ไมควรใหเจานายรอนาน
สุดจิต นิมิตกุล
โดยหลักการแลวผูที่เปนหัวหนาหรือเจานาย หรือผูบริหารสูงสุด (CEO หรือ Chief Executive
Officer) มีหนาที่หลักๆ คือ การวางเสนทางสูอนาคต (Path finding) การปรับทิศทาง (Aligning) การ
มอบหมายงาน (Empowerment) และการเปนแบบอยาง (Modeling) จะเห็นไดวามีอํานาจหนาที่
กวางขวาง ผลงานจะออกมาดีหรือไมยอมขึ้นอยูกับความสามารถของผูนํา หรือหัวหนา หรือ CEO
นั่นเอง ในการทําหนาที่ใหไดดีหัวหนายอมมีบทบาทกวางขวางตองมีคุณสมบัติครบ เหมาะสม และมี
ความสมารถจะบริหารจัดการงานไดดี ในการที่จะสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางสมบูรณ หนวยงานนั้นๆ
จะตองมีทีมงานที่เขมแข็ง มีเทคนิคทางการบริหารจัดการที่ดี การจัดการที่ดีและจําเปนประการหนึ่งก็คือ
หัวหนา เจานาย หรือ CEO จะบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพหัวหนาหรือเจานายตองไดทราบ
ขอเท็จจริง ความเคลื่อนไหว ความกาวหนาของงานอยูเสมอ (Keep boss inform) ถาเราจะพิจารณาวา
ประชาชนเปนเจานายของเรา ของขาราชการ การแจงขอมูลขาวสารใหประชาชนไดทราบแนวนโยบาย
ความกาวหนาของงาน และแจงจะทํางานใดบางเปนสิ่งจําเปนที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหรัฐบาลตองนํา
นโยบายไปแถลงตอรัฐสภากอนทําหนาที่ และนอกจากนั้นยังมีกฎหมายขอมูลขาวสารใหประชาชน
สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารดวย หลักการแจงขอมูลขาวสารแกผูบังคับบัญชาเปนหนาที่โดยตรงของ
ลูกนอง หรือผูปฏิบัติงาน สําหรับผลดีของการแจงขอมูลขาวสารกอใหเกิดผลดีมากมาย ทําให เจานายได
ทราบความเคลื่อนไหว ทราบความกาวหนาของงาน รับทราบขอมูลขาวสารที่จําเปนจะไดเตรียมพรอม
ในการจัดการ หรือพรอมในการแกปญหาใดๆ ที่จะเกิดขึ้น ในทางกลับกัน ความเสียหายเกิดขึ้นอยาง
กวางขวางในกรณีเราไมรายงานขอเท็จจริง ขอมูลที่จําเปนใหเจานายไดทราบอาจจะกอใหเกิดความ
ระแวงมีลับลมคมใน มีการขัดแยงหรือปดแขงปดขา หรือบางกรณีรายแรงไปถึงการถูกกลาวหาวา
ทํางานล้ําหนา หรือเรียกวา ออฟไซด นั่นเอง ขอกลาวหาดังกลาวยอมนํามาซึ่งความเสียหายทั้งสิ้น
ผู เ ขี ย นมี ตั ว อย า งในทางปฏิ บั ติ ม ากมายเกี่ ย วกั บ ตั ว อย า งการรายงานหรื อ แจ ง ความก า วหน า ให
ผูบังคับบัญชาทราบในการปฏิบัติงาน

สําหรับแนวทางหรือวิธีรายงานขอมูลขอเท็จจริง ความเคลื่อนไหว ความกาวหนาของงานอาจทํา
ในรูปรายงานตามกําหนดที่ระบุเวลาไว ซึ่งปกติอาจเปนทุกวัน ทุกสัปดาห ทุกรายเดือน หรือทุกหกเดือน
เปนตน สวนรายงานขอเท็จจริงที่เกิดก็เปนไปตามสถานการณ สวนการรายงานกรณีปกติ มักไมคอยมี
ปญหา แตการรายงานการเดินทาง การรายงานเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งการรายงานเมื่อมี
ปญหาในพื้นที่ มักจะกอปญหามากมาย เชน ไมรายงาน รายงานชา รายงานไมครบประเด็น รวมทั้ง
รายงานเฉพาะขอมูลแตไมมีขอเสนอแนะ เปนตน มีหลายกรณีผูบังคับบัญชา เชน คณะของรัฐมนตรี
หรือคณะปลัดกระทรวง หรือคณะของอธิบดีกลับจากปฏิบัติราชการหลายวันแลว แตเจาหนาที่ยังไม
รายงานผลการปฏิบัติ อาจจะเปนเพราะผูเกี่ยวของยังไมสงขอมูลหรือขอมูลไมพรอม หรือเหตุอื่นๆ ก็ตาม
ผูเขียนเคยไดยินบุคคลระดับรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง และอธิบดีหลายทานบนในทํานองวา บางครั้งรอ
เจาหนาที่ไมไหวตองลงมือเขียนรายงานเอง ฉะนั้น ในความเห็นของผูเขียนคิดวาภายใน 3 หรือ 7 วัน
รายงานผลการเดินทางควรทําใหเสร็จโดยเร็ว หากวาชากวานั้นก็รู สึกจะชาไป ผูเขียนมีตัวอยางรายงาน
การเดินทางไปราชการสหรัฐฯ ของรัฐมนตรีทานหนึ่งเสนอนายกรัฐมนตรี กลับมาถึงประเทศไทยตอนเชา
บายก็เสนอรายงานไดแลว ทําใหนายกฯ ชื่นชมและชมเชยทานรัฐมนตรีทานนั้นมากวา เพิ่งกลับมาเมื่อ
เชาทําไม บายเสนอรายงานไดแลว เบื้องหลังปรากฏวา รัฐมนตรีทานนั้นเปนรัฐมนตรีที่ดีเดน ทํางานเกง
ทานมีแนวทางการทํารายงานโดยทานจะเตรียมงานไวกอนโดยใหเจาหนาที่เขียนรายงานใหเสร็จกอน
เดินทางกลับถึงเมืองไทย และทานไดนัดหมายใหคนพิมพดีดมารอรับงานจากทานที่ทาอากาศยานทันที
ภายในไมกี่ชั่วโมง รายงานการเดินทางก็พิมพเสร็จแลวและสามารถเสนอผูบังคับบัญชาไดทันที ทําให
ผูบังคับบัญชาชมเชย
ในสวนที่เกี่ยวกับการรายงานความกาวหนาของงานวาผูบังคับบัญชาปกติก็จะทํารายงานตาม
งวดงานที่กําหนดไว บางหนวยงานสงรายงานไดตรงเวลา บางหนวยงานจํานวนไมนอยทําไมคอยจะทัน
หรือ สง รายงานชา จากการทํา ไม ทัน สง รายงานชา มี ส าเหตุ นานาประการ แนวความคิ ดหลัก การ
ปฏิบัติงานของเรา โดยทั่วไปไมใหความสําคัญกับการติดตามประเมินผล คือ จะใหความสําคัญเฉพาะ
ขั้นวางแผน และการดําเนินงาน คือ ไมครบวงจร หลักการวางแผน ไดแก การวางแผน การปฏิบัติ และ
ติดตามประเมินผล ตามองคการเรื่องคุณภาพของเดมมิ่ง หรือ Deming Cycle ที่เนนวางแผน (Plan)
ปฏิบัติ (Do) ตรวจสอบ (Check) ปรับปรุง (Act) เมื่อเราไมใหความสําคัญกับวงจรของแผนหรือวงจรของ
งานคุณภาพ และผูบังคับบัญชาไมเอาจริงจัง การวางแผนการปฏิบัติงานก็จะไมไดรับการดูแล และมีการ
รายงานทันกําหนด ความเสียหายเกิดขึ้นจากการมิไดรายงานผลความกาวหนา ปญหาของงานตางๆ ทํา
ใหผูบริหารไมสามารถแกปญหาและปรับกลยุทธไดทันทวงที ทําใหปญหาตางๆ หมั กหมม
การรายงานสถานการณและความเคลื่อนไหวตางๆ ในพื้นที่ก็เปนอีกเรื่องหนึ่งที่หนวยงานระดับ
กระทรวงและระดับกรมยังไมพอใจการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ระดับพื้นที่มากนัก เพราะมีความรูสึกวา

เมื่อมีเหตุการณเกิดขึ้นในพื้นที่ นักขาวจะไดขอมูลกอนทางราชการ เพราะสื่อมวลชนมีเครือขายอยูทุก
ระดับทั่วประเทศ ฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุการณใดๆ ขึ้นในพื้นที่ หนวยเหนือมักจะไดรับรายงานจากสื่อมวลชน
กอนเสมอทําใหผูบังคับบัญชาอึดอัดใจ และแสดงความไมพอใจตลอดมา มีกรณีตัวอยาง 2-3 ตัวอยาง
ที่เราจะไดยินเจากระทรวงตอบผูสื่อขาววายังไมไดรับรายงาน หรือบางทีแจงไปวาเปนเรื่องละเอียดออน
รอการพิจารณาหรือรอขอมูล ทําใหราชการไมไดขอมูลขอเท็จจริง และความเห็นจากหนวยงานนั้นๆ
สาเหตุที่รายงานชาอาจจะมาจากหลายกรณี เชน ขณะเกิดเหตุผูบังคับบัญชาสูงสุดในขณะนั้นไมอยูใน
พื้นที่ ลูกนองไมกลารายงานโดยตรง ตองรอหัวหนากลับมากอน ตอมาหลายหนวยงานแกปญหาหัวหนา
หนวยงานในพื้นที่ไมอยู โดยมีคําสั่งกําชับไปวา ตอไปนี้กรณีหัวหนาไมอยูใครก็ไดที่อยูใหรายงานหนวย
เหนือไปไดทันที แตเจาหนาที่ก็ไมสูจะกลาดําเนินการนัก เพราะเกรงจะล้ําหนาเจา นาย และเปนการ
ประจานเจานายวาไมอยูในพื้นที่ ผูเขียนมีประสบการณ มีเพื่อนรวมงานทานหนึ่งถูกเจากระทรวงสั่งยาย
ดวน เพราะอางวาเมื่อมีเหตุการณเกิดขึ้นไมรายงานเจากระทรวงใหทราบ ผูเขียนไดสอบถามเพื่อนคน
ดังกลาวเขาแจงวา เขารายงานมาตลอดไมทราบวาเกิด อะไรขึ้น เจากระทรวงจึงไมไดรับขอมูล ทําใหเขา
ถูกยาย ผูเขียนเองก็เจอมาดวยตนเอง เมื่อมีระเบิดเกิดขึ้นในพื้นที่ จะมีหนวยเหนือทั้งระดับรัฐบาล และ
ระดับกระทรวงโทรสอบถามขอเท็จจริงมามากมาย เจากระทรวงไดสั่งใหผูเขียนแฟกซขอมูลไปโดยตรง
เพื่อเสนอ ครม. ในวันรุงขึ้นซึ่งผูเขียนไดดําเนินการทันที แตปรากฏวาวันรุงขึ้นเจากระทรวงโทรมาวา
ทําไมผูเขียนไมสงเรื่องที่สั่งไวไปให ผูเขียนยืนยันวาไดดําเนินการใหแลว แตมีปญหาที่ปลายทางที่
เจาหนาที่ผูรับแฟกซไปพิจารณาวินิจฉัย ไมสงตอให เจานายเองทําใหไมไดข อมูล โชคดีที่เจากระทรวง
โทรกลับมาและผูเขียนไดรีบสงไปใหใหม สรุปวิธีแกเมื่อเหตุการณสําคัญๆ เกิดขึ้น ผูเขียนจะระวังการ
ขอมูลขอเท็จจริงจะสงไปยังหนวยเหนือหลายๆ คน และยังคอยติดตามวาไดรับหรือไม
อีกวิธีหนึ่งในการใหขอมูลขอเท็จจริงและการแกขาว อาจทําโดยผานสื่อมวลชน ในลักษณะให
ขาวอาจทําโดยเปนเอกสารขาวทางราชการ หรือใหสัมภาษณแกสื่อมวลชนโดยตรง เพราะมีหลายกรณีที่
ผูบังคับบัญชา รวมทั้งประชาชนไดรับทราบขอมูลจังหวัดรวมเหตุการณ ผานสื่อมวลชน ในรูปแบบตางๆ
มากมายอาจจะไดรับเอกสารเสนอโดยตรง บางครั้งชาวบานหลายจังหวัดไดถามความเคลื่อนไหวและ
รับทราบขอมูล แผน และโครงการของจังหวัดตางๆ จากสื่อทั้งสิ้น เพราะชาวบานเหลานั้นไมเคยรับแจง
จากทางราชการโดยตรงเลย
กรณีไดรับมอบหมายใหไปประชุมแทน ปกติผูบังคับบัญชาจะรอฟงผลการประชุมที่สําคัญๆ แต
รายงานโดยทั่วไปมั กจะชักชา ไมทันเหตุการณ ผูเขียนเคยปฏิบัติการโดยสรุปดวยลายมือในประเด็น
สําคัญๆ ใหผูบังคับบัญชาทราบกอน สวนบันทึกเต็มรูปแบบจะดําเนินการทีหลัง ซึ่งก็ไดผลและไดรับคํา
ชมเชยจากผูบังคับบัญชาวาเปนแนวทางที่ดี

สรุป ทําอยางไรจะใหผูบังคับบัญชาไดรับทราบขอมู ล ขอเท็จจริง แผนและโครงการ ตลอดจน
เหตุการณตางๆ และถามความกาวหนาของงานอยางสม่ําเสมอดังไดกลาวมาแลว โดยมีวิธีการตางๆ แต
ละคน คงพิจารณาเลือกใชวิธีที่เหมาะสมกับสถานการณขณะนั้น

