ถอดบทเรียนการจัดการความรู้
เรื่อง “เทคนิคการประสานงานในภารกิจของรัฐมนตรี”

สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

KM TEAM 64

กลุ่มบริหารทั่วไป
# การประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบ Video Conference
# ผู้ทาคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ
# การประสานงาน กรณีขอเข้าพบรัฐมนตรี
# การประสานในการลงพื้นที่ตรวจราชการของ ลก.รมว.ศธ.
# การยกร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานของข้าราชการฝ่ายการเมือง)
# การปฏิบัติงานในส่วนงานของรัฐมนตรี (งานเอกสาร สารบรรณหน้าห้องรัฐมนตรี)
# การประสานงาน สนับสนุนการประชุมของรัฐมนตรี
# การจัดทารายงานการเดินทางไปราชการของรัฐมนตรี
# การประสานงานการรับ-ส่ง หนังสือ (ในส่วนงานของ รมช.ศธ. (คุณหญิงกัลยา
โสภณพนิช)

เรื่อง “คณะทางานรายวัน”
นายธิตกิ าญจน์ ยิ้มสงวน

ประสบการณ์ :
1. ประสบการณ์ในการยกร่างคาสั่งแต่งตั้งบุคคลภายนอกให้
เข้ามามีบทบาทหน้าที่ใน ศธ. (บางรายมาแต่ชื่อตัวไม่มา) เช่น
การแต่งตั้งที่ปรึกษา คณะทางาน และคณะกรรมการ
2. มักพบปัญหาบ่อยครั้ง เช่น ข้อมูลประกอบไม่ครบถ้วน ชื่อ
บุคคลสะกดผิด หรือบางครั้งก็ไม่ทราบรายละเอียดในส่วน
ของบทบาทหน้าที่ของคณะทางาน ไม่ทราบวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมาย/ ผลสัมฤทธิ์ของคณะทางานนั้นๆ) บางเรื่องก็
ไม่มีระเบียบกฎหมายรองรับการแต่งตั้ง
3. การแต่งตั้งคณะทางาน ในแต่ละสมัยของรัฐมนตรี แตกต่าง
กันไป จานวนมากน้อย แล้วแต่ความประสงค์ของผู้มอี านาจ
บางสมัยต้องออกคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน เกือบทุกวัน วัน
ละหลาย ๆ คณะ เป็นต้น

เทคนิคการแก้ไขปัญหา:
1. หากไม่มีการระบุอานาจหน้าที่ที่ชัดเจนของคณะทางานฯ
2. ควรร่างอานาจหน้าที่ให้ครอบคลุมในภาพรวม หลีกเลี่ยงการ
กาหนดอานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ/งานบุคคล หรือ
มีลักษณะก้าวก่ายงานในหน้าที่ของหน่วยงานหรือบุคคลอื่น
3. ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองอื่นที่ไม่ใช่รัฐมนตรี บางท่าน
ต้องการแต่งตั้งคณะทางานของตนเอง และต้องการลงนามด้วย
ตนเอง แต่มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 62 กาหนดให้การ
แต่งตั้งคณะทางาน เป็นอานาจของรัฐมนตรี โดยอาจใช้ชื่อ
ตาแหน่งว่า “คณะที่ปรึกษารัฐมนตรี” หรือ “คณะทางาน
รัฐมนตรี” ตามความเหมาะสม ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงาน ต้องชี้แจงทา
ความเข้าใจ และแก้ปัญหาโดยจัดทาคาสั่งในรูปแบบของ
คณะทางานรัฐมนตรี แต่ปฏิบัติงานภายใต้การสั่งการของผู้
ดารงตาแหน่งทางการเมืองนั้น ๆ แทน
4. การแต่งตั้งคณะทางานดังกล่าว อาจมีการนาไปใช้อ้างอิงหรือ
ประกอบการดาเนินการทางกฎหมายอื่น ๆ ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงาน
ต้องศึกษาข้อกาหนด หลักเกณฑ์ หรือกฎระเบียบอื่น ๆ เพื่อให้มี
ความถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมายที่ดาหนด

เรื่อง “คณะทางานรายวัน”
นายธิตกิ าญจน์ ยิ้มสงวน
ข้อแนะนา:

ปัจจัยความสาเร็จ:

1. สะสมประสบการณ์การทางาน องค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้การดาเนินการร่างคาสั่งแต่งตั้ง
คณะทางาน ฯ มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน
2. ควรศึกษาแนวทางการร่างคาสั่งเพิ่มเติมจากตัวอย่างคาสั่ง
อื่น ๆ เพื่อนามาปรับใช้ให้ถูกต้องเหมาะสม

1. ทักษะการสื่อสารในเชิงบวก :
1.1 มีวาทศิลป์ในการเจรจา เพื่อชี้แจงต่อผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมืองถึงข้อจากัดในการดาเนินการ เลี่ยงคาพูดเชิงปฏิเสธใน
ลักษณะ “ทาไม่ได้” , “ท่านไม่มีอานาจ” , “ไม่ถูกต้อง”
1.2 ควรสื่อสารโดยการยึดระเบียบหลักเกณฑ์ของส่วนราชการ
เพื่อชี้แจง
2. ทักษะการร่างหนังสือราชการ :
2.1 มีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบของหนังสือราชการตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฯ
2.2 การใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมกับงานราชการ

คติประจาใจ:

1. เมื่อได้รับมอบหมายให้ดาเนินงาน แต่ไม่มคี วามชัดเจน ควร
หาวิธีการเพื่อแก้ปัญหา และควรปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายให้สาเร็จลุล่วงอย่างสุดความสามารถ
2. ไม่เลือกปฏิบัติตามความชอบส่วนบุคคล
3. หารือผู้มปี ระสบการณ์/ผู้บังคับบัญชา เพื่อหาแนวทางการ
ดาเนินการที่เหมาะสมถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

เรื่อง “การประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบ Video Conference”
เทคนิคการแก้ไขปัญหา:
นายชาญชัย เตียวัฒนรัฐติกาล

ประสบการณ์ :
1. การประชุม ครม. ผ่านระบบ video conference ซึ่งจาเป็นต้อง
ใช้โปรแกรม jabber
2. การประชุมต้องมีการทดสอบระบบในวันก่อนการประชุม
ครม. และก่อนเวลาการประชุม ครม.
3. รัฐมนตรี ทั้ง 3 ท่าน ต้องใช้ห้องประชุมราชวัลลภในการ
ประชุม ครม. ซึ่งในวันที่มีการประชุมอาจเกิดปัญหาต่างๆ
เช่น ภาพในการประชุมกระตุก ไม่สามารถรับชมได้,
โปรแกรมที่ใช้ประชุมหลุด ไม่สามารถเข้าโปรแกรม ทาให้การ
ประชุมไม่ต่อเนื่อง หรือไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

1. ประสานงาน ศทก.สป. และ สลค. เพื่อหาสาเหตุของปัญหา
2. ประสาน ศทก.สป. ติดตั้งนระบบอินเตอร์เน็ต เป็น 2 ระบบ เพื่อ
รองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
3. ประสาน สลค. และขอรหัสผู้ใช้งาน (ไอดี)และรหัสผ่านการใช้งาน
ระบบ ไว้ 2 ชุด เพื่อรองรับสถานการณ์หากกระบบหลักมีปัญหา
ข้อแนะนา:

1. การประชุม ครม. ผ่านระบบ video conference ต้องทดสอบระบบ
ก่อน และต้องประสานงานเจ้าหน้าที่ ศทก.สป. และ สลค. ตลอด
การประชุมจนกว่าจะเสร็จสิ้น
2. เข้ากลุ่ม line ของการกระชุม ครม. ผ่านระบบ video conference
เพื่อให้ทราบปัญหาของกระทรวงอืน่ และนามาใช้แก้ปัญหาเมือ่ เกิด
ปัญหาแบบเดียวกัน

คติประจาใจ:

ปัจจัยความสาเร็จ:

“ให้เกียรติกับบุคคลที่เราประสานงาน เพื่อความสาเร็จ
มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์”

1. ทดสอบระบบกับ สลค. ตามเวลาที่กาหนดทุกครั้ง
2. ขอความอนุเคราะห์ ศทก.สป. ส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยดูแลระบบ
ในระหว่างการประชุม

เรื่อง “ลก.รมว.ศธ. ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายอาชีวะ ยกกาลังสอง”
น.ส.มุทิตา เสตะจิต

ประสบการณ์ :
1. ภารกิจการลงพื้นที่ เพื่อติดตามและขับเคลื่อนนโยบายอาชีวะ
ยกกาลังสองของ ลก.รมว.ศธ. (นายเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร) เยี่ยมชม
Excellence Center สาขาช่างอากาศยาน ของ วก.ขอนแก่น และ
เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการเดินทาง ลก.รมว.ศธ. ให้ประสานหา
รายชื่อวิทยาลัยฯ ที่ใกล้เคียง เพื่อตรวจเยี่ยม ผู้เล่าประสบการณ์
จึงประสานกับ สอศ. และซึ่งได้รับความอนุเคราะห์แจ้งรายชือ่
วิทยาลัยฯ ที่ใกล้เคียง จานวน 5 แห่ง
2. เมื่อได้รายชื่อวิทยาลัยฯ ได้จัดทากาหนดการในการลงพื้นที่ แต่มี
เหตุขัดข้อง ทาให้ต้องเลือ่ นกาหนดการ กระทั่งได้กาหนดการใหม่
เป็นวันที่ 23 – 25 ธ.ค. 63 (เกือบได้ฉลองปีใหม่ที่ จ.ขอนแก่น)
3. ขอความช่วยเหลือจากคุณชัยวัฒน์ฯ (สร.) (ผูม
้ ีประสบการณ์
เกี่ยวกับการจัดทากาหนดการเดินทางไปราชการ) เรื่องการขอ
อนุมัติเดินทางและจองตัว๋ เครื่องบิน และประสานเจ้าหน้าที่ สอศ.
เพื่อแจ้งกาหนดการให้กับวิทยาลัยทัง้ 5 แห่ง ทราบ

4. วันแรก ตรวจเยี่ยม วอศ.ขอนแก่น ซึ่งก่อนหน้านี้วิทยาลัยได้
สอบถามขนาดไซส์เสื้อ ซึ่งจะตัดเสื้อผ้าไหมให้ท่านเลขาฯ ผู้เล่า
ประสบการณ์คาดว่า จะมอบให้เป็นของที่ระลึก แต่ปรากฏว่า
วิทยาลัย มีกิจกรรม Open House โดยให้ท่านเลขาฯ ใส่ชุดไปเปิด
งาน ผู้เล่าประสบการณ์ จึงแจ้งให้ท่านเลขาฯ ทราบ เพื่อเปลี่ยน
ชุด โชคดีท่านเลขาฯ ใส่แล้วพอดีตัว เหตุการณ์จึงผ่านไปด้วยดี
5. ในการเยี่ยมชมบกิจกรรมภายในงาน (บูทของนักศึกษา) ซึ่งมี
จานวนมาก และกิจกรรมไม่เป็นไปตามกาหนดการ ผู้เล่า
ประสบการณ์ จึงนาเรียนท่านเลขาฯ แต่ท่านเลขาฯ ไม่อยากให้
นักศึกษารอนาน จึงเดินเยี่ยมชมกิจกรรมต่อ และพักทานข้าว
เที่ยงตอนบ่ายสองโมง และเดินเยี่ยมชมบูทต่อจนเสร็จสิ้นภารกิจ
และในตอนเย็นก่อนเข้าห้องพักได้แจ้งกาหนดการในวันถัดไปให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
6. ในวันที่สอง ตรวจเยี่ยม วท.ขอนแก่น วิทยาเขตหนองเรือ
(ร่วมกับ บ.น้าตาลมิตรผล จก.) ซึ่งงานเป็นไปตามกาหนดการ
และลุล่วงไปด้วยดี

เรื่อง “ลก.รมว.ศธ. ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายอาชีวะ ยกกาลังสอง”
ข้อแนะนา:
น.ส.มุทิตา เสตะจิต

7. วันที่สาม ตรวจเยี่ยม วท.อุดรธานี วอศ.อุดรธานี โดยในตอน
เย็นระหว่างรับประทานอาหาร ได้ประสาน สอศ. ให้ไปสนามบิน
เพื่อโหลดกระเป๋าให้ก่อน เนื่องจากเวลากระชั้นชิด ซึ่งการ
ดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเสร็จสิ้นภารกิจ

เทคนิคการแก้ไขปัญหา:
1. การประสานงานต้องใช้คาพูดสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ใช้
คาพูดในลักษณะการออกคาสั่ง
2. แสดงสีหน้า กิริยา ท่าทางที่เป็นมิตร
3. สื่อสารให้เข้าใจตรงกัน แจ้งรายละเอียดให้ครบถ้วน เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง ควรแจ้งให้ทุกคนทราบโดยเร็ว
4. รับฟังความคิดเห็นและคาแนะนา ไม่โยนความผิดให้ผู้อื่น
5. มีสติ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว

1. ศึกษาและจัดเตรียมข้อมูลที่เกีย่ วข้อง ให้พร้อมก่อนออกเดินทาง
2. ควรมีรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้ประสานงานในพื้นที่ เพื่อใช้
ประสานงานกรณีมเี หตุจาเป็น เร่งด่วน
3. ประสานงานเรื่องกาหนดการไว้เบื้องต้น เพื่อควบคุมเวลาให้เป็น
ตามแผน
4. ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อลดขั้นขัน้ ตอน
ปัจจัยความสาเร็จ :
1. ได้รับการประสานงานที่ดีจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. ความเป็นกันเอง มีทัศนคติทดี่ ีตอ่ กัน ร่วมรับฟังและเสนอความ
คิดเห็น
3. การสร้างมิตรภาพและเครือข่าย ยอมรับซึ่งกันและกัน
4. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
คติประจาใจ:

“การประสานงานและความร่วมมือทีด่ ี ทาให้การทางานประสบ
ความสาเร็จ”

เรื่อง “ผู้ทาคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ”
เทคนิคการแก้ไขปัญหา:
น.ส.นิศานาถ ทัยธิษา

ประสบการณ์ :
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานในเรื่องผู้ทาคุณประโยชน์แก
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งผู้ทาคุณแต่ละท่านที่ได้รับรางวัลมี
ตาแหน่งผู้บริหารระดับสูง เป็น CEO บริษัทชั้นนาของประเทศ
การจะติดต่อประสานงานต้องผ่านเลขานุการส่วนตัว ทาให้ได้
ข้อมูลล่าช้า และเอกสารทีไ่ ด้รับบางท่านก็จะเป็นเลขานุการทีล่ ง
ลายมือชื่อมา

1. ประสานด้วยถ้อยคาสุภาพ ชัดเจน ครบถ้วน
2. ให้เกียรติกับผู้ที่เราประสานงานด้วย
3. เตรียมข้อมูล รายละเอียดเรื่องที่จะประสาน เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ที่
จะประสานด้วย
4. หากไม่สามารถให้ข้อมูลได้ ให้รับฟังข้อมูลไว้ก่อน แล้วกลับมา
หาข้อมูลเพิ่มเติม แล้วติดต่อกลับแจ้งข้อมูลให้ข้อมูลให้แก่ผู้ที่
ประสานงานด้วยโดยเร็ว
ข้อแนะนา:

ก่อนประสานงาน ต้องเตรียมข้อมูลในเรื่องที่จะประสานงานให้
ครบถ้วน ถูกต้อง
คติประจาใจ:

ปัจจัยความสาเร็จ:

“การประสานงาน ปัจจัยสาคัญ คือ การพูดจา การใช้ถ้อยคา
ใช้น้าเสียง และให้เกียรติแก่ผู้ที่ประสานงานด้วย”

1. ไม่รบกวนเวลา ถามเซ้าซี้ หรือตามเรื่องถี่เกินไป
2. ใช้ถ้อยคา และน้าเสียงที่สุภาพ และเป็นมิตร

เรื่อง “เอาใจเขามาใส่ใจเรา”
เทคนิคการแก้ไขปัญหา:
น.ส.ทิวะดี ทองดี

ประสบการณ์ :
1. กรณีมีผู้มาขอเข้าพบรัฐมนตรี และไม่ได้ยื่นเอกสารนัดหมาย
ล่วงหน้า และเห็นว่าเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยาก
2. ผู้มาติดต่อราชการประสงค์จะพูดคุยปัญหากับรัฐมนตรี หรือ
เลขานุการฯ หรือคณะทางาน โดยตรง และต้องการให้
คลี่คลายปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน

1. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า พูดคุย สอบถามรายวละเอียดเกี่ยวกับ
เรื่องที่ผู้มาประสานขอเข้าพบรัฐมนตรี
2. รับฟังปัญหาในเบื้อต้น หากไม่สามารถตอบคาถาม หรือปัญหา
เกินขอบข่ายอานาจหน้าที่ที่จะดาเนินการให้ได้ แนะนาให้ผู้ร้อง
จัดทาเป็นหนังสือ เพื่อจะไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อไป
ข้อแนะนา:

1. มีจิตบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส ยินดีรับฟังปัญหา และพยายาม
ตอบคาถามสร้างความเข้าใจให้ผู้ประสานงาน
2. ไม่ปฏิเสธการรับเรื่อง ผลักความรับผิดชอบ
คติประจาใจ:

ปัจจัยความสาเร็จ:

“การเอกใจเขาใส่ใจเรา ไม่มองข้ามความทุกข์ร้อนของผู้อื่น”

การพูดคุย เป็นการสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาประสานงาน
ด้วย และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานและผู้บริหาร

เรื่อง “หนังสือเรียนรัฐมนตรี”
น.ส.ธิดาจันทร์ วิไลศรี

ประสบการณ์ :
1. การเสนอหนังสือถึง รมช.ศธ. (คุณหญิงกัลยาฯ) กรณี การเสนอ
เรื่องการแต่งตัง้ บุคคลของหน่วยงาน
2. ปัญหาที่พบ คือ คนภายใน (ช่วยงานในส่วนงานของ รมช.ศธ.) ที่รู้
ความเคลื่อนไหวของการดาเนินงาน เก็บเรื่องไว้เอง และแจ้งว่า
หนังสือที่หน่วยงานเสนอมามีการชะลอเรือ่ ง ประกอบกับเรื่อง
ดังกล่าวไม่ได้นาเข้าระบบงานสารบรรณของ สร. และเจ้าหน้าที่
ไม่แจ้งความคืบหน้าในการดาเนินในเรื่องนั้นๆ ซึ่งทาให้เกิดความ
ล่าช้าในการดาเนินงาน และเมื่อหน่วยงานติดตามเรือ่ งทีห่ น้าห้อง
ในส่วนงานของ รมช.ศธ. แต่เจ้าหน้าทีร่ ับเรื่องดังกล่าว กลับปัด
ความรับผิดชอบ และแจ้งว่า เป็นคาสั่งการของรัฐมนตรี ที่ให้ชะลอ
เรื่อง ซึ่งข้อเท็จจริง รัฐมนตรี ยังไม่ทราบเรือ่ งและไม่ได้รับหนังสือ
ที่หน่วยงานเสนอมาแต่อย่างใด

เทคนิคการแก้ไขปัญหา:
1. กรณีมีหนังสือถึง รมช.ศธ. (คุณหญิงกัลยาฯ) จะแจ้งไปยัง
หัวหน้าคณะทางานและเลขานุการส่วนตัว เพื่อให้ท่านรับทราบ
ก่อน
2. หนังสือฉบับที่ไม่ได้ลงรับในระบบสารบรรณจะจดบันทึกชื่อผู้
เก็บหนังสือไว้และถ่ายเอกสารต้นเรื่องเก็บไว้ เพื่อป้องกัน
หนังสือหายและสะดวกต่อการติดตามหนังสือ
3. ติดตามหนังสือเป็นระยะ เพื่อจะได้ทราบความคืบหน้าของ
หนังสือ
4. แจ้งปัญหาให้กับหัวหน้าคณะทางานและเลขานุการทราบ เพื่อ
หาวิธีการ แนวทางในการแก้ไขปัญหา
ข้อแนะนา: ปัจจัยความสาเร็จ:

คติประจาใจ:

“ความสาเร็จเกิดจากการลงมือทา ไม่ใช่แรงอธิษฐาน...”

1. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย มุ่งมั่นและตั้งใจทางาน
2. ความช่วยเหลือ และคาแนะนาจากพี่ๆ ร่วมงาน

เรื่อง “ต้องวันนี้ VS งานไฟไหม้”
ประสบการณ์ :
น.ส.ธันย์ชนก สว่างจิตร์

เทคนิคการแก้ไขปัญหา:
ตั้งสติ สังเกตช่วงเวลาจังหวะ และใช้คาพูดที่เหมาะสมในการ
เสนองาน
ข้อแนะนา:

การทางานร่วมกัน ต้องปรึกษาหารือ เคารพ และเชื่อใจ ซึ่งกัน
และกัน ซึ่งจะทาให้การทางาน ราบรื่น เป็นไปได้ด้วยความ
เรียบร้อย
ปัจจัยความสาเร็จ:

ขอคาปรึกษา คาแนะนาจากคณะทางาน และพี่ ๆ ใน สร.
คติประจาใจ:

“คนเราต้องมีครั้งแรกเสมอ เมื่อเราได้ลองทาครั้งแรกแล้ว และ
ครั้งต่อ ๆ ไปมันจะดีขึ้นเอง”

1. งานที่ได้รับมอบหมาย คือ งานสารบรรณหน้าห้อง รมว.ศธ. (สมัย
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) งานประสานงานกับหน่วยงาน งาน
เอกสาร รับเรื่องเข้า เรื่องออก แต่งตัง้ หรือเอกสารเร่งด่วน การ
แยกเอกสาร จัดแฟ้มแฟ้ม เพื่อเสนอรัฐมนตรีพิจารณา ลงนาม
ทราบ หรือรับเชิญ
2. “ต้องวันนี”้ คือ แฟ้มพิเศษ เป็นเรื่องด่วน ที่เสนอรัฐมนตรี และต้อง
ได้เอกสารในวันนั้นๆ ซึ่งจาเป็นต้องมีเทคนิค และวิธีการในการ
นาเสนอแฟ้ม ต้องรอจังหวะ เวลา และโอกาส และจะต้องมายืนรอ
ก่อนที่รัฐมนตรี (เช้า สาย บ่าย เย็น) จะเข้ามาห้องทางาน เพื่อจักได้
เสนองานได้ทันเวลา จนบางครั้งรัฐมนตรี ถามเชิงหยอกเล่นว่า “วัน
นั้น มีเรื่องอะไรให้เซ็นมั๊ย”
3. “งานไฟไหม้” คือ งานด่วน ที่ต้องทาให้เสร็จโดยเร็วซึ่งเหตุการณ์ใน
ครั้งนั้น รัฐมนตรี กาลังประชุม และก่อนการประชุมรัฐมนตรี ได้ขอ
ข้อมูลด่วน ย้อนหลัง 3 ปี ของหน่วยงาน แต่เอกสารที่หน่วยงาน
จัดส่งมาให้ มีความยาวเกิน คณะทางานรัฐมนตรี จึงมอบหมายให้
ผู้เล่าประสบการณ์พิมพ์เอกสาร แล้วให้นาเอกสารมาตัดต่อกัน เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการประชุม ซึ่งสามารถดาเนินการได้ทนั
พร้อมกับได้ฉายาว่า “มือหนึ่งด้านตัดแปะ”

เรื่อง “การเดินทาง คือการเรียนรู้”
เทคนิคการแก้ไขปัญหา:
น.ส.สิริรัตน์ รักปลื้ม

ประสบการณ์:
การจัดทารายงานการเดินทางไปราชการต่างจังหวัดของ
รมช.ศธ. (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช), และคณะทางานส่วนงาน
ของ รมช.ศธ. (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ซึ่งในการดาเนินงาน
เนื่องจากมีต้องจัดทารายงานจานวนมาก ประกอบกับได้รับ
เอกสารที่ใช้ประกอบการจัดทารายงานการเดินทาง ล่าช้า เช่น
1. ข้อมูลของเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์
2. การขออนุมัติเดินทาง มีการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางปฏิบัติ
ราชการ พาหนะ หรือสถานที่ จึงทาให้จัดทาเอกสารการเดินทาง
ล่าช้า
3. การลงนามในเอกสารการเงิน ผู้เดินทางต้องเป็นลงนามใน
เอกสาร ซึ่งบางครั้ง ตารางงานมีการเปลี่ยนแปลง จึงทาให้เกิด
ความล่าช้าเพิ่มขึ้นอีก
4. ห้วงเวลาสถานการณ์ของการเกิดโรคระบาดโควิด 2019
ส่งผลให้การดาเนินงานคืนเงินการเดินทางไปราชการล้าช้า

1. ประสานงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ขอคาแนะนา ความช่วยเหลือจาก
พี่ๆ ที่ร่วมงาน เพื่อให้สามารถดาเนินงานได้รวดเร็วมากขึน้
2. ขอความช่วยเหลือจากพี่ในกลุ่มบริหารทัว่ ไป ช่วยตรวจความ
ถูกต้อง ตรวจหลักฐานเอกสารต่างๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในการ
ดาเนินงาน
ข้อแนะนา : ปัจจัยความสาเร็จ:
“รวดเร็ว ฉับไว และแม่นยา”
1. รวดเร็ว คือ เมื่อได้รับมอบหมายงาน ต้องวางแผนในการทางาน เช่น การ
ประสาน สอบถามข้อมูล เพื่อเตรียมการจัดทากาหนดการเดินล่วงหน้า
2. ฉับไว คือ การทาเอกสารอนุมัติหรือเอกสารการเงิน ควรให้ทันระยะเวลาที่
กาหนด เพื่อจะได้ดาเนินการตอนต่อไปได้
3. แม่นยา คือ ต้องทาเอกสารอนุมัติหรือเอกสารการเงิน ให้ครบถ้วน และ
สมบูรณ์ที่สุด เนื่องจากเป็นสาระสาคัญในการเบิกจ่ายเงิน
คติประจาใจ:
“ความรอบครบ รวดเร็ว ฉับไวและแม่นยา เป็นผลแห่งความสาเร็จ”

เรื่อง “การประสานงานการประชุม”
น.ส.ขนิษฐา บุญตั้ง

ประสบการณ์ :
ผู้เล่าประสบการณ์ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงาน
เตรียมการจัดประชุม ซึ่งจากประสบการณ์ ส่วนใหญ่จะพบปัญหา
ในการประสานการประชุม เช่น
1. การสื่อสาร เนื้อหารายละเอียดในการแจ้งประสานกับ
หน่วยงาน
2. ข้อมูลไม่เพียงพอ เพื่อประสานแจ้งกับคณะที่จะเข้าร่วมการ
ประชุม
ซึ่งจากปัญหาดังกล่าว อาจส่งผลให้การประชุมไม่เรียบร้อย
สมบูรณ์

เทคนิคการแก้ไขปัญหา:
ศึกษา ทาความเข้าใจ อ่านเนื้อหา รายละเอียดของเรื่องที่จะ
ประสาน จับใจความหรือประเด็นสาระสาคัญของเรื่อง ก่อน
ดาเนินการแจ้งประสานการประชุมให้คณะผู้เข้าร่วมประชุมทราบ
เพื่อจักได้เข้าใจประเด็นตรงกัน และเตรียมข้อมูลประกอบการ
ประชุมได้ครบถ้วน ถูกต้อง

ข้อแนะนา:
1. เมื่อพบกับปัญหาในระหว่างการทางาน ต้องกล้าที่จะยอมรับ
และพยามหาวิธีการในการแก้ไขปัญหานั้น
2. มีความรอบคอบในการทางาน เพื่อไม่ให้กระทบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย

คติประจาใจ:

ปัจจัยความสาเร็จ:

“ทางานให้เยอะ เพราะผลลัพธ์ที่ได้ คือ ตัวเราเองที่จะเก่งงาน
มากขึ้น”

การเรียนรู้งานใหม่ๆ เรียนรู้เทคนิคการประสานงาน ใน
รูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย ซึ่งจะทาให้มีการพัฒนางานที่ดีขึ้น

กลุ่มช่วยอานวยการ
# การปฏิบัติส่วนล่วงหน้า เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี
# การนัดหมายขอเข้าพบรัฐมนตรี

เรื่อง “เรื่องนี้อย่าให้ถึงหูครูตั้น”
นายชัยวัฒน์ เดชรักษา

ประสบการณ์ :
1. ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ส่วนล่วงหน้าของ รมว.ศธ.
(นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน พบปะ
ตัวแทนครูเพื่อรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะ ระหว่างวันที่ 15 – 17
ต.ค. 63 ณ จังหวัดอุบลราชธานี
2. เป็นภารกิจ เร่งด่วน ต้องเตรียมความพร้อม เสนอร่างกาหนดการ
จองตั๋วเครื่องบิน ประสานที่พัก พาหนะ ประสานหน่วยในพื้นที่ ขอ
รถวิทยุตารวจทางหลวงนาขบวน เร่งดาเนินการขออนุมัตเิ ดินทาง
ไปราชการ ยืมเงินทดรองราชการ โดยต้องให้แล้วเสร็จภายในวัน
เดียวกัน
3. ในวันเดินทาง เงินยืมทดรองราชการยังไม่ได้รับการอนุมัติ จึง
ประสานกองคลังฯ และให้เจ้าที่ สร. ช่วยเร่งรัดติดตามเรื่อง
4. ลก.รมว.ศธ. จะลงพื้นที่ด้วย จึงประสานเจ้าหน้าที่ สร. จัดทาหนังสือ
ขออนุมัติเดินทางก่อน แล้วขออนุมตั ิเบิกจ่ายภายหลังและได้ประสาน
บริษัทจาหน่ายตั๋วขอค้างชาระไว้ก่อน แต่ ลก.รมว.ศธ. ท่านทราบ
ปัญหา จึงได้สารองจ่ายก่อน จึงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไว้ได้

5. วันตรวจสถานที่ ก่อนที่ รมว.ศธ. ลงพื้นที่ ได้ขอความอนุเคราะห์
รร. เกี่ยวกับเรื่องการต้อนรับรัฐมนตรี ซึ่งรัฐมนตรีไม่ต้องการให้
เป็นพิธีการ หรือตั้งแถวรอรับ จึงประสานเจ้าหน้าขอให้ปลดป้าย
ต้อนรับออก
6. วันที่รัฐมนตรี เดินทางถึง จ.อุบลราชธานี ข้าพเจ้าได้ไปรอรับที่
สนามบิน และให้ พขร. มารอรับ แต่เจ้าหน้าทีส่ นามบินไม่อนุญาต
ให้จอดเกิน 15 นาที จึงแจ้งให้ พขร. ไปจอด ณ ลานจอดรถก่อน
และโทรให้เข้ามารับอีกครั้ง
7. ระหว่างรอ ได้สารวจภายในบริเวณสนามบิน ปรากฏว่า มีบุคลากร
ทางการศึกษาในพื้นที่ มารอรัฐมนตรี ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่คาดไม่ถงึ
ก่อนหน้านี้ได้ประสานผู้บริหารในพื้นที่แล้วว่า รัฐมนตรี ไม่ต้องการ
ให้มาต้อนรับจานวนมาก ข้าพเจ้า จึงประสาน ให้ข้อมูลกับ ศธจ.
ผอ.สพท. เพื่อขอความร่วมมือ เมื่อรัฐมนตรีมาถึง มีผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่ไปต้อนรับรัฐมนตรี ประมาณ 6 -7 คน ซึ่งถือว่าสามารถ
แก้สถานการณ์เฉพาะหน้าได้ในระดับหนึ่ง

เรื่อง “เรื่องนี้อย่าให้ถึงหูครูตั้น”
นายชัยวัฒน์ เดชรักษา

ประสบการณ์ :
8. วันเดินทางลงพื้นที่ ได้รับแจ้งเกี่ยวกับปัญหาของรถ ซึ่งรถที่
ใช้เดินทางนั้น ที่มีสภาพที่ดีที่สุดแล้ว ทั้งนี้ คณะทางานฯ ได้
แก้ไขปัญหาโดยประสานการเมืองในพื้นที่ เพื่อหารถมา
เปลี่ยน ปัญหาจึงหมดไป
9. ตอนเย็น หลังกลับที่พักได้รับแจ้งจากคณะทางาน รมว.ศธ.
ว่ารัฐมนตรี มีภารกิจต้องบินกลับ เนื่องจากมีประชุม ครม.
นัดพิเศษ และหลังประชุมเสร็จจะบินกลับมาปฏิบัติภารกิจต่อ
ข้าพเจ้า จึงประสานบริษัทจองตั๋ว โรงแรมเรื่องวันที่พัก และ
แจ้ง สร. เพื่อเตรียมเจ้าหน้าที่ไปรับรัฐมนตรี และอานวย
ความสะดวก จองตั๋วเครื่องบินที่ กทม. หลังจากที่รัฐมนตรี
ประชุม ครม. เสร็จ

10. วันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รร. ข้าพเจ้าได้เดินทางล่วงหน้าไปยัง
โรงเรียนหนองขอนวิทยา เพื่อเตรียมความพร้อม เมื่อรัฐมนตรี
เดินทางมาถึง ได้เดินทางไปยังห้องประชุม เหตุการณ์ปกติ
เรียบร้อยดี หลังจากนั้นข้าพเจ้าได้ประสานไปยังบริษัทจองตั๋ว
เครื่องบิน เพื่อเช็คอินตั๋วขากลับของรัฐมนตรี และข้าพเจ้าได้เดิน
กลับหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ
11. สาหรับการเดินทางในครั้งนี้ มีปัญหาในเรื่องการเบิกจ่ายเงิน
ค่าที่พัก ที่ไม่สามารถคืนห้องพักได้ในระหว่างมีการเปลี่ยนแปลง
กาหนดการในการเดินทาง ซึ่งข้าพเจ้าได้หารือไปยัง
กระทรวงการคลัง และได้รับแจ้งว่าสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในส่วน
ดังกล่าวได้ จึงทาให้ปัญหาเรื่องการเบิกจ่าย เป็นไปด้วยเรียบร้อย
ถูกต้องตามระเบียบที่กาหนด

เรื่อง “เรื่องนี้อย่าให้ถึงหูครูตั้น”
นายชัยวัฒน์ เดชรักษา

เทคนิคการแก้ไขปัญหา:

ข้อแนะนา:

1. การทางานส่วนล่วงหน้า ต้องมีการติดต่อ ประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้งานสาเร็จ ลดข้อผิดพลาดของการ
ปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด
2. ต้องทาความเข้าใจในงานที่ต้องประสานให้ชัดเจน
3. ศึกษาอุปนิสัยของผู้ที่ประสานงานด้วย เพื่อลดปัญหาข้อ
ขัดแย้งระหว่างการปฏิบัติงาน ควรมีสัมพันธภาพที่ดี
4. ยอมรับในความผิดพลาดที่ไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ใน
ระหว่างปฏิบัติงาน และนาไปปรับปรุงในการดาเนินการ
รวมทั้งควรให้ความชื่อชมหน่วยงานที่ประสานงานด้วย

1. การประสานงานต้องสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ความจริงใจ
ความอดทน อดกลั้น ยิ้มแย้ม แจ่มใส
2. ต้องมีความสุข สนุกกับงาน

คติประจาใจ:

“จะประสานหน่วยงาน ต้องประสานคน จะประสานคน ต้อง
ประสานใจ”

ปัจจัยความสาเร็จ:

1. การมีสัมพันธภาพที่ดี
2. ความเข้าใจในลักษณะงานที่จะต้องประสาน, ระยะเวลาในการ
ประสานงาน
3. ศึกษาข้อมูล อุปนิสัย ลักษณะบุคลิกผู้ที่จะประสานงานด้วย

เรื่อง “การขอเข้าพบรัฐมนตรี”
เทคนิคการแก้ไขปัญหา:
นายดนุภัทร ทักษกร

ประสบการณ์ :
1. ผูม
้ าติดต่อราชการต้องการเข้าพบรัฐมนตรี โดยต้องการที่
จะเข้าพบหรือรู้วันที่จะรับนัดพบเดี๋ยวนั้น
2. บางกรณี มาติดต่อโดยไม่มีหนังสือมาด้วย หรือมาด้วย
อารมณ์ฉุนเฉียว ทาให้ต้องใช้เวลาในการอธิบาย
กระบวนการทางานในการขอเข้าพบรัฐมนตรีมากกว่าปกติ
ปัจจัยความสาเร็จ:

ผูม
้ าติดต่อได้ยื่นหนังสือเพื่อขอเข้าพบและดาเนินการจนได้
เข้าพบรัฐมนตรี หรือผู้แทน
คติประจาใจ:

“ทุกปัญหาอุปสรรคในการทางาน คือประสบการณ์ ที่ดี ที่สร้าง
เสริมความสามารถของเรา”

1. ใช้กิริยาและคาพูดที่สุภาพ ในการอธิบายวิธีการ/ขั้นตอน
ในการดาเนินการเรื่องขอเข้าพบรัฐมนตรี
2. กรณีผู้มาติดต่อ ไม่มีหนังสือราชการมาด้วย ให้ผู้มาติดต่อ
เขียนข้อความ เพื่อใช้เป็นหนังสือ/หลักฐาน ในการติดต่อ
ราชการ และเสนอรัฐมนตรีพิจารณา
ข้อแนะนา:

1. เนื้อหางานของเรื่อง ขอเข้าพบ รมต. ในบางเรื่องนั้น มีส่วน
เกี่ยวเนื่องกับการร้องทุกข์ ทาให้ต้องใช้เวลาในการทาความ
เข้าใจในประเด็นที่ต้องการเข้าพบ และจาเป็นต้องขอข้อมูลจาก
กลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อเป็นข้อมูลประกอบเพิ่มเติม
2. ควรแยกเรื่อง “ขอเข้าพบ” ออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ขอเข้า
พบทั่วไป เช่น การอวยพร แสดงความยินดีในการเข้ารับ
ตาแหน่ง , หารือเรื่องต่างๆ เป็นต้น โดยให้เป็นภารกิจของกลุ่ม
ช่วยอานวยการ และ 2) ขอเข้าพบ (ร้องเรียน/ร้องทุกข์) ให้เป็น
ภารกิจของกลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว
ในการดาเนินการ

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
#การประสานงานเพื่อความสาเร็จของงาน
* วิเคราะห์ กลั่นกรองเรื่องที่เสนอรัฐมนตรี ในเรื่องเกี่ยวกับงานเชิงวิชาการ
แผนงาน โครงการการ เรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี

# การประสานข้อมูลหน่วยงานในการประชุม ครม.

เรื่อง “การประสานงานเพื่อความสาเร็จของงาน”
น.ส.บุษยากร กิตติวานิช

ประสบการณ์ :
การวิเคราะห์ กลั่ น กรองเรื่ อ งขององค์ กรหลั ก /องค์ กรใน
กากับ และหน่วยงานภายนอก ที่ เ สนอรั ฐ มนตรี ในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ
งานเชิงวิชาการแผนงาน โครงการการ เรื่องที่เสนอคณะรั ฐ มนตรี
ซึ่งต้องตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร ให้ ค าแนะน า
หน่วยงานเจ้าของเรื่องเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งที่ผ่านมา พบว่า เรื่ อ ง
ขององค์กรหลัก/องค์กรในกากับ ที่ เ สนอต่ อ รั ฐ มนตรี บ่ อ ยครั้ ง มี
รูปแบบหนังสือราชการไม่ถูกต้อง พบค าผิ ด เอกสารไม่ ค รบถ้ วน
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานวิเคราะห์ กลั่นกรองเรื่องเสนอรัฐมนตรี ต้ อ ง
ประสานหน่วยงานเจ้าของเรื่องให้มารับ เรื่อง เพื่อนาไปปรับแก้หรือ
ส่งเอกสารเพิ่มเติม
คติประจาใจ:

“การประสานงานต้องสร้า งสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ไว้ วางใจกั น เสริ ม สร้ า ง
มิตรไมตรีและความเป็นกันเอง เพื่อให้การทางานบรรลุ ผ ลส าเร็ จ
ตามเป้าหมาย”

เทคนิคการแก้ไขปัญหา:
ประสานงานกับหน่วยงาน เพื่อขอให้แก้ไขเรื่องหรือส่งเอกสาร
เพิ่มเติม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ อีเมล แอปพลิเคชันไลน์

ข้อแนะนา:

ข้อแนะนา:
ผู้ปฏิบัติงานต้องเพิ่มทักษะให้มีสมรรถนะที่จาเป็น และพร้ อ ม
ปฏิบัติงานตลอดเวลา
ปัจจัยความสาเร็จ:

1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อ
หน้าที่ ทางานร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในทุกระดับ
2. ความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน เช่น
เครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ๊นเตอร์ สแกนเนอร์ เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต พร้อมใช้งาน

เรื่อง “การเรียนรู้ที่ดี คือ การลงมือปฏิบัติ ”
เทคนิคการแก้ไขปัญหา:
น.ส.วันจันทร์ จงโวหาร

ประสบการณ์ :
1. ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย เป็ น งานวิ เ คราะห์ กลั่ น กรอง
เรื่ อ งจ า กห น่ วยงาน องค์ ก รห ลั ก องค์ ก รใ น ก า กั บ แ ละ
หน่วยงานภายนอก ภาคเอกชน ซึ่ ง เป็ น งานวิ ช าการ งาน
นโยบายและแผน และงบประมาณ
2. การวิ เ คราะห์ กลั่ น กรองเรื่ อ งจะเกี่ ย วข้ อ งกั บ ระ เบี ย บ ข้ อ
กฎหมาย
3. การดาเนินงานมีเรื่องของเงื่อนไขเวลา ที่จาเป็นต้อ งเสนอผู้ มี
อ านาจ เพื่ อ พิ จ ารณาสั่ ง การให้ ทั น เวลา และต้ อ งมี ค วาม
ถูกต้อง รวดเร็ว

1. ศึกษาความเป็นมา (เรื่องเดิม) และทาความเข้าใจกับประเด็นต่างๆ
โดยการศึกษาค้นคว้าระเบียบ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
2. ขอคาปรึกษาจากหัวหน้างาน ในประเด็นที่ยังมีขอ้ สงสัย ขอ
คาแนะนาจากเพื่อนร่วมงาน
3. ประสานสอบถามหน่วยงานที่นาเสนอเรื่อง เพื่อขอความชัดเจน
และขอข้อมูลประกอบเพิ่มเติม โดยเฉพาะการวิเคราะห์ กลั่นกรอง
เรื่องงบประมาณ
ข้อแนะนา:

1. ศึกษาเรียนรู้งานด้วยตนเอง เรียนรูว้ ิธีการทางานของผู้อื่น
2. สร้างเครือข่ายในการทางาน
3. การใช้สื่อเทคโนโลยีชว่ ยในการทางาน เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน
ปัจจัยความสาเร็จ:

คติประจาใจ:

“การทางานเป็นทีม (TEAM WORK)”

1. การวางแผนการทางาน ศึกษา ทาความเข้าใจกับงาน ค้นคว้า
หาความรู้เพิ่มเติม
2. แลdเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการทางานจากผู้มีประสบการณ์
3. การสร้างเครือข่ายในการติดต่อประสานทางาน

เรื่อง “เมื่อเรามีความรับผิดชอบในหน้าที่” เราจะไม่มีคาว่า
“ก็ฉันไม่รู้ว่า …” “ก็ไม่มีใครบอก”...
น.ส.อิสรีย์ ฤทธิ์นิ่ม

ประสบการณ์ :
1. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งผู้เล่า
ประสบการณ์ ไม่รู้ล่วงหน้ามาก่อนว่าจะมีเรือ่ งดังกล่าวให้ทาหน้าที่
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. โดยหลักการ เรื่องที่เสนอต่อ ครม. ต้องดาเนินการขั้นตอนการ
เสนอเรื่อง ตาม พรฎ. ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม ครม...
หรือหากหน่วยงานของรัฐจะดาเนินกิจกรรมในวันประชุม ครม.
หน่วยงานต้องนาเรียนรัฐมนตรี รับทราบ เพื่อเตรียมข้อมูล
ประกอบการรายงาน
3. กรณีตัวอย่าง: เมื่อ 12 พ.ค. 63 ในการประชุมคณะรัฐมนตรี
ณ ตึกสันติไมตรี ผู้เล่าประสบการณ์ ได้ไปปฏิบัติหน้าที่ในการ
ประสานงานและอานวยความสะดวกในการประชุมแก่รัฐมนตรี และ
ในวันดังกล่าว เกิดความสงสัย เนื่องจากในวาระการประชุม ครม.
ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวกับ สพฐ. จึงสอบถาม ได้ข้อมูลว่า รัฐมนตรี จะเปิด
วีดท
ิ ัศน์ ในห้องประชุมเพื่อรายงานให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ ซึ่ง
การดาเนินการดังกล่าว มีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้

3.1 ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนว่ารัฐมนตรี ประสงค์จะเปิดวีดิ
ทัศน์ จริงหรือไม่
3.2 ข้อมูลวีดท
ิ ัศน์ อยู่ที่ใด และจัดเตรียมเรียบร้อยหรือยัง เพื่อ
จักได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ สลค. รับทราบ ว่าสามารถเปิดในวันนี้
หรือไม่
3.3 ยกร่างหนังสือเสนอรัฐมนตรีลงนาม แล้วเสนอ รอง นรม.
ที่กากับดูแล ศธ. เห็นชอบ แล้วจัดส่งให้ สลค. ให้ทันก่อนเริ่มประชุม
3.4 เสนอรัฐมนตรี ลงนามในหนังสือ/ ประสานออกเลขหนังสือ
กับงานสารบรรณ สร./ ประสานหน้าห้อง รอง นรม. เพื่อลงนาม
3.5 จัดส่งไฟล์วีดท
ิ ัศน์ ให้กับ สลค. เพื่อเตรียมทดสอบ
3.6 รายงานความคืบหน้าให้รัฐมนตรี ทราบ เกี่ยวกับการ
พิจารณาหรือข้อขัดข้อง

เรื่อง “เมื่อเรามีความรับผิดชอบในหน้าที่” เราจะไม่มีคาว่า
“ก็ฉันไม่รู้ว่า …” “ก็ไม่มีใครบอก”...
น.ส.อิสรีย์ ฤทธิ์นิ่ม

เทคนิคการแก้ไขปัญหา:

ข้อแนะนา:

1. ใช้ประสบการณ์การทางานที่ผ่านมา ซึ่งมีปัญหาในลักษณะ
เดียวกัน มาใช้ในการคลี่คลายปัญหา
2. ตั้งสติ และคิดหาวิธีการการแก้ไขปัญหา เพื่อคลี่คลาย
สถานการณ์ และสามารถดาเนินงานให้บรรลุผล และประสบ
ความสาเร็จ

1. ใช้ใจในการทางาน พร้อมรับปัญหา และให้ระลึกอยู่เสมอว่า
ไม่มงี านอะไรที่ไม่มปี ัญหา
2. เมื่อใจพร้อม รับปัญหา เราก็จะค้นพบวิธีการแก้ไขปัญหา

คติประจาใจ:

ปัจจัยความสาเร็จ:

“ปัญหามีไว้ให้แก้ไข หากแก้ไม่ได้ ไม่ควรเก็บไว้ ต้องรายงาน
ผู้บังคับบัญชา”

ความรับผิดชอบและความเข้าใจในหน้าที่ และมีระบบเครือข่ายที่ดี

กลุ่มงานประสานงานการเมือง
กลุ่มการเมือง
#การประสานงานการประชุมวุฒิสภา (ส.ว.)
#ขั้นตอนการดาเนินงานในการตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของ ส.ส.
#การจัดประชุมระหว่างรัฐมนตรีกับคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร/วุฒิสภา

เรื่อง “ครั้งแรกของเราสองคน....”
เทคนิคการแก้ไขปัญหา:
น.ส.ศุภลักษณ์ แจ้งใจ

ประสบการณ์ :
1. ผู้เล่าประสบการณ์มีหน้าที่รบั ผิดชอบเกีย่ วกับการประชุมวุฒิสภา
(ส.ว.) และเป็นครั้งแรกที่ได้ทาหน้าทีป่ ระสานงานให้ รมว.ศธ. ขึ้น
บัลลังก์ เพื่อชี้แจงในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ. 2565 ประกอบกับ รมว.ศธ. ต้องขึ้นบัลลังก์เพื่อ
ชี้แจง ส.ส. เป็นครั้งแรกเช่นกัน
2. ความยุ่งยาก คือ เนื่องจากเป็นครัง้ แรกของทัง้ สองฝ่าย และ
คณะทางาน รมว. ต้องการความชัดเจนว่าจะให้ขึ้นพูดเมือ่ ไร
เพราะมติวิปรัฐบาล มีลาดับของ นรม. และรมว.กระทรวงอืน่ ๆ
ด้วย รมว. จะชี้แจงต่อจาก นรม. แต่ปรากฏว่า นรม. ไม่ได้มาตาม
เวลาทีว่ ิปรัฐบาลแจ้ง
3. ต้องประสานกับหลังบัลลังก์และสลน. เพื่อขอความชัดเจนเรื่อง
เวลาที่ รมว.ศธ.ต้องการขึ้นชีแ้ จง
4. แต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้อย่างเรียบร้อย เพราะบุคลากรในกลุ่ม
การเมืองแนะนาให้รู้จักกับ จนท. ของรัฐสภา และ สลน. จึงทาให้
ประสานงานแก้ไขปัญหาผ่านไปได้ด้วยความเรียบร้อย

1. การประสานงานที่ดี
2. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ข้อแนะนา:

การสอนงานสาหรับผู้ที่เข้าสู่ตาแหน่งใหม่ เป็นเรื่องที่มี
ความสาคัญเป็นอย่างมากในการดารงความรู้ขององค์กรไว้ ซึ่ง
จะทาให้คนองค์กรสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัจจัยความสาเร็จ:
1. การมีสติ
2. การทางานเป็นทีม
3. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
4. การประสานงานที่ดี
คติประจาใจ:
“การทางานเป็นทีม และการการประสานงานและการสื่อสารที่ดีมี
ประสิทธิภาพ เป็นหัวใจหลักของการทางานประสานการเมือง”

เรื่อง การจัดประชุมระหว่างรัฐมนตรี
กับคณะกรรมาธิการ ในยุค “New Normal”
น.ส.ประภัสสร ราชมี

ประสบการณ์ :
1. การจัดประชุมระหว่างรัฐมนตรีกับ กมธ. ของ ส.ส./ส.ว.
ต้องประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายเลขานุการ กม
ธ.ส.ส./ ส.ว. และเลขานุการของผู้บริหาร ศธ., องค์กร
หลัก/องค์กรในกากับ
2. ผู้ปฏิบัติงานต้องดาเนินการประสานด้วยความรวดเร็ว
เพื่อเตรียมความพร้อมของการประชุมให้ทันตาม
กาหนดเวลา และสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี ในการ
ประชุมให้ ประสบความสาเร็จ มีประสิทธิภาพ

3. จากประสบการณ์ ได้ประสานงานกับผู้ทเี่ กี่ยวข้องทาง
โทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์ ซึ่งเกิดปัญหาความล่าช้า
กระชั้นชิดกับวันประชุม ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการเร่งด่วนของรัฐมนตรีได้เต็มประสิทธิภาพ
4. ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
บุคลากร/หน่วยงานต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From
Home) ทาให้การประสานงานเกิดความล่าช้า ไม่สะดวก

เรื่อง การจัดประชุมระหว่างรัฐมนตรี
กับคณะกรรมาธิการ ในยุค “New Normal”
น.ส.ประภัสสร ราชมี

เทคนิคการแก้ไขปัญหา:

ปัจจัยความสาเร็จ:

1. สร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ของผู้
ประสานงาน เพิ่มช่องทางในการติดต่อประสานงาน เพื่อให้
สามารถติดต่อประสานงานร่วมกับผู้ทเี่ กี่ยวข้องได้ แม้จะ WFH.
2. จัดรูปแบบการประชุมแบบ “New Normal” และให้มีการเว้น
ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

1. มีระบบบริหารจัดการเครือข่ายออนไลน์ เพิ่มช่องทางในการ
ติดต่อประสานงานที่หลากหลาย
2. สร้างบุคลากรในกลุ่มงาน (Team Work) ให้มีศักยภาพ
สามารถทางานร่วมกัน /ช่วยเหลือกัน
คติประจาใจ:

ข้อแนะนา:

1. ต้องมีทักษะในการประสานงานที่ดี มีเครือข่ายและช่องทางใน
การประสานงานที่หลากหลาย
2. รู้จักปรับรูปแบบการทางานให้ทันโลกยุคดิจิทัล ในรูปแบบใหม่
“New Normal”

1. คิดแบบประยุกต์ ปรับตัวได้ทุกสถานการณ์ และมีศักยภาพ
ในการต่อรอง/ประสานงาน
2. วางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่น
3. เพิ่มทักษะในการทางานเป็นทีม (Team Work)
4. เพิ่มทักษะรองรับการทางานในรูปแบบใหม่ “New Normal”
หรือในกรณีที่ต้อง Work From Home

เรื่อง “วิธีรับมือเตรียมตอบกระทู้ถามให้ปังและคนฟัง Happy”
น.ส.ปานรดา อินทปัญญา

ประสบการณ์ :
เทคนิคการแก้ไขปัญหา:
1. เตรียมพร้อมก่อนวันประชุม วางแผนงาน มอบหมาย หน้าทีข่ องแต่
ละบุคคลภายในกลุ่ม ศึกษาข้อบังคับการประชุม ตรวจสอบสถานที่
และเตรียมอุปกรณ์ที่จาเป็น
2. สร้างสัมพันธ์ เครือข่ายและมีการประสานงานกับเจ้าหน้าทีร่ ัฐสภา
เพื่อขอข้อมูลระยะเวลา ลาดับที่ จานวนเรือ่ งกระทู้ถาม และคาถาม
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการจัดเตรียมคาตอบกระทูถ้ าม
3. ติดตามข่าวทีเ่ กีย่ วข้องกับ ศธ. อย่างสม่าเสมอ เพื่อคาดเดาคาถาม
และติดตามนโยบายของรัฐมนตรี เพื่อนามาประกอบการจัดทา
คาตอบกระทูถ้ าม
4. วิเคราะห์คาถาม และข้อมูลจากหน่วยงาน เพื่อให้การจัดทา
คาตอบมีความชัดเจน ถูกต้อง
5. นาเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการทางานเพื่อความรวดเร็ว/ใช้
ระบบเก็บข้อมูล OneDrive เพื่อให้สามารถแก้ไขข้อมูลค าตอบกระทู้
ถามนอกสถานที่ได

1. รัฐมนตรี หน้าที่ตอบกระทู้ถามที่รัฐสภา ซึ่งแต่ละกระทู้ถาม มี
หลายประเภท และมีรูปแบบที่แตกต่างกัน การเตรียมข้อมูลจึง
เป็นเรื่องทีย่ ุ่งยาก โดยเฉพาะการเตรียมข้อมูลกระทู้ถามสดด้วย
วาจา ซึ่งจะทราบข้อมูลในวันที่ประชุมเท่านั้น ไม่มีการแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า รัฐมนตรีจะต้องตอบทันที
2. การเตรียมข้อมูล ต้องเร่งรีบดาเนินการ และต้องรวดเร็ว
ภายใต้กรอบเวลาที่จากัด
3. กระทู้ถามทั่วไปและกระทู้ถามแยกเฉพาะที่มีรูปแบบการตอบที่
ไม่เหมือนกัน โดยจะต้องจัดทาคาตอบกระทูถ้ าม/ประสาน
หน่วยงานภายใน ศธ. เพื่อนัดบรรยายสรุป และสนับสนุนข้อมูล
และอานวยความสะดวกแก่รัฐมนตรีทรี่ ัฐสภา
4. การไปติดตามกระทู้ถามทีร่ ัฐสภา ปัญหาที่พบ ได้แก่ อุปกรณ์
การพิมพ์ไม่พร้อม เพื่อแก้ไขข้อมูลคาตอบกระทู/้ ปัญหาเรื่อง
การประสานงาน/ การคาดการณ์ประเด็นกระทู้ถาม/ปัญหา
เฉพาะหน้า เช่น บัตรเข้าสถานที่

เรื่อง “วิธีรับมือเตรียมตอบกระทู้ถามให้ปังและคนฟัง Happy”
น.ส.ปานรดา อินทปัญญา
ข้อแนะนา:

ปัจจัยความสาเร็จ:

1. ควรมีการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีของคนในหน่วยงาน
เพื่อสนับสนุนในการทางานได้หลากหลายรูปแบบ และ
รองรับการทางานนอกสถานที่
2. ควรมีการพัฒนาทักษะการประสานงาน ทักษะการสื่อสาร
และส่งเสริมการทางานระบบทีมอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ
3. ควรมีการจัดลาดับกระบวนการทางานกับคณะทางาน
รัฐมนตรี เพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อน

1. การรวมกลุ่มของผู้ประสานงานการเมืองแต่ละกระทรวง และ
การแจ้งข่าวสารระหว่างกัน ทาให้การประสานงานมีคุณภาพ
รวดเร็ว
2. การจัดทาคาตอบโดยการคิดวิเคราะห์จากข้อมูลสนับสนุน
ประสบการณ์ และประวัติผู้ตั้งกระทู้ถามอย่างรอบคอบ
3. การวางแผนงานภายในกลุ่มมีประสิทธิภาพ มีการทางานเป็นทีม
การแบ่งงานอย่างชัดเจน
4. การศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนามาปรับใช้
ในการทางาน
คติประจาใจ:

“ทางานทุกอย่างด้วยความตั้งใจ เชื่อมั่นในตัวเอง และพัฒนา
ตัวเองอย่างสม่าเสมอ”

เรื่อง “ขั้นตอนการดาเนินงานในการตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของ ส.ส.”
นายสุรัตน์ ภู่สุวรรณ

ประสบการณ์ :

เทคนิคการแก้ไขปัญหา:

1. การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ระเบียบวาระการประชุมของแต่ละ
สัปดาห์จะกาหนดในวันพฤหัสบดี ส.ส. สามารถยื่นกระทู้ถามสด
ด้วยวาจาได้ 3 กระทู้ ตั้งแต่ เวลา 08:00 น. - 08:30 น.
2. กระทู้ถามสดด้วยวาจา ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ศธ. หรือ
ปัญหาทีเ่ กิดขึ้น ซึ่งไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ จนกว่าเจ้าหน้าที่
ของรัฐสภาจะแจ้งให้ทราบ
3. ปัญหาที่เกิดขึ้นคือความล่าช้าในการแจ้งให้ทราบ ทาให้มเี วลา
ในการเตรียมทาข้อมูลน้อย ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนในการตอบชี้
แจ้ง
4. ก่อนถึงระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา จะมีการ
ปรึกษาหารือตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร จานวน
30 คน อาจเกิดปัญหาในระยะเวลาที่ล่วงเลยก่อนถึงระเบียบ
วาระกระทู้ถามสด

1. กม.สร. ต้องหาข้อมูลเบื้องต้น จากแหล่งข่าวและสถานการณ์
ปัจจุบันเพื่อคาดการณ์เรื่องกระทูถ้ ามสดด้วยวาจา
2. มีเจ้าหน้าที่ Standby รับการประสานงานโดยตรงที่รัฐสภา จาก
เจ้าหน้าที่รัฐสภา
3. สร้างเครือข่ายกับเจ้าหน้าที่ต่างกระทรวง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
รายละเอียดของกระทู้ถามสดด้วยวาจาได้รวดขึ้น
4. กรณีทม
ี่ ี ส.ส. ตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจา เจ้าหน้าทีร่ ัฐสภาจะแจ้ง
ให้ไป Standby ทราบได้ในทันทีทาให้มีเวลาในการแจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมข้อมูลในการตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจา
5. กม.สร. จะประสานหน่วยงานให้จัดเตรียมทาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อ
นาเรียนรัฐมนตรีเพื่อทราบ
6. ประเมินสถานการณ์ในช่วงที่มกี ารปรึกษาหารือเพื่อประเมินเวลา
ก่อนถึงระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา

เรื่อง “ขั้นตอนการดาเนินงานในการตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของ ส.ส.”
นายสุรัตน์ ภู่สุวรรณ

ข้อแนะนา:

คติประจาใจ:

1. ควรมีเจ้าหน้าที่ของรัฐสภาช่วยแจ้งผลการยื่นตั้งกระทู้ถามสด
กึงกระทรวงประสานหน่วยงานให้จัดเตรียมข้อมูลได้ทันเวลา
ครบถ้วน
2. สร้างทักษะในการประสานงานให้แก่บุคลากร

“การศึกษาหาข้อมูล การประเมินสถานการณ์การเตรียมพร้อม
การสร้างเครือข่าย การได้รับความร่วมมือ”
ปัจจัยความสาเร็จ:

1. การศึกษาหาข้อมูลล่วงหน้าจากสถานการณ์ปัจจุบัน การ
ประเมินสถานการณ์
2. การส่งเจ้าหน้าที่ไปเพื่อติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิด
3. เทคนิคในการประสานงาน, การติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ
4. ความร่วมมือจากหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ

กลุ่มงานประสานงานการเมือง
กลุ่มประชาสัมพันธ์
#การประสานงานในการลงพื้นที่ตรวจราชการของรัฐมนตรี

เรื่อง “ลุ้นระทึก รมว.ศธ. ลงพื้นที่ surprise ภูเก็ต นาร่อง
พัฒนาการศึกษาของประเทศทุก ตารางนิ้ว”
น.ส.อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

ประสบการณ์ :

เทคนิคการแก้ไขปัญหา:

1. รมว.ศธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จานวน 49
โรงเรียน ในจังหวัดภูเก็ต โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า (ต้อง
ปฏิบัติงานในฐานะส่วนล่วงหน้า)
2. เมื่อลงพื้นที่จริง พบปัญหาในการดาเนินงาน เช่น เส้นทางที่
วางแผนไม่เป็นไปตามที่กาหนด, การพบปะผู้บริหาร คณะ
ครู และนักเรียน ไม่สามารถควบคุมเวลาตามกาหนดการที่
เตรียมการ วางแผนได้ ต้องใช้เวลานาน แต่จาเป็นต้อง
บริหารจัดการให้ภารกิจเสร็จสิ้นทันเวลาที่กาหนด, เรื่องการ
ประสานที่พัก และพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง

1. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า คานึงถึงประโยชน์ของรัฐมนตรี
เพื่อนร่วมคณะ และเป้าหมายของภารกิจ
2. การตั้งสติ และร่วมกันคิด เพื่อแก้ปัญหากับเพื่อนร่วมทีม
3. มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
กล้าตัดสินใจในการแก้ปัญหาต่าง ๆ

คติประจาใจ:

ปัจจัยความสาเร็จ:

“Teamwork Makes The Dream Work” การมีทีมงานที่ดีจะช่วย
ให้งานทุกอย่างสาเร็จลุล่วง

“การทางานเป็นทีม”

ข้อแนะนา:

ควรมีการเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วน รอบด้านก่อนลงพื้นที่ เน้น
ความเม่นยา เพื่อประกอบการตัดสินใจในระหว่างการปฏิบัติงาน

กลุ่มงานประสานงานการเมือง
กลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์
# การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์จากกลุ่มคน หรือบุคคลที่
ต้องการพบรัฐมนตรี เพื่อเสนอเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
# การประสานงานกับหน่วยงาน

เรื่อง “ความสุขของเด็กตัวเล็กที่อาศัยอยู่ในสานักงาน
รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ”
นายวีระ ด่านพณิชย์สกุล

ประสบการณ์ :
1. การเจรจากับผูร้ ้องที่มพ
ี ฤติการณ์ไม่รับฟังความคิดเห็น
หรือข้อเท็จจริง ใช้ความคิดของตัวเองว่าเป็นฝ่ายทีถ่ ูกต้อง
2. กรณีที่พบคือ บุคลากรทางการศึกษาได้มาร้องเรียนเรื่อง
การต่อใบอนุญาตที่สานักงานเลขาธิการคุรุสภา แต่เจ้าหน้าที่
ให้บริการไม่เป็นที่พึงพอใจ จึงทาให้ผู้ร้องมีอารมณ์ฉุนเฉียว
และมาร้องเรียนที่สานักงานรัฐมนตรี
3. วิธีการรับเรื่อง คือ รับฟัง และพยายามพูดโน้มน้าวให้ผู้ร้อง
เขียนเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อจะได้นาเรียนผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับชั้น หลีกเลี่ยงการปะทะคารม และอารมณ์กับผู้ร้อง

เทคนิคการแก้ไขปัญหา:
1. ตั้งสติ หายใจเข้า – ออก ลึกๆ ควบคุมอารมณ์
2. ศึกษาหาข้อมูลในเบื้องต้นเท่าที่จะหาได้ เพื่อเตรียมรับมือกับ
สถานการณ์
3. หากพบปัญหาเกินเกินขอบเขตของตน ควรขอความช่วยเหลือ
เพื่อนร่วมงานที่มีประสบการณ์ช่วยเจรจา
ข้อแนะนา:

1. ความอดทน อดกลั้น ให้ความสาคัญกับเรื่องที่ผู้ร้องมายื่นเรื่อง
2. หาความรู้ รับข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับ ศธ. อย่างสม่าเสมอ
3. ฝึกคิด แก้ปัญหา โดยการจาลองสถานการณ์ขึ้นมาเอง
(การมโน)

คติประจาใจ:

ปัจจัยความสาเร็จ:

“การพึ่งพาตนเอง และการสร้างเครือข่ายในการทางาน”

1. การมีเพื่อนร่วมงานที่ดี หัวหน้างานที่คอยให้คาปรึกษา
2. ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนในแต่ละกรณี

เรื่อง “ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน โอด รมว.ศธ. ขอเข้าพบ
เพื่อคลายปัญหาความเดือดร้อน”
ว่าที่ ร.ต. นรินทร์ ก้อนแก้ว

ประสบการณ์ :
1. ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน เดินทางมายัง ศธ. ขอเข้าพบ
รมว.ศธ. เพื่อขอความช่วยเหลือและขอทราบนโยบายของ
รมว.ศธ. เกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการครูผู้ทรงคุณค่า
แห่งแผ่นดิน
2. ครูคนดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากยังไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนจากโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนอ้างว่ายังไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจาก สพฐ.
3. ผู้ร้องมีพฤติการณ์ วิตกกังวล และมาพบเจ้าหน้าที่ด้วย
ความเดือดร้อน มีอารมณ์ฉุนเฉียว โวยวาย และยืนยันที่จะ
เข้าพบ รมว.ศธ. ให้ได้

เทคนิคการแก้ไขปัญหา:
1. ประเมินสถานการณ์เบื้องต้น เพื่อเตรียมตัวไปพูดคุยหารือกับผู้ร้อง
2. หาข้อมูลประเด็นที่ผู้ร้องมาติดต่อขอความช่วยเหลือ และเตรียม
ข้อมูลในการเจรจา พูดคุย
3. ไปพบผู้ร้อง รับฟังปัญหา และความประสงค์ ชี้แจงข้อมูลในชั้นต้น
และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในชั้นต้น หรือให้ผู้ร้องยื่นเรื่อง
ร้องเรียน เพื่อเสนอ รมว.ศธ. พิจารณาสั่งการ
4. ประสานหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง/ พาผู้ร้องไปพบเจ้าหน้าที่ เพื่อชี้แจง
หาแนวทางการการแก้ไขปัญหา
ข้อแนะนา:

การเจรจา ควรมีเจ้าหน้าทีอ่ ย่างน้อย 2 คน เพื่อช่วยประสานงานและ
ช่วยแก้ไขปัญหาระหว่างการเจรจา หรือเป็นผูส้ ับเปลี่ยนเจรจาแทน เพื่อ
ลดสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างการสนทนา

คติประจาใจ:

ปัจจัยความสาเร็จ:

“การเตรียมพร้อม ความอดทน ความร่วมมือ เป็นปัจจัยสู่
ความสาเร็จ”

1. การเตรียมตัวก่อนไปเจรจา เช่น ข้อมูล, เบอร์โทรศัพท์ประสานหน่วยงาน
2. การประเมินสถานการณ์, การควบคุมอารมณ์
3. เทคนิคการเจรจา ประนีประนอม, เทคนิคการประสานงาน

เรื่อง “การประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กร ”
เทคนิคการแก้ไขปัญหา:
น.ส.กมลศรี วงษา

ประสบการณ์ :

1 ก่อนประสาน ติดต่อกับหน่วยงาน ต้องคิดก่อนว่า ต้องการอะไร
เมื่อไหร่ ควรติดต่อใคร
2. ใช้ภาษาในการสื่อสาร ด้วยความชัดเจน ไม่คลุมเครือ
3. ใช้คาพูดที่สุภาพอ่อนโยนในการสนทนา
4. เมื่อติดต่อกับผู้ใด ควรจดชื่อและเบอร์โทรของเจ้าของเรื่องไว้
เพื่อใช้ติดต่อในโอกาสต่อไป

@@ประสบการณ์ในการประสานงานกับหน่วยงาน@@
1. กรณีที่หน่วยงานรายงานเรื่องร้องเรียนฯ ถึงรัฐมนตรี แต่
เอกสารมีความผิดพลาด หรือไม่ครบถ้วน จึงจาเป็นต้อง
โทรศัพท์ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง เพื่อขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรือขอให้แก้ไขเอกสาร
2. กรณีผู้ร้องโทรมาสอบถามความคืบหน้าการดาเนินการ
เรื่องร้องเรียนฯ และต้องโทรศัพท์ประสานหน่วยงานเจ้าของ
เรื่อง เพื่อตอบชี้แจงการ หรือให้ข้อมูลแก่ผู้ร้อง

ข้อแนะนา:

คติประจาใจ:

ปัจจัยความสาเร็จ:

“การสื่อสารภายในองค์กรที่ดี เป็นสิ่งเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากร หากมีมิตรภาพที่ดีต่อกัน การติดต่อในครั้ง
ต่อไป ก็จะราบรื่นและรวดเร็ว”

ต้องมีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ในการติดต่อกับบุคคลอื่น
เพื่อให้งานราบรื่น บรรลุวัตถุประสงค์

1. ใช้คาพูดที่สุภาพอ่อนโยน และการอ่อนน้อมถ่อมตน มักเป็นที่
พอใจของผู้อื่น
2. กล่าวคาขอบคุณทุกครั้ง ก่อนจบการสนทนา เพื่อแสดงถึง
ความจริงใจ

