
ปรับแนวคิด
ปรับวิถีชีวิตการท างาน (๑)

วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม  ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ กระทรวงมหาดไทย

ไมตรี  อินทุสุต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านรัฐศาสตร์
ในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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๑. หลกัคดิ – หลกัคน – หลกังาน – หลกัพืน้ที่

๒. สรา้งคนสูง้าน

๓. การเป็นสตาฟฟ์ทีด่ ีและประทบัใจ

๔. สูม่อือาชพี 

๕. จากนโยบายสูก่ารปฏบิตั ิยุทธศาสตรสู์ก่ารยุทธ ์
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ตอน ๑   สตาฟฟ์ทีพ่งึปรารถนา ผูบ้งัคบับญัชาประทบัใจ

ตอน ๒    เลขานุการทีร่กั ผูทุ่้มเท และเสยีสละ

ทีใ่คร ๆ คาดหวงั ทีเ่ป็นผูเ้ชือ่มประสานรอบทศิ คดิเตรยีมการรอบดา้น

ปรบัแนวคดิ ปรบัวถิชีวีติการท างาน



สอนแนะ...บ่มเพาะ
ให้ข้าราชการเกาะติด
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เป้าหมายแห่งความคาดหวัง



หลักคิด-หลักคน-หลักงาน-หลักพื้นที่
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โค้ช

หลักการ

วิชาการ
ประสบการณ์

วิธีการ

• ปริมาณงานที่แตกต่าง
• บริบทพื้นที่หลากหลาย ภูมิสังคม-วัฒนธรรม
• การเปลี่ยนแปลงของโลก สังคม สื่อ ดิจิทัล
• สภาวะแวดล้อมองค์กร & การจัดการยุคใหม่
• อุบัติการณ/์อุบัติใหม่

๑

การปฏิบัติ



ข้าราชการมหาดไทย ถ้าไม่ได้
โตค้ล่ืนลมในภูมิภาค กอ็าจจะยังไม่สมศักดิ์

ศรี 5

พายให้เร็ว
พายเรือทวนน า้
พายเรือน า้เช่ียว

พายให้สวย

ส่ิงที่เผชิญกบัการปฏิบัติงานในพืน้ที่



ข้อปฏิบัติจริง







พายเรือน า้น่ิง

ทฤษฎพีายเรือ

ข้าราชการมหาดไทย ถ้าไม่ได้
โตค้ล่ืนลมในภูมิภาค กอ็าจจะยังไม่สมศักดิ์

ศรี
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๑. ยังไม่ได้รับความเชื่อถือ
๒. ยังตอบสนองนโยบายไม่เต็มที่
๓. ยังไม่ทันใจ-ทันที-ทันเวลา
๔. ยังไม่ขยัน-ทุ่มเท
๕. ยังขาดทักษะการท างาน
๖. ยังไม่เด่นในสายตาใครๆ
๗. ยังไม่ได้รับความร่วมมือจาก                 

ส่วนราชการอื่น

โจทย์

(ทุกข)์

สมุทัย

(เหตุให้เกดิทุกข)์

๑. งานมาก 

๒. สั่งมาเยอะ- ซ้ า/หลายรอบ/หลายหน่วย
๓. ภาวะวิกฤตฉุกเฉิน ฉับพลัน–ภัยพิบัติ   

น้ าท่วม การชุมนุม
๔. ตีโจทย์ไม่แตก
๕. แตกกันเอง ต่างคนต่างอยู่
๖. นายไม่ช่วยประคอง
๗. มีข้อจ ากัดส่วนตัว/ครอบครัว

- รับแขก-พิธีการ
- ส่วนกลาง สั่งด่วน-เอาเร็ว
- ท าไม่ทัน-คนไม่พร้อม

นิโรธ (ทางดับทุกข์)

มรรค (ข้อปฏิบัติให้บรรลุทางพ้นทุกข์)
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ปัญหาเกิดที่ 6 นาฬิกา

รมต.

พื้นที่/จุดที่ต้องแก้ไข

ทฤษฎีนาฬิกา ?

ภูมิภาค/จังหวัด

ซ้าย
แบบการเมือง

ขวา
ภาคราชการ



๒. ท่าน “วางระบบ” เช่น  สร้างเปน็คู่มือ/แนวทางข้อมูล วางแผนปฏิบัติการ 
รับมือสิ่งที่เป็นเรื่อง Routine หรือไม่ งานประจ าปี งานพิธีการ..  บันทึกปัญหา
ที่เกิดขึ้นอย่างไร ?
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๔. ในพื้นที่ของเรา เจอกรณปีัญหาที่ 6 นาฬิกา แล้ว หรือไม่  มีใครน าปัญหาด้านซ้าย
ไปถึง12 นาฬิกา และฝั่งขวา เรื่องไปถึงไหน

๓. มีการปรึกษาหารือ Staff Meeting ในส านักงานกับทมีสัปดาห์ละก่ีครั้ง หรือไม่เคย
มีเลย? ระบบใด

๑. ท่านพบ “สมุทัย” ในส านักงานอะไรบ้าง  จะปรับระบบและวิธีการ
เพื่อขจัดทุกข์อย่างไร

๕. จาก 5 นาฬิกาไปถึง 1 นาฬิกา หรือ 12 นาฬิกา 

จะท าอย่างไรให้เร็วขึน้ ลดขั้นตอน หรือใช้ดิจิทัลระบบใด



เป็นบุคลากรข้อใด
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เราจะตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

การท างานกับชาวประชา แม้ยากนานา                

เราจะฟันและฝ่าไป

คน

ให้ประชาชนมีทุกข์น้อย มีสุขมาก



Competencies)

ความรู ้ ความสามารถ

คณุธรรม

คา่นยิม
อดุมการณ์
ทศันคติ

พลงั
การขบัเคลือ่น
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๒ สร้างคนสู้งาน

การปรบัเปลีย่น
สูก่ารเปลีย่นแปลง

 เก่ง – ดี - มีมานะ
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Changing the way, you think to fulfil your potential.

การปรับแนวความคิด และทัศนคติ เพื่อเติมเต็ม
ศักยภาพของคุณ

To create an attitude increasing your 
potential

Mindset กรอบความคิด หรือวิธีคิด ที่ได้มาจาก
ประสบการณ์ การศึกษาหรือวัฒนธรรมที่ได้มาตั้งแต่
เด็ก ซึ่งยากที่จะเปลี่ยนแปลง  มีผลกับมุมมองของ
ตัวเอง  ต่อสิ่งแวดล้อม วิธีคิดนี้ ประกอบด้วย ทัศนคติ
และความเชื่อ

Mindset …

Think Innovative …  Act Collaborative คนที่ท างานดีที่สุด คือคนที่รู้ว่าหน่วยงานอื่นเขาก าลังท าอะไร





1. ไม่ยอมแพ้และคิดว่า
ความพยายามคือการเรียนรู้

2. ชอบท าอะไรยาก ๆ ท้าทาย
3. เอาความส าเร็จของคนอื่น

เป็นแรงบันดาลใจ
4. เช่ือว่าความเก่งพัฒนากันได้
5. รับฟังค าวิจารณ์ น าไปพัฒนา

ตนเอง

1. ยอมแพ้ปัญหา
ถ้าคิดว่าท าไม่ได้ ก็ไม่ท าต่อ

2. หลีกเลี่ยงการท าอะไรยาก ๆ
3. ไม่ชอบเห็นใครส าเร็จ 

เพราะท าให้ตัวเองแย่ลง
4. เช่ือว่าความเก่งพัฒนาไม่ได้
5. ไม่ชอบให้มีการวิจารณ์&

วิพากษ์

กรอบแนวคิด
แบบตายตัว

กรอบแนวคิด
แบบก้าวหน้า

ท่านมี Mindset แบบไหน

VS



• ข้าราชการ ที่ดี ต้อง

• ข้าราชการ ทั่วไป ต้องถึงพร้อมด้วย

• ข้าราชการ ที่เก่ง ต้องมี

วามพร้อม.. ร้างสมรรถนะ

Sense of Urgency
Sense of Emergency

Active
Alert

Literacy
Immunity

+
Intelligence
Integrity

12
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แต่ข้อนี้ส าคัญสุด

ส าหรับการปฏิบัติจริง...ไม่จ าต้องอิงยุทธศาสตร์

๑.   ท า ด้วย ใจ

๒.   ท า ให้เร็ว

๓.   ท า เข้าเป้า

๔.   ท า ถึงที่

๕.   ท า ร่วมกัน

๖. ท า แล้วหรือยัง

๖ “ท า” 
๕ “ท า” 



“คาถา” “อาภรณ”์
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วิ่งเข้าหา - อาสางาน - พิชิตชัย
ทุ่มใจกายสุด – พิชิตงาน/นาย

รอบรู-้รวดเร็ว-ริเริ่ม-รอบคอบ

เข้ม-แข็งขัน-ขยัน-แข็งแรง 14

พิชิต 



15

กับการสร้างค่านิยมอุดมคติ

๑ อิทธิบาท 4 .. รักงาน สู้งาน ใส่ใจในงาน ท างานด้วยปัญญา
๒ เมตตาธรรม-สุจริตธรรม-เที่ยงธรรม - สามัคคีธรรม
๓ สุ - จิ - ปุ- ลิ
๔   นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา

๕ วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ. 

๖ วิชา จรณ สัมปัณโณ



งานท่ีจะถึงหลักชัย ได้รับผลส าเร็จ
แม้ถึงพร้อมด้วยความรู้ และการปฏิบัติแล้ว ยังพึงต้องมี..

๑.จิตวิญญาณ
๒.สัญชาตญาณ

๓.วิจารณญาณ
๔.ปฏิภาณ

16



๑. ท่าน (ทุกคน) มีค าพังเพย/สุภาษิต ประจ าตัวอย่างไร ให้ตอบโดยทันที 
(เหมือนเวลาไปเขา้สัมภาษณ์) ท าไมถึงเลือกค านี้

๒. ค่านิยมจังหวัดมีไหม  มีอะไร?  มีการถ่ายทอดอย่างไร

๓. มี “บันทึกความดี ” Goodness Memo  ของส านักงานจังหวัดหรือไม่   
อะไรเป็นจุดเด่นที่เราบันทกึสะสม แล้วลงใน Website

๔. ตัวอย่าง การสานสัมพันธ์  สานพลัง... (Embrace,Engage,Enable) กับ
หน่วยอื่น ๆ ในจังหวัด ที่เราภาคภูมิใจ

17



การเป็นสตาฟฟ์ที่ดี และประทับใจ

18

๓
High Performance and Potential System

ใคร? คือ “คนที่ช่วย” 

คุณท างานได้มากขึ้น

ใคร? คือ “คนที่ใช”่ ส าหรับคุณ 

ใคร? คือ “คนที่ชอบ” งาน
ท้าทาย

เราจะเลือกคนน้ัน !!!  



๑
๒

๓
๔

๕
เป็นคลังสมอง (Effective Memory Storage)

เป็นผู้บริหารส านักงานที่ดี (Office Administrator)

เป็นผู้ประสานงานกลาง (Central Coordinator)

เป็นผู้สานรับนโยบาย (Policy Executives)

เป็นผู้แก้ปัญหาเฉพาะหน้า (Problem Solver)

19

บทบาทของ “สตาฟฟ์” (Staff) ที่สุดยอด

๖
๗

เป็นกองหนุนที่พร้อมรับงาน (Prompt Supportor)
เป็นภาพสะท้อนองค์กร (Reputation Reflection)
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เป็น... หัวหน้าส านักงานจังหวัด
๑ เป็น Chief of Sfaff ให้ ผวจ.- ขุนพล คู่ใจทุกเรื่องราว

๒ เป็นหัวหน้าหน่วยงานที่รอบตัว รอบทิศ เจนจัด ทั้ง วิชาการ อ านวยการ ปฏิบัติการ

๓ เป็นสะพานเชื่อมโยงกับส่วนราชการอื่น ทั้งแผนงาน งบประมาณและการยุทธ์ ไม่เฉพาะกับ
หน่วยงานมหาดไทยเท่านั้น

๔ เป็นทุกอย่างของงานจังหวัดในภาพรวม การก้าวย่างของ ผวจ. อยู่ในภาระของ สนง.

๕ เป็นผู้รับนโยบาย ศึกษา แยกแยะ แปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

๖ เป็นสมอง เป็นผู้ทรงความรอบรู้  คิด คน งาน เงิน พื้นที่ เกมส์ รู้จังหวะ ท่วงท านอง เร็ว -ช้า - หนัก - เบา -

สั้น - ยาว และนิ่ง

๗ เป็นผู้แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ฉุกเฉิน  แยกข้อชี้แนะ และจะเลือกเดินทางไหน อย่างไร

๘ เป็นผู้คิด เขียน ประมวล สรุป..พูดเป็น ประเด็นดี ปฏิบัติได้ รายงานเร็ว นุ่มและเนียน 

๙ เป็นผู้พร้อม ถึงพร้อม ท างานก่อนพระอาทิตย์ขึ้น และอัสดง  เป็นผู้ตื่นอยู่เสมอ  ทุกช่วงยาม

๑๐ เป็นผู้บ่งชี้ความสง่างาม ว่าเป็นผู้ทรงวุฒิ  ทรงภูมิ ทรงธรรม ทรงพลัง ที่ทุกคนพร้อมปรบมือให้

๑๑ เป็นบุคคลที่พร้อมจะก้าวเป็นรอง ผวจ. ที่ครบเครื่อง และใช่เลย  และก้าวเป็น ผวจ. ที่มหาดไทยมั่นใจ

๑๒ และ ... เป็น   (๑๐๘)



๑ ขอดู.. เอกสารประชุมกรมการจังหวัด-หัวหน้าส่วนราชการประจ าปี งปม. 2565 ขอเปิด Website ให้ดู

๒ ขอด.ู. นวัตกรรม หรือความคิดริเริ่มใหม่ในการสร้างงานอะไรสักอย่าง

๓ ขอดู.. โครงการยุทธศาสตร์จังหวัดที่ครบทั้ง Outcome และ Feedback ที่คุ้มค่า ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ ที่ชัดเจน

๔ ขอดู.. กระบวนการเตรียมงาน ITA ที่ยาว ยากมาก ในส่วนที่เกี่ยวกับ สนง. และ Stakeholder

๕ ขอดู.. ที่เคยส่งประชัน PMQA อะไรบ้าง หมวดไหน PMQA 4.0 เคย และเข้ารอบได้ไหม 

๖ ขอดู จังหวัด HPP ท าเรื่องอะไร ช่วยบรีฟใน ๓ นาที

๗ ขอดู.. PowerPoint ที่น าเสนอ วปอ. วิทยาลัยเหล่าทัพ  เสธ ทบ.  นปส. หรือ นอ. อื่น ๆ

๘ ขอดู.. PowerPoint ที่ หน. สนง. ได้รับเชิญให้ไปพูดบรรยาย สักแห่ง

๙ ขอด.ู. KM ที่ สนง. เรามี และปรากฏการเผยแพร่อย่างไร ที่ไหน

๑๐ ขอดู.. การเตรียมการรับรอง/ต้อนรับผู้บังคับบัญชาระดับสูง เช่น นรม.   สมมุติว่าทางท าเนียบแจ้งมา ขอไปเยี่ยม
ประชาชนในพื้นที่แก้ปัญหาความยากจนแบบมุ่งเป้า ๒ แห่ง ขอให้ท าก าหนดการภายใน ๑๕ นาที จะเลือกที่ไหน 
อย่างไร

๑๑ ขอด.ู. ค ากล่าวต้อนรับ นรม./รมว.มท. ในสาระงานของจังหวัด

๑๒ ขอดู.. มีสิ่งอะไรที่คิดว่าจังหวัดเรามี แล้วใคร ๆ อาจไม่มี

ขอดู ? ... โดยไม่แจ้งล่วงหน้า
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วา่ดว้ย Morning Window สนจ.อบุลฯ

22
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วา่ดว้ย Staff Meeting สนผ.
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สูม่ืออาชีพ๔
 คิด
 ท า
 น า
 พูด
 สื่อ 

 เขียน
 อ่าน
 สู้
 สัมพันธ์
 ดิจิทัล
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๑. อะไรที่ต้องจัดล าดับความส าคัญ - เร่งด่วน
๒. อะไร ต้อง Do หรือ Don’t
๓. อะไรเป็น Quick Win ที่ต้องโชว์
๔. อะไรที่ต้องให้ทีม / นายรู้พร้อมกัน (To Inform)
๕. อะไรที่ต้องปรึกษาหารือร่วมกัน (To Consult)   

(กับนาย+กับทีม)
๖. อะไรควรขอไปดู / เรียนรู้เรียนลัดจากคนอื่น
๗. อะไรที่ต้องท า After  Action Review
๘. อะไรที่ต้องขอความร่วมมือหน่วย / ภาคส่วนอื่น ๆ

๙. อะไรต้องจัดท าเป็นคู่มือ / วางระบบไว้ - คิดล่วงหน้า
๑๐. อะไรเป็นงานนโยบายส าคัญของรัฐ/มท. (ยา vs ยาก)
๑๑. อะไรที่ต้องวางแผนเตรียมความพร้อมรับมือทุกปี
๑๒. อะไรมีความเสี่ยงบ้าง (ชาวบ้านค้าน กฎหมาย ?)
๑๓. อะไรที่ต้องใช้สติ + ปัญญา ครุ่นคิด  ใคร่ครวญหา

One  Best way
๑๔. อะไรที่ต้องสร้างเป็นแบบแผนองคค์วามรู้ (KM) ไว้
๑๕. อะไรที่ต้องปรึกษาหารือส่วนกลางก่อน
๑๖. อะไรที่จะต้องตอบโจทย์สาธารณะ ใครท า ใครตาม

คิด&ท า แล้วหรือยัง ?..ท าอะไร 
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ณ เวลาท่ีถูกตรวจสอบ

ทุกคนก็จะลืมความวิกฤติเร่งด่วน

ที่ได้แก้ปัญหาไปหมดแล้ว



แสดงภาวะผู้น า
แม้ยังไม่ได้เป็นหัวหน้า 

 ต้องสั่งสม เรียนรู้

 ต้องเป็นคนที่คาดการณ์และคิดวางแผน
 สื่อสารกระชับ เข้าใจได้ชัดเจน
 ตั้งค าถาม และคิดริเริ่ม
 ฝึกการเป็นผู้ฟังที่ดี
 มีความเป็นครูและโค้ช 30



ฝึกการเป็นครูและโค้ช และเป็นหัวหน้า
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๑  อาสากิจกรรมที่มีโอกาสฝึกภาวะผู้น า
๒  ฝึกน าเสนอในที่ประชุมในโอกาสต่าง ๆ
๓  เป็นพี่เลีย้งให้คนรุน่ใหม่ ๆ
๔  หมั่น บันทึก จด และจ า แล้วประมวลรวม 
๕  เป็นวิทยากรเรื่องทีต่นเองสามารถ ในสถาบันการศกึษา
๖  เสนอแนะเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์องค์กร
๗  ฝึกทักษะการโน้มน้าวจูงใจให้คนคล้อยตาม



การเตรียมตัวน าเสนอในที่ประชุมผู้บริหาร/ตอบค าถาม

32

๑  ชัดเจน ตรงประเด็น
๒  ไม่ต้องกล่าวขานงานเป็นบริบท ปูพื้นนานไป
๓  ไม่ต้องขี่ม้ารอบค่าย  มี Key Word  เป็นประเด็น 1-2-3 จะดี
๔  ไม่ต้องบอกว่าตัวเองท าอะไร (เก่ง – ฉกาจ - ยกยอตัวเอง) ให้มากมาย
๕  บอกท าอะไรไปแล้ว ก าลังท าอะไร และจะท าอะไรต่อไป (สั้น - ยาว) /อะไร Quick win
๖  เน้นสาระที่ฟังดูแล้ว เห็นว่ามีการท างานเป็นทีม มีสานสัมพันธ์/เสริมพลังกับภาคีอื่นๆ                     

ให้ประชาชนได้ประโยชน์ อย่าเอาองค์กรหรือตัวเองเป็นส าคัญ
๗  ต้องคาดหมายค าถามที่อาจจะถูกซักถาม 
๘ เตรียมข้อมูล (ตั้งค าถาม) ส ารอง มีบทเสริม ส าหรับตอบ คือถ้าอย่างนั้น... จะชี้แจงอย่างนี้ ?



ให้ ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา ทราบ 
(Keep boss informed)

ให้ ประชาชน สาธารณะ สังคม รับทราบ
(Keep public informed)

โจทย์

33

3 ล้อม  ล้อมวง - ล้อมความรู้ - ขยายวงล้อมวิธีการ

สื่อสารรอบทิศ



กระบวนการการสื่อสารสังคม (Communication Process)

ผู้ส่ง
Sender

ผู้รับ
Receiver

สาร/สาระ
(Message)

ช่องทาง
(Channel)

เข้าใจ/ตรงประเด็น

ถูกต้อง

ครอบคลุม  น่าเชื่อถือ

ใช้ประโยชน์ได้ผูแ้สดง/ผู้เล่น
Actor เสริมภาพลักษณ์องค์กร

ปฏิกิริยาตอบกลับ

เร็ว

34



มีความน่าเช่ือถือ

35

ประเด็นพูด

มีบุคลิกภาพ

ทักษะการสื่อสาร 
ชัดเจน  ฉะฉาน  รอบรู้

สาระ+ผลของงาน + ผลผลิต











( ctor) 5C ของการสื่อสารทางสังคม

1  Content  เนื้อหา
2  Creative สร้างสรรค์
3  Charisma มีเสน่ห์
4  Characteristic  มีเอกลักษณ์
5  Colourful มีสีสัน ตื่นเต้น ตื่นใจ



สื่อสาธารณะ Social Media
- ข่าวสารทั่วไป ฯลฯ
- นักข่าวประชาชน
- แหล่งข่าวรอบตัว
- พบข่าว Drama
- เกิดกระแส + และ -

เข้าถึง
ทั่วถึง
ถึงตัว
ถึงที่

ไม่จริง
ไม่ได้กรอง
ไม่รับผิดชอบ
ไม่สุภาพ

สื่อออนไลน์

36

ความเสี่ยง

4 ถึง



1 ครบถ้วน ครอบคลุม
2  อิงนโยบาย/ยุทธศาสตร์

3 การมีส่วนร่วมของ ประชาชน + ภาคี  ความร่วมมือ
4 มิติเด่นของพื้นที่ (รังสรรค์งาน + นวัตกรรม)
5 ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น
6 ใช้วิธีการ/สื่อยุคใหม่ ทุกวิถีทาง

1 ครบถ้วน ครอบคลุม  ชัดเจน
2  อิงนโยบาย/ยุทธศาสตร์
3 การมีส่วนร่วมของ ประชาชน + ภาคี  ความร่วมมือ
4 มิติเด่นของพื้นที่ (รังสรรค์งาน + นวัตกรรม)
5 ผลลัพธ์ทีจ่ะเกิดขึ้น
6 ใช้วิธีการ/สื่อยุคใหม่ ทุกช่องทาง

(ข่าว) น าเสนอ   ผลงานทัว่ไป การสร้างพื้นที่ขา่วบวก
แก้ข่าว   ชี้แจงข่าว ขจัดสาระเชิงลบ

37

การเขียน
รายงาน



ทฤษฎ.ี.ว่าด้วย “การอ่าน”

อ่านคิด            อ่านคน        อ่านใจ      อ่านแววตา

อ่านสถานการณ์  อ่านข่าว     อ่านหนังสือ  อ่านเกมส์

อ่านกิริยา          อ่านท่า      อ่านก าลัง   อ่านชีวิต

อ่านสีหน้า      อ่านตัวเอง  อ่านมาด    อ่านขาด

38



ผลงานเข้าตัว (ตน)

39

ลดค า/ความเข้าใจ เฉพาะพื้นที่ (ภูมิศาสตร์/มองเฉพาะจุด)

ระวัง ?!... ฟุ้ง เวอร์ เพ้อ เพี้ยน ยอยก

ค าที่เป็นเชิงลบ ไม่ไพเราะ เสนาะหู ไม่ต่อขานคนอื่น
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เราจะฝ่าข้ามไป ฟันฝ่าอุปสรรค ไปวางทรัย 
๑  กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ (แพ้-ชนะ-อภัย + วินัย)
๒  กฎกติกา
๓  เกม (การสกัดกั้น-การปะทะ-การหน่วงเกม)
๔  กลยุทธ์ (โค้ช-กัปตัน-ผู้เล่น กองหน้า/กองหลัง)
๕  การรุก/การรับ
๖  กรรมการ (ควบคุมเกม/เป่าลงโทษ)
๗  กองเชียร์
๘  เกิดสปิริต

มวย

ปิงปอง

หาผู้ชนะ

โต้ไปโต้มา
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๑. Mobilizing Systems – ความสามารถในการเป็น (Role Model) ความสามารถ
ในการสื่อการเจรจาต่อรองแบบ Win-win เป็นคนที่สามารถชักจูงคนได้  โน้มน้าว
นายได้ (Skill นี้คือ Skill ที่ส าคัญมากๆ ของคนที่เป็น Leader)

๒. Developing Relationships – การมีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น (empathy) มี
อารมณ์ขัน เข้าสังคมกับผู้อื่นได้  จับไมโครโฟนได้ ใช้ค าเป็น

๓. Teamwork Effectiveness – การท างานร่วมกับผู้อื่น  ไม่วงแตกทั้งกับลูกทีม และ
หน่วย การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การโค้ช  (Skill นี้คือ  kill ที่ส าคัญมากๆ 
ส าหรับคนที่เป็น Manager)

สัมพันธ์ (Interpersonal)
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ดิจิทัล (Digital)

๑. Digital Fluency – มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดิจิทัลพื้นฐาน

๒. Software Use and Development – ความสามารถในการ
ท าความเข้าใจ  ใช้และสร้างซอฟต์แวร์  การวิเคราะห์ข้อมูล

๓. Understanding Digital Systems – การเข้าใจระบบ Digital 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Data ในรูปแบบต่าง ๆ หรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะ
มีมาอีกในอนาคต
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อุบัติเหตุ 

อุบัติภัย 

อุบัติการณ์ 

อุบัติใหม่

Resilience
การรุกรับ
ปรับตัว- Prevention

- Preparedness

- Response
- Recovery

๕ จากนโยบายสู่การปฏิบัติ ยุทธศาสตร์สู่การยุทธ์

2P & 2R

Business Continuity Management

(BCM)
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๑ บริหาร บัญชาการ

๒ บริหาร เหตุการณ์

๓  บริหาร บูรณาการ

๔  บริหาร บริการ

๕  บริหาร ธุรการ & การส่ือสาร

ให้นึกถึง
ตระกูลโควิค

องค์กรจัดการ-บริหารเชิงนโยบาย ปฏิบัติ

ผู้น า/ผู้บริหาร
ผวจ.

นอภ.
หัวหน้าส่วน
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2

3

4

5

5s
Plus

Stop

Spirit

S

S7S Model

Start

Stand

Speed
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วิธีท างานส าคัญเชิงนโยบาย
ต้องท างานเชิงบูรณาการในพื้นที่

สร้างทีมท่ีเข้มแข็ง• ขับเคลื่อนโดยมียุทธศาสตร์
• น าเป้าหมายและภารกิจเป็นตัวตั้ง เอาแต่ละ Function มาระดมท างาน
• ก าหนดแผน ขั้นตอน Value Chain ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
• มีข้อมูลที่ชัดเจน ตรงจุด ด้วยระบบสารสนเทศ
• มีผู้น า + ทีมที่รับผิดชอบเฉพาะ + New Gen
• มีการแลกเปลี่ยนทรัพยากร/งปม. + การมีส่วนร่วมภาคีต่าง ๆ
• มีทักษะการบริหาร

- มีระบบการสื่อสารและรายงาน
- มีเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ
- ท างานข้ามสายงาน 
- ลดพิธีการลง  เพิ่มความไม่เป็นทางการ

สร้างทีมแห่งการเรยีนรู้



Learning Agility
• คล่องแคล่ว ว่องไว
• สื่อสารสั้น ตรง ทันที ไม่มีพิธีกรรม
• ปักธง ใส่ใจ ให้ถึงเป้า
• จิ๋วแต่แจ๋ว
• เขย่าขยับ ปรับเปลี่ยน อยู่ตลอดเวลา

47

ปรับองค์กรรองรับการขับเคล่ือนนโยบาย

๑. ให้องค์กรจิ๋วแต่แจ๋ว ที่มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ว่องไว (Agile) ลดขั้นตอน 
ลดเวลานาที

๒. การท างานแบบบูรณาการ และ Synergy กับร่วมกับหน่วยอื่นๆ สามารถ
สร้างนวัตกรรมใหม่ๆได้ใช้พลัง รัฐ เอกชน ประชาสังคมและชุมชนร่วมกัน

๓. ใช้ Design Thinking “ระดมมือทอง-สมองไว” มาช่วยท าให้เกิดนวัตกรรม
ได้ และตอบสนองความต้องการขององค์กรและประชาชนมากกว่าเดิม ให้
เข้าถึง ทั่วถ้วน เท่าเทียม เป็นธรรม (Inclusiveness) ควรลดความเป็น
ตะวันตกลงบ้าง

๔. การน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ทั้งระดับองค์กรและระดับพื้นที่ 
(Collaboration network Government)

๕. การปรับเปลี่ยนจากสิ่งที่เคยท าไปสู่ไม่ต้องท า (Don’t) โดยเลือกว่า อะไร
ต้องหยุด (Stop) อะไรต้อง เดินให้เร็ว (Speed) อะไรจะเริ่มใหม่ (Start)



20 flagships
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๑ คณะกรรมการจังหวัด / ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

๒ คณะกรรมการ กรอ.

๓ คณะกรรมการ กบจ. / กบภ.

๔ คณะกรรมการ ศตส. ? (ยาเสพติด)

๕  คณะกรรมการ  ศตจ. ? (ยากจน-เปราะบาง)

๖  คณะกรรมการความมั่นคงและรักษาความสงบ

๗  คณะกรรมการตระกูลโควิค ?

๘  คณะกรรมการตระกูลภัยพิบัติ ?

๙  คณะกรรมการ.. (ตามบริบทพื้นที่และAgenda ส าคัญ....)

ท่านขับเคลื่อนอะไร
กับคณะกรรมการฯ ชุด Active Commilte
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๑.  ขณะเดินทางไปกับ รมต./ปลัดฯ ให้บรรยายในรถตู้ 3 นาที ควรจะ
พูดอะไรเกี่ยวกับจังหวัด ท่านจะน าเสนออะไร อย่างไร

๒.  ท่านมีวิธีสื่อสู่สาธารณะและในองค์กรด้วยดิจิทัลอย่างไร  ท า Info graphic
ชี้แจงอะไรไปบ้าง  มี Live สดเหตุการณ์/การประชุมบ้างไหม

๓. เมื่อ มท. สั่งการเชงิ Agenda มา เคยมีการย่อยความคิด มีการกรองด้วย
ทีมแล้วร่วมหารือ Staff Meeting ผู้บริหาร ก่อนบ้างหรือไม่

๔. ท่านบริหารนาย โน้มน้าว งานต่าง ๆ แก่ ผวจ. ท่าน สัก 1 ใน 3 ได้ไหม
๕. ส านักงาน/ศาลากลาง  มีการ “ระดมมือทอง สมองไว” ท าการยุทธ์ใดบ้าง 

ใช้ New Gen มาช่วยงานบ้างไหม
๖. ศดธ. ของเรา ท าอะไรเด่น ๆ น าเข้าชี้แจงในที่ประชุมจังหวัดบ้างไหม
๗.  ภัยเร่งด่วนฉับพลัน มีการระดมสมองก่อนปฏิบัติ หรือสายงานใคร          

หน่วยใครก็ว่ากันไป ?



... คร ๆ 
ก็

เรียกหา 
ส านักงาน
จังหวัด

๑.  ศึกษายุทธศาสตร์และวางแผนกลยุทธ์.. มองกว้าง เห็นผังความคิด
๒. มีกลยุทธ์การจัดการและการตัดสินใจ.. จัดล าดับความส าคัญ
๓.  เรียนรู้ดิจิทัลเพือ่สังคมและชมุชน..  ก้าวไปสู่สังคมยุคใหม่
๔.  พูดน าเสนอและสื่อสารให้เป็น..   เฉียบ ชัด เนียน
๕.  มีทักษะเจรจาต่อรอง..    สั้น ยาว หนัก เบา ให้เราท าได้
๖. มีบุคลิกภาพและการสมาคม..  บริหารเสน่ห์
๗. รู้อะไร ก็ไม่สู้ รู้จักคน.. + ภาคี – ใครเป็นใคร 
๘.  แตะพื้นสัมผัสดิน..  ขยัน–ถึงที–่ทันที–ไม่ถือตัว 
๙. อยู่ให้เป็น..  เป็นมวย มีท่วงท านอง จังหวะก้าว
๑๐. เปิดกว้าง  สร้างสัมพันธ์  เชื่อมโยงกัน  สู่สมดุล
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ด้วยหน้าที่ ชีวิต รับผิดชอบ

คือค าตอบที่ “รับ” อยู่ มิรู้สิ้น



  จะแพ้

 จะพลาด

 จะผิดหวัง

 ขอให้มันเกิดขึ้น หลังค าว่า “ท ำดีที่สุดแล้ว ด้วยควำมสุจริตแล้ว”



เราเป็นบุคลากรข้อใด
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คน

การท างานกับชาวประชา แม้ยากนานา                

เราจะฟันและฝ่าไป

ให้ประชาชนมีทุกข์น้อย มีสุขมาก

เราจะตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
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