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 การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องมีเทคนิคการปฏิบัติงานร่วมกัน เพ่ือให้เป้าหมายบรรลุผลส าเร็จ 
บุคลากรในหน่วยงานต้องมีความรักความสามัคคีและเป็นมิตรที่ดีต่อกัน การปฏิบัติงานของบุคลากรรุ่นใหม่ในส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีต้องปรับวิธีการปฏิบัติงานให้มีการระดมความคิดให้มากขึ้น ผู้บริหารมีการน านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานหรือการพิจารณาสั่งการให้มากข้ึน เช่น การใช้ Microsoft Teams (Office 365)  
 

เทคนิคการปฏิบัติงานร่วมกันให้ราบรื่นและประสบผลส าเร็จมี ๔ ข้อ ดังนี้ 
๑. การประสานงานดี การสื่อสารดี 

 การปฏิบัติงานโดยทั่วไปมักต้องมีการประสานงานกันทั้งการสนทนาระหว่างกันหรือการขอข้อมูลต่าง ๆ 
ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานต้องเข้าใจเนื้องานอย่างถ่องแท้เสียก่อน เพ่ือจะได้สื่อสารด้วยความชัดเจนว่าต้องการข้อมูลอะไรจากอีกฝ่าย 
ผู้ปฏิบัติงานอาจน าเสนอประโยชน์หรือข้อดีและข้อเสียให้อีกฝ่ายพิจารณาและให้ข้อมูลตอบกลับมาก็ได้ ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความ
เข้าใจลักษณะนิสัยของอีกฝ่าย สภาพแวดล้อมหรือท่าทีของอีกฝ่ายว่ามีความพร้อมที่จะสื่อสารด้วยหรือไม่ มีการเปิดโอกาสให้
อีกฝ่ายแสดงความคิดเห็น เมื่อจบการประสานงานควรทบทวนข้อมูลที่ได้รับมาอีกครั้งว่าถูกต้องหรือไม่ เพ่ือป้องกันความเข้าใจ
คลาดเคลื่อน ในบางกรณีควรมีการติดตามผลด้วยว่าเมื่อประสานงานกับอีกฝ่ายแล้วมีการด าเนินการตามที่สนทนากันไว้มาก
น้อยเพียงใด สิ่งส าคัญในการประสานงานคือต้องให้ความสนใจอีกฝ่ายระหว่างสนทนากัน เช่น การสบตา  
 ๒. การท างานเป็นทีม 
  โดยทั่วไปแล้วการปฏิบัติงานไม่สามารถด าเนินการให้ส าเร็จได้เพียงคนเดียว การท างานเป็นทีมจะท าให้งาน
มีประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จได้มากกว่า ดังนั้นผู้น าของทีมต้องมีเทคนิคเพ่ือน าทีมให้ประสบความส าเร็จด้วย ผู้น าต้องมีวิสัยทัศน์ 
รู้ว่าบุคคลในทีมมีความสามารถด้านใด จะพัฒนาศักยภาพด้านใด จะท าอย่างไรให้บุคคลในทีมมีความเข้าใจกัน วางใจซึ่งกันและกัน 
มีความรู้สึกที่ดีต่อกันในทีม เปิดใจยอมรับในสิ่งที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล สิ่งส าคัญคือการอธิบายให้บุคคลในทีมเข้าใจว่า
แต่ละคนมีหน้าที่อะไรที่ต้องรับผิดชอบ มีการสร้างวินัยและความตรงต่อเวลาให้กับคนในทีม และเพ่ิมความท้าทายในงาน 
ผู้น าทีมต้องท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี กล้าท ากล้ารับและมีความจริงใจในการแก้ปัญหาในทีม 
 ๓. การคิดเชิงบวก (การสร้างโลกให้สวยงาม) 
 การมองโลกอย่างเป็นกลาง เป็นสิ่งดีไม่ร้ายจนเกินไป จะท าให้การใช้ชีวิตประจ าวันง่ายขึ้น บุคคลจะเกิดแนวคิด
และทัศนคติที่ดีในการด าเนินชีวิต ซึ่งจะส่งผลต่อการสนทนาและการประสานงานในการปฏิบัติงานด้วย สิ่งส าคัญในการมองอย่างเป็นกลาง
คือต้องสามารถแยกแยะข้อเท็จจริง ความคิด สิ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจได้ มีความคิดเชิงบวกและพอใจในสิ่งที่ตนพึงมี ควรฝึกตนเอง
ให้ยิ้มแย้มแจ่มใส มีอารมณ์ขัน รู้จักส ารวจและพิจารณาตนเอง หาเวลาออกก าลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ สร้างลักษณะนิสัยที่ยืดหยุ่น 
ไม่จ ากัดความคิดว่าจะต้องเป็นเช่นนั้นเช่นนี้ อย่ากังวลในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น และก้าวข้ามความกลัวว่าจะเป็นเช่นนั้นเช่นนี้กับสิ่งที่ยังไมเ่กิดขึ้น 

๔. ความสามัคคี และความจริงใจ 
 การปฏิบัติงานร่วมกันต้องมีความจริงใจต่อกัน มีการสร้างความประทับใจให้กันเพ่ือเป็นสิ่งที่สามารถผูกพันกัน
ในทีมได้ ควรมีความสามัคคีกัน เปิดใจยอมรับและพร้อมแก้ไขปัญหาในทีมไปด้วยกัน  
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ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ระหว่ำงวันที่ ๓๐ มกรำคม – ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ 

ณ โรงแรม ๓๖๐ องศำ ปี๊บ โฮเทล เขำใหญ่ อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ 

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๓ 
 ๐๖.๓๐ น. ผู้เข้าอบรมเดินทางจากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปยัง 
  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด จังหวัดสระบุรี 
 ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ศึกษาดูงานการน า IT ใช้ในการปฏิบัติงาน ณ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด  
  จังหวัดสระบุรี 
 ๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ศึกษาดูงานการน า IT ใช้ในการบริหารจัดการการส่งน  าและบ ารุงรักษาล าตะคอง 
  ณ เขื่อนล าตะคอง อ าเภอสีคิ ว จังหวัดนครราชสีมา 
 ๑๗.๐๐ น. เดินทางเข้าที่พัก โรงแรม ๓๖๐ องศา ปี๊บ โฮเทล เขาใหญ่ อ าเภอปากช่อง  
  จังหวัดนครราชสีมา 
 ๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น 

วันศุกร์ที่ ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๓ 
 ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า 
 ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การบรรยายเรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนภารกิจของ 
  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
  โดยผู้อ านวยการกองบริหารงานสารสนเทศ และทีมงาน 
 ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. การบรรยายเรื่อง การปลุกความคิดเชิงบวกและคุณธรรมข้าราชการ เพื่อสนับสนุน 
  ภารกิจของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
  โดยรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นางอุดมพร  เอกเอ่ียม) 
 ๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น 

วันเสำร์ที่ ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ 
 ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า 
 ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สัมมนากลุ่มย่อย “จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
  สนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ืออนาคต” 
 ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. สรุปบทเรียนและผลการสัมมนาในภาพรวม 
 ๑๕.๓๐ น. เดินทางกลับส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
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  - รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ช่วงเช้า ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. และช่วงบ่าย ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. 
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