ ทีมสสว.จะร่วมกันวางแผน และพัฒนาระบบงานให้ใกล้ชดิ กับพมจ. พร้อม
น�าเรียนผู้บังคับบัญชาเป็นระยะ
ข้อเสนอ

๓.๖ เรื่อง การจัดสวัสดิการสังคมตามนโยบาย ๙-๕-๕ (A๒)
ขออนุญาตชวนคิด ชวนคุย ในเช้าวันหยุด ว่าด้วยเรื่อง “สวัสดิการ” ตามนโยบาย A ๒
ดังนี้ค่ะ
๑. ประเด็น สวัสดิการ ที่มีส่วน ใหญ่ยังไม่ท้าทาย ตอบโจทย์นโยบายให้เกิด Impact
ในภาพใหญ่ ได้แต่ทา� กันเล็กๆ น้อยๆ ตามระเบียบก�าหนด ตามฝัน ตามทีพ่ อจัดการ
ได้ อาทิ เค้กวันเกิด รถรับส่ง บ้านพัก เยี่ยมไข้ ฯลฯ
๒. สิง่ ทีค่ าดหวัง สวัสดิการทีส่ ามารถตอบโจทย์หน่วยงานทีป่ ฏิบตั ริ าชการ ตามนโยบาย
ได้ในระดับดีเด่น ตามหลักคิด ท�าดีต้องได้สิ่งดีๆ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ เป็นการปัก
หมุด เป็น Road map ให้ทีมพม.เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ โดยเฉพาะในพื้นที่
จังหวัด
๓. รูปแบบสวัสดิการ ในภาพใหญ่ที่ขออนุญาตเสนอ
๓.๑ จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานพัฒนาทีมงาน
๓.๒ จัดขั้นเงินเดือนพิเศษให้
๓.๓ ศึกษาดูงานต่างประเทศ ใกล้ๆ ในอาเซียนก็ได้ค่ะ
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๓.๔ จัดแพ็คเกจทัวร์ในประเทศ ให้เลือก
๓.๕ การให้โอกาสเข้าอบรม พัฒนา หลักสูตรที่จัดทั้งในและต่างประเทศ
๓.๖ จัดให้อยู่ในล�าดับต้น ของการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง
๔. สิง่ ทีเ่ สนอมาจากแรงบันดาลใจ เห็นทีมพม.ได้รบั เงินมาหน่วยละ ๑๐,๐๐๐ บาท เขา
ดีใจแต่งบน้อย หัวหน้าหน่วยอยากสร้างขวัญก�าลังใจให้ทีม ได้ไปนอกพื้นที่จังหวัด
บ้าง แต่ไม่อยากรบกวนกระทรวง ก็ได้แต่หาวิธีกันเองตามยถากรรม ขอฟรีบ้าง
ขอยืมบ้าง เลยลองเสนอผู้บังคับบัญชาเมตตา จัดแผนภาพใหญ่เรื่องสวัสดิการ
๓.๗ เรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคม
ขออนุญาตชวนคิด ชวนคุย ในเช้าวันหยุด เรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคม
เนื่องจากนั่งคิดวางระบบแล้วติดกับดักหลายเรื่อง ดังนี้
๑. ข้อมูลตัง้ ต้นเพือ่ เป็นฐานคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพือ่ น�าสูก่ ารชีเ้ ป้า เฝ้าระวัง อาจยัง
ไม่เสถียร ยกตัวอย่าง “สคจ.” ที่มีการจัดเก็บและใช้เป็นฐาน ลองตรวจสอบการน�า
เข้าข้อมูลในสองพืน้ ทีจ่ งั หวัด ล้วนเก็บได้ไม่ถงึ ๕๐% Hub ทีเ่ ป็นศูนย์ข้อมูลทีม่ ชี วี ติ
หรืออาจมีแต่หน่วยปฏิบัติไม่รู้ช่องทาง บางงานรู้ช่องทาง แต่กว่าจะได้ข้อมูลมา
วิเคราะห์ล่าช้ามาก จนไม่สอดรับกับสถานการณ์ทางสังคม กลายเป็นแค่กระดาษ
เปื้อนหมึก
๒. บางหน่วยสามารถมาแก้โจทย์โดยใช้งบจังหวัด แต่การถอดบทเรียนส่งต่อเข้าระบบ
ใหญ่เรียนรู้ทั่วทั้งองค์การ น่าจะยังขาดตอน ท�าให้กลายเป็นเรื่องเฉพาะหน่วย บาง
หน่วยติดกับดักเรื่องงบ ที่ไม่สามารถจัดหาเองได้ เรื่องทักษะความเชี่ยวชาญที่ยัง
ไม่ได้รอบรู้ กลายเป็นการลองผิด ลองถูก สุดท้ายจะ จบลงตามที่ ที่ปรึกษาเสนอ
สถานการณ์ทางสังคมในศปก.พม.ว่าภาพรวมปัญหาสังคม “ยังไม่ลด”
๓. กฎกระทรวงก�าหนดอ�านาจหน้าที่ สสว.จัดท�ายุทธศาสตร์ด้านสังคมกลุ่มจังหวัด
พมจ.จัดท�ายุทธศาสตร์จังหวัด แต่ในมิติงานจริงยังน่าห่วง ลองประเมินง่ายๆ ได้
น�ามาใช้วางแผนประกอบการของบประมาณหรือไม่ +ปัญหาในพื้นที่ลดลงไหม +
มาตรการเชิงป้องกันตอบ KPI โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือไม่ ความจริงทีน่ า่ ห่วง
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คือ แม้แต่วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ บุคคลแวดล้อมกระบวน
งานยังจ�าไม่ได้ ปลายทางจึงยังแกว่ง
๔. เคยไปศึกษาดูงานทีอ่ อสเตรเลีย กับหลักสูตรนักบริหารงานประชาสงเคราะห์ (นป.)
เขาจะมีศูนย์ข้อมูลกลางของพื้นที่ ไม่ต้องไปรัฐบาลกลาง เรียกข้อมูลดูได้ทุกมิติงาน
เดาใจผูบ้ งั คับบัญชาทีก่ า� ลังจะหารือเพือ่ เคลือ่ นงาน Social Map ในวันจันทร์ที่ ๑๖
มกราคม ๒๕๖๐ ว่าอาจใช้สสว.เป็น Hub เป็นรายเขต เรียนว่าเรื่อง Content ไม่
น่าห่วง เพราะสสว.มีองค์ความรู้มาก เพียงแต่การเชื่อมร้อย เพื่อต่อท่อน�าไปใช้งาน
ในพืน้ ทีอ่ าจจะยังต้องเน้นมากขึน้ ประเด็นทีต่ อ้ งแก้โจทย์คอื เรือ่ งระบบ Hardware
ควรต้องกระจายอ�านาจให้สามารถจัดการตัวเองได้ ถามทีมว่าจะพัฒนาเว็ปไซค์เพิม่
ประเด็นงาน เขาบอกพื้นที่บนเว็ปไซด์มีจ�ากัด หากใส่ข้อมูลมาก เว็ปไซด์ส�านักงาน
จะล่มใช้งานไม่ได้ เป็นต้น ก�าลังจะพาทีมไปขอค�าปรึกษาส่วนกลาง เพื่อแก้โจทย์
งานของพื้นที่ที่รับผิดชอบ อยากรายงานสถานการณ์ทางสังคมเป็นรายไตรมาส ให้
ได้แบบสภาพัฒน์ เพื่อส่งต่อให้เครือข่าย ภาคประชารัฐ เป็นข้อมูลตั้งต้นในการ
พัฒนาสังคมที่มุ่งสู่ความมั่นคงของมนุษย์ ที่รวดเร็ว มีหลักฐานเชิงประจักษ์ เรื่องนี้
พื้นที่ แก้โจทย์เองยากยิ่ง
๓.๘ เรื่อง การจัดทำาสื่อประชาสัมพันธ์งาน
เช้าวันหยุดขอชวนคิด ชวนคุย เนื่องจากนั่งดูรายการ “เมืองใจดี” (Universal Design)
ออกแบบเพื่อทุกคน ทางช่องอัมรินทร์ ๓๔ เขาท�าเป็นคลิป วีดีโอ เกี่ยวกับการปรับปรุงรูปแบบ
วัสดุอุปกรณ์ส�าหรับการด�ารงชีวิตให้เหมาะสม ลงตัวที่เรียบง่าย เรียบร้อย สวยงาม ประหยัด
และมีความสุข พร้อมค่าใช้จ่ายในแต่ละจุดที่ปรับปรุง ถ้ากระทรวงฯ น�ามาปรับใช้ในการท�าสื่อ
ประชาสัมพันธ์งานด้านสังคมตามภารกิจของพม. มองว่าชาวบ้านจะเข้าถึง เครือข่ายภาคประชา
รัฐจะเข้าใจ จดจ�า ทีมพม.จะเข้าไปนัง่ ในใจบุคคลแวดล้อมกระบวนงาน โดยเฉพาะการตอบโจทย์
นโยบายทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ บอกไว้ในการประ
ชุมศปก.พม. เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ให้วางเป้าหมายว่า ปี ๒๕๗๙ ประชาชนทุกคน
จะต้องมีบ้านอยู่ บ้านหลังนั้นจะได้เป็นทั้ง House และ Home ให้ส�านักงาน ศูนย์ สถาน บ้าน
นิคม ทั้ง ๓๕๓ แห่ง จัดท�าเป็นคลิปวีดีโอน�าร่องตามความพร้อมก่อน ถ้าเปิดพื้นที่งานให้ จะเป็น
แหล่งนวัตกรรมทีง่ ดงามยิง่ และเป็นการตอบโจทย์นโยบาย ๙-๕-๕ (A๒ การบริหารการพัฒนา )
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๓.๙ เรื่อง แผนบูรณาการ One Home ตามนโยบาย ๙๕๕ ( A๓ )
วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ทีมพม.จังหวัดปทุมธานี ๑๔ หน่วย รวม ๔๐ คน ประ
ชุมบูรณาการแผนตามนโยบาย One Home โดย ผอ.สสว.๑ น�าประชุม ณ ห้องประชุมสสว.๑
ประเด็นการประชุม ประกอบด้วยการชี้แจง ทวนซ�้า นโยบาย และทิศทางงานด้านสังคมการ
ชี้แจงแนวการตรวจราชการปีงบ ๒๕๖๐ การบูรณาการแผน One Home โดยมีองค์ประกอบ
คือ แผนงาน /โครงการ ตามนโยบาย ๙-๕-๕ , นโยบายจังหวัด กระทรวง กรม , งบ Function
ตามโครงการ และตัวชี้วัดกระทรวงและแนวการบูรณาการ สนง.พมจ.เป็น Hub, หน่วยงานน�า
แผนงาน โครงการ มาบูรณาการในภาพรวม, หัวหน้าหน่วยหารือกิจกรรมน�าร่องร่วมกัน
ข้อสังเกต+บรรยากาศ ยังไม่คุ้นชิน ไม่แน่ใจ กับการร่วมคิด ร่วมท�ากันทั้งระบบ ต้องเน้น
ย�้าว่าเป็นนโยบายอย่างไรก็ต้องไปตามนี้ , การมี coach งานจะไปได้+ช่วยได้มาก , สิ่งที่ควร
ต่อยอด คือ การเคลื่อนกระบวนงาน โครงการ กิจกรรม น�าร่องไปด้วยกัน โดยหัวหน้าหน่วย
ต้ องเต็ ม ที่ และชัด เจน สิ่งส�า คัญ แผนภาพใหญ่ของนโยบายแวดล้ อ ม + ตั ว ชี้ วั ด ต้ อ งรู ้
ต้องชัดเจน เพื่อให้ต้น กลาง ปลายทาง ลื่นไหล ไม่สะดุด
๓.๑๐ เรื่อง การจัดทำาเรื่องเล่าในงานพม.
เช้านี้ดูรายการ “เมืองใจดี” Universal Design การออกแบบเพื่อทุกคน ช่อง ๓๔ HD
สสส.สนับสนุนการจัดท�า เป็น Story เรื่องเล่า เกี่ยวกับสิ่งอ�านวยความสะดวกท่านผู้พิการ และ
การออกแบบเพือ่ ทุกคน มีการยกประเด็น วิถกี ารเรียนของนักศึกษาทีน่ งั่ วีลแชร์ ทีม่ หาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต , คนตั้งครรภ์กับทางเข้าสถานีรถไฟฟ้าที่แคบมาก , คนอ่านหนังสือ
ไม่ออก กับการเสนอให้ใช้สัญลักษณ์มาเติม, เด็กกับอุปกรณ์ห้องน�้าที่ไม่เอื้อต่อการใช้งาน เสนอ
ใช้พื้นต่างระดับ ฯลฯ เป็นต้น
เนื้อหา การน�าเสนอ การล�าดับเรื่อง รูปแบบ และแม้แต่เพลงประกอบ ดูแล้วน่าติดตาม
มีผลต่อจิต สังคม อารมณ์ มองว่าถ้ากระทรวงจัดท�าคลิปเรื่องเล่าแบบนี้ ในงานคุ้มครอง ส่ง
เสริม และพัฒนาที่ท�ากันอยู่ (เว้นงานสงเคราะห์ที่อาจไปละเมิดสิทธิมนุษยชน และกฎหมาย
ได้) แล้วให้ส�านักงาน ศูนย์ สถาน บ้าน นิคม ทั้ง ๓๕๓ หน่วย น�าไปประชาสัมพันธ์ตามนโยบาย
One Home เพื่อขยายผลนโยบายไปยังภาคประชารัฐ น่าจะสร้าง Impact ได้ดียิ่ง มนุษย์
พม.จะไปนั่งอยู่ในใจคนทั้งประเทศได้โดยใช้การเคลื่อนงานเชิงกลยุทธ์ เห็นบางพื้นที่เรียกทีม
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พม.ว่า “ขอทานจังหวัด” อยากให้เรียกขานว่า “สภาพัฒน์จังหวัด” มากกว่า โดยน�าหลักการ
ทรงงาน ๒๓ ประการ ที่เป็นนโยบายรัฐบาล กระทรวง อยู่แล้ว มาน้อมน�าสู่การปฏิบัติ จะท�าให้
มีหลักฐาน เชิงประจักษ์ที่ลงตัว
๓.๑๑ เรื่อง ทุนมนุษย์ พม.
การสุนทรีย์สนทนากับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ท�าให้
ทราบว่ามีความเชี่ยวชาญระบบ GIS เป็นผู้วางระบบงานแผนที่ภูมิศาสตร์ของนิคมสร้างตนเอง
เคยเป็นที่ปรึกษาบริษัทเอกชน แต่น้อยคนที่จะรู้ ส�านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑
มีทีมที่แข็งแรงเรื่อง Infographic และคาดว่าแต่ละหน่วยก็น่าจะมีทุนมนุษย์ในแต่ละประเด็น
งานมีข้อเสนอดังนี้ค่ะ
๑. ใช้ทนุ มนุษย์พม.มาเสริมงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในพืน้ ทีป่ ฏิบตั ิ หลายคนอยาก
ช่วยแต่พื้นที่งานไม่ค่อยเปิด เลยไม่รู้ช่องทาง
๒. ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีตามหนังสือที่กระทรวงเวียนไปพื้นที่ เน้นเรื่องดิจิทัลให้
ขยายไปสู่เครือข่ายภาคประชารัฐ ภาคประชาชน เสนอให้จัดทีม “มนุษย์พม.”
เรือ่ งนี้ เบือ้ งต้นอาจดูจากสาขาทีจ่ บ พร้อมมีคา� สัง่ มอบหมายให้เข้าเป็นคณะท�างาน
เพื่อความชัดเจนในบทบาท เพื่อท�าเป็น One Home One MSDHS
๓.๑๒ เรื่อง การแปลงนโยบาย ๙-๕-๕ สู่การปฏิบัติ
วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ สสว.๑ จัดประชุมศปก.สสว.๑ ครั้งที่ ๑/๖๐ เพื่อถ่ายทอด ทวน
ซ�้า ติดตาม หารือ การแปลงนโยบาย ๙-๕-๕ สู่การปฏิบัติ เบื้องต้นปักธงงาน เดือนมกราคม
๒๕๖๐ ดังนี้
๑. บูรณาการระบบงาน และภารกิจ ภายใต้นโยบาย One Home โดยเชื่อมระบบงาน
กับหน่วยงานในพื้นที่เขตตรวจ อาทิ
๑.๑ การประชุมบูรณาการแผนการตรวจ กับ ๑๔ หน่วยงานของจังหวัดปทุมธานี
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสสว.๑
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๑.๒ การประชุมซักซ้อม ติดตามความคืบหน้า การวางระบบเข้าสูม่ าตรฐานองค์กร
(มสก.) + มาตรฐานสนง.พมจ. ของส�านักงานปลัดกระทรวง + มาตรฐาน
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ของส�านักนายกรัฐมนตรี กับทีมสนง.พมจ.
ตามพรบ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในเขตตรวจราชการ ครั้งที่ ๒
ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสสว.๑
๑.๓ เปิดสสว.๑ เป็นตลาด+ศูนย์ เรียนรู้งาน + นวัตกรรมด้านสังคม (LO) เดือน
ละครั้ง เบื้องต้นประสานกับประธานอพม.จังหวัดปทุมธานี เตรียมจัดอบรม
ยุว “อพม.”
๒. การบริหารการพัฒนา ตามนโยบาย A๒
๒.๑ ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ โดยทีมสสว.๑ เป็นวิทยากร
เบื้องต้นฝึกการแนะน�าตัวเอง ก่อนตามด้วยการฝึกความคุ้นชินกับการใช้
ภาษา ผ่านการร้องเพลงสากล
๒.๒ ท�ากิจกรรม ๕ ส. Big Cleaning ปรับภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม ให้สะอาด
สวยงาม เป็นระเบียบ ด�าเนินโครงการหน้าบ้าน (สนง.+บ้านพักจนท.)
น่ามอง ดีเดย์ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐
๒.๓ มอบหมายผู้รับผิดชอบ งานประชาสัมพันธ์ภารกิจ ของส�านักงานทางสื่อ +
Infographic เพื่อให้ชัดเจน รวดเร็ว เป็นระบบ
๓. มอบหมายทีมงานเป็นเจ้าภาพ จัดประชุมบุคคลแวดล้อมกระบวนงาน เพื่อหารือ
การแก้โจทย์ ๒ ประเด็นงาน คือ
๓.๑ การสร้างโมเดล เครือข่ายอาสาสมัครให้เป็น อ.เดียว ( อพม.) แนวคิด ทิศทาง
ปัญหา และทางออกตามนโยบายกระทรวง เนือ่ งจากแม้กระทรวงจะมีหนังสือ
สั่งการให้มี “อ.”เดียว แต่ในทางปฏิบัติยังมีข้อจ�ากัด ทั้งในการรับรู้ ทั้งแนว
ปฏิบัติต่อกลุ่มอาสามสมัครแต่ละประเภทเดิม
๓.๒ การหารือกับทีมนักสังคมสงเคราะห์ ของสนง.พมจ.และหน่วยงานพม.
เพื่ อ ปรั บ แบบรั บ เรื่ อ ง Intake case ให้ เ ป็ น แบบเดี ย ว ก่ อ นน� า เสนอ
กระทรวงพิจารณา เนื่องจากมีข้อสังเกตจากเครือข่ายทั้งอบต. และอพม.
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ว่าแบบของกระทรวงยากในการตีความ มีหลายแบบ มีหลายหน้า มีแยก
แต่ละกลุ่มเป้าหมาย แต่ละงาน ก่อให้เกิดความสับสนในทางปฏิบัติ
๓.๑๓ เรื่อง “MV Social Media ทางสังคม”
ขออนุญาตชวนคิด ชวนคุยในเช้าวันจันทร์ วันหยุดชดเชยปีใหม่ ๒๕๖๐ ดังนี้
๑. เช้านี้ได้ดู MV ล่าสุด “คิดถึงบ้าน” ของกระทรวงสาธารณสุขที่ใช้งบ สสส.
ด�าเนินการ น�าเพลงคิดถึงบ้าน และนักร้องเสียงคุณภาพขับร้อง เน้นKey Word
เรื่อง การกลับบ้าน และปลอดภัย
๒. MV แม่ที่สูญเสีย ใช้ Facebook ลูกที่เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุ เตือนให้เดินทางโดย
ปลอดภัย เพื่อนๆลูกสงสัยว่าใครโพสต์ เพราะเจ้าตัวเสียชีวิตไปแล้ว
ประเด็นที่ชวนคิด ชวนคุย

{ ทั้งสองเรื่อง เมื่อได้ดูการด�าเนินเรื่อง สาระ บรรยากาศ และการผูกเรื่อง มองว่า
สามารถเข้าถึงจิตใจ กระทบความรู้สึกนึกคิดการรับรู้ได้ลึก น่าจะส่งผลต่อการ
ปรับพฤติกรรมได้ดียิ่ง
{ โรงเรียนนายร้อยต�ารวจสามพราน เคยประสานความร่วมมือ ส่งนักเรียนปี ๔ มา
ดูงาน + ฝึกงาน เพื่อกล่อมจิตใจ สมัยเป็นกรมประชาสงเคราะห์ ได้พาไปดูเด็ก
สมองโตที่ ป ากเกร็ ด นนทบุ รี พากั น น�้ า ตาไหล โดยไม่ ต ้ อ งท� า อะไร เขาบอก
ไม่นึกว่าจะมีคนที่ทุกข์ขนาดนี้ ทุกข์กว่าพวกเขานัก อยู่ในสังคมไทยมองว่าถ้าวาง
กลยุทธ์ดี บางงานจะเบา จะเหนื่อยน้อยลง แต่มีสัมฤทธิผลสูงยิ่ง
............................................................................................................................
๑. พม. อาจจัดท�าแผนการประชาสัมพันธ์ และแผนการรายงานเชิงรุก น�าสื่อ Social
Media มาปรับใช้ เสริมแรง เสริมงาน

ข้อเสนอ

๒. ใช้จุดขายนักร้อง From Street to Star เทียบเคียงนักร้องมืออาชีพ เป็นมาตรการ
หนุนเสริมไปด้วยในกระบวนงาน
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๓. การรายงานด้วย Infographic กระทรวงรุกได้ดียิ่ง ทีมพม.คุ้นชิน ท�าได้ดี จนได้รับ
เครดิต ว่าเป็น ๑ ใน ๕ กระทรวงที่ใช้ Media สูง แต่มองว่าต้องเตรียมหาเทคนิค
ใหม่ เพื่อให้ทันสถานการณ์กับโลกอนาคต รวมทั้งรู้บทบาทการน�าในภาพรวม
ของกระทรวง
๔. เคยเห็น MV ที่ผู้บริหารรายงานข่าว มีภาพและเสียง น�ามาปรับใช้กับการรายงาน
ของพื้นที่จังหวัด จะท�าให้มีชีวิต ชีวา เป็นการสื่อสารแบบมีชีวิต มือถือท�าได้
ไม่ยุ่งยาก โหลดได้ฟรี ที่ส�าคัญเป็นการพัฒนาทีมพม. ตามนโยบาย A๒ ได้ลงตัวยิ่ง
๕. ทีมสนง.พมจ.ปราจีนบุรี เคยใช้โปรแกรมวีว่า เกือบทั้งส�านักงานร้องเพลงสากล
ส่งการบ้านให้ทางไลน์ ตามแนวทางการฝึกทักษะภาษาผ่านกิจกรรม Play and
Learn เท่ากับ เพลิน สรุปว่าท�าได้ง่าย และท้าทาย
..........................................................................................................................................

{ ข้อพึงตระหนัก ประเด็นเรื่อง Social Media
การด�าเนินงานมองว่าต้องค�านึงถึงสาระ และหลักเกณฑ์ของพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
การจะไปก้าวล่วง ละเมิดสิทธิ์ ตามบทบัญญัติของกฎหมายต่างๆ อาทิ ตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก
มาตรา ๒๗ (การห้ามเปิดเผยภาพ และน�าเด็กมาออกสื่อ)การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์ เรื่องการรักษาความลับผู้รับบริการการด�าเนินการจึงควรเป็นเรื่องเชิงการ
ส่งเสริม พัฒนา ถอดบทเรียน ส�าหรับประเด็นเรื่อง “การสงเคราะห์” อาจไม่เหมาะสม
เพราะมีความละเอียดอ่อนทั้งมิติด้านกฎหมาย หลักการทางวิชาชีพ และสิทธิมนุษยชน
๓.๑๔ เรื่อง การประชุมบูรณาการแผนตามนโยบาย ๙๕๕
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. สสว.๑ จัดประชุมหารือร่วมกับทีมสนง.
พมจ. ในกลุ่มจังหวัดเขตตรวจราชการ ประกอบด้วย จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี สระบุรี และ
อยุธยา ประเด็นการแปลงนโยบาย ๙-๕-๕ ( A๒ มาตรฐานงาน) และ (A๓ นโยบาย One Home)
สู่การปฏิบัติ สรุปแนวทาง และประเด็นการหารือได้ดังนี้
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๑. วัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจง เชิญชวนทีมพมจ. ๔ จังหวัด คือ นนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี
และอยุธยา เข้าระบบมาตรฐาน ใช้มาตรฐานเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบงาน
และท�าครั้งเดียวจะสามารถตอบมาตรฐานงานได้ ๓ เรื่อง คือ
๑.๑ มาตรฐานองค์กรด้านสวัสดิการสังคม (มสก.) ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ มีมิติงาน ๓ ด้านคือ การบริหารงาน การจัด
บริการ และคุณภาพการจัดบริการ
๑.๒ มาตรฐานสนง.พมจ. ( ๔ มิติ ๕๖ ด้าน ๑๑๑ ตัวชี้วัด ของ กมพ.) ที่ก�าหนด
ให้ทุกสนง.พมจ.ด�าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
๑.๓ มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ของส�านักนายกรัฐมนตรี ที่กพบ.
เชิญชวนหน่วยงานสมัครภายใน ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
๒. การหารือครั้งนี้ได้บูรณาการความร่วมมือ ร่วมกันชี้แจงระหว่าง กตร. กมพ. กพบ.
สนง.พมจ. สสว.๒ โดย สสว.๑ เป็นเจ้าภาพหลัก เคลียร์โจทย์ ก�าหนดสิ่งที่หวัง
ทางที่ไปร่วมกัน
๓. มติที่ประชุม สรุปเบื้องต้นได้ดังนี้
๓.๑ ทีมสนง.พมจ.ทั้ง ๔ จังหวัด และทีมสสว.๑ จะวางระบบเข้าสู่มาตรฐานงาน
ท�าไปด้วยกันเป็นทีม เพื่อตอบนโยบาย ๙-๕-๕
๓.๒ มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) จะส่งงานศูนย์บริการคนพิการจังหวัด
ของจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา สมัครเข้าระบบ
มาตรฐาน
๓.๓ แผนการท�างาน จะจัดประชุมร่วมกันเดือนละครั้ง รวมประมาณ ๔ ครั้ง เพื่อ
จุดประกาย เคลียโจทย์ กลับไปท�าการบ้าน เตรียมข้อมูลกลับมาร่วมคิด ร่วมท�า
ถกแถลง แบ่งปันประสบการณ์ และจัดท�าเอกสารข้อมูลฉบับสมบูรณ์ เสนอ
ไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
๔. ข้อคิดเห็น + ข้อเสนอของผู้เข้าร่วมหารือ ได้เสนอไว้ดังนี้
๔.๑ ควรท�า MOU ระหว่างพมจ. ๔ จังหวัด กับส�านักงานส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการ ๑ (สสว.) เพื่อความชัดเจนในการด�าเนินงาน
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๔.๒ กังวลคุณภาพข้อมูลยังมีน้อย ไม่เพียงพอที่จะเข้าระบบมาตรฐาน
๔.๓ เสนอให้กองส่วนกลาง ควรต้องเข้าระบบมาตรฐานด้วยเพื่อเป็นต้นแบบให้
พื้นที่
๕. แผนการด�าเนินงาน สสว.๑ จะจัดท�ารายงานสรุปผลการหารือ และ Action Plan ส่ง
ไปยังพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด (พมจ.) เพือ่ ประสานการด�าเนิน
งานสู่ความส�าเร็จตามนโยบาย ส�าหรับข้อคิดเห็น ข้อเสนอ มองว่าสามารถก้าวข้าม
ผ่านปัญหาไปได้ไม่ยาก เพราะเป้าหมายต้องการใช้มาตรฐานงานเป็น “เครื่องมือ”
เพื่อพัฒนาระบบงานให้มีมาตรฐาน มีคุณภาพ และมีความเป็นพลวัตร
๓.๑๕ เรื่อง ดูบทความแล้วย้อนมองตัว
อ่านบทความที่ท่านปลัดโพสต์แล้วคิดตามว่าท�าอย่างไรที่ กระทรวงพม. จะมีนักคิด
นักวิเคราะห์ นักพยากรณ์สถานการณ์ทางสังคม เป็นวิศวกรทางสังคม มองไกล ใฝ่สูง ได้ลึก
ตกผลึก และทะลุทะลวงเหมือนคนเขียนบทวิเคราะห์ จุดอ่อนที่มอง คือ
๑. ระบบคน ยังขาด Super Coach + ไม่ได้เป็นนักอ่าน ต้นทุนความรู้ เลยมักอ่อนล้า
อ่อนแรง + ขาด Intensive Course และการเสริมแรงเกีย่ วกับวิธคี ดิ เลยมักจะถนัด
ฟัง ท�าตามสั่ง รอสั่ง ประเด็นข้างเคียง คือ การท�านอกสั่ง นอกกรอบคิด อันตราย
ยิ่งในระบบราชการไทย กลายเป็นไม่ท�า ก็ไม่ผิด เด่นนักจะเป็นภัย
๒. ระบบงาน งานประจ�ามีมากและหลากหลาย และมีกรอบ เกณฑ์ ที่ก�าหนดมาให้
ปฏิบัติเกือบทุกมิติงาน Innovation เลยถูกฝังกลบไปด้วย แค่เกณฑ์การเบิกจ่าย
ไตรมาส ๑ ก็หมดเวลาคิดพัฒนางาน
............................................................................................................................
น�าหลักการทรงงานที่ท่านปลัดสั่งการให้ทุกหน่วยน้อมน�ามาปฏิบัติ แก้โจทย์ยาก เหล่า
นี้ ท�าเป็น Story เป็นเรื่องเล่า ของแต่ละมิติงาน แม้จะไม่สามารถสร้าง Impact ได้ ๑๐๐ %
ในวงกว้าง วงสากล แต่เนื้อในตน เนื้อในงาน จะแน่น ยึด ตรึง และสิ่งส�าคัญจะมีความสุข
มีความพอเพียง ขอแค่มงุ่ มัน่ ตัง้ ใจ เพราะโลกอนาคตน่าจะขาดจิตวิญญาณ และโดดเดีย่ วเพราะ
มีแต่ไฮเทค แล้วงานด้านสังคมจะปักหมุด ปักธงกันอย่างไร หรือปล่อยให้เป็นเรือ่ งของโลกอนาคต
...................................................................................................................................................
ข้อเสนอ
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๓.๑๖ เรียน การเปิดตลาดนัดความรู้ ตามนโยบาย A๒
สสว.๑ ก�าลังปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงอาคาร สถานที่ บนเนื้อที่ ๔๑ ไร่ เพื่อเตรียมเปิด
ศูนย์เรียนรู้ นวัตกรรมทางสังคม และหลักการ วิธีการท�างานด้านสวัสดิการสังคม ก�าหนดเปิด
ตลาดความรู้ การจัดการความรู้ สร้างและพัฒนาสสว.๑ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) เดือน
ละหนึ่งครั้ง เริ่ม Kick off วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. เปิดศูนย์เรียนรู้ว่า
ด้วยการด�าเนินงานตามนโยบาย ๙๕๕ (การบริหารการพัฒนา /A๒) ประเด็น มาตรฐานงาน คือ
มาตรฐานองค์กรด้านสวัสดิการสังคม (มสก.) มาตรฐานสนง.พมจ. (๔ มิติ ๕๖ ด้าน ๑๑๑ ตัวชี้
วัด ของกองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) และมาตรฐานศูนย์ราชการ
สะดวก ของส�านักนายกรัฐมนตรี ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร แจ้งเวียนเชิญชวนหน่วยงานสมัคร
ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ หน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยทีม ๔ จังหวัด ในเขต
ตรวจราชการ สสว.๑ และทีมสสว.๑ รวม ๔๐ คน
๓.๑๗ เรื่อง การฝึกทักษะสากล ตามนโยบาย A๒
การด�าเนินงานตามนโยบาย A๒ หลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจ�าวัน สสว.๑
จัดฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้วางแผนต่อยอดขยายผล ตามโครงการ ดังนี้
๑. การเปิดอบรม มอบหมายให้หวั หน้ากลุม่ กล่าวรายงานเป็นภาคภาษาอังกฤษ ท�าได้ดี
ระยะแรกยังก้มหน้าอ่าน ครั้งต่อไปจะเน้นให้สบตาประธาน เป็นบทพิสูจน์ว่าท�าได้
ถ้าตั้งใจ
๒. การลงทะเบียนเข้าอบรม ให้ทีมพูดต้อนรับ และทักทายเป็นภาษาอังกฤษ ท�าได้ดี
ค่ะ แต่ผู้เข้าอบรมยังเขินๆ ตอบบ้าง ยิ้มเฉยๆ บ้าง
๓. กลุ่มผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มาจากศูนย์ สถาน บ้าน นิคม แต่ทีมสนง.พมจ.ยังมีน้อย
มากเนื่องจากเงื่อนไขที่ก�าหนดการต้องจัดอบรมในไตรมาส ๑ ท�าให้การจัดอบรม
ซ�้าซ้อนกันมาก มองว่าทีมพมจ. ควรเป็นกลุ่มที่ต้องเน้นเพราะท�างานวงกว้าง
๔. สสว.๑ ก�าหนดแผนการพัฒนาทีมงานตามหลักสูตรแบบ ๑๐๐% โดยใช้กลไก
ศปก.สสว.๑ เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ เบื้องต้นให้เวลา ๑ เดือนฝีกทักษะภาษาอังกฤษ
ผ่านการร้องเพลง โดยใช้หลัก Play and Learn = เพลิน ในเดือนมกราคม ๒๕๖๐
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๕. ประเด็นการพัฒนาบุคลากรในเขตตรวจราชการที่ ๑ (ปทุมธานี นนทบุรี สระบุรี
พระนครศรีอยุธยา) สสว.๑ ก�าหนดวางแผนปักธงเป็นรายบุคคล เพือ่ ท�าแผนพัฒนา
ตนเอง (IDP) น�าร่อง กลุ่มข้าราชการก่อน เพื่อสร้าง “Smart Team”
๓.๑๘ เรื่อง ฐานข้อมูลงานด้านสังคม
นโยบาย ๙-๕-๕ ประเด็น A๓ การท�างานในพื้นที่ วันนี้ในการประชุมบูรณาการ
แผน One Home ทีมปทุมธานี ตั้งข้อสังเกตการท�างาน เรื่องฐานข้อมูล ว่า
๑. ไม่นิ่ง ไม่เสถียร ไม่มีชีวิต ข้อมูลไม่ตรง ตาย โอน ย้าย ไม่ได้ดึงออกจากระบบ
แม้จะไปใช้ ข้อมูลของอปท.แล้วก็ตาม บางข้อมูลมีผลเป็นลบ เช่น จากแบบสคจ.
การแปลผล พบว่าคนพิการ ๒,๐๐๐ คน ยังไม่ได้รับการดูแล (จังหวัดปทุมธานี
มีข้อมูลคนพิการ จ�านวน ๑๖,๐๐๐ คน) ท�าให้ผู้บริหารจังหวัดตั้งข้อสังเกตุ
เพราะส่งผลลบต่อภาพลักษณ์จังหวัด สุดท้ายไม่มั่นใจในการจะใช้ข้อมูล
๒. การจัดเก็บข้อมูล แบบส�ารวจ และวิธีการเปลี่ยนบ่อย (จากแบบ อปท.๑ เป็นสคจ.
แบบฟอร์มยาก (ภาษา การตีความ) เยอะ (จ�านวนหน้า) แยก (แต่ละกรม แต่ละกลุม่
เป้าหมาย) แก้ได้ไหม ชี้แจงไปว่ากระทรวงให้ความส�าคัญสูง มอบผู้ตรวจราชการ
กระทรวง แก้ปัญหาและวางระบบ เริ่มจาก social map โดยจะประชุมร่วมกับทีม
ผอ.สสว.วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐
๓. แบบฟอร์มทีเ่ กีย่ วข้อง เสนอให้เป็นแบบเดียว เก็บทีเดียวตอบได้ทกุ งาน ไม่สร้างภาระ
ให้เครือข่ายต้องมานัง่ ศึกษาแบบของทุกกรม ทุกทีไป ได้หารือทีมนักสังคมสงเคราะห์
พม. ในไลน์มีสมาชิกอยู่ ๒๐๐ คน ได้ข้อมูลว่าส่วนกลางเคยเชิญมาท�าแบบรวม
ไว้ ก�าลังตามข้อมูลว่าอยู่ที่ใคร จะได้น�ามาทบทวน และเสนอกระทรวงเพื่อน�าไป
ปรับใช้
๓.๑๙ เรื่อง การเข้าร่วมถามปากค�าเด็ก
มีเพื่อนข้าราชการ ขอปรึกษาปัญหาเชิงบริหาร เรื่องการเข้าร่วมการถามปากค�าเด็ก
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ( การสืบพยานเด็ก ) ดังนี้
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๑. นักสังคมสงเคราะห์ ที่ได้ license แล้ว ย้ายหน่วยงานเดิมจาก กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน ไปสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวง ไปปฏิบตั งิ านหน่วยงานใหม่ หัวหน้าหน่วย
มีนโยบายว่า การไปถามปากค�าเด็ก (การสืบพยานเด็ก) ไม่ได้เป็นภารกิจหน่วยงาน
ไม่อนุญาตให้ไปร่วมปฏิบัติงาน
๒. สิง่ ทีต่ อ้ งการปรึกษา คือ นโยบายกระทรวงทีช่ ดั เจน ว่าให้ไปเข้าร่วมถามปากค�าเด็ก
หรือไม่ นักสังคมสงเคราะห์อยากไปร่วมถามปากค�าเด็กค่ะ
๓. ข้อคิดเห็น
๓.๑ กฎหมายฉบับนี้คุ้มครองเด็กต�่ากว่า ๑๘ ปี ที่ถูกล่วงละเมิด (เด็กมี ๓ กลุ่ม
เหยื่อ พยาน ผู้กระท�า) การถามปากค�า กฎกระทรวงก�าหนดให้มีผู้ท�าหน้าที่
นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา ที่ผ่านอบรม ตามหลักสูตรที่ พม. หรือ
กรมสุขภาพจิตรับรอง และขึ้นทะเบียนที่กระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมถาม
ปากค�าเด็ก เพื่อคานอ�านาจกับพนักงานสอบสวน และไม่ให้เด็กถูกท�าร้าย
ด้านจิตใจซ�้าเติม
๓.๒ การท�าหน้าที่ทั้งในชั้นพนักงานสอบสวน และชั้นการพิจารณาคดี จะได้รับ
ค่าตอบแทน วันละ ๕๐๐ บาท ที่ผ่านมามีปัญหาในทางปฏิบัติค่อนข้างมาก
อบรมแล้วไม่ขึ้นทะเบียน ไม่ต่ออายุบัตร และผู้บังคับบัญชาไม่อนุญาตให้ไป
ปฏิบตั ิ สุดท้ายผูอ้ อกท�าหน้าทีส่ ว่ นใหญ่เป็นทีมกระทรวงพม. หน่วยอืน่ ในการ
สนับสนุนในการท�าหน้าที่ค่อนข้างน้อย เหตุผลเพราะกระทบต่องานประจ�า
๓.๓ กระบวนงานของกระทรวงพม. ยังขาดหน่วยหลักลงมาก�ากับดูแล ติดตาม
ประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย เช่นเดียวกับเรื่องนักสังคมสงเคราะห์ตาม
พ.ร.บ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๖
๔. ข้อคิดเห็น ควรสนับสนุนให้ออกไปปฏิบัติหน้าที่ในการถามปากค�าเด็ก เพราะเป็น
ภารกิจของพม.เป็นการพัฒนาขีดสมรรถนะเจ้าหน้าที่ ในการท�างานมิติสังคมเชิง
ลึก แต่ต้องวางมาตรการงานประจ�า ต้องไม่เสีย และเป้าหมายของงานต้องไม่อยู่ที่
ค่าตอบแทน ๕๐๐ บาท
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๓.๒๐ เรื่อง การนำาธรรมะเข้ากระทรวงพม.
เปิดไลน์ทที่ า่ นปลัดเคยโพสต์ ๕ อันดับพฤติกรรมทีฉ่ ดุ รัง้ ความก้าวหน้า อ่านซ�า้ แบบตัง้ ใจ
เห็นจริงตามข้อมูล แต่พออ่านวิธีแก้ที่ข้อมูลแนะน�า มองว่าเอาไม่อยู่ เลยมานั่งอ่านทบทวน
นโยบาย ๙-๕-๕ ในฐานะที่ส�านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ต้องเป็นพี่เลี้ยงเชิงวิชาการ
ให้กลุ่มจังหวัด มิติที่ส�าคัญยิ่ง แต่ขาดหายไป คือ ธรรมะค่ะ ธรรมะ คือ ธรรมชาติ หากใช้หลัก
ศีล สมาธิ ปัญญา ผนวกรวมกับวัฒนธรรมองค์การอันโดดเด่นของกระทรวงพม. คือ จิตส�านึก
ในการให้บริการ ( Service Mind ) ทุกนโยบายและทุกเรื่องราวจะส�าเร็จผล เพราะนิ่งได้ ทน
ได้ รอได้ ช้าได้ ดีได้ ค�าสอนของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม วัดอัมพวัน สิงห์บุรีค่ะ มองว่าถ้าจับ
“ใจ” ไว้ไม่ให้ซัดส่าย จะสามารถท�างานตอบโจทย์ระบบงาน และระบบคนได้ทุกเรื่องราว
โดยเฉพาะตอบวาทะของท่านปลัด “งานหนักไม่เคยฆ่าใคร” ได้ลงตัวยิ่ง วันนี้ไม่ได้มากับพระ
หากแต่ใช้เวลาถึงห้าปีเต็ม กว่าจะมองเห็น ฟังได้ยิน เห็นคุณค่า ในการน�าธรรมะมาใช้น�าทาง
ชีวิตและงานที่ ส�าคัญ “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” คือหัวใจของแผ่นดิน มิติด้านศาสนา
ในนโยบาย ๙-๕-๕ มองว่ายังไม่ชัด เสนอเพื่อโปรดพิจารณา
๓.๒๑ เรื่อง นโยบายการออกกำาลังกาย
ชวนคิด ชวนคุย ในเช้าวันเสาร์ อยากเสนอให้พม. มีนโยบายชัดเจนเรื่องออกก�าลังกาย
แบบกระทรวงศึกษาธิการ ข้อเสนอ
๑. เพิม่ ในนโยบาย A ๓ หรือ A ๔ (ท่านอดุลย์สไตล์) หรือใน A ๒ โดยก�าหนดวันชัดเจน
แต่คงงดทุกงานในวันพุธแบบกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้ ประชาชนจะเดือดร้อน +
จะไปร้องศูนย์ด�ารงธรรม
๒. ก�าหนดประเภทกีฬา และเจ้าภาพหลัก มอบกรมละประเภทกีฬาก็ดีค่ะ ในพื้นที่
จังหวัดจะได้ใช้การออกก�าลังกายเป็นกิจกรรมเชือ่ มประสานบูรณาการ One Home
๓. ช่วงเวลา ๑๖.๐๐ น. ก็น่าจะเหมาะ หรืออาจปล่อยตามบริบทพื้นที่ สนง.พมจ.สตูล
ได้ออกก�าลังกายบ่ายสามโมง วันละ ๑๕ นาที มาอย่างต่อเนื่อง ผู้มารับบริการ ทีม
จังหวัด มาติดต่องานก็จะเชิญชวนให้รว่ มออกก�าลังกายด้วย ท�ากันในห้องท�างานค่ะ
จนสถานีวิทยุสวท.เคยตามมาสัมภาษณ์ถึงแรงบันดาลใจ
* ข้อสังเกตจากประสบการณ์ ทีมสตูลมี ๕๗ คน น�้าหนักเกิน ๕๑ % ท�าไปได้ ๖ เดือน ลดได้
แค่ ๓ คน เรือ่ งนีจ้ งึ อยากเสนอให้มกี ารตรวจเช็คสุขภาพร่วมด้วย เพือ่ ให้เห็นพัฒนาการ + Out
Come รวมทั้งสถานการณ์ด้านสุขภาพของทีมพม. (เบาหวาน ความดัน หัวใจ...)
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๔. เคยไปอบรมหลักสูตรนักบริหารงานสวัสดิการสังคมแห่งเอเชีย ที่ประเทศญี่ปุ่น มิติ
งานอาสาสมัคร เขาจะให้ทีมงานทั้งองค์การ ลงพื้นที่ทุกวันพุธไปท�างานเพื่อสังคม
เพือ่ เป็นแบบอย่าง นายกรัฐมนตรีกใ็ ห้ออกก�าลังกายทุกวันพุธซึง่ เป็นวันกลางสัปดาห์
คงต้องเน้นวันพุธ อยากให้เชิญเครือข่ายกระทรวงพม. ภาคประชาชน อาทิ อาสา
สมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) สภาเด็กและเยาวชน ชมรม
ผู้สูงอายุ เป็นเจ้าภาพออกก�าลังกายร่วมด้วย เน้นพื้นที่อ�าเภอที่เขาสะดวก เพื่อเป็น
จุดขาย และเสริมพลัง
๓.๒๒ เรื่อง General Comment No. ๑๓
ประเด็นงานด้านเด็ก เมือ่ ครัง้ ที่ ท�างานอยูเ่ ลขานุการคณะกรรมการคุม้ ครองเด็กแห่งชาติ
อาจารย์สรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ พูดถึง General Comment No. ๑๓ ซึ่งเป็นร่มใหญ่งานด้าน
เด็ก ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กข้อ ๑๙ เคยน�ามาศึกษาแต่มีความยากในการท�าความเข้าใจ
แม้มีเล่มภาษาไทย อยู่ด้วย มองว่าบริบทงานของพม. บางประเด็นงาน การเชื่อมระบบงานเพื่อ
เข้าโหมดมาตรฐานสากล ควรต้องวางแผนภาพใหญ่ร่วมกับผู้รู้ ผู้มีชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ เพื่อ
ให้สามารถตอบโจทย์งานได้ ๓๖๐ องศา
๓.๒๓ เรื่อง RTD ( Research Training Development)
ปัญหาสังคมทีส่ า� นักข่าว BBC น�าเสนอ ๒ เรือ่ ง ไม่กชี่ วั่ โมงทีผ่ า่ นมา มีการวิเคราะห์ประเด็น
ไว้ในทุกมิติ ท�าให้มฐี านข้อมูลในการด�าเนินงาน ได้อย่างรวดเร็ว รอบด้าน สิง่ ทีต่ อ้ งการเสนอ คือ
๑. กระทรวง ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงลึก เชิงวิเคราะห์ไว้เป็นฐานข้อมูลเพื่อก�าหนด
ทิศทางนโยบาย ในลักษณะ RTD ( Research Training Develop )
๒. อยากให้กระทรวงด�าเนินการศึกษาเอง ไม่ไปจ้างมหาวิทยาลัย เพราะสุดท้ายก็ให้ทมี
พม.เป็นผู้หาข้อมูล คนพม.ท�าได้ ท�าเองจะได้มีความลึกในมิติงานไปด้วย แค่หาวิธี
ให้รับฟังกัน
๓. เหลียวหลังแลหน้า ผู้เชี่ยวชาญงานด้านสวัสดิการ ที่มีชื่อเป็นที่ประจักษ์ มีแต่ที่
ปรึกษา ชินชัย ชี้เจริญ ที่คนภายนอกกล่าวขาน คนพม.มีประวัติศาสตร์มาตั้งแต่
ยุคกรมประชาสงเคราะห์ เมือ่ พ.ศ. ๒๔๘๓ มิตงิ าน มิตพิ ศิ วงมากมาย มองว่าทักษะ
งานวิชาการ งานวิจยั ส�าคัญจ�าเป็นมากค่ะ เป็นจุดอ่อนทีส่ า� คัญยิง่ โดยเฉพาะในพืน้ ที่
จังหวัด
ชวนคิด ชวนคุย.... บนเส้นทางการพัฒนางาน พัฒนาสังคมที่มุ่งสู่ความมั่นคงของมนุษย์
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๓.๒๔ เรื่อง หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ ๙
ตามข้อสัง่ การของนายกรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ในการประชุมสัมมนาและ
มอบนโยบายในการจัดท�างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจ�าปีงบประมาณ
๒๕๖๑ ณ อาคาร ชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ได้ขอให้ข้าราชการ น�าหลักการทรงงาน
ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เพือ่ น้อมน�าไปปฏิบตั ิ เป็นแนวทางการพัฒนาทัง้ ตนเอง ครอบครัว และ
การพัฒนางาน นัน้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ได้มขี อ้ สัง่ การให้หน่วย
งานในสังกัด จ�านวน ๓๕๓ แห่ง ประกอบด้วย ส�านักงาน ศูนย์ฯ สถาน บ้าน นิคม น้อมน�าสู่การ
ปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกัน โดยได้ด�าเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ อยู่ระหว่างการ
ขยายผลน�าหลักการทรงงานน้อมน�าสูก่ ารปฏิบตั ทิ มี่ หี ลักฐานเชิงประจักษ์ จัดท�าเป็นเรือ่ งเล่า โดย
จะได้นา� เรียนเพือ่ โปรดทราบในโอกาสต่อไป ขอบพระคุณผูบ้ ริหารกระทรวง พลต�ารวจเอกอดุลย์
แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ และท่านไมตรี
อินทุสุต ปลัดกระทรวงพม. ที่แปลงนโยบายนายกรัฐมนตรี สู่การปฏิบัติด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ
เพือ่ น้อมน�าสิง่ ทีง่ ดงาม และมีคณ
ุ ค่ายิง่ ต่อชีวติ และงาน มาให้ขา้ ราชการและเจ้าหน้าทีถ่ อื ปฏิบตั ิ
๓.๒๕ เรื่อง การสร้างตำารา และตำานานในงานพม.
เช้าวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ขออนุญาตชวนคิด ชวนคุย ว่าด้วยเรื่องต�าราและต�านาน
งาน พม. ดังนี้
๑. การตามรอยเส้นทางการบริหารงานพม.ยุค “เสด็จสู่สวรรคาลัย” ขอยกประเด็น
หลายเรื่องราวมาน�าเข้าสู่บรรยากาศ การชวนคิด ชวนคุย
๑.๑ นั่งดู infographic ปฏิญญาปากช่อง แล้วประทับใจ วิธีคิด วิธีเคลื่อน
๑.๒ ดูการประชุม ศปก.พม.ที่ไม่หยุด มองเห็นความเพียร ความอดทน ความเสีย
สละ ของผู้บังคับบัญชา และเสียงสะท้อนของบุคคลแวดล้อมกระบวนงาน
๑.๓ คิดทบทวนค�าพูดของรมต.พม.ที่ว่า เป็นเบอร์ ๑ ของแต่ละองค์กรเท่านั้นที่
จะท�าได้ และ มีโอกาสได้ท�า
๑.๔ ระลึกถึงพระเมตตาของสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ที่ทรงพระนิพนธ์หนังสือธรรมไว้เล่มหนึ่งว่า “ ชีวิตนี้น้อยนัก ”
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๑.๕ นั่งมองดูเส้นทางท่านปลัดที่ตั้งเป้าหมายจะไปเยี่ยม ส�านักงาน ศูนย์ สถาน
บ้าน นิคม ให้ครบ ๓๕๓ แห่ง ไปได้ ๒๐๐ กว่าแห่งแล้ว สุดท้ายสรุปว่าเหลือ
เวลาท�างานแปดเดือนกว่า อย่างไรก็ไปไม่ครบ
๑.๖ มองว่าหากไม่ถอดบทเรียน ร้อยเชื่อม การปักธงงาน ยุทธศาสตร์ กลยุทธ
กลวิธี รวมแม้แต่บรรยากาศ เสียงสะท้อน ของผู้บังคับบัญชาเป็นต�ารา
ต�านาน ไว้ให้ชนรุ่นหลัง สุดท้ายสิ่งที่งดงามเหล่านี้จะกลายเป็นเพียงอากาศ
ธาตุ เสมือนไม่เคยเกิดขึ้น
............................................................................................................................
๑) ถอดบทเรียนการบริหารงาน และการบริหารคน ท�าเป็น VTR ของ
๑.๑ หมายเลข ๑ (รมต.) “ยุทธศาสตร์ ศปก.พม. กับการพลิกประวัติศาสตร์งาน
พม.”

ข้อเสนอ

๑.๒ หมายเลข ๒ (ปพม.) ตามรอย “ครู” บนเส้นทางปพม.
๑.๓ ผู้น�าหน่วย สนง. ศูนย์ สถาน บ้าน นิคม เบอร์ ๑ ของแต่ละหน่วย แปลง
นโยบาย one home สู่การปฏิบัติ ร่วมกันถอดประสบการณ์จัดท�าเป็นต�ารา
เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ไว้เป็นต�านาน
๒) ปฏิญญาปากช่อง มองว่ายุทธศาสตร์ ยุทธวิธีนี้ แหลมคมยิ่ง สร้าง Brand สร้าง
อัตลักษณ์สร้างความโดดเด่น และจุดขาย หาก ๗๖ จังหวัด น�าไปใช้ positioning
งานพม.ในจังหวัดสง่างาม
..........................................................................................................................................
๒. ต�านานของแต่ละหน่วยงานในจังหวัด ข้อมูลหลวมมากค่ะ ทั้งความเป็นมาของการ
ก่อเกิด การด�ารงอยู่ เส้นทางการบริหารของผู้บริหารยุคต่างๆ ไม่ค่อยมีร่องรอยที่
ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน หากมีนโยบายเรือ่ งนี้ ต�านานงานพม.จะขึง ตรึง และชัดเจน
ขออนุญาตใช้ค�าผู้บังคับบัญชา “ถ้าเราไม่ท�า แล้วใคร จะท�า” รวมทั้งเป็นการให้
เกียรติ มีความกตัญญูตอ่ อดีตผูบ้ งั คับบัญชา ของแต่ละหน่วยตามนโยบายกระทรวง
ด้วย
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๓.๒๖ เรื่อง วิถีผู้บริหาร กับระบบงานในมิติพื้นที่
ชวนคิด ชวนคุย เช้าวันหยุดเสาร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ น�าเรียนข้อคิด ความเห็น เรื่อง
“วิถีผู้บริหารกับระบบงานในมิติพื้นที่” ดังนี้
๑. ด้วยอยู่ในไลน์ หลายกลุ่มไลน์ เลยพลอยเห็นมิติกว้าง ทั้งบวก ทั้งบ่น เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการระบบงาน ในมิติพื้นที่ ขอน�ามายกเป็นประเด็น เพื่อชวนคิด ชวนคุย
๑) เห็นผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารส่วนกลาง ประชุมกัน เดินทางกันไม่ว่างเว้น
แม้วันหยุดที่ควรเป็นวันครอบครัว นโยบายเร่งด่วน เร่งรัด ที่ต้องรวดเร็ว
และแหลมคม ไหลมาเป็นสาย ไม่ท�าก็ไม่ได้ ท�าไม่ดีก็ไม่ได้ ท�าไม่ผ่านขั้นตอน
ก็ไม่ได้ ท�าโดยไม่มีข้อมูลเป็นฐานก็ไม่ได้
๒) เห็นพื้นที่ กล่าวขานบางนโยบาย บางประเด็นงาน วันนี้ไตรมาสสองแล้ว ยัง
ไม่ชัด ยังไม่แจ้งพื้นที่อย่างเป็นทางการ สุดท้ายต้องมา “มะโน” ผลงานย้อน
หลังส่งให้
๓) เรื่องเชิญประชุม ห้วงเวลา เปลี่ยนไปมา ซ�้าซ้อนกัน จะประชุมหนังสือแจ้ง ยัง
ไม่ได้รบั พืน้ ทีต่ อ้ งขออนุญาตผูว้ า่ ราชการจังหวัด ค่าเดินทางต้องท�าเรือ่ งอนุมตั ิ
เวลาชนกับงานส�าคัญของจังหวัด ฯลฯ เกิดค�าถามกันว่า ท�าไม สิ่งที่เกิด
ถูกต้อง ถูกทางหรือไม่
๔) เรื่องคน ถูกยุบอัตรา (เกษียณ) ถูกดึงคืนต้นสังกัด (พนักงานนราชการ)
ศูนย์ใหญ่ อยู่ที่ส่วนกลาง พื้นที่แก้กันเองไม่ได้ บางทีมารู้เมื่อสาย บางทีก็ไม้ได้
ท�าอะไร เพราะคาดหวังว่าส่วนกลางจะแก้ จะดูแลแต่บางเรื่องส่วนกลางก็คง
ไม่รู้ปัญหา ความต้องการของทุกหน่วย การสื่อสารจึงเป็นสิ่งส�าคัญยิ่ง
๕) ข้อเสนอ กระจายอ�านาจในมิติงานลงพื้นที่ บางประเด็นงานที่ไม่กระทบกับ
นโยบายแทนที่จะต้องท�าตามสั่ง ท�าตามที่ส่วนกลางก�าหนดให้อย่างเดียว
น่าจะลองให้พื้นที่วางงานเพื่อตอบเป้าหมายสุดท้ายตามนโยบาย รูปแบบ
เป็ น ไปตามบริ บ ทงานพื้ น ที่ ที่ ท� า กั น อยู ่ ม องว่ า เป็ น การบ้ า นถู ก บั ง คั บ ท� า
บังคับให้ส่ง แต่ไม่ได้เกิดจากเนื้อในตน นวัตกรรมในงานเลยเกิดยากไปด้วย
น่าจะลองปรับ + กลับทิศของงาน เพื่อให้มีส่วนร่วมทั่วทั้งองค์การ
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๖) ภารกิ จ ผู ้ บ ริ ห าร มองแล้ ว รู ้ สึ ก เหนื่ อ ยแทน แต่ ก็ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ ประโยค
ของผู้บังคับบัญชา “งานหนักไม่เคยฆ่าใคร” งานพม.ยุคนี้เฟื่องฟูยิ่ง มีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์ ที่ส�าคัญระบบงานไม่ถูกบังคับก็จะมีเหตุอื่นอยู่ร�่าไป มองว่า
ต้องตั้ง “ทีมยุทธศาสตร์” มาช่วยเกาะเกี่ยวงาน อย่ารวมศูนย์ที่ส่วนกลาง
เพราะถ้าทีมแข็ง สะเด็ดน�้า ยังพอไปต่อได้ แต่ถ้าไม่ใช่ หรืองานโหลดมาก
ท�าไม่ไหว จะฉุดรั้งพัฒนาการของงาน จึงน่าที่จะกระจายความรับผิดชอบ
ออกจากศูนย์อ�านาจใหญ่ แล้วให้เขตพื้นที่เป็นกลไกขับเคลื่อนออกแบบ
และส่งผลงานมาแทนการรอรับจากส่วนกลางเท่านั้น
๒. นั่งดูรายการ Backpack Journalist ทางช่อง Thai PBS ด้วยความสนใจ
๑) เป็นรายการข่าวแนวใหม่ที่เสนอเพื่อการเปลี่ยนแปลง คิดตั้งค�าถามที่แตกต่าง
น่าค้นหาโดยนักข่าวรุ่นใหม่ คิด ตั้งประเด็น ถ่ายภาพ ตัดต่อ ลงพื้นที่แสวง
ค�าตอบ ข้อเท็จจริง เรือ่ งทีท่ า� อาทิ จัดระเบียบคนริมคลอง ชรามหานคร ความ
สามารถที่มองไม่เห็น Social Media Effect และถ้าโลกนี้ไม่มีพ่อแม่ เป็นต้น
๒) ข้อเสนอ ประสานความร่วมมือกับ Thai PBS เพือ่ สร้างนักนวัตกรรมทางสังคม
ตามนโยบาย A๒ จะท้าทาย ลงตัว ไม่เสียงบประมาณ เกาะเกี่ยวทั้งประเด็น
ทักษะในงาน และแผนประชาสัมพันธ์ ภารกิจพม.ไปด้วยกัน
๓.๒๗ เรื่อง ความสำาคัญของทุนมนุษย์
ชวนคิด ชวนคุยเช้าวันหยุด วันเสาร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ว่าด้วยเรื่อง”ความส�าคัญของ
ทุนมนุษย์” ขอน�า Key Word ๓ ประเด็นงาน มาเป็นโจทย์น�า ดังนี้
๑) พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวเปิดการอบรม ป.ย.ป.เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่อิมแพ็ค
เมืองทองธานีไว้ว่า “ ถ้าไม่เข้าใจกัน มองไม่เห็นปัญหาร่วมกัน หรือเห็นทางแก้
ปัญหาที่ตรงกัน ไม่มีทางที่ จะส�าเร็จในทุกๆเรื่อง...ถ้าทุกคนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบราชการ ไม่สุจริตโปร่งใส ทุกอย่างก็จะพันกัน ไปหมด...และสิ่งที่ยากที่สุด
คือ การบริหารให้คนทั้ง ๗๐ ล้านคนมีความสุข...”
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๒) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีน�าโมเดลอันดับหนึ่งของโลก รื้อรูปแบบ
การเรียน การสอน ชี้ปฏิรูปได้จริง..หากอาจารย์มีองค์ความรู้ สามารถถ่ายทอดได้
อย่างถูกวิธี ผูเ้ รียนจะสามารถพัฒนาได้ การเน้นรูปแบบการสอนจะตรงเป้ามากกว่า
การไปรื้อหลักสูตรซ�้าแล้วซ�้าเล่า ...และการสร้างนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เพื่อเปลี่ยน
ข้อมูลให้เป็นยุทธศาสตร์ แก้โจทย์ระบบดี ฐานข้อมูลมี แต่ขาดการน�ามาใช้ประโยชน์
ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของโลกยุคปัจจุบัน
๓) การประชุม “ Innovation Management : Bridging Theory and Practice”
จัดโดย NIDA วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ภายใต้ Theme NIDA International Business
Conference ๒๐๑๗ Mr. Prodit Wanarat อธิการบดีนดิ า้ กล่าวเปิดถึงการก่อเกิด
นิดา้ ว่า มาจากพระอัจฉริยะภาพของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในการสร้างและพัฒนาคน
และอธิการบดีกล่าวเปิดงานด้วยความภาคภูมิใจว่า CEO ระดับประเทศ ที่เป็นคน
ระดับมันสมอง รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกว่าครึ่งประเทศ ล้วนเป็นศิษย์เก่านิด้า
ประเด็นข้อคิดเห็น

๑) ทรัพยากรบุคคล ถูกให้ความส�าคัญสูงยิ่งในโลกปัจจุบัน การเปิดพื้นที่ การเปิดเวที
นวัตกรรม การน�าคลื่นลูกใหม่ ให้เข้ามามีบทบาทน�าในการเคลื่อนกระบวนงาน
น่าจะเป็นท่วงท�านองที่เหมาะสมในยามนี้ คลื่นลูกใหม่ของกระทรวงที่ผ่านมา
ดูเหมือนจะถูกระบบกลืน จนเหมือนไม่มีตัวตน ควรเปิดพื้นที่งานให้
๒) นโยบาย A๒ การบริหารการพัฒนา หลายหน่วยงานจุดประกายเคลื่อนงาน
ใช้ “ศปก.” เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล หากกระทรวงเติม
ธนาคารสมอง มีนโยบายให้ด�าเนินการ e - Library ให้จัดแผนพัฒนาตนเอง (IDP)
อย่างจริงจังจะก่อเกิดพลังความรู้ในการพัฒนางานอย่างไร้ขีดจ�ากัด
๓) รูปแบบการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และพัฒนา ควรส่งเสริมให้น�ามาใช้อย่าง
เหมาะสม และหลากหลายวิธีการ อาทิ On the Job Training , Coaching ,
Symposium , Focus Group , Seminar ฯลฯ โดยผูใ้ ช้เครือ่ งมือควรท�าความเข้าใจ
หลักการ วิธีการ ของแต่ละเครื่องมือ ให้ตรงกับเป้าประสงค์ในแต่ละหลักสูตรอย่าง
แท้จริง โดยใช้โจทย์นโยบายของพม. มาเป็นต้นธารในการพัฒนา
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๔) วิธีคิด Framework Concept ควรสร้างให้แต่ละคนมี Brand มีจุดขาย จุดยืน ของ
ตนเอง เพื่อเสริมความมั่นใจ ความแหลมคม อาทิ ปัจจุบันแม้จะเก่ง Infographics
แต่ Content การ จับประเด็นงานเพื่อการถ่ายทอด สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ น่าจะ
ยังมีจุดอ่อนที่ส�าคัญ ส่วนใหญ่เป็นไปในลักษณะการเล่าความ น่าเสียดายยิ่งเพราะ
จุดแข็ง จะถูกเบียดบังด้วยจุดอ่อนที่มี
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๔.

บทส่งท้ำย “สิ่งที่หวัง ทำงที่
ไปของงำนกระทรวงพม.”

๔.๑ ระบบงาน
๑) นโยบายทีผ่ บู้ ริหารก�าหนดไว้ นโยบาย A๑ – A๓ ด�าเนินงานตามนัน้ แบบเข้าใจ ตัง้ ใจ
โดยเฉพาะเรื่อง ONE HOME เป็นสิ่งที่งดงามยิ่ง สิ่งที่หวัง ทางที่ไป เพื่อนร่วมทาง
บทบาทในงาน เป้าหมายสุดท้าย ต้องชัดเจน และตอบได้ตรงกัน เสนอเพิ่มเติมว่า
เครื่องมือในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ตามนโยบาย ต้องชัดเจน ปัจจุบันมองว่า
ยังเก็บประเด็น และวางมิติงานไม่ครบถ้วนตามเจตนารมณ์ และเป้าประสงค์ ของ
นโยบาย
๒) ควรน�าหลัก “เศรษฐสังคม” มาจับงาน เพื่อให้เกิดรูปธรรม เห็นต้นทุนผลผลิต เห็น
การ ร้อยเชือ่ มกับงานด้านเศรษฐกิจ บริบทพืน้ ที่ จังหวัด ภูมภิ าค ประเทศ และระดับ
สากล
๓) ควรกระจายระบบงาน ไม่รวมศูนย์ที่กระทรวง เพราะวิถีผู้บริหารต้องคิดระดับ
นโยบาย การประชุมหารือ การติดตามประเมินผล การจัดวางเรือ่ ง Content ควร
กระจายลงตามภาค การรวมศูนย์ ที่ส่วนกลาง อาจมีบางประเด็นที่ไม่รู้ ไม่เข้าใจมิติ
พื้นที่ ท�าให้มองไม่เห็นมิติงานแบบ ๓๖๐ องศา
๔) ควรวางระบบงานให้เป็น One Ministry Smart Smile มี Standard รองรับ และ
ทีส่ า� คัญส่วนกลางควรต้องท�าเป็นตัวอย่างให้ภมู ภิ าคเห็น เพือ่ ให้สนิ้ กระแสความ และ
เสริมแรง เสริมพลังให้ กับพืน้ ทีง่ านได้จริง ถูกทักท้วง พาดพิงต้องไม่โกรธ เพราะเป็น
ศูนย์กลางอ�านาจ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
๕) กับดักในงานต้องเคลียร์แนวทางอย่างจริงจัง อาทิ เน้นการท�างานไปตอบตัวชี้วัด
มากกว่าตอบโจทย์ใหญ่ของนโยบาย และงานในระดับภูมิภาค, ให้ความส�าคัญกับ
แบบรายงานมากกว่าผลลัพธ์ทจี่ ะได้, นโยบายอาสาสมัครกระทรวงมีหนังสือสัง่ การ
ให้มี “อ” เดียว แต่ในทางปฏิบตั ิ กรมต้นเรือ่ งยังด�าเนินการเหมือนเดิม ทัง้ การตัง้ งบ
การจัดกิจกรรม การโอนงบประมาณ พื้นที่จึงยิ่งสับสน , การส่งต่อบริการระหว่าง
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หน่วยงานพม., การจัดท�าบันทึกความร่วมมือภาพใหญ่ แต่หน่วยปฏิบตั ไิ ม่รู้ ไม่ทราบ
ไม่เคยเห็น, มาตรฐานงานกระทรวง พม. มีอยู่ ๓๕ มาตรฐาน แต่การสื่อสารให้รู้
ทั่วทั้งองค์กร และการน�าไปปฏิบัติ ยังมีช่องว่าง, กฎหมายด้านสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
บทบาท ภารกิจ ยังมีความไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติของบุคคลแวดล้อมกระบวนงาน
ทั้งด้านสาระและหลักเกณฑ์ ส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายตามเจตนารมณ์บรรลุ
ผลไม่เต็มที่ เป็นต้น
๖) การติดตาม ประเมินผลการด�าเนินงานตามนโยบาย โครงสร้างการด�าเนินงาน ระบบ
งาน เครื่องมือที่ใช้ KPI ที่วัด และเป้าหมายสุดท้ายที่จะประเมิน น่าที่จะใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาเสริมกระบวนงาน น�ามืออาชีพมาเสริมแรง วางระบบ
งานให้ทีมสสว.เข้ามามีบทบาทอย่างเข้มข้น กระทรวง มีกระบวนงานที่มีคุณค่า
เปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง ซ่อมสร้าง เสริมหนุนสังคม ให้งดงามมากมาย แต่การ
จัดเก็บ การน�าเสนอต่อสาธารณะ กลับไม่ชัด ไม่แหลมคมเท่าที่ควรจะเป็น ในส่วน
ของระบบการติดตาม ประเมินผล ที่ท�าอยู่น่าจะไม่เอื้อต่อการตอบสนองนโยบาย
ระดับประเทศ และสถานการณ์ของสังคมโลก เพราะดูเหมือนไม่นิ่ง ไม่เนียน ไม่ทัน
กับห้วงเวลา และการติดตามควรเน้น Impact ต่อบทบาท ภารกิจของกระทรวงพม.
ไม่เจาะเพียงแค่นโยบายรายปีเท่านั้น
๗) การประชุมชี้แจง ซักซ้อมนโยบาย เชิงประเด็น เชิงพื้นที่ โดยเฉพาะที่มากันทั้ง
องคาพยพ ทัว่ ประเทศ ผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้องควรต้องให้ความส�าคัญ ต้องมีสปิรติ เสีย
สละเวลามานั่งฟังอย่างตั้งใจ แม้จะงานยุ่งมากแค่ไหน เพราะจะมีผลทางจิตวิทยา
และที่ส�าคัญเวทีการคิด การเคลื่อนจะได้มีพัฒนาการของงาน ไม่เป็นเพียงการ
ตั้งวงบ่นกันเอง สุดท้ายก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง พากันอ่อนล้าซึ่งไม่เป็น
ผลดีต่อองค์การ
๘) ขวัญ ก�าลังใจ และสวัสดิการ ควรวางระบบเพื่อสร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจ อย่าง
ชัดเจน เป็นรูปธรรม ภายใต้หลักการว่าท�าดี ต้องได้ดี และจะได้รับสิ่งดีๆ อย่างน้อย
ที่สุด คือ การชื่นชมในคุณงามความดี
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๔.๒ ระบบคน
เน้นการดูแลให้ Smart + Strong + มี Style + ผ่าน Standard รวมทั้งเจาะลึกถึง
“Soul” เน้น Know How + How To วิธีท�างาน Work with ไม่ใช่ Work For, เน้นทักษะ
สากล Protocol และเสริมหนุนทางก้าวหน้า Promotion, เน้นมิติงานที่บ่งชี้ว่า No Body
Left Behind ทั้งภาคประชาชน และบุคลากรของกระทรวงพม. รวมทั้งสร้างมิติงาน “รวมกัน
เป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน” One Home อย่างต่อเนื่อง ไม่เปลี่ยนผ่าน ตามยุคสมัยของ
วิถีผู้บริหารระดับสูงขององค์การ
๔.๓ ข้อเสนอแนะ
การด�าเนินงานพัฒนาสังคมที่มุ่งสู่ความมั่นคงของมนุษย์ ประเด็นงานมีทั้งความความ
ยาก และที่เป็นปัจจัยบวก เป็นแต้มต่อสู่ความส�าเร็จ ขอยกเหตุปัจจัยทั้งในมิติงาน และมิติคน
มาประกอบการน�าเรียน เพื่อเป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑) หลักการปฏิบัติที่ดี ต้องมีหลักการบริหารจัดการที่ดีมีระบบ
นโยบายรัฐบาล กระทรวง จังหวัด รวมทั้งยุทธศาสตร์ มาตรการ โครงการ กิจกรรม
ศาสตร์และศิลป์ องค์ความรู้ แนวคิด หลักปฏิบตั ิ และวิธปี ฏิบตั ิ มีความชัดเจน ประเด็นทีย่ งั เป็น
จุดอ่อนคือ การรู้ แต่ ไม่เข้าใจ เข้าใจแต่วิเคราะห์ สังเคราะห์ไม่ได้ และที่ส�าคัญคือไม่สามารถ
ประเมินผลได้ ท�าให้ไม่รู้ว่าจุดยืนอยู่ แห่งใด ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ไม่ชัดเจน สิ่งที่
ได้ด�าเนินการ คือ การพูดคุย ประชุมหารือ ทบทวนผล และแผนการท�างาน ทบทวนองค์ความ
รู้ในการจัดการงาน สิ่งที่ก�าหนด กับสิ่งที่ได้ด�าเนินการ การเชื่อมโยงระบบ โดยท�าอย่างต่อเนื่อง
ด้วยความอดทน ความเพียร และไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาและอุปสรรค ทั้งของทีมบุคลากร และ
ผูน้ า� องค์กร โดยใช้เป้าหมายสุดท้ายเป็นตัวน�า น�าตัวชีว้ ดั ตามมาตรฐานงานมาเป็นโจทย์ มาเป็น
เครื่องมือ เพื่อการพัฒนางานอย่างมีระบบคิด ระบบท�า และระบบน�าการเปลี่ยนแปลง
๒) ศึกษาจากต้นทุน/ทรัพยากรที่มีอยู่ ไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่
มิติงานพัฒนาสังคม มิติงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ มีพัฒนาการของงาน
มายาวนาน ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๓ จึงไม่ต้องไปเริ่มจากศูนย์ สิ่งที่ยังเป็นรอยต่อ คือ เรื่องข้อมูลทุน
ทางสังคม และการขาด Coach มาก�ากับทิศ มาจับประเด็นเพื่อเชื่อมร้อย ร้อยโยงกับระบบงาน
สิ่งที่ได้ด�าเนินการ สิ่งที่ได้พากเพียรพยายามทั้งหลาย จึงมักหล่นหายไปกลางทาง ไม่มีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ ไม่มีการน�ามาใช้ประโยชน์ จุดที่เห็นชัดเจน คือ ทีมไม่รู้ว่าตัวเองรู้ ทีมไม่มั่นใจว่า
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สิ่งที่ได้ด�าเนินการคือสิ่งที่ใช่ และสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา การน�าส่งผลผลิตใน
ภาพรวม จึงควรเติมระบบคิด ระบบเคลื่อน โดยผู้น�าองค์กรต้องศึกษา เรียนรู้ ก�ากับ ติดตาม
แก้โจทย์ นั่งลงท�ากับทีมงาน ให้ส�าเร็จโดยใช้ต้นทุนที่มีอยู่ในพื้นที่งาน
๓) ทุนมนุษย์ คือปัจจัยแห่งความสำาเร็จ
จุดแข็งอย่างหนึ่งของทีมบุคลากรที่มี คือ การมีจิตวิญญาณในการท�างานเพื่อสังคม
รวมทัง้ มีองค์ความรูใ้ นการปฏิบตั งิ านทีเ่ ฉพาะด้าน และหลากหลายมิติ การสือ่ สาร การขายแนวคิด
และการก�าหนดทิศทางจึงท�าได้ง่าย แต่สิ่งที่มีความยาก คือ การที่จะท�าให้ทีมสามารถบริหาร
จัดการระบบงานได้หลายอย่างไปพร้อมกัน รวมทัง้ ความรับผิดชอบ ในการบริหารจัดการระบบ
งานสู่ความส�าเร็จตามแผนที่ก�าหนด การที่จะท�าให้ทีมบุคลากรมีใจ พลิกฟื้น พัฒนาระบบงาน
ขององค์กร ให้มีชีวิต มีพัฒนาการที่มีความเป็นพลวัตร บนพื้นฐาน ที่ตระหนักถึงศักยภาพ การ
มีส่วนร่วมในมิติพื้นที่ชุมชน และมิติของวิถีประชา น�ามาจัดการความรู้ มาตรการ เชิงป้องกัน
ยังเป็นจุดอ่อนที่ส�าคัญยิ่ง จะส�าเร็จได้ต้องใช้พลังกาย พลังใจ พลังสติปัญญา รวมทั้งความ
มุ่งมั่นตั้งใจ ความอดทน และความเพียรที่เป็นเลิศ
๔) การรักษาระบบการทำางานให้ยั่งยืน
การรักษาระบบงานให้คงอยู่ ให้มีพัฒนาการที่ก้าวหน้า สิ่งที่มองคือ “แก่นแกน” ที่จะ
สานต่อการปฏิบัติ ให้เป็นสายธารแห่งการพัฒนานั้น ยังเป็นตะเข็บที่มีรอยต่อ เนื่องจากเหตุ
ปัจจัยวิถีผู้น�าหน่วยที่ต้องเคลื่อนย้ายตามระบบการบริหาร และที่ส�าคัญยิ่ง คือ การท�าดีแล้ว
ไม่ได้ดี ไม่มีความต่าง อย่างเป็นที่ประจักษ์ ท�าหรือไม่ได้ท�า ผลเท่ากัน ผลเท่าเดิม เงินเดือน
ก็เท่าเดิม แถมบางครั้ง คน /หน่วย ที่ไม่ได้ท�า ได้มากกว่า จึงเกิดประเด็นว่าแล้วจะท�าไปเพื่อ
อะไร เหนื่อย ใกล้เกษียณ ยุ่งยาก งานเดิมมากหลายหลายท�ากันไม่ทันอยู่แล้วจุดขายที่จะไป
ท้าทายทีมบุคลากร เหตุปจั จัยจึงขึน้ อยูก่ บั ผูน้ า� องค์กรเป็นส�าคัญ เพราะถ้าหลักคิดเกิดกับทีมงาน
แก้ได้ ไม่ยาก แต่ถ้าหลักคิดนั้นเกิดกับผู้น�าองค์กร การพัฒนาระบบงานสู่ความเป็นเลิศ ความ
เป็นมืออาชีพ การมุ่งสู่ความเป็นสากล จะเป็นเพียงวาทกรรมที่ไม่สามารถเห็นผลได้เลยในโลก
แห่งความเป็นจริง สุดท้ายหลายคน จึงเลือกที่จะรอวันเกษียณ แบบเงียบๆ เพราะแคล้วคลาด
ปลอดภัย สบายตัว สบายใจ
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จ�กเว็บไซด์ gruuhttp://qa.buu.ac.th/form/common/QA2.ppt
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