
บทที่ ๔  

ทีมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง : รวมกันเฉพาะกิจ สร?างแนวคิดหลากหลาย มุCงเปDาหมายการพัฒนา 

 การสร&างและพัฒนาองค1กรเพื ่อไปสู 8การเป9นองค1กรดิจิทัล เกิดจากการร8วมแรงร8วมใจของ

บุคลากรในหลากหลายสายงานและหลายระดับตำแหน8ง ไม8เฉพาะแต8เพียงผู &บริหารและผู &ปฏิบัติงาน 

ด&านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน8วยงานเท8านั้น แต8รวมไปถึงผู&ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบทั้งภารกิจหลักและภารกิจ

สนับสนุนขององค1กรด&วย และด&วยความหลากหลายทั้งองค1ความรู& ความคิดและประสบการณ1 ความเห็นต8าง

ย8อมเป9นสิ ่งที่ไม8อาจหลีกเลี่ยงได& แต8ความเห็นต8างก็ไม8ใช8สถานการณ1เชิงลบเสมอไป หากเพียงแต8เรานำ

ความเห็นและมุมมองต8าง ๆ มาผสมผสาน ประกอบร8างอย8างลงตัวและสร&างจุดรวมศูนย1เปVาหมายความสำเร็จ

ร8วมกัน เช8น การพัฒนาองค1กรเพื่อตอบสนองความต&องการของประชาชนและผู&รับบริการ การเปลี่ยนแปลง

ของบริบทสภาพแวดล&อมให&ทันต8อกระแส Disruptive Technology เป9นต&น ความเห็นต8างเหล8าน้ันก็จะกลาย

มาเป9นหลากหลายวิธีการที่เหมาะสมที่สามารถนำไปประยุกต1ใช&ได&ในสถานการณ1ต8าง ๆ ได&ต8อไปอีกด&วย  

  ที ่กล 8าวถึงไปแล&วในสถานการณ1กระแสโลกที ่มีผลกระทบรุนแรงต8อทั ้งองค1กรและบุคลากร 

ในทุกภาคส8วน ที่เรียกกันในนาม Disruptive Technology นั้น ย8อมสร&างความตื่นตระหนกกับการเปลี่ยนแปลงที่ 

ถาโถมและมีผลกระทบทั้งการทำงานของบุคลากร (People) กระบวนการงาน (Process) และการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยี (Technology) แต8ด&วยการมองการณ1ไกลของผู&บริหาร ความเข&มแข็ง ความร8วมแรงร8วมใจและความมุ8งมั่น

อุตสาหะของทีมงาน การปรับเปลี่ยนและพัฒนาของกรมบังคับคดีจึงเป9นการปรับเปลี่ยนท่ีมีการก?าวเดินอยCางมั่นคง 

เปFนขั้นเปFนตอน และสามารถตอบสนองความต?องการของประชาชนและสังคม รวมถึงกระแสสังคมได?อยCาง

ทันสมัย บทพิสูจน1ความสำเร็จดังกล8าวเห็นได&จากข8าวคราวในสถานการณ1ต8าง ๆ ของประเทศที่พบว8า กรมบังคับคดี

จะเป9นหน8วยงานต&น ๆ  ที่ดำเนินการเชิงรุก สามารถตอบสนองต8อโอกาสและความท&าทายต8าง ๆ  อย8างเท8าทันและ

รวดเร็ว เช8น การเตรียมการศึกษาเพื่อรองรับ สกุลเงินดิจิทัล คริปโตเคอเรนซี่ (CRYPTO Currency) Bitcoin หรือ

ทรัพย1สินที่เป9นดิจิทัลต8าง ๆ  เป9นต&น  

๑. บทเรียนจากการสัมภาษณRและเรียนรู?กรมบังคับคดี  

  ๑.๑ ทีมขับเคลื่อนการเปลีย่นแปลงของกรมบังคบัคดี 

   ทีมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของกรมบังคับคดี หรือเรียกชื่ออย8างคุ&นเคยคือ “คณะทำงาน”  

ที่รวบรวมบุคลากรที่มีความรู & ความเชี่ยวชาญและประสบการณ1ที่หลากหลายมารวมกันในภารกิจต8าง ๆ 

เปรียบได&กับการลงเรอืลำเดียวกัน และย่ิงในยุค Disruptive Technology ด&วยแล&ว การรวมกนัเพื่อขับเคลื่อน

และพัฒนาองค1กรให&แล8นไปข&างหน&าและพยายามทรงตัวให&อยู8ได&ท8ามกลางกระแสของการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีดิจิทัลนั้นย8อมเป9นภารกิจที่เพิ่มความท&าทายการทำงานมากยิ่งขึ้นด&วย แต8ด&วยจุดหมายปลายทาง

ร8วมกันคือ การไปสู8การเป9นองค1กรดิจิทัลในยุคไทยแลนด1 ๔.๐ เรือใหญ8ที่มีทีมร8วมกัน คือ ผู?บริหาร (CEO) ใน

ฐานะกัปตัน ผู?บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกรม (CIO) ในฐานะแม8ทัพน&อย ทีม IT ในฐานะ  

ผู&ควบคุม ดูแลระบบ  ทีมผู?ปฏิบัติงานในองคRกรซึ่งเปFนเจ?าของกระบวนงาน (Process owner) ในฐานะ 



ผู&ดำเนินการ ต&องร8วมกันดูแลงานของคณะทำงานอย8างเต็มศักยภาพ ต8างคนต8างดำเนินบทบาททั้งเป9นผู&นำ  

ผู&ผลัก และผู&ดันการเปลี่ยนแปลง และต&องเป9นต&นแบบสำคัญในการสร&างขวัญ กำลังใจ ความเชื่อมั่น และ

ศรัทธาให&เกิดข้ึนแก8ผู&ปฏิบัติงานอื่นด&วย ดังน้ัน การทำงานเป9นทีมของคณะทำงานน้ีจงึเป9นอกีหน่ึงกลไกทีช่8วยให&

เกิดการดำเนินงานที่สามารถตอบสนองสภาวะการณ1การเปลี่ยนแปลงต8าง ๆ ได&อย8างราบรื่น รวดเร็ว และทันการณ1 

  ทีมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของกรมบังคับคดี แบ8งเป9นคณะทำงานตามหน&าที่ ความรับผิดชอบ 

ความเชี ่ยวชาญและประสบการณ1 โดยหลักจะประกอบไปด&วย อธิบดี (ท8านกล8าวว8า จะเป9นประธานในทุก

คณะทำงานเพื่อติดตามการดำเนินการในทุก ๆ เรื่องของกรมบังคับคดี) ในฐานะผู&ให&นโยบาย กำกับดูแล 

ติดตามงาน คณะผู&บริหารระดับรองอธิบดีและ CIO ผู&อำนวยการที่กำกบั ดูแลงานที่เกี่ยวข&อง และเจ&าหน&าที่ 

ผู&ปฏิบัติงานที่เป9นกำลังสำคัญในการดำเนินการเรื่องนั้น ๆ  ดังนั้น ทีมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีหลายทีม 

เพื่อกระตุ&นให&กรมมีการทำงานเชิงรุกและหลากหลาย  โดยได&จัดตั้งคณะทำงานขึ้นหลายคณะตามประเด็น

นโยบายรัฐบาล กระแสสังคมและความต&องการของประชาชนและผู &ร ับบริการ เจ&าหน&าที ่คนหนึ ่งอาจ

รับผิดชอบเป9นคณะทำงานมากกว8าหน่ึงคณะ และมีโอกาสได&เห็นความเช่ือมโยงในการทำงาน การแลกเปลี่ยน

ข&อมูลระหว8างกัน มองเห็นความเคลื่อนไหวของงานกรมบังคับคดีในภาพรวมอย8างต8อเนื่อง ซึ่งในการทำงาน

ร8วมกัน นอกจากการรับการฟ|งความคิดเห็นของทีม การระดมสมอง และการร8วมกันดำเนินการในทางปฏิบัติแล&ว 

การรับฟ|งความคิดเห็นจากผู &มีส8วนได&เสีย ประชาชนและผู &ร ับบริการจากภายนอกก็เป9นป|จจัยสำคัญที่

คณะทำงานทุกคณะให&ความสำคัญ ในการน้ี ได&มีการมอบหมายกลุ8มงานปVอนข&อมูลเกี่ยวกับกระแสตอบรบัจาก

ภายนอกอย8างต8อเนื ่องด&วย ผลก็คือ ผลงานของกรมบังคับคดีมีความรวดเร็ว เชิงรุกและสนองตอบความ

ต&องการของผู&รับบริการมากข้ึนเป9นลำดับ   

 ๑.๒ วิวัฒนาการและผลงานของทีมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง 

  การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด&านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของกรมบังคับคดีเริ่มต&นมาต้ังแต8  

พ.ศ. ๒๕๔๐ ผู&บริหารสมัยน้ันมองว8า ควรจะมีระบบงาน IT ที่จะมาช8วยให&งานด&านคดีมีความสะดวก รวดเร็ว 

และโปร8งใส โดยเห็นควรให&เริ่มต&นที่งานการบังคับคดีแพ8งกับบังคับคดีล&มละลาย แต8ด&วยขณะน้ันทีมที่ให&ข&อมูล

ก็ไม8ทราบถึงความจำเป9นหรือวิธีการที่จะทำงาน ระบบที่ได&รับการพัฒนาออกมาจึงเป9นระบบที่เหมือนเอา

กระดาษไปไว&ในระบบ IT จึงไม8สามารถใช&งานเพื่อประมวลผลได& หลังจากน้ัน ผู&บริหารในยุคต8อมาและทีมงาน

ได&พยายามพัฒนาอย8างต8อเน่ือง มีการสร&างระบบงานเล็กๆ ด&านการบังคับคดีแพ8งเป9นของตัวเอง เพื่อทำงาน

การยึด การขายของตัวเองก8อน หลังจากน้ันจึงขอรับจัดสรรงบประมาณมาเพื่อปรับระบบใหญ8 และได&มีการต้ัง

คณะทำงาน เพื่อจัดทำกระบวนงาน มบีริษัทเข&ามารับงานประมูล มีการจัดทำคลังข&อมูล และเริ่มใช&ระบบงานใหม8

กับคดีที่เกิดขึ้นใหม8 โดยยังไม8ได&นำคดีเก8าเข&าระบบ การทำงานจึงมีลักษณะคู8ขนาน (Dual System) ที่มีทั้ง

แบบเดิม (กระดาษ) และแบบใหม8 (ระบบช8วยบริหารจัดการอิเล็กทรอนิกส1) อย8างไรก็ตาม เจ&าหน&าที่ผู&ปฏิบัติงาน

ในขณะน้ัน กยั็งไม8ค8อยยอมทำตามระบบใหม8เท8าไหร8นัก เน่ืองจากยังยึดติดและคุ&นเคยกับการทำงานแบบเดิม 

ซึ่งก็ใช&ระยะเวลาพอสมควรในการให&ความรู& สร&างความเข&าใจ และพัฒนาผู&ปฏิบัติงานให&สามารถทำงานผ8าน



ระบบใหม8ได& แต8ผู&ปฏิบัติงานเองก็เริ่มพบป|ญหาด&วยตัวเองว8า การต&องทำงานทั้ง ๒ ระบบ (แบบเดิมและแบบใหม8) 

พร&อมกัน ๆ ทำให&เกิดความยุ8งยาก สับสนและใช&ระยะเวลาดำเนินการเพิ่มข้ึน  

  ยุคที่ ๒ ของการเปลี่ยนแปลงเริ่มในป� พ.ศ. ๒๕๕๗ และผลผลิตของการดำเนินการก็เริ่มเห็นผล

ในช8วงพฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยระบบ e-Filing ของกรมได&เริ่มดำเนินการอย8างเต็มรูปแบบ มีการนำสำนวนคดีต8าง ๆ  

และบางส8วนของการรวบรวมทรัพย1สินเข&าสู8ระบบอิเล็กทรอนิกส1 อีกทั้งได&มีการพัฒนา Data Center สำหรับ

การเช่ือมโยงข&อมูลกับหน8วยงานที่เกี่ยวข&องด&วย ทั้งน้ี เมื่อระบบทั้งหมดพร&อม ก็จะสามารถเช่ือมโยงข&อมูลกัน

ได&ทั้งหมด และสามารถวางแผนและพัฒนาหน8วยงานไปสู8การเป9นหน8วยงานไร&กระดาษ (Paperless) ได&ต8อไป 

ทั ้งน้ี ผลลัพธ1ที ่น8าภูมิใจท&ายที่สุด คือ ระบบบริหารงานภายในกรมบังคับคดีในทุกระบบที่กล8าวข&างต&น  

จะดำเนินการอย8างสมบูรณ1ในป� พ.ศ.๒๕๖๒ น้ี และเพื่อเตรียมการรองรับการปรับเปลี่ยนระบบอย8างเต็มรูปแบบ  

ก็ได&มีการวางแผนรองรับสถานการณ1ต8าง ๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนไว&ด&วยแล&ว ไม8ว8าจะเป9นเรื่องการบริหารจัดการกับ

กำลังคนที่จะปรับเปลี่ยนบทบาท หน&าที่ความรับผิดชอบไปอันเนื่องมาจากการนำระบบดิจิทัลเข&ามาแทนที่ 

และการเผยแพร8ประชาสัมพันธ1การใช&ระบบเพื่อให&เกิดการใช&ประโยชน1ร8วมกันอย8างเข&าใจและย่ังยืน  

  และเนื่องจากเป9นความภาคภูมิใจของกรมบังคับคดีในการเปลี่ยนแปลง ปรับโฉมตนเองใหม8 

จึงขอนำตัวอย8างของโครงการที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข&ามาใช&ปรับปรุงกระบวนการทำงานสำคัญ เช8น “ระบบ

บังคับคดีแพCง” ซึ่งเดิมเป9นงานที ่เป9นกระดาษ หรือเป9นงานที่ต&องออกเดินทางไปยังที่ตั ้งทรัพย1เพื ่อยึดทรัพย1  

เป9นลักษณะของการทำงานในรูปแบบที่เรียกว8า “ไม8เหยียบแผ8นดินไม8ยึด” แต8ในป|จจุบันได&ปรับเป9นรูปแบบ 

“ยึด ณ ที่ทำการ” ทำให&เจ&าหน&าที่ในกระบวนการยึดทรัพย1ไม8ต&องออกไปยังสถานที่ตั้งทรัพย1 ใช&แผนที่ภาพถ8าย 

ราคาประเมิน และทำเลที่ตั้ง เป9นการยึดทรัพย1ในระบบแทน ต8อมา ในกระบวนการประกาศขายทอดตลาด 

ที่เดิมจะต&องแจ&งศาลว8าดำเนินการแล&วจึงร8างประกาศขาย (เป9นกระดาษ) แต8ป|จจุบันได&มีการแก&ไขกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ8ง ให&ผู &อำนวยการเขตพื้นที่น้ันก็สามารถร8างประกาศขายในระบบได&เลย และในด&าน

ผู &ร ับบริการ จากเมื่อก8อนที่ประชาชนที่สนใจอยากซื้อทรัพย1จากการขายทอดตลาด จะต&องเดินทางมาที่ 

กรมบังคับคดี เพื ่อพลิกกระดาษประกาศขายดูทีละแผ8น ป|จจุบันสามารถดูได&จาก Application เพื ่อทำ

ธุรกรรมได&เองเลย การดำเนินการเหล8าน้ีจึงกลายเป9นหน่ึงในบริการของกรมบังคับคดีที่กลายเป9นสินค&าภาครัฐ

อีกประเภทหน่ึงซึ่งได&นำเทคโนโลยีมาช8วยอำนวยความสะดวกในการทำงานและการให&บริการ เช8น LED 

Property : ค&นหาทรัพย1ขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี  LED Property Plus : ค&นหาทรัพย1ห&องชุดตาม 

แนวรถไฟฟVาที่ขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี LED Debt InFo : ค&นหาและตรวจสอบข&อมูลการนำส8งเงิน

อายัดเงินในคดีและยอดหนี้คงเหลือ LED ABC : ค&นหาและตรวจสอบข&อมูลบุคคลล&มละลายและข&อมูลนิติ

บุคคลล&มละลาย เป9นต&น และโครงการหนึ่งที่ได&รับกระแสตอบรับจากผู&ที่เกี่ยวข&องอย8างมากคือ “นวัตกรรม

นำสCงเงินอายัด” ที่ลดกระดาษลงไปมาก เน่ืองจากเดิม ๑ คดี จะต&องทำเช็ค ๑ ใบ โดยหน8วยงานที่เป9นนายจ&างของ

ผู&ถูกบังคับคดีจะต&องเป9นผู&ทำเช็คนำส8งมาให&กรมบังคับคดีเป9นรายคน เช8น ถ&ามี ๑๒๐ คน ก็ต&องทำเช็ค ๑๒๐ ใบ แต8

พอเปลี่ยนเป9น “นวัตกรรมนำส8งเงินอายัด” ก็ลดลงเหลือแค8เช็ค ๑ ใบจ8ายเป9นก&อนเดียวกันมาได& และไม8ต&อง

เดินทางมาส8งที่กรมบังคับคดี แต8สามารถส8งผ8านระบบ e-Payment ได& เป9นต&น  



 

 ๑.๓ รCวมทุกขRรCวมสุขในทีมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง  

 จากการสัมภาษณ1กลุ8มตัวอย8างจากทีมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายทั้งสายงานและ

ระดับตำแหน8งพบว8า ทุกคนพูดเป9นเสียงเดียวกันถึงความอบอุ8นและความสนุกในการทำงาน เรียกได&ว8า 

คณะทำงานหนึ่งตั้งขึ้นมาเหมือนเกิดครอบครัวหนึ่งขึ้น โดยความสามัคคี ร8วมแรงร8วมใจในการทำงานของทุกคน 

ไม8ต&องพูดถึงเพราะทุกคนตั้งใจ เต็มใจและทุ8มเต็มร&อยในงานของแต8ละงาน อย8างไรก็ตาม ในสถานการณ1 

ความยากลำบากหรือมีความขัดแย&งกัน ผู&ไกล8เกลี่ย ผู&ประนีประนอมจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติเสมอและ

สุดท&ายสามารถพูดได&เต็มปากว8า “งานจบ ความขัดแย?งจบ ให?อภัย และกลับมาเปFนพ่ีเปFนน?องกันเหมือนเดิม”  

  สำหรับประเด็นรูปแบบการทำงานของทีมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง เมื่อมาทำงานเป9นทีมแล&ว

ทุกคนจะพยายามลดช้ันการบังคับบัญชาให&น&อยลงมากที่สุด แต8เปลี่ยนมาเป9นพี่กับน&องที่ทำ Project ร8วมกัน

เพื่อเปVาหมายความสำเร็จเดียวกัน ดังน้ัน ทุกคนในทีมสามารถแสดงความคิดเห็น ให&คำแนะนำ ตักเตือนกันได&

ไม8ว8าจะอยู8ในตำแหน8งหรือระดับใด โดยมีคำกล8าวที่สื่อสารกันแบบครอบครัวว8า “ทำงานด&วยกันต&องฟ|งกันต&อง

สามารถตักเตือนกันได& โดยน&องกส็ามารถเตือนพี่ได&ถ&าพีท่ำไม8ถูกต&อง” ในขณะเดียวกันก็แสดงความรับผิดชอบ

ในบทบาทของตนเองในลักษณะที่ว8า ทุกคนมีอิสระในการตัดสินใจ “น&องก็มีอิสระในการตัดสินใจ ให&เวที

ทดลองความคิดที่มีเหตุมีผลอย8างเหมาะสม แต8เมื่อน&องพลาด ทั้งพี่และน&องต&องรับผิดชอบร8วมกันเพราะ

ทำงานร8วมกันแล&ว ทุกคนต&องมีส8วนร8วมกับการกระทำน้ัน ๆ” ในส8วนของการบริหารจัดการความหลากหลาย

ในทีม ที่แต8ละคนมีความรู& ประสบการณ1และความเช่ียวชาญที่แตกต8างกัน เมื่อมาทำงานด&วยกันแล&วต&องเรียนรู&กัน 

เรียนรู&งานของทีมด&วย เรียกได&ว8า ต&องเรียนรู&งานให&รอบ ไม8ใช&รู&เฉพาะงานของตนเองเพื่อให&เกดิ Idea การทำงานใหม8 ๆ  

ในสายตาของคนนอกกลุ8มงานด&วย และสุดท&ายคณะผู&บริหารที่รับผิดชอบการกำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงาน 

ทุกคนจะทำงานกับน&อง ๆ  อย8างใกล&ชิด และไม8แบ8งแยกงาน โดยงานที่ต&องใช&แรงก็ร8วมแรงกัน งานที่ต&องลงพื้นที่ 

กไ็ปด&วยกันเพื่อสร&างความเป9นกันเองในทีมด&วย  

 ๑.๔ ความท?าทายของทีมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงกับการก?าวข?ามอุปสรรคน้ัน 

  การที่จะทำให&ภายในองค1กรและภายนอกองค1กรยอมรับความเปลี่ยนแปลงและยอมปรับตัว

ตามน้ัน จำเป9นต&องมีกลยุทธ1การดำเนินงานที่รอบคอบและไม8ให&เกิดผลกระทบกับแต8ละฝ�าย ทีมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงน้ี

ได&ผ8านอุปสรรคและประสบการณ1ที่เจ็บปวดจากแรงต&านการเปลีย่นแปลงมากมาย เช8น คำร&องเรียนป|ญหาจาก

การใช&บริการอันเกิดจากความไม8เข&าใจในการเปลี่ยนแปลง การต8อต&านจากผู&ปฏิบัติงานที่ไม8สามารถปรับตัวกับ

เทคโนโลยีได& ความไม8เชื่อมโยงในการใช&ระบบของแต8ละหน8วยงาน เป9นต&น แต8โชคดีที่กรมบังคับคดมีอีธิบดี 

และคณะผู&บริหารที่ให&ความเอาใจใส8กับการแก&ไขป|ญหา อุปสรรคทั้งปวงอย8างใกล&ชิดและต8อเน่ือง ซึ่งท8านได&

สอนเทคนิค วิธีการในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงและทำให&เห็นเป9นตัวอย8างว8า เราจะต&องทำงาน

อย8างไรเพื่อประสานกับผู&อื ่นหรือหน8วยงานอื่นให&บรรลุผลสำเร็จร8วมกันได&โดยใช&วิธี ที่ทั้งสองฝ�ายต8างได&

ประโยชน1 (Win-Win) โดยเริ ่มจากการไปเจรจาทีละหน8วยงานและหารือ พูดคุยป|ญหา อุปสรรค ติดตาม



ดำเนินการจนกว8าหน8วยงานน้ัน ๆ จะพร&อมให&ความร8วมมือ แต8ต&องยึดหลักว8า ได#แค&ไหนก็แค&น้ัน ค&อย ๆ ปรับกันไป  

บ8อยครั้งที่หลายหน8วยงานยังมีกรอบแนวคิดเดิมที่ยังหวงข&อมูลของตนเอง ไม8ได&มองประโยชน1ร8วมกันของ 

ทางราชการที่ในความเป9นจริงงานภาครัฐนั้น เกิดจากการลงทุนจากงบประมาณแผ8นดินที่หน8วยงานของรัฐ 

ควรจะใช&ประโยชน1ร8วมกันได& และแลกเปลี ่ยนข&อมูลกันได& ไม8ใช8คิดและใช&เพื ่อหน8วยงานของตนเองเพียง 

อย8างเดียวแบบ SILO ดังนั้น การปรับ Mindset ในประเด็นนี้ยังคงต&องปรับในภาคราชการอีกมากพอสมควร โดย

หากปรับ Mindset แล&วและลงมือทำร8วมกันทั ้งระบบเพื ่อให&เกิดการบูรณาการอย8างแท&จริงก็จะเกิด

คุณประโยชน1ใหญ8หลวงต8อระบบราชการและประเทศชาติ ต8อไป  

๒. สรุปประเด็นเรียนรู?และเงื่อนไขความสำเร็จ 

  ผู&บริหารที่เป9นหัวหน&าทีมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง (คณะทำงาน) เป9นศูนย1กลางการขับเคลื่อน 

ที่สำคัญ หากผู&บริหารให&ความสำคัญ สนับสนุนและผลักดันการดำเนินการอย8างจริงจัง จะให&ทีมเกิดกำลังใจ

และความร8วมแรงร8วมใจในการทำงานให&ประสบความสำเร็จมากย่ิงข้ึน  

  คณะทำงานที่เป9นการรวมตัวกันของบุคลากรหลากหลายสายงานและระดับตำแหน8ง ต&องยึด

การทำงานเป9นทีมเป9นสิ่งสำคัญ โดยทีมงานที่ดีควรทำงานร8วมกันอย8างครอบครัวได& มีความเป9นพี่เป9นน&อง 

รับฟ|งความเห็น ช8วยกันแก&ไขป|ญหา อุปสรรคต8าง ๆ ซึ่งจะทำให&เกิดบรรยากาศการทำงานที่ทุกคนเป�ดสมอง 

เป�ดใจ เป�ดปากและร8วมกันทำงานให&ประสบความสำเร็จ นอกจากน้ี คณะทำงานแต8ละคนควรพยายามแสดง

และแลกเปลี่ยนศักยภาพของตนเพื่อให&เกิดแนวทาง วิธีการการทำงานที่หลากหลายอันจะเป9นประโยชน1ต8อ

การบรรลุเปVาประสงค1ของคณะทำงานได&อย8างครอบคลุมประเด็นดำเนินการได&อย8างเหมาะสม และเมื่อได&รับ

มอบหมายให&ดำเนินภารกิจใด คณะทำงานต&องปฏิบัติตนและปฏิบัติงานให&เป9นแบบอย8างแก8ผู&ปฏิบัติงานอื่น

ในเรื่องน้ัน ๆ ทั้งน้ี เพื่อสร&างความเช่ือมั่นและศรัทธาในการดำเนินการร8วมกันทั้งองค1กร  

  การมอบหมายให&บุคลากรเป9นคณะทำงานทำให&เป�ดโอกาสการเรียนรู&ภายนอกหน&างานที่

ปฏิบัติ และหากบุคลากรได&รับมอบหมายเป9นคณะทำงานมากกว8าหน่ึงคณะ จะทำให&เห็นความเช่ือมโยงงาน 

เกิดการแลกเปลีย่นข&อมูลระหว8างกัน และมองเห็นความเคลื่อนไหวของงานในหน8วยงานอย8างเป9นองค1รวมได&  

  การคำนึงถึงความต&องการของประชาชนเป9นป|จจัยหลักในการทำงาน ดังน้ัน การมีกลุ8มงานที่

ทำหน&าที่รวบรวม สกัดประเด็นความต&องการของประชาชนและผู &รับบริการแล&วนำประเด็นดังกล8าวมา

ร8วมกันคิดแนวทางดำเนินการเพื่อตอบสนองความต&องการน้ัน ๆ เป9นวิธีการทำงานที่ดีและจะเป9นประโยชน1

ต8อการคิด กำหนดแผนงาน/โครงการเชิงรุกที่สามารถสนองตอบความต&องการของประชาชนและผู&รับบริการ

ได&มากข้ึนด&วย    

  หากนำเอากรณีศึกษาของกรมบังคับคดีไปผสานกับทฤษฎีการสร&างการเปลี่ยนแปลงใน

องค1กรแล&วจะพบว8าองค1ประกอบที่สำคัญที่ทำให&กรมบังคับคดีสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได&เร็ว มีดังน้ี 

- การมีผู&นำแห8งการเปลี่ยนแปลง (Change Leader) ซึ่งต&องเข&มแข็ง ไม8ย8อท&อกับอุปสรรค 

และให&โอกาสคนในองค1กรทุกระดับเข&ามามีส8วนร8วมในการสร&างการเปลี่ยนแปลง 



- การมีวิสัยทัศน1ที่ชัดเจนและผูกด&วยเงื่อนเวลา วิสัยทัศน1ที่จะกล8าวในที่น้ี ไม8ใช8แค8วิสัยทัศน1

ของหน8วยงานที่ปรากฏอยู8 แต8หมายถึงภาพฝ|นที่อยากให&หน8วยงานมีหน&าตาอย8างไรและให&บริการอะไร แล&ว

ลงมือทำกันอย8างจริงจัง โดยมีผู&บริหารต&องติดตามความก&าวหน&าและให&การสนับสนุนทีมงานอย8างเต็มที ่

- การมีทีมที่พร&อมจะก&าวเดินหรือวิ่งไปในทิศทางที่ผู&บริหารวางไว& ไม8ว8าผู&บริหารจะเก8ง

ขนาดไหน หากไม8มีทีมที ่คอยสนับสนุนก็ยากนักที ่จะบรรลุเปVาหมายที ่วางไว&ได& แน8นอนว8าเมื ่อเกิด 

การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ข้ึนจะมีคนบางส8วนที่ยังไม8พร&อมไปยังดินแดนใหม8 (รับความเปลี่ยนแปลง) และมีคนที่

พร &อมที ่จะก&าวไปสู 8ส ิ ่งใหม8ก 8อน ก็จำเป9นต&องเล ือกกลุ 8มที ่พร &อมจะไปก8อนนั ้นเป 9นทีมขับเคลื ่อน 

การเปลี่ยนแปลง ที่จะช8วยกรุยทางรอคนที่จะตามมาเมื่อเริ่มเล็งเห็นผลได&และประโยชน1ของการเปลีย่นแปลง

ที่เกิดข้ึนแล&ว 

................................................................. 


