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บทคัดย่อ
บทความนี้ปรับปรุงขึ้นจากการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิเคราะห์ผลประเมินจากเอกสารของ
หน่วยงาน การสัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการ ภายในหน่วยงานที่มีผลการประเมินระดับ
ดี ประเภทกรมบริการ คือ กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประเภท
กรมนโยบาย คือ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และระดับ
จังหวัด คือ สุพรรณบุรี นครปฐม ชัยนาท อ่างทอง และ สมุทรสงคราม
ผลการศึกษา ปรากฏว่า กรมบริการให้ความสาคัญต่อ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
เพื่อส่งเสริมงานบริการให้มีประสิ ทธิภาพและประสิทธิผล ส่วนใหญ่เน้นการตอบสนองความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ หรือรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยกรมบริการที่มีประสบการณ์จากการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับหน่วยงานภายนอกจะมีขีดความสามารถในการเพิ่มการบริการงานที่มีนวัตกรรม
ได้ (innovation services) ในส่วนกรมนโยบายเน้นให้ความสาคัญต่อการมุ่งรักษามาตรฐานระบบงาน
และเน้นการจัดทานโยบาย แผนงานในระดับกระทรวง ร่วมกับ หน่วยงานอื่นๆ ไปสู่การปฏิบัติได้ผลดีขึ้น
แต่ยังขาดรูปแบบการให้บริการครบวงจรสู่ประชาชน ส่วนจังหวัดที่มีคุณภาพการบริหารจัด การในระดับดี
นั้น ล้วนรักษาฐานความนิยมด้วยกิจกรรมเข้าถึงภาคประชาชน เน้นการออกพบปะเยี่ยมเยียน และจัด
กิจกรรมที่บุคลากรท้องถิ่นดาเนินการเองได้และมีกระบวนการรับฟังข้อเสนอแนะการแก้ปัญหาต่างๆ จาก
ประชาชนในพื้น ที่ แต่ที่เป็ น จุ ดอ่อ นมากที่สุ ด ในจัง หวัด คือ การยกระดับ สมรรถนะของบุคลากรที่ม า
ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อรองรับต่อสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ที่ยังไม่
อาจดาเนินการได้ผลดีเหตุเพราะมีการสับเปลี่ยนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อยู่ตลอด
งานศึกษานี้มีข้อเสนอว่ า ส่วนราชการในระดับกรมและจังหวัด หากสามารถนาแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ทั้ง 7 ด้าน ซึ่งสอดคล้องต่อการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดีใน
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ระบบราชการไทยและได้นาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้ประเมิน โดยอยู่ในคารับรองการ
ปฏิบัติราชการแล้ว จะสามารถเสริมสร้างสมรรถนะแก่บุคลากรภาครัฐ ยกระดับ ภาวะผู้นากับการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง และหากนาการจัดการข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจแบบนักบริหารมืออาชีพ มา
พัฒนาระบบงานเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มในองค์การและผู้รับบริการ และต่อยอดนวัตกรรมสม่าเสมอ ส่วน
ราชการทั้งระบบย่อมจะมีทิศทางการปฏิบัติงานที่สร้างผลลัพธ์ ในภาครัฐและภาคประชาชน และจะส่งผล
ต่อการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การของรัฐแบบก้าวกระโดดเทียบเคียงส่วน
ราชการในและต่างประเทศชั้นนาได้ และสามารถสร้างประสิทธิผลในการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ความโปร่งใส ระบบธรรมาภิบาลในองค์การภาครัฐและประชาชนได้อย่างยั่งยืน
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Abstract
This paper was from the qualitative research that aimed to analyze the quality
of public administration, based on the documents analysis together with in-depth
interviews and focus group discussion of the selected agencies. These agencies were the
service-based departments with good evaluation scores in terms of effectiveness,
including Community Development Department, Cooperative Promotion Department,
Cooperative Auditing Department, while policy-based departments consisted of the
Office of the Permanent Secretaries to the Prime Minister’s Office and the Department
of Trade Negotiations. The selected provincial offices included Suphan Buri, Nakorn
Prathom, Chai Nat, Ang Thong, and Samut Songkhram.
It was found from the study that service-based department focused on the
development of their management quality to enhance efficiency and effectiveness of
the service results. Most of departments emphasized the responsiveness to the people’s
satisfaction or the hearing from the stakeholders. The service-based departments that
exchanged and learnt the experience from the external agencies had the performance
to improve their innovation services. Meanwhile, the policy-based service departments
highlighted the standard of working system and the policy making and planning the in
the ministerial plan with the other agencies. However, they were lack of the complete
service process to people. Provinces that had theirs management quality in good level
concentrated on the activities to access people sector, the activities that the local
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personnel can perform, and the public hearings from the local people. Yet, the major
weakness of the provinces was the lack of the personnel development to cope with the
rapidly changing environment in the community context.
The recommendations were that the departments and provinces should apply
the guidelines for public administration development in 7 attributes that were consistent
with the Good Governance principle and should adopt the criteria of public
management quality into the government administrative performance commitment in
order to improve the performance of public personnel and to develop leadership and
change management. Moreover, the information management should be improved to
support the professional executive decision-making that will change the service system
to add value to the organizations and people. If the government can regularly create the
innovation, the entire public sector will have the direction for discharging the results in
the public sector itself and the people sector as well. It will contribute to the leap
development of the public management quality to be comparable to the other leading
countries. It will lead to the effectiveness in boosting the competitiveness, transparency
and governance in the public and people sector in sustainable way.
Keywords:
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ที่มาและความสาคัญของปัญหา
นับจากที่รัฐบาลได้กาหนดนโยบายมุ่งเน้นพัฒนาระบบราชการเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐปรับปรุง
การทางานและยกระดับการบริหารและจัดการให้มีประสิทธิผล โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามหลั กการบริ ห ารกิจ การบ้ านเมือ งที่ ดี และมี การนาแนวคิ ดและเครื่ องมือ การบริ ห ารและจัด การ
สมัยใหม่เข้ามาใช้ในภาคราชการ ภายใต้การประยุกต์ใช้จากหลักการบริหารของภาคธุรกิจ เช่น การ
บริหารเชิงยุทธศาสตร์ การลดขั้นตอนการทางาน การประเมินความพึงพอใจ คารับรองการปฏิบัติราชการ
ให้หน่วยงานทาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง การบริหารความเสี่ย ง การพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นต้น ทา
ให้ขีดความสามารถของภาครัฐมีระดับดีขึ้น
อย่างไรก็ดี เพื่อให้การพัฒนาระบบราชการเป็นไปอย่างยั่งยืน สามารถยกระดับมาตรฐานการ
ทางาน รองรั บ การพัฒ นาระบบราชการ และสามารถติดตามการจัดการของภาครัฐได้อย่างต่อเนื่อง
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้นาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
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ระบบราชการและเริ่มดาเนินการกาหนดให้มีต ามระบบคารับรองการปฏิบัติราชการตั้งแต่ ปี 2549 โดย
ประยุ กต์ใช้จากระบบคุณภาพการบริห ารภาครัฐและเอกชนของต่างประเทศ มาปรับปรุงและพัฒนา
องค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผ่านระบบการประเมินและมีการมอบรางวัล
กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพแก่หน่วยงานภาครัฐในปัจจุบันอีกด้วย
PMQA เป็นคาย่อมาจาก Public Sector Management Quality Award หมายถึง รางวัล
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้ริเริ่ มพัฒนามาตรฐานและคุณภาพของการ
บริหารจัดการ จนได้เป็นวาระแห่งชาติที่มีความสาคัญต่อเนื่องมาตลอดนับจากยุคปฏิรูประบบราชการ
เพราะช่วยส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งนี้เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม
2559 ได้มีการแถลงข่าวที่ทาเนียบรัฐบาล โดยนายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ ร่วมกับ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานศูนย์เพื่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
TMA (TMA Center for Competitiveness) และประธานคณะอนุกรรมการด้านการจัดการข้อมูลและ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ กพข. ได้แถลงถึงผลสารวจการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันจาก World
Competitiveness Center ของ International Institute for Management Development หรือ
IMD ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้สรุปสาระสาคัญการจัดอันดับฯ ของ IMD ใน 4 ด้าน คือ สภาวะ
เศรษฐกิจ (Economic Performance) ประสิ ทธิภาพของภาครัฐ (Government Efficiency)
ประสิทธิภาพของภาคเอกชน (Business Efficiency) และโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ปรากฏว่า
ปัจจัยที่ทาให้ไทยมีอันดับที่ดีที่สุดคือ สภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 13 จาก 61 ประเทศเท่ากับเมื่อปี
2558 ในขณะที่ “ปัจจัยด้านประสิทธิภาพของภาครัฐ ” มีอันดับดีขึ้นถึง 4 อันดับ จากอันดับที่ 27 เป็น
อันดับที่ 23 ตรงข้ามกับด้านประสิทธิภาพของภาคธุรกิจและโครงสร้างพื้นฐานที่มีอันดับลดลง 1 และ 3
อันดับเป็นอันดับที่ 23 และ 49 ตามลาดับ จากผลประเมินของ IMD ในปี 2559 เหตุผลที่ไทยมีอันดับการ
แข่ ง ขั น ดี ขึ้ น จากเดิม ปั จ จั ย หนึ่ ง เป็ น ผลมาจากเกณฑ์ ค ะแนนที่คิ ด จาก มิ ติป ระสิ ท ธิ ภ าพของภาครั ฐ
(Government efficiency) และประสิทธิผลของภาครัฐ (Government effectiveness) โดยเฉพาะใน
ประเด็น การบริการสาธารณะ (Public service : the public service is independent form
political interference) และประเด็นระบบราชการที่ดี (Bureaucracy : bureaucracy does not
hinder business activity) ซึ่งครอบคลุมถึงคุณภาพของข้าราชการ ระดับการเป็นอิสระจากแรงกดดัน
ทางการเมือง รวมไปถึงคุณภาพของการกาหนดนโยบาย และการนานโยบายไปปฏิบัติ ตลอดจนความ
น่าเชื่อถือขององค์กรภาครัฐที่จะปฏิบัติตามนโยบายที่ประเทศได้กาหนดไว้ตามแผนงานสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย เป็นผลต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา
ประกอบกับมีการใช้ระบบประเมินผลงานของส่วนราชการใหม่ โดยเน้นที่ผลลัพธ์แบบบูรณาการในมิติ
ประสิทธิผลหรือระบบ GES (Government Evaluating System) มาใช้ควบคู่ไปด้วย จึงนับได้ว่าแนวคิด
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การพั ฒ นาคุ ณ ภาพบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ย่ อ มมี ค วามครอบคลุ ม ความเป็ น องค์ ก รคุ ณ ภาพ การมี
ประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิผล เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ การยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรและประสิทธิภาพของการบริหารภาครัฐให้มี
คุณภาพมาตรฐานทัดเทียมกับระดับนานาชาติและเป็นสากล และเสริมสร้างให้บุคลากรในส่วนราชการมี
การบริหารที่มุ่งให้องค์การมีสมรรถนะสูง (High performance organization) เพื่อให้บุคลากรมีความ
พร้อมและสามารถเรียนรู้ คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อ ย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่มี
ความท้าทาย หลากหลาย จาเป็นที่จะต้องเร่งส่งเสริมสนับสนุนให้ส่วนราชการดาเนินการพัฒนาคุณภาพ
การบริ ห ารจั ดการยิ่ งขึ้ น จากการที่ภ าครัฐ ได้มีการนาระบบเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐานมาใช้ โดยให้หน่วยงานระดับกรมนาไปปฏิบัติจนเกิดผลต่อการดาเนินงาน เพื่อเสริมสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศเป็ นระยะเวลากว่า 10 ปีแล้ว จึงเห็นได้ว่า หากได้ทาการศึกษา
ผลลัพธ์การดาเนิ นการระดับกรมที่ มีผลการดาเนินการด้านคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับ ดี
เรียงลาดับ 5 แห่ง ที่ดาเนินการในการพัฒนาการบริหารคุณภาพภาครัฐมาอย่างต่อเนื่อง โดยศึกษา
ประเด็นเด่นและส่วนที่จะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการตาม
แผนพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ ความเป็น เลิศตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารภาครัฐ แบบก้าวหน้า จะส่งผลให้เกิด
ประโยชน์ ต่อการพัฒนาประเทศโดยรวมอันนามาซึ่งสังคมที่อยู่ดีมีสุขสอดคล้องต่อการพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 และฉบับที่ 12 ที่จะประกาศใช้ในปี 2559 นี้ ย่อมก่อ
ประโยชน์ต่อเนื่องไปถึงผู้รับประโยชน์ คือ ภาคประชาชนได้
ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาใน 3 ประเด็น ได้แก่ ประการแรก หน่วยงานระดับกรม
และจังหวัด ที่มีผลการดาเนินการดี เรียงลาดับ 5 แห่ง ได้ใช้กระบวนการและเครื่องมือในการนาเกณฑ์
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐไปปฏิบัติอย่างไร ประการที่สอง ปัญหาและอุปสรรคจากการนา
เกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐไปปฏิบัติมีอะไรบ้าง และประการสุดท้าย แนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการนาเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐไปปฏิบัตินั้นควร
เป็นอย่างไรต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษา กระบวนการ และเครื่องมือที่นามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐในระบบราชการไทย
2. เพื่อศึกษาปัญหา และอุป สรรคที่เกิดจากกระบวนการพัฒ นาคุณภาพการบริห ารจัดการ
ภาครัฐในหน่วยงานระดับกรม และจังหวัดในระบบราชการไทย
3. เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐโดยรวม
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สมมติฐานของการศึกษา
1. กระบวนการและเครื่องมือ ที่นามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มีตัว
แบบและวิธีการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน สอดคล้องต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. ในการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ภายในหน่วยงานระดับกรมและ
จังหวัดมีกระบวนการและตัววัดผลลัพธ์ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
3. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในส่ว นราชการระดับกรม และจังหวัด โดย
นาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจั ดการภาครัฐ มาปฏิบัติ ก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจของส่วนราชการนั้น
ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วย (1) การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษา แนวคิดระบบคุณภาพ
เกณฑ์คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐเพื่อเพิ่มความสามารถในการบริหารและการจัดการภาครัฐ ที่
สอดคล้ อ งต่อ หลั ก การบริ ห ารกิ จ การบ้า นเมื องที่ ดีในราชการ ในหน่ว ยงานส่ ว นกลางระดับ กรมและ
หน่วยงานส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด (2) ศึกษากระบวนการ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่หน่วยงานส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคดาเนินการ โดยใช้หลักการจัดการภาครัฐแนวใหม่ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ และการสร้างค่านิยมร่วม (core value) และ (3) มุ่งศึกษาเฉพาะกรอบแนวคิ ด ทฤษฎีที่จะ
ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ในการบริ ห ารราชการเป็ น ส าคั ญ ซึ่ ง มี
กระบวนการแปลงค่าเป้าหมายไปในระบบราชการไทย จนสามารถกาหนดเป็นแผนการพัฒนาองค์กรด้าน
ต่างๆ ตามเป้าประสงค์ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทั้งนี้ ได้จากัดการศึกษาเฉพาะผลการปรับใช้
ตามกรอบแนวคิด ทฤษฎี และความเกี่ยวข้องกับเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ที่จะ
ก่อให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นสาคัญ
2. ขอบเขตด้านประชากร ทาการศึกษาโดยการคัดเลือกส่วนราชการที่มีผลการประเมินตามคา
รับรองการปฏิบัติราชการประจาปี จัดทาโดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจากระดับ
คะแนนด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพการบริการ และการเรียนรู้ในองค์กร และผลการตรวจ
รับรองคะแนน PMQA สูงสุดของหน่วยงานราชการไทยเป็นกรณีศึกษาในระดับกรม จานวน 5 กรม และ
หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด จานวน 5 จังหวัด โดยทาการเก็บข้อมูลในช่วงระหว่างเดือน
มิถุนายน 2555-ธันวาคม 2557
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วิธีการศึกษา
เป็นการศึกษาวิจัย โดยอาศัยการสารวจ (Exploratory research) เอกสารผลการประเมินจาก
ผลลัพธ์ในหมวด 7 (สรวิชญ์ เปรมชื่น, 2555) และผลประเมินตามคารับรองผลการปฏิบัติราชการ 4 ด้าน
คือ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพการบริการ และ การเรียนรู้และเติบโต ของหน่วยงานทั้ง 10 แห่ง
เพื่อทดสอบทฤษฎี อาศัยวิธีแบบผสมผสาน ระหว่างระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)
และประยุกต์ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ที่จาเป็นและเหมาะสม โดยดาเนิ นการศึกษา คือ 1) การศึกษาข้อมูล
จากเอกสาร (Documentary research) ในการศึกษาทฤษฏีที่ต้องการทดสอบเพื่อเทียบเคียง คือ ทฤษฎี
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารรัฐกิจ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การจัดการภาครัฐใหม่ กฎหมาย
ระเบี ยบ กฎกระทรวง กรอบการจัดทาแผนปฏิบัติราชการรายปี ตลอดจนเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จั ด การภาครั ฐ รวมทั้ ง แนวคิด และทฤษฎีจ ากองค์ ค วามรู้ด้ านปรัช ญา สั ง คม วั ฒ นธรรมองค์ก าร 2)
การศึกษาข้อมูลจากภาคสนามจริง (Field research) ในการศึกษาปรากฏการณ์และผลสัมฤทธิ์จากส่วน
ราชการระดับกรม และจังหวัดที่มีผลการประเมินด้านการบริหารในมิติประสิทธิภาพ มิติประสิทธิผล และ
ผลการประเมินเชิงเปรียบเทียบระหว่างส่วนราชการระดับกรมและจังหวัดที่มีผลการประเมินที่ดี 5 อันดับ
สูง เป็นตัวแบบที่ดี (Good practice) ของประเทศ โดยอาศัยเครื่องมือศึกษา 3 ชุด ได้แก่ แบบประเมิน
ประสิทธิผลของรัฐการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) และเก็บรวบรวมเอกสารทั้งที่ได้รับ
จากองค์การที่ศึกษานาผลการศึกษาที่รวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือ ทั้ง 3 ชุด ที่จะใช้ศึกษามาประกอบกัน
โดยอาศัยทั้งข้อมูลของสานักงาน ก.พ.ร. และนามาเทียบเคียงกับข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึกและร่วมประชุมกับหัวหน้าคณะทางาน PMQA ประกอบด้วยนักบริหารระดับสูง ได้แก่ อธิบดี
หรือ รองอธิบดี ทุกหน่วยงานที่ศึกษา และเข้าพบสัมภาษณ์ ประชุมผู้บริหารเชิงปฏิบัติการ รวมถึงได้รับ
ข้ อ มู ล จากผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ของส านั ก งาน ก.พ.ร. ซึ่ ง เป็ น ผู้ ช านาญการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมด้วย
ประการสาคัญ คือ เพื่อให้ทราบการขยายผลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระบบราชการ
ไทย ที่ได้นามาพัฒนาระบบการบริหารราชการระดับกรมและจังหวัด โดยนาแนวคิดการจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ จากทฤษฎีของคริสโตเฟอร์ ฮุดส์ ซึ่งเสนอตัวแบบของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ จากพื้นฐานเดิม
7 ประการ คือ (1) จัดการโดยนักวิชาชีพที่ชานาญการ (Hands-on professional management) (2) มี
มาตรฐานและการวัดผลงานที่ชัดเจน (Explicit standards and measures of performance) (3) เน้น
การควบคุมผลผลิตที่มากขึ้น (Greater emphasis on output controls) (4) แยกหน่วยงานภาครัฐ
ออกเป็นหน่วยย่อยๆ (Shift to disaggregation of units in the public sector) (5) เปลี่ยนภาครัฐให้
แข่งขันกันมากขึ้น (Shift to greater competition in the public sector) (6) เน้นการจัดการตามแบบ
ภาคเอกชน (Stress on private sector styles of management practice) เปลี่ยนวิธีการแบบ
ข้าราชการไปเป็ นการยืดหยุ่นในการจ้างและให้รางวัล และ (7) เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีวินัยและ
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ประหยัด (Stress on greater discipline and parsimony in resource use) (Hood, Christopher
and Peters, B. Guy, 2002)
ทั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้วิธีการศึกษาตามหลักแนวคิด “The principal to founder of the
discipline of peace studies” ของ Johan Galtung มาใช้การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ โดยเน้นศึกษา
แนวคิดทฤษฎี และกระบวนการปฏิบัติทสี่ ่วนราชการใช้ในการวางกรอบการปฏิบัติงานที่ และสร้างผลลัพธ์
ที่ดีของหน่วยงานแทน (Johan Galtung, 2002)
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
สาหรับเนื้อหาของทฤษฎี ผู้ศึกษาได้รวบรวมแนวคิด ที่สาคัญ คือ เมื่อเริ่มจากช่วงที่ นาการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในระบบราชการไทย นับแต่มีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งให้มีการปรับปรุงระบบบริหารราชการเพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ตอบสนองต่ อการพัฒ นาประเทศและการให้ บริ การแก่ป ระชาชนได้อ ย่า งมี ประสิ ท ธิภ าพยิ่ง ขึ้น โดย
กาหนดให้การบริหารราชการแนวทางใหม่ต้องมีการ จัดทานโยบาย เป้าหมาย และแผนการปฏิบัติงาน
เพื่อให้สามารถประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละระดับได้อย่างชัดเจน มีการกาหนดให้มีรูปแบบการ
บริหารใหม่ โดยกระทรวงสามารถแยกส่วนราชการจัดตั้งเป็นหน่ว ยงานตามภาระหน้าที่ เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวและสอดคล้องกับเป้าหมายของงานที่จะต้องปฏิบัติและจัด ให้มีกลุ่มภารกิจของส่วนราชการต่างๆ
ที่มีงานสัมพันธ์กัน เพื่อที่จะสามารถวางเป้าหมายร่วมกันได้ และมีผู้รับผิดชอบการบริหารงานของกลุ่ม
ภารกิ จ นั้ น โดยตรง รวมทั้ง ให้ มีก ารประสานการปฏิ บั ติ งาน และการใช้ ง บประมาณเพื่อ ที่ จ ะให้ ก าร
บริหารงานของทุกส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย ของกระทรวงได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความซ้าซ้อน
มีการมอบหมายงานเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
ประกอบกับประเทศไทยเริ่มนาแนวคิดรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award:
TQA) มาใช้ โดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้บรรจุรางวัลคุณภาพ
แห่งชาติไว้ในแผนยุทธศาสตร์การเพิ่มผลผลิตของประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ต่อเนื่องมาจนถึงฉบับที่ 11 และจะต่อไปในฉบับที่ 12 โดยมีสถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อ
เผยแพร่ สนับสนุน และผลักดันให้องค์กรต่างๆ ทั้งภาคการผลิ ตและการบริการนาเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติไปพัฒนาขีดความสามารถด้านบริหารจัดการองค์กรให้มีวิธีปฏิบัติและผลการดาเนินการเทียบใน
ระดับมาตรฐานโลก เพื่อให้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สามารถนาเสนอวิธี
ปฏิบัติที่ทาให้องค์กรของตนไปสู่ความสาเร็จ เพื่ อเป็นแบบอย่างให้องค์กรอื่นๆ นาไปประยุกต์ ให้ประสบ
ความสาเร็จเช่นเดียวกัน อย่างกว้างขวางย่อมจะส่งผลต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศให้สามารถแข่งขันในตลาดการค้าโลกได้ในที่สุด (สานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ, 2553)
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อย่างไรก็ดี ด้วยผลการจัดให้มีรางวัลคุณภาพแห่งชาติขึ้นมา ทาให้ ขยายไปสู่ แนวคิด ทฤษฎี
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ ตามมาด้วย โดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ ได้นารางวัลคุณภาพแห่งชาติเข้ามาเผยแพร่ในระบบราชการไทย และต่อมาได้มีการคิดค้น
และประยุกต์แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management
Quality Award : PMQA)2 ขึ้น โดยกาหนดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ให้เป็นเครื่องมือ
การพัฒนาองค์การตามยุทธศาสตร์หลักในการยกระดับคุณภาพระบบราชการไทยให้มีศักยภาพและขีด
ความสามารถเทียบเท่าระดับสากล โดยในช่วงแรก (พ.ศ. 2551-2555) มีวัตถุประสงค์ต้องการให้ส่วน
ราชการมี ก ารปรั บ ปรุ ง ตนเองอย่ า งรอบด้ า นและต่ อ เนื่ อ ง มี ขี ด สมรรถนะสู ง มี วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละความ
รับผิดชอบต่อสังคมให้ความสาคัญกับประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปรับปรุงกระบวนการ
ทางานให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพเพื่อส่งมอบบริการที่ดีให้กับประชาชน ส่งเสริมให้ข้าราชการ
พัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องวางแผนและตัดสินใจอย่างมีเหตุผลโดยอาศัยข้อมูล
สารสนเทศ และทางานโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามกรอบแนวคิดการพัฒนาและวงจรคุณภาพการบริการ
ภาครัฐ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีการวัดความสาเร็จของการดาเนินการ ตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน เพื่อให้สามารถพัฒนายกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดย
การส่งเสริมสนับสนุนให้ส่วนราชการมีความรู้ ความเข้าใจในการดาเนินการพัฒนายกระดับคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐและมีหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า 140 กรม และจังหวัด 77 จังหวัด และ
สถาบันอุดมศึกษา 12 แห่ง ได้นาหลักการของ TQA ไปใช้ให้ประสบความสาเร็จ โดยยึดถือองค์ประกอบ
หลัก 7 ประการ ได้แก่ ภาวะผู้นาของผู้บริหาร (Leadership) การได้รับการศึกษาและการอบรมของ
บุคลากร (Education and training) การจัดโครงสร้างที่เกื้อหนุน (Supportive structure) การมีช่อง
การติดต่อสื่อสาร (Communication) ที่มีประสิทธิภาพ การพิจารณารางวัลและความชอบ (Reward
and recognition) การใช้กระบวนการทางสถิติ (Statistical process control) หรือ การวัดผลการ
ปฏิบัติงาน (Measurement) และการทางานเป็นทีม (Teamwork) (ดัดแปลงจาก Tenner, Arthur R.
2

PMQA หมายถึง เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน โดยสานักงาน ก.พ.ร. ได้กาหนดเกณฑ์ คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level, FL) รวม 52 ประเด็น ประกอบด้วย หมวด 1 การ
นาองค์กร (Leadership) ใช้อักษรย่อ LD จานวน 7 ประเด็น หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic
Planning) ใช้อักษรย่อ SP จานวน 7 ประเด็น หมวด 3 การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Customer and Stakeholder) ใช้อักษรย่อ CS จานวน 7 ประเด็น หมวด 4 การวัดการวิเคราะห์และการจัดการ
ความรู้ (Information Technology) ใช้อักษรย่อว่า IT จานวน 7 ประเด็น หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรมนุษย์
(Human Resource) ใช้อั กษรย่ อว่า HR จ านวน 5 ประเด็ น หมวด 6 การจั ดการกระบวนการ (Process
Management) ใช้อักษรย่อว่า PM จานวน 6 ประเด็น หมวด 7 ผลลัพธ์ การดาเนินงาน (Result Management)
ใช้อักษรย่อว่า RM จานวน 10 ประเด็น ส่วนราชการต้องประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Self-Assessment)
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and Detoro, Irving J. total quality management: three steps to continuous,
Massachusetts: Addison-Wesley Publishing company, Inc., 1992.) (Arthur R. Tenner and
Irving J. DeToro, 1992)
ดังนั้น ในการนาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ (TQM) มาใช้
ในองค์การให้ประสบความสาเร็จนั้น องค์การนั้นจะต้องประกาศนโยบายคุณภาพ (quality policy) และ
กาหนดระบบงานขององค์การให้ มีกิจ กรรมที่มุ่ งคุณภาพงาน เพื่อให้ ได้คุณภาพของผลงาน (quality
products) และจะต้องเน้นการปรับปรุงคุณภาพของการทางานในทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง (continuous
improvement) ทั้งนี้ ขั้นตอนในการนา TQM ไปสู่การปฏิบัติมีดังนี้ ขั้นตอนที่หนึ่ง การคัดเลือกและ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพขององค์การ โดยผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปใน
องค์การ และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องสามารถทางานเต็มเวลาได้ คอยติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และ
แก้ไขปัญหาได้ ขั้นตอนที่สอง การวางแผนปฏิบัติ ผู้บริหารและทีมงานร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย
และกลยุทธ์ด้านคุณภาพ เพื่อใช้เป็นกรอบในการกาหนดแผนระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว โดย
มีการกาหนดเวลาและสื่อสารให้เข้าใจทั่วทั้งองค์การเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ TQM
มีการพัฒนาผู้นาและสร้างทีมงาน มีการอบรมความรู้และทักษะในการบริหารคุณภาพ ปลูกฝังวัฒนธรรม
TQM จัดทาระบบเอกสารเพื่อไม่ให้เสียเวลากับงานเอกสาร ปรับโครงสร้างและระบบงาน ตลอดจน
เปลี่ ย นระบบประเมิน ผลและการให้ ร างวัล โดยให้ ความส าคัญกับผลงานของทีม ขั้นตอนที่สาม การ
ดาเนินงาน โดยนาแผนไปปฏิบัติอย่างเป็นระบบ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม มีการแก้ไข
ปัญหาที่สาเหตุและเป็นระบบ ขั้นตอนที่ สี่ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และแก้ไข มีความมุ่งมั่นในการ
แก้ไขปรับปรุง และหาแนวทางการปฏิบัติงานที่บรรลุคุณภาพสูงสุดอยู่เสมอ ไม่หยุดความพอใจอยู่กับ
ความสาเร็จเดิม แต่ต้องมุ่งมั่นปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา และขั้นตอนสุดท้าย คือ การเสริมแรงเพื่อรักษา
ปรัชญา และวัฒนธรรมการดาเนินงานแบบ TQM ให้คงอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมที่นา TQM มา
ประยุกต์ใช้ ในเชิงปฏิบัติ ถือเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มขีดความ สามารถในการแข่งขันขององค์กร
ในทุกๆ ด้าน
ปัจจุบัน สานักงาน ก.พ.ร. ได้นาการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector
Management Quality Award : PMQA) มาใช้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการนาไปใช้ในการ
ประเมินองค์การด้วยตนเองที่ครอบคลุมภาพรวมในทุกมิติ เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้
เทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นให้หน่วยงานราชการปรับปรุงองค์การอย่างรอบด้านและต่อเนื่อง
ครอบคลุมทั้ง 7 ด้าน ประกอบด้วย (1) การนาองค์การ เป็นการประเมินการดาเนินการของผู้บริหารใน
เรื่องวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ค่านิยม ความคาดหวังในผลการดาเนินการ การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การกระจายอานาจการตัดสินใจ การสร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ในส่วนราชการ
การกากับดูแลตนเองที่ดี และดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน (2) การวางแผนเชิง
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ยุทธศาสตร์ เป็นการประเมินวิธีการกาหนดและถ่ายทอดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
กลยุทธ์หลัก และแผนปฏิบัติราชการ เพื่อนาไปปฏิบัติและวัดผลความก้าวหน้าของการดาเนินการ (3) การ
ให้ความสาคัญกับผู้ รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการประเมินการกาหนดความต้องการ ความ
คาดหวัง และความนิยมชมชอบ การสร้างความสัมพันธ์ และการกาหนดปัจจัยสาคัญที่ทาให้ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ (4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เป็นการประเมิน
การเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการ และปรับปรุงข้อมูลและสารสนเทศ และการจัดการความรู้ เพื่อให้
เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงผลการดาเนินการขององค์การ (5) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลเป็นการ
ประเมินระบบงาน ระบบการเรียนรู้ การสร้างความผาสุกและแรงจูงใจของบุคลากร เพื่อให้บุคลากร
พัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ตามทิศทางองค์การ (6) การจัดการกระบวนการ เป็นการ
ประเมินการจัดการกระบวนการ การให้บริการ และกระบวนการอื่นที่ช่วยสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย และกระบวนการสนับสนุน เพื่อให้บรรลุพันธกิจขององค์การ และ (7) ผลลัพธ์การ
ดาเนินการ เป็นการประเมินผลการดาเนินการและแนวโน้มของส่วนราชการในมิติด้านประสิทธิผล มิติ
ด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพ และมิติด้านการพัฒนาองค์การ
ลั ก ษณะเด่ น ของเกณฑ์ PMQA มี ก ารประยุ ก ต์ ส าระส าคั ญ ของ พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ปี 2546 เข้ามาไว้ครบถ้วน โดยเฉพาะการวิเคราะห์
ระบบงานมีการสื่อสารภายในองค์กร การจัดทาตัวชี้วัดสาคัญ การบูรณาการแผนปฏิบัติราชการ การ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติ ระบบจัดการข้อร้องเรียนผู้รับบริการ การรายงานผล
การปฏิบัติผ่านระบบวอร์รูม การจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร การจัดการความรู้ การฝึกอบรมด้านการ
พัฒนาระบบราชการ การจัดกิจกรรมพัฒนาองค์กร และกิจกรรม 5 ส
โดยสรุ ป แล้ ว PMQA พั ฒ นามาจากพระราชกฤษฎี กาว่า ด้ ว ยหลั กเกณฑ์แ ละวิธี การบริห าร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ปี 2546 และนาสาระรายหมวดของ TQA มาประยุกต์ เพียงแต่ประเด็นสาคัญของ
TQA จะแสดงถึงความเชื่อมโยงของแต่ละหมวดอย่างชัดเจน ไม่ระบุวิธีปฏิบัติที่ตายตัว เป็นไปตามบริบท
ของหน่ ว ยงาน มุ่งเน้ น การปฏิบั ติอย่ างเป็นระบบ มุ่งเน้นผลลั พธ์ของกระบวนการ และหน่ว ยงาน มี
ตัว อย่ างหน่ ว ยงาน แหล่ งความรู้ การฝึ กอบรมที่เกี่ยวข้อง ให้ ห น่ว ยงานทุกระดับสามารถขอรับการ
ประเมินและขอรับรางวัล และเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ระดับนานาชาติ โดยเกณฑ์จะมีการปรับเกณฑ์
อย่างสม่าเสมอทุก 2 ปี แต่ PMQA จะมีกรอบที่ยึดโยงกับ พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการ
แผ่ น ดิน (ฉบั บ ที่ 7) พ.ศ. 2550 แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั ง คมแห่ งชาติ พระราชกฤษฎีก าว่า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตลอดจนนโยบายของรัฐที่ประกาศใช้บังคับ
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประกอบด้วย (1) ประโยชน์ทางด้านวิชาการ ผลการศึกษานี้จะช่วยขยายผล การพัฒนาตัวแบบ
คุณภาพการบริหารจัดการหน่วยงานภายในระบบราชการไทย ตลอดจนทาให้เกิดการต่อยอดผลงานทาง
วิชาการที่หน่วยงานต่างๆ ได้ปฏิบัติมาตลอดสองทศวรรษ เป็นประโยชน์ต่อยอดทางวิชาการในอนาคต (2)
สนับสนุนให้องค์กรภาครั ฐ มีแนวทางการพัฒนาบุคลากรตนเอง และใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็น นักบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ตอบสนองการ
บริการที่ดีต่อประชาชน และ (3) ใช้เป็นกรณีศึกษา แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรค ที่เกิดกับคณะทางานระบบคุณภาพ และนาเทคนิค
วิธีการนาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการไปส่งเสริมสนับสนุนให้องค์การมีขีดสมรรถนะพร้อมรองรับต่อ
การให้บริการสาธารณะที่ดี
ข้อค้นพบจากการศึกษา
จากการศึกษาพบว่ามีข้อค้นพบที่สาคัญ สรุปได้ดังนี้
ประการแรก เกณฑ์การพัฒนา หรือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมีรายละเอียดมากมาย มีจานวนหมวดที่ต้องดาเนินการถึง 6 หมวดใหญ่
และหมวดผลลัพธ์ที่ต้องบรรลุผล (หมวด 7) รวมทั้งสิ้น 43 ประเด็นหัวข้อ แล้วยังแยกออกเป็นระดับย่ อย
ตามที่ปรากฏในตารางแสดงวิธีหรือ กระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งหมายถึง
ตาราง ADLI (Approve, Deploy, Learning, Integration)3 จึงเป็นการยากที่จะให้บุค ลากรที่ไม่ใช่
คณะทางานในหน่วยงานแต่ต้องเข้ามาร่วมมือในการพัฒนาองค์การจะมีความเข้าใจภายใต้เวลาที่จากัด ยิ่ง
กาหนดว่าควรมีเทคนิคเครื่องมือการปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการสมัยใหม่เข้ามาผสมด้วยบุคลากรที่
ไม่คุ้นเคย หรื อรับรู้แต่การปฏิบัติราชการตามบทบาทหน้าที่ ปกติ ซึ่งต้องยอมรับว่า เป็นคนข้างมากใน
องค์การ และยั งไม่เข้าถึงวิธีการเทคนิค สมัยใหม่นี้ จึงไม่สามารถจัดทากิจกรรมการปรับปรุงพัฒนาได้
ทันเวลาหรือได้ผลตามคาดหมาย อาทิ การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเกณฑ์กาหนดใน การ
3

ADLI (แอดลี่) หมายถึง ตารางแสดงขั้นตอน การประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตั้งแต่
หมวด 1 ถึงหมวด 6 และใช้ตาราง LeTCLi “เล็ดซีลี่” เป็นการประเมินส่วนผลลัพธ์ (หมวด 7) ส่วนความหมายของอักษร
ย่อ ADLI คือ Approach (A) หมายถึง มีระบบแบบแผนมีกระบวนการ/ระบบที่มีประสิทธิภาพและทาอย่างเป็นระบบ
เพื่อรองรับกิจกรรมในหัวข้อที่ประเมิน Deployment (D) หมายถึง นาไปใช้ตามหัวข้ออย่างทั่วถึง มีกระบวนการ/ระบบ
เป็นที่เข้าใจยอมรับและเริ่มมีบทบาท สนับสนุน กระบวนการที่จัดขึ้น Learning (L) หมายถึง เกิดการเรียนรู้ในองค์ การ
เริ่มมีการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการ/ระบบของ กิจกรรมที่จัดขึ้น อาจมีการปรับปรุงให้มีกระบวนการ/ระบบให้
ดีขึ้น Integration (I) หมายถึง บูรณาการเชื่อมโยงสอดดล้องกัน กระบวนการ/ระบบของกิจกรรมสอดรับ สนับสนุน
กิจกรรมสาคัญขององค์การที่ระบุไว้ในภารกิจ/ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการขององค์การนั้น
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บริหารความเสี่ยงในหมวดที่ 2 ประเด็นที่ 7 (SP7) วรรคท้าย ตามตาราง ADLI ว่าจะต้องทาแผนบริหาร
ความเสี่ยง ซึ่งในระยะถัดไปต้องมุ่งลดความเสี่ยงที่เหลืออยู่ โดยหน่วยงานต้องมีแผนการทางานลดความ
เสี่ยงชัดเจนในปีงบประมาณหน้า บุคลากรในหน่วยงานทุกแห่งก็ไม่สามารถทาได้ทันเวลาตามที่กาหนด ดัง
ผลตรวจสอบกิ จ กรรมการปรั บ ปรุ ง เป็ นรายไตรมาส ตามแผนพัฒ นาองค์การที่ส่ ว นราชการนาส่ งแก่
สานักงาน ก.พ.ร. เมื่อเสร็จสิ้นปีงบประมาณ
ประการที่สอง การจะพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลกว้างขวาง ปฏิบัติได้
อย่างถ้วนทั่ว ควรมีผู้เชี่ยวชาญหรือมีพี่เลี้ยงให้ความรู้ความเข้าใจการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใน
ระบบราชการในทุกส่ ว นราชการ ควรผสานระบบคุณภาพให้ เข้าเป็นเนื้องานในราชการปกติ ดัง เช่ น
ภาคเอกชนมีกิจกรรมที่บุคลากรในกลุ่ม/ฝ่ายงาน ที่จัดตั้งขึ้นมาด้วยความสมัครใจมาร่วมกันดาเนินการเพื่อ
ปรับปรุงวิธีการหรือกระบวนการทางานให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น (QCC) และสาหรับภาครัฐควรนาเทคนิคการ
บริหารจัดการคุณภาพโดยรวม (TQM) ที่เน้นความสาคัญสูงสุดต่อลูกค้า เพื่อให้ได้มาซึ่งงานหรือบริการที่มี
คุณภาพที่ดีกว่า มาปรับปรุงพัฒนากระบวนงานหลักและกระบวนงานรองขององค์การอย่างต่อเนื่อง ก็จะ
เป็นผลให้ระบบคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติ งานปกติ สร้างความคุ้นเคยในตัวผู้ปฏิบัติงานได้ด้วย
โดยเริ่มจากพัฒนานักบริหารงานระดับต้นให้มีการเรียนรู้ เทคนิคเครื่องมือสาคัญ ที่เหมาะสมตามบทบาท
หน้ า ที่ ข องบุ ค ลากรนั้ น และสนั บ สนุ น จู ง ใจให้ เ ข้ า มาพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การ ใช้ ห ลั ก การ
ประเมินผลและกาหนดให้เป็นสมรรถนะสาหรับนักบริหารระดับกลาง ระดับสูง และที่จะต้องผ่านหลักสูตร
ความรู้ความเข้าใจ และมีสถานะเป็นผู้พัฒนา “ทีมงานคุณภาพ” ที่ต่างประเทศเรียกบทบาทนี้ว่า Career
manager คือ ต้องสามารถสร้างคณะทางานที่มีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณภาพได้ จึงจะเลื่อนไหลรับ
ตาแหน่งสูงขึ้นได้ ถ้าหากส่วนราชการดาเนินการเช่นนี้ได้จริง ผลลัพธ์ที่ดีจะตกกับผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ที่จะรับมอบบริการสาธารณะที่ดีเพิ่มขึ้นด้วย
ประการที่สาม การที่สานักงาน ก.พ.ร. จัดทาเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดั บ พื้ น ฐาน และก าหนดให้ ส่ ว นราชการระดับ กรมและจั งหวัด เริ่ มด าเนิน การในปีแ รกสองหมวด
ต่อเนื่องไปจนครบหกหมวดใน 3 ปี ได้เกิดผลดีต่อการสร้างสรรค์กิจกรรมมากมายให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน
อาทิ การที่ต้องจัดทาตามขั้นตอนในหมวด ที่ 3 (การมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ได้ส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพรวมถึงช่องทางในการส่งมอบบริการที่ดีขึ้นแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามที่
ระบุในลักษณะสาคัญของหน่วยงานนั้น นอกจากนี้ วิธีการในการพัฒนาด้วยกระบวนการและเครื่องมือ
โดยใช้การส่งเสริมให้ความรู้แก่คณะทางานซึ่งถือเป็น PMQA Team ของส่วนราชการ เพื่อส่งผ่านไปยัง
บุ คลากรภายในองค์การทุกภาคส่ ว น โดยมีผู้ นาองค์การนั้นเป็ นหั ว หน้าที ม ถือว่าส่ งผลดีต่อ การเพิ่ ม
แรงจูงใจต่อในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของหน่วยงานนั้นด้วย ขณะที่สานักงาน ก.พ.ร.
ในหลายปีที่ผ่านมา ได้พยายามคัดเลือกหน่วยงานเด่นระดับกรม และจังหวัด ในการให้รางวัลองค์กรที่มี
ผลงานการบริการที่ดี ย่อมเป็นการสนับสนุน การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยิ่ง ทั้งยังเสริมสร้างให้
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บุคลากรในภาครัฐในหลายส่วนงานที่ยังไม่ได้มีส่วนร่วมเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐเพราะเหตุที่อ้างว่า มีภารกิจที่ต้องดาเนินการมาก ให้ กลับมาเข้าร่วมกิจกรรมในระยะต่อไป และ
หากการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ถือเป็นคารับรองบังคับในการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการนั้น และต้องดาเนินการต่อเนื่องคล้ายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการในภาคเอกชนที่ทุกฝ่าย
ต้องปฏิบัติ ประชาชนผู้รับบริการจะได้รับคุณค่าบริการ ตรงกับระดับความคาดหวังที่สูงขึ้นได้
ประการที่สี่ เมื่อกระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในอนาคต ในหน่วยงาน
ระดับกรม และจังหวัด ถูกกาหนดไว้ให้อยู่ในคารับรองการปฏิบัติ งานและนามาเป็นผลการประเมินส่วน
บุ ค คลในระบบราชการไทยด้ ว ย นั่ น จะเป็ น ผลให้ เ กิ ด การตื่ น ตั ว และจู ง ใจให้ เ กิ ด แนวทางการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมากยิ่งขึ้น การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ระบบธรรมาภิบาลภาครัฐ จะถูกยกระดับดีขึ้น ตามมาด้วย เกิดรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ที่
มีความหลากหลาย แทรกซึมเป็น สานึกร่วมด้านเพิ่มผลิตภาพ (Productivity awareness) คล้ายกันกับ
ภาคเอกชนที่การปฏิบัติงานไม่เพียงแต่ต้องทาการตามหน้าที่ หากแต่ต้องสร้างคุณค่าเพิ่มและตอบสนอง
ต่อความคาดหวังของลูกค้า หรือผู้รับบริการได้สูงขึ้นอีกด้วย อาทิ การร่วมมือกันยกระดับองค์การให้เข้าสู่
มาตรฐาน ISO 9000 หรือมาตรฐานขององค์กรที่ต้องบรรลุสูงขึ้น เป็นต้น และหากในอนาคต ส่วนราชการ
ของไทย สามารถเพิ่มมิตกิ ารพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ดังหน่วยงานระดับกรม 5 แห่ง และ
ระดับจังหวัด 5 แห่งที่ดี ตามผลการศึกษาข้างต้น หรือในส่วนราชการอื่นๆ สามารถเพิ่มขีดความสามารถ
ในการพัฒ นาองค์กรแบบมุ่งสู่ผ ลลั พธ์ 4 มิติ คือ (1) มิติระดับภาวะผู้นา (ผู้นาและคณะทางาน)
(Leadership and team constraint) (2) มิติระดับการเรียนรู้และตอบสนองความคาดหวังของ
ผู้รับบริการและรองรับการเปลี่ยนแปลง (Learning organization and change management) (3) มิติ
ระดับการพัฒนาสารสนเทศและการจัดการความรู้องค์กร (Information system and knowledge
management) และ (4) มิติระดับของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและการยอมรับว่าเป็นองค์กรที่
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (Effectiveness governance and continuous improvement) องค์กร
ภาครัฐนั้น ย่อมก้าวเข้าสู่ เป้าหมายขีดสมรรถนะขั้นสูงสุดของการนาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐแบบก้าวหน้า และยังสามารถนามาเป็นต้นแบบแก่ส่วนราชการอื่นๆ อาทิ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กรมหาชน หรือ หน่วยให้บริการพิเศษของรัฐใช้เทียบเคียงเป็นตัวแบบในการปฏิบัติได้อย่างดี
สรุปและข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา
1. ข้อเสนอแนะในเชิงวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระบบราชการ
ไทย เริ่มจากภาครัฐควรส่งเสริมให้มีการศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐในประเด็นที่สาคัญ ดังนี้ ประเด็นที่หนึ่ง ในส่วนราชการระดับกรม ขณะที่มีการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ จะสังเกตได้ว่า กรมบริการส่วนใหญ่จะมุ่งพัฒนาระบบงานบริการให้มีประสิทธิภาพ
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และประสิทธิผลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง มุ่งเน้นความคาดหวังของผู้ได้รับบริการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมการ
แสดงความคิดเห็นของกลุ่ม ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ในหลายกรณี กรมเหล่านั้นยังไม่ ได้
ทาการศึกษาลักษณะของงานบริการในอนาคต ซึ่งส่วนนี้ หน่วยงานและสานักงาน ก.พ.ร. ควรที่จะศึกษา
การปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้กับส่วนราชการดังกล่าว โดยพิจารณาถึง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริการ
ในอนาคตและนวัตกรรมการบริการที่สอดคล้องต่อบทบาทภารกิจของส่วนราชการที่สอดคล้ องต่อสภาวะ
แวดล้อมภายนอก มากกว่าที่จะมุ่งให้ส่วนราชการเรียนรู้ความต้องการพื้นฐานของผู้รับบริการเป็นปัจจัย
ความสาเร็จหลัก และควรมีวิธีเก็บข้อมูลทีไ่ ม่ใช่เน้นเพียงระดับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ ซึ่งเป็นวิธีการ
ที่ค่อนข้างไม่ทันสมัย เนื่องจากการศึกษาทางวิชาการสมั ยใหม่มุ่งเน้นให้องค์กรสมัยใหม่สามารถเติบโต
แบบยั่ ง ยื น ได้ โ ดยการปรั บ ตัว ให้ ทั น การเปลี่ ย นแปลงด้า นต่ างๆ ของลู ก ค้า หรื อผู้ มารั บบริก าร ซึ่ งมั ก
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ต้องพัฒนาให้องค์กรมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสาคัญ (Customer Focus) โดยใช้
แนวทางที่เรียกว่า “การรับฟังเสียงของลูกค้า” (Voice of Customer) เป็นการเฟ้นหาความคิด
ความรู้สึก และความปรารถนาของผู้รับบริการ แบบเข้าถึงวิถีชีวิต จิตใจ อาทิ นักพัฒนาชุมชนในระดับ
ตาบลจะเข้าใจความเป็นอยู่ของลูกบ้าน สมาชิกมีกี่คน ประกอบอาชีพอะไร มีรายได้ เพียงพอเลี้ยงชีพ
หรือไม่ ผู้ใดในครอบครัวยังไม่สามารถหางานเพื่อเชื่อมโยงหน่วยงานอื่นจัดหางานให้ โดยมีเป้าหมายเพื่อ
ต้องการให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการ เกิดความผูกพันองค์กร จึงต้องมีความเข้าใจถึงลูกค้าหรือ ผู้รับบริการ ทั้ง
คุณลักษณะ ความต้องการและความคาดหวังของ เพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองได้ต รงตามความ
ต้องการของ ผู้รับบริการ และรวมไปถึงการให้บริการที่จะทาให้เหนือความคาดหวัง เพื่อให้ผู้รับบริการเกิด
ความจงรักภักดีกับองค์กร อย่างไรก็ดี ระยะที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าหลายองค์กรในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
ภาคเอกชนมีการนาระบบการบริหารจัดการที่ดี มากมายที่จะทาให้ ลูกค้าเกิดความผูกพัน (Customer
engagement) เช่น CRM CEM เป็นต้นมาปฏิบัติ เพื่อให้องค์กรเกิดการเติบโตอย่างได้เปรียบทางการ
แข่งขัน และเกิดความยั่ งยื น ตลอดไป ประเด็นที่สอง ควรมีการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเปรียบเทียบมิติ
ประสิ ท ธิ ผ ลตามค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ เพราะส่ ว นราชการต่ า งๆ มั ก ให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ มิ ติ
ประสิ ท ธิ ผ ลค่ อ นข้ า งมากกว่ า มิ ติ อื่ น ๆ เหตุ ผ ลหนึ่ ง เพราะมิ ติ นี้ จ ะเกี่ ย วข้ อ งกั บ สั ด ส่ ว นการเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณด้วย ซึ่งแม้จะต้องดาเนินการตามค่าถ่วงน้าหนัก เช่น มิติประสิทธิภาพ มิติคุณภาพบริการ มิติ
การพัฒนาองค์กร และมิติการเรียนรู้และการเติบโตขององค์กร ในสัดส่วนค่าถ่วงน้าหนักแต่ละมิติที่ต่างกัน
แต่เมื่อมีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ต่อเนื่อง โดยนาเรื่องของเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ แต่ละประเด็นเชิงลึกที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นตัวชี้วัดคู่กับมิติต่างๆ ตามคารับรอง
รายมิติ ย่อมจะเกิดผลดีช่วยลดความซ้าซ้อนของตัวชี้วัดและความสิ้นเปลืองบุคลากรที่ต้องมาจัดเก็บข้อมูล
ตัวเลขผลลัพธ์ด้านต่างๆ รวมถึงภาระการจัดทาเอกสารด้วย และ ประเด็นที่สาม สานักงาน ก.พ.ร. ควรมี
บทบาทนาในทางวิชาการ เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาส่วนราชการต่างๆ ในประเด็นของการจัดทาระบบ
สารสนเทศและการจั ด การความรู้ แบบบูร ณาการ โดยจั ดให้ ส่ ว นราชการได้น าองค์ค วามรู้ ต่า งๆ มา
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จัดรูปแบบให้มีความสอดคล้องต่อประเด็นทางยุทธศาสตร์ ครอบคลุมพันธกิจและความท้าทายของกลุ่ม
ภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ที่มีความใกล้เคียงในภารกิจ บทบาทหน้าที่ต่างๆ ร่วมกันหรือต้องประสานงาน
ต่อกัน เพื่อให้บุคลากรของส่วนราชการกลุ่มนั้นนั้น ได้เรียนรู้กระบวนการและวิธีการบริหารจัดการต่างๆ
ตามสภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจโลกและสังคมในปัจจุบันที่ขับเคลื่อนบนฐานการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value
creation) เท่านั้น เพราะความรู้ในเชิงวิชาการ เพื่อการพัฒนาในส่วนนี้เป็นหัวใจสาคัญของการมากาหนด
เกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐในระดับก้าวหน้า (Progressive level ) ที่เน้นการบูรณาการร่วมของ
ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ถือเป็นสมรรถนะขั้นสูงของการบริหารจัดการภาครัฐแบบ
บูรณาการ ดังเช่น ส่วนราชการที่แยกตามกลุม่ ภารกิจภาคเศรษฐกิจ ภาคสังคม ภาคการศึกษา เป็นต้น
2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการจากผลการดาเนินงานในส่วนราชการระดับกรมและจังหวัด ที่
ศึกษา ประการที่หนึ่ง การที่สานักงาน ก.พ.ร. จะสามารถสร้ างแนวร่วมในบุคลากรภาครัฐให้กว้างขวาง
ยิ่งขึ้นได้หากสานักงาน ก.พ.ร. จะพัฒนาระบบแรงจูงใจในส่วนราชการที่เข้าโครงการการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐตระหนัก ในความสาคัญของการพัฒ นา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐโดยบรรจุหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เข้าเป็น
หลักสูตรของนักบริหารระดับกลางและในขั้นบูรณาการให้นักบริหารระดับสูงเพื่อให้ข้าราชการได้เรียนรู้
และศึกษาอย่างจริงจัง ใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการ เป็นนักบริหารมืออาชีพ และถือว่าเป็นตัวชี้วัด
ความสาเร็จของการพัฒนาบุคลากรที่จะก้าวสู่การเป็นนักบริหารระดับสูง ประการที่สอง สานักงาน ก.พ.ร.
ควรมุ่งเป้าหมายสู่การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับจังหวัด และชักนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนาร่องทั่วประเทศ เพราะบุคลากรของสานักงานจังหวัดมีจานวนและคุณภาพไม่พอเพียงแก่
การพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และการขาดบุคลากรที่มีความรู้และเข้าใจเกณฑ์
รูปแบบ วิธีการ เทคนิคการปรับปรุงงานอย่างบูรณาการเป็นปัญหาที่พบบ่อย ดัง ในการศึกษาเชิงพื้นที่
จังหวัดต่างๆ พบข้อเท็จจริงคือ การบริหารราชการในภูมิภาค สานักงานจังหวัด ต้องอาศัยบุคลากรจาก
ส่วนราชการอื่นที่เข้ามาปฏิบั ติงานในจังหวัดให้เข้ามาเป็นผู้ช่วยดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ซึ่งเป็นการยากที่จะพัฒนาบุคลากรที่มาจากส่วนราชการที่ต่างกันให้มีความรู้ความเข้าใจใน
ทิศทางเดียวกันเพราะต้นสังกัดบังคับบัญชาต่างกัน เพื่อ ให้มีระดับใกล้เคียงกันในจังหวัด นั้นๆ ได้ เป็นผล
ให้วิธีการพัฒนาขาดข้อสรุปและขาดมิติมุมมองที่ครอบคลุมครบถ้วน ในส่วนนี้สานักงาน ก.พ.ร. จะต้อง
สร้างวิทยากรในระดับพื้นที่ให้มีจานวนที่เพียงพอและมีคุณภาพ เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ในระดับจังหวัดรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเริ่มให้ความสาคัญ ได้มีองค์ความรู้ที่
ถูกต้องสามารถถ่ายทอดการบริหารแบบคุณภาพภายในหน่วยงานนั้นๆ ได้ดีอย่างต่อเนื่องและ ประการที่
สาม ระบบการให้รางวัลจากความสาเร็จ ต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ที่สานักงาน
ก.พ.ร. ดาเนินการอยู่นั้น ยังไม่มีพลังและแรงจูงใจมากเพียงพอที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของหน่วยงาน
ภาครัฐให้มีความใส่ใจในการยกระดับ ตามเกณฑ์คุณภาพที่สูงขึ้นได้ ดังนั้น จึงปรากฏว่าหลายหน่วยงาน
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ไม่ได้มีการพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพในหลายประเด็น อย่างจริงจังต่อเนื่อง แต่นาผลจากการปฏิบัติในปีที่
ผ่ า นมายกขึ้ น มาใช้ เ ป็ น ผลในปี ปั จ จุ บั น ท าให้ ไ ม่ เ ข้ า หลั ก เกณฑ์ ข องการพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและได้
มาตรฐานที่สูงขึ้นได้ ทั้งนี้ สานักงาน ก.พ.ร. ควรมีผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่ตรวจประเมินที่มีประสบการณ์ มา
เสริมและสามารถแนะนา การปิดช่องว่างการพัฒนาในหน่วยงานระดับ กรม และ จังหวัดทั่วประเทศ และ
ควรติด ต่อเข้า ไปสนั บ สนุ น ในแต่ล ะหน่ว ยงานด้ ว ยการให้ คาปรึก ษาเชิงลึ ก ด้ว ย คู่ ขนานกับการตรวจ
ประเด็นหลักฐาน ตามตาราง ADLI และค่าผลลัพธ์ เท่านั้น
3. ข้อเสนอแนะต่อส่วนราชการทั่วไป ประการที่หนึ่ง ผลการศึกษาปรากฏว่า กรมนโยบายมี
ความคิดว่าส่วนราชการตนไม่ใช่เป็นกรมประเภทเน้นบริการ หน่วยงานจึงให้ความสาคัญ กับการมุ่งเน้นที่
ลูกค้าหรือประเด็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย น้อยกว่าการจัดทานโยบาย หรือศึกษามาตรการที่
ตอบสนองต่อฝ่ายบริหารระดับสูง ทั้งๆ ที่ข้อเท็จจริงส่วนราชการของไทยทั้งหมดอยู่ภายใต้การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี มีลักษณะเป็นงานบริการโดยพื้นฐานอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น ก.พ.ร. จึงควรยกเลิกคา
เรียกหรือมิเช่นนั้นต้องสร้างความกระจ่างชัดถึงคาว่า กรมประเภทบริการและกรมประเภทนโยบาย เพื่อ
ป้องกันความสับสนแก่ผู้ปฏิบัติงาน ประการที่สอง พบว่า ตัวชี้วัดหลายตัวที่อยู่ในการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ เป็นตัวชี้วัดที่ขาดความสัมพันธ์กันภายในเกณฑ์ ควรมีการปรับปรุงตัวชี้วัดต่างๆ ที่
อยู่ในเกณฑ์ให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกัน อาทิ เมื่อกาหนดให้มีการจัดทาฐานข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์
เป็นสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน ครอบคลุม ดังที่กาหนดในหมวดที่ 4 การจัดการความรู้และการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็ควรกาหนดให้มีการนาฐานข้อมูลที่จัดทานั้นไปใช้ทบทวนในกระบวนการ
จัดทายุทธศาสตร์รายปีของหน่วยงานตามที่ระบุในหมวดที่ 2 การจัดทายุทธศาสตร์ด้วยอย่างมีหลักฐาน
และหากมีการพิจารณาผลลัพธ์รายหมวด ก็ควรให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันแบบชั้นน้าตก ซึ่ง จะช่วยให้
หน่วยงานมีผลลัพธ์ภายในที่เอื้อผลต่อกัน เข้าลักษณะเป็นตัวชี้วัดผลกระทบ (Impact indicators)ต่อการ
ดาเนินการพัฒนาขั้นต่อไป และสามารถนาไปใช้ในการสร้างคุณค่าเพิ่มแก่กระบวนการพัฒนาด้านต่างๆ
ในองค์การ เพราะถ้าตัวชี้วัดผลลัพธ์ในรายหมวดขาดสัมพันธภาพต่อกัน ระดับของการพัฒนาอาจจะไม่มี
ผลกระทบต่อการสร้างให้ส่วนราชการนั้นมีความเข้มแข็งต่อไปได้ เท่ากับ ยังเป็นการพัฒนาแบบแยกส่วน
ขาดการบูรณาการผลลัพธ์ ประการที่สาม ข้อกาหนดของการคัดเลือกตัวชี้วัดผลลัพธ์รายหมวดทุกหมวดที่
ให้ ส่ ว นราชการสมัครใจเลือกเพีย ง 1 หรือ 2 ตัว ทั้งที่มีจานวนรวมถึง 6 ตัว ต่อรายหมวด ควรมีการ
ปรับเปลี่ยนใหม่เป็นการคัดเลือก อย่ างน้อยกึ่งหนึ่งและควรปรับปรุงให้มี ลักษณะตัวชี้วัดความสาเร็จแบบ
กลุ่มคลัสเตอร์ (Clustering indicators) เพื่อให้มีความเชื่อมโยง เพื่อส่งเสริมให้ส่วนราชการได้จัด รูปแบบ
พัฒนาองค์การเป็นขั้น เป็นตอนตามตาราง ADLI ในเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ แต่ละข้อ
อย่างจริงจัง ย่อมจะเป็นผลให้การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐส่งผลดีต่อเนื่อง องค์การจะได้
คุณค่าเพิ่มขึ้นด้วย จึงควรมีการศึกษาชุดตัวชี้วัด ผลลัพธ์ของ PMQA ขึ้นใหม่ และ ประการที่สี่ แม้ว่า
สานักงาน ก.พ.ร. จะมีการจัดทาหลักสูตรการบริ หารจัดการที่มีสาระเกี่ยวข้องตามเกณฑ์อย่างครบถ้วน
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และเปิ ดโอกาสให้ บุ คลากรภาครั ฐ ได้ ล งทะเบี ยนโดยเสี ยค่าใช้ จ่ายไม่สู ง มากแบบหลั กสู ตรสาธารณะ
(Public course) เพื่อเป็นแนวทางให้กับส่วนราชการต่างๆ ใช้เป็นหลักในการพัฒนาองค์กรแล้วก็ตาม แต่
เพราะรายละเอียดภายในเกณฑ์ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ที่มีถึงหกหมวด ย่อมมี
เนื้อหาสาระประกอบภายในอยู่มากมาย ยกตัวอย่างเช่น ใน SP7 หมวดที่สอง เรื่องของการบริหารความ
เสี่ยงแบบ COSO ก็ควรที่จะนาเสนอองค์ความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานความเสี่ยงแบบ COSO ประกอบ
เพื่อให้ส่วนราชการได้ไปศึกษาวิจั ยค้นคว้าเพิ่มเติมมากกว่าที่จะนาส่งตัวแบบฟอร์มให้หน่วยงานไปศึกษา
หรือในส่วนการจัดการองค์ความรู้ เช่น กระบวนการจัดการความรู้ ย่อมจะมีความสอดคล้องกับการสร้าง
ระบบสารสนเทศของฐานองค์ความรู้ของหน่วยงานนั้นด้วย ในส่วนนี้กระบวนการจัดการความรู้โดยทั่วไป
จะไม่ บ่ งบอกให้ เกิดการพัฒ นาในลั กษณะนี้ เมื่อส านักงาน ก.พ.ร. กาหนดให้ ฐ านความรู้ควรมีความ
เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ สานักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานก็ควรที่จะอธิบายให้เห็นชัดว่า ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 5-6 ประเด็นซึ่งส่วนราชการนิยมจัดทานั้น ควรจะมีองค์ความรู้ อะไรมาเชื่อมโยงเช่นไร และ
ควรมีระบบสารสนเทศเช่นใดมาสนับสนุน จึงจะมีความสอดคล้องในเกณฑ์ต่อเนื่องกันไป เพราะถ้าให้ส่วน
ราชการไปวิเคราะห์เอง ส่วนราชการก็อาจจะหยิบยกสิ่งที่เป็นเปลือกนอกขององค์ความรู้ มิใช่แก่นความรู้
แท้จริงของประเด็นยุทธศาสตร์มาใช้ นานเข้ากิจกรรมนั้ นจะกลายพันธ์เป็นองค์ความรู้ย่อยๆ มิใช่องค์
ความรู้หลัก (ฉore knowledge) ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ภายในองค์กรจะทาให้เกิดความสูญ
เปล่าในกระบวนการจัดการความรู้ของหน่วยงานซึ่งปัจจุบันใช้งบประมาณไปมิใช่น้อยในเกือบทุกส่วน
ราชการ
4. ข้ อ เสนอแนะในการยกระดั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ระยะต่ อ ไป
ประการที่หนึ่ง ปัญหามาจากที่ภาครัฐโดยสานักงาน ก.พ.ร. ยังขาดการศึกษารูปแบบการพัฒนาผู้ตรวจ
ประเมินให้มีมาตรฐานในการประเมิน ให้มีคุณภาพเดียวกัน ส่วนนี้จะช่วยการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐให้มีความเห็นในทิศทางเดียวกันได้ เพราะข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินบางส่วนใช้หลัก
ดุลพินิจส่วนตนในการวินิจฉัยประเด็นการตรวจตามตาราง ADLI และค่าผลลัพธ์ของการดาเนินงาน ย่อม
เป็นช่องว่างให้หน่วยงานทาอุทธรณ์ โต้แย้ง อ้างอิงถึงความเห็นที่ปรึกษาที่ต่างกัน โดยเฉพาะที่ปรึกษาที่
สานั กงานฯ จั ดให้ ในครั้ งคราวที่มีก ารเผยแพร่ความรู้ซึ่งหน่ว ยงานได้มีการดาเนินการตามคาแนะนา
ดังกล่าวแล้ว ต่อมาผู้ตรวจประเมิน ตอนสิ้นปี อ้างว่าไม่ตรงกับที่เกณฑ์กาหนดย่อมทาให้เกิดความขัดแย้ง
และไม่เป็นผลดีต่อระดับความเชื่อมั่นในเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของประเทศ
ประการที่สอง สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานวิจัยทั้งหลายควรร่วมกับสานักงาน ก.พ.ร. ศึกษาวิจัย
รูปแบบหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสาหรับนักบริหารระดับสูงขึ้นโดยเฉพาะเพื่อ
สร้างทัศนคติเชิงบวกให้นักบริหารระดับสูงได้ตระหนัก และเห็นความสาคัญของการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้งนาไปศึกษาดูงานในประเทศต้นแบบที่ได้ใช้เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ หรือ TQA ในการขับเคลื่อนองค์การจนประสบความสาเร็จ เพราะนักบริหาร

19
ระดับสูงเหล่านั้นจะได้มีความเชื่อมั่นในการกลับมาที่องค์การตนเองและขับเคลื่อนให้บุคลากรทุกฝ่ายให้
ความสาคัญต่อการร่วมทีมเป็นคณะทางาน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประการที่สาม
สถาบัน การศึกษา และ สถาบั นเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควรร่วมกับส านักงาน ก.พ.ร. ตีพิมพ์
เผยแพร่หน่วยงานที่ได้รับความสาเร็จในเรื่องของเกณฑ์คุณภาพและการบริหารจัดการภาครัฐในประเด็น
ใดประเด็นหนึ่งหรือแยกออกไปเป็นรายหมวดใดหมวดหนึ่ง เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาของตัวแบบที่ดี และควร
ระดมที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในรายหมวด รายประเด็นเหล่านั้นเข้าร่วมในเวทีสัมมนาร่วมกับส่วน
ราชการที่มีผลการดาเนินงานที่ดี ถือเป็นการแลกเปลี่ยนทาให้องค์ความรู้เกี่ยวกับ การพัฒนาคุณภาพการ
บริ ห ารจั ดการภาครั ฐ มีการขยายผลและสร้างความสนใจร่ว มออกไปสู่ ส าธารณะได้ ประการที่ สี่
สถาบันการศึกษาต่างๆ ควรร่วมจัดทาแผนดาเนินงานร่วมกับสานักงาน ก.พ.ร. ที่จะนาเสนอเทคนิควิธีใน
การพัฒนารายประเด็นของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในจุดที่มีความสาคัญๆ เพิ่มเติม
มากกว่าที่เป็นการให้ความรู้ในตัวเกณฑ์คุณภาพ เพราะระยะของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐในหน่วยราชการในขณะนี้ได้ผ่านพ้นเรื่องของการเข้าใจในเกณฑ์คุณภาพไปแล้วจึงควรศึกษาวิจัยให้
ส่วนราชการที่มีปัญหาในเรื่องของการประยุกต์เทคนิคและวิธีการขับเคลื่อนเชิงคุณภาพสามารถนาองค์
ความรู้และเครื่ องมือการจั ดการมาปรับใช้ให้ ส อดคล้ องต่อสภาพปัญหาและโอกาสขององค์กรตนเอง
แม้แ ต่นั กบริ ห ารในระดับ สู งก็ ควรเพิ่มเติม ความรู้ ความเข้า ใจในส่ ว นนี้อ ย่างสม่ าเสมอด้ว ย ในส่ ว นนี้
สานักงาน ก.พ.ร. ยังขาดตัวแบบและวิธีการนาเสนอเพื่อให้หน่วยงานสามารถนาไปประยุ กต์ใช้ได้อย่างถูก
วิธี เช่น เครื่ องมือส าหรั บ ใช้ป ระเมินผลส าเร็จด้ านการบริห ารทรัพ ยากรบุค คลขององค์การ (HR
Scorecard) เพื่อนาไปสู่การพัฒนาและเพิ่มขีดสมรรถนะกาลังคนขององค์การให้มีความเข้มแข็งและสอด
รั บ กั บ ภารกิจ ยุ ทธศาสตร์ กลยุ ทธขององค์ก าร โดยในองค์ การภาครั ฐ ขณะนี้มี ห ลายส่ ว นราชการที่
ดาเนินการแล้วประสบความสาเร็จ แต่บางส่วนราชการก็ไม่ประสบความสาเร็จ เป็นเพียงการบันทึกการ
ปฏิบัติงานเพื่อนาไปสู่การประเมินผลรายปี เท่านั้น สานักงาน ก.พ.ร. จึงควรนาตัวแบบของหน่วยงานที่
ประสบความสาเร็จเผยแพร่เป็นกรณีๆ และมีเวทีเปิดกว้างให้หน่วยงานที่มีปัญหาได้ซักถามเรียนรู้ ทั้งจาก
ช่องทางคลินิก และช่องทางการปรึกษาพิเศษด้วย ประการที่ห้า ควรมีการศึกษาวิจัยโดยรวบรวมจากผล
ของรายงานการตรวจ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายปี ที่สานักงาน ก.พ.ร. ได้ว่าจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระภายนอก และรายงานผลกลับถึงหน่วยงานต่างๆ
ล่าช้า เพราะงานตรวจประเมิน มีปริมาณมากทาให้ส่วนราชการเสียโอกาสในการนาข้อสังเกตของการ
พัฒนาองค์การตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้ในการปรับปรุงในแผนพัฒนา
องค์กรในปีถัดไปเหมือนเช่นภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ TQA ได้จัดทา ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยราชการนั้น
สามารถจั ด ท าแผนพั ฒ นาองค์ ก รที่ ปิ ด ช่ อ งโหว่ ข องการพั ฒ นาที่ ผ่ า นมาได้ อ ย่ า งเห็ น ผล สร้ า งความ
สอดคล้องระหว่างแผนพัฒนาองค์กรกับข้อเท็จจริงที่ผู้ตรวจประเมินได้ค้นพบผลลัพธ์ในปีที่จะตรวจต่อมา
ได้ ประการที่หก ควรมีการศึกษาวิจัยต่อไปว่าในการบรรลุผลตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
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จัดการภาครัฐในระดับของการประเมินองค์การด้วยตนเองเพื่อผ่านการรับรองตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ตามโปรแกรมที่เรียกว่า Certify FL ซึ่งหากหน่วยงานได้ดาเนินการ
ครบถ้วนแล้วจริงและกาลังเข้าสู่ในระดับก้าวหน้า (Progressive Level) ตามที่สานักงาน ก.พ.ร. นา
ออกมาใช้เพื่อมอบรางวัลหน่วยงานที่สมัครใจเข้ามาส่วนที่ยังขาดความชัดเจนในรูปแบบของการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์ และกระบวนการที่ยังขาดไม่สมบูรณ์ควรกาหนดให้ ส่วนราชการ นาเรื่องการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการราชการทุกปีและผู้บริหารต้องเข้ามามีส่วนร่วม
จริงจัง ปรากฏหลักฐานชัดเจนและสามารถเป็นผู้นาการชี้แจง คล้ายกับภาคเอกชนที่ผู้นาองค์การสามารถ
แจกแจงแสดงวิสัยทัศน์ และแนวทางการพัฒนาองค์การให้คู่ค้าเกิดความเชื่อมั่นองค์การที่ตนเองจะร่วม
ดาเนินธุรกรรมด้วย ประการที่เจ็ด ควรมีการศึกษาเพื่อหาเหตุผลในการอธิบายแก่ผู้ปฏิบัติในคณะทางาน
ของส่วนราชการต่างๆ ว่ าในการก้าวไปสู่การขอรับการตรวจระดับก้าวหน้ารายหมวด สานักงาน ก.พ.ร.
ควรทบทวนตัวบ่งชี้ให้เห็นว่าระหว่างความครบถ้วนของหลักฐานการตรวจกับค่าคะแนนผลลัพธ์ที่สูงสุด
ส่ว นใดมีความส าคัญแตกต่างกัน อย่ างไร หน่ว ยงานควรที่จะยึดถือเอาค่าคะแนนสูงสุ ดของผลลั พธ์ที่
ดาเนินการหรือหน่วยงานควรที่จะดูแต่เพียงความครบถ้วนของกระบวนการ ADLI ของเกณฑ์คุณภาพ
บริหารจัดการภาครัฐในรายหมวด การที่เป็นเช่นนี้จะมีผลทาให้ส่วนราชการขาดความเชื่อมั่นว่าจะพัฒนา
เกณฑ์คุณภาพฯ ที่เน้นหนักในทุกขั้นตอนตามตาราง ADLI หรือเน้นหนักเก็บแต่ค่าผลลัพธ์รายหมวด
ทีเดียวอย่างใดจะมีความสาคัญมากน้อยต่างกัน เพราะถ้ายึดเอาตัวผลลัพธ์รายหมวดส่วนราชการจะมีการ
พัฒนาการบางประเด็นเพื่อสร้างคะแนนของค่าผลลัพธ์ สูงสูด และเป็นผลงานที่สามารถสัมผัสได้ แต่ถ้า
ส่วนราชการยึดถือตารางวิธีกระบวนการอย่างมีขั้นตอนจริงจังตามนิยามระบบคุณภาพที่ใช้ในตาราง ADLI
เป็นหลัก ส่วนราชการอาจจะใช้หลักฐานเดิมและมาปรับและทบทวนเพียงเล็กน้อยก็จะได้คะแนนในส่วน
ของตาราง ADLI โดยข้อเท็จจริงนี้ ยังไม่มีการศึกษาและไม่ได้มีการกระทาให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงอย่าง
ใดเลย นับจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แล้ว และ ประการที่แปด
ควรมีการศึกษาวิธีการกาหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย ระยะ 3-5 ปี และกาหนดให้
สานักงาน ก.พ.ร. ด้วยการสนับสนุนขององค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องกับระบบธรรมาภิบาลภาครัฐ เป็นแม่ข่าย
ที่จะต้องรับฟังความคิดเห็น จากภาคส่วนต่างๆ ว่าในเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจะไม่ใช่เป็น
เพียงเครือ่ งมือและเทคนิค (tools and technique) หรือเป็นเครื่องมือเพื่อการบริหารจัดการส่วนราชการ
เท่านั้น แต่เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจะถือเป็น เกณฑ์คุณภาพระดับชาติที่ส่วนราชการต้อง
ยึดถือปฏิบัติ เช่นเดียวกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ในภาคเอกชน ซึ่งหน่วยงานในภาคเอกชน
ไม่ว่าจะเป็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สถาบันการเงิน รัฐวิสาหกิจต่างยอมรับว่า
เป็นเกณฑ์คุณภาพในภาคเอกชนระดับชาติเทียบเคียงกับเอกชนในต่างประเทศ ความชัดเจนเช่นนี้ จะมีผล
ทาให้ เกณฑ์ การพัฒ นาคุณภาพการบริห ารจัดการภาครัฐ ถูกบรรจุไว้ในกระบวนการเรียนรู้ของส่ ว น
ราชการได้อย่างยั่งยืน และส่วนราชการจะมีคณะทางานชุดถาวรในการศึกษาพัฒนาเกณฑ์ การพัฒนา
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คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่ประยุกต์เหมาะสมให้เข้ากับบริบทของหน่วยงาน และเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ก็จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในส่วนราชการต่างๆ
ได้ต่อเนื่องแท้จริง เป็นวัฒนธรรมที่ดีในองค์การ เช่นที่เกิดขึ้นใน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี (กรม
นโยบาย) และกรมการพัฒนาชุมชน (กรมบริการ) และจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดนาร่องรวมทั้งสิ้น 10
แห่ง ซึ่งต่างเชื่อมั่นว่าเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐนั้น จะเป็นระบบประสาทกลางของสมองการทา
หน้าที่ที่มีความสาคัญยิ่ง ต่อการพัฒนากระบวนการต่างๆ เพื่อให้อวัยวะทุกภาคส่วนปฏิบัติงานได้อย่างมี
ทิศทาง และตอบสนองต่ อผลของการเปลี่ ยนแปลงภายนอกได้ และมี ส่ ว นส าคั ญที่ พัฒ นาระดับ การ
ตอบสนองที่มาจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จนเป็นผลให้องค์การได้รับการยอมรับและอยู่รอด
ได้ ถึ ง ปั จ จุ บั น และอนาคต เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ส าคั ญ ให้ อ งค์ ก รอิ ส ระใช้ ใ นการติ ด ตามก ากั บ ผลงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งหากมีการดาเนินการต่อเนื่อง ย่อมจะส่งผลต่อการสร้างนวั ตกรรมการบริการ สร้าง
ความชัดเจนด้านบริหารจัดการในองค์กร การมุ่งเน้นด้านผลลัพธ์ เกิดแบบอย่าง แผนงานกิจกรรมด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เกิดระบบธรรมาภิบาลที่บุคลากรของรัฐจะรวมตัวกัน ด้วยจิตอาสาสร้างให้
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป
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