ค
บทสรุปผูบริหาร
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเปนเครื่องมือหรือกลไกที่สําคัญเปนอย$างมากในการพัฒนา
เพื่อยกระดับ และพัฒ นาประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการและวิ ธีการทํา งานในทุกมิ ติ และในทุ กระดับตั้ งแต$
ผู0บริหารระดับสูง จนถึงผู0ปฏิบัติงาน ซึ่งจะส$งผลให0เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งต$อองคกร ต$อผู0รับบริการ และต$อผู0
มีส$วนได0ส$วนเสีย
ดังนั้นจึงจําเปนอย$างยิ่งที่บุคลากรของกรมพัฒนาธุรกิจการค0า ควรมีความรู0ความเข0าใจเกี่ยวกับเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให0เข0าใจถึงเจตนารมณ กรอบแนวคิด วัตถุประสงค ลักษณะโครงสร0าง
และองคประกอบต$าง ๆ ให0ถ$องแท0 นําไปสู$การเข0ามามีส$วนร$วมมากขึ้นเพื่อนําพาองคกรสู$ความเปนเลิศ ที่มี
มาตรฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐไปใช0เปนเครื่องมือในการ
พัฒนาองคการได0อย$างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของภาครัฐที่ก$อให0เกิดประโยชนต$อ
ประชาชนและประเทศชาติต$อไป
ผู0ขอรับการประเมิน ได0เล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐโดยนํา
นําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาเปนเครื่องมือพัฒนาประสิทธิภาพขององคการดังกล$าวจึงได0
จัดทําเอกสารผลงานทางวิชาการ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐกรมพัฒนาธุรกิจ
การค0า” ฉบับนี้ขึ้น โดยทําการศึกษา วิเคราะห รวบรวมและประมวลข0อมูลทั้งข0อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดย
เนื้อหาสําคัญของเอกสารวิชาการฉบับนี้ จะประกอบด0วย
๑) ภาพรวมของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตั้งแต$ความเปนมา ความเชื่อมโยงกับ
การพัฒนาระบบราชการไทย วิวัฒนาการของเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายละเอียดของเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๐ การขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public
Sector Management Quality Award : PMQA) และเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๘
เชิงเปรียบเทียบ
๒) รายละเอียดของเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified Fundamental
Level) และเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ ๒ ที่ใช0ในการตรวจรับรองเพื่อ
ติดตามผล และตรวจสอบความพร0อมก$อนเข0าสู$การดําเนินการขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐต$อไป
๓) การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐของกรมพัฒนาธุรกิจการค0า และผลสําเร็จของการขอรับรางวัล
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA)
๔) บทสรุป ปeญหา และข0อเสนอแนะแนวทางการดําเนินการ เพื่อให0สอดคล0องกับเกณฑคุณภาพการ
บริห ารจั ดการภาครัฐฉบับใหม$ (เกณฑคุ ณภาพการบริห ารจั ดการภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๘) และเตรี ยมพร0อม
สําหรับการประเมินติดตามผลตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ในโอกาสต$อไป
ซึ่งในที่นี้จะกล$าวโดยสรุปใน 3 ประเด็นที่สําคัญ คือ

1. ภาพรวมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งประกอบด0วยความเปนมา รายละเอียด
ของเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550 และเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558
2. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมพัฒนาธุรกิจการค0า
3. ปeญหาที่พบบ$อย และข0อเสนอแนะ
มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้
1. ภาพรวมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
สํานักงาน ก.พ.ร. โดยความร$วมมือของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห$งชาติ ได0ดําเนินการศึกษาและกําหนด
เกณฑคุณภาพการบริ หารจั ดการภาครั ฐ โดยนํ าแนวคิด และโครงสร0า งของรางวั ลคุ ณภาพของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Malcolm Baldrige National Quality Award : MBNQA) ค.ศ. ๒๐๐๓ (พ.ศ. ๒๕๔๖) ที่
ได0รับการยอมรับว$าเปนเกณฑที่สามารถประเมินจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงของกระบวนการทํางานและ
ผลการปฏิบัติงานขององคการต$างๆ ได0อย$างมีประสิทธิผล มาปรับใช0ให0สอดคล0องกับบริบทของราชการไทย
และสอดคล0องกับวิธีปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว$าด0วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบ0านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 และต$อมาในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548 ได0เห็นชอบให0นําการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มาใช0เปนเครื่องมือผลักดันให0การพัฒนาระบบราชการมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน สํานักงาน ก.พ.ร. จึงได0ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล$าว โดยดําเนินการพัฒนาเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และส$งเสริมให0ส$วนราชการนําเกณฑดังกล$าวไปใช0ในการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการองคการอย$างต$อเนื่ อง โดยตั้งแต$ปr พ.ศ. 2550 – 2557 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐจะเปนไปตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ((Public Sector Management
Quality Award : PMQA ) พ.ศ. ๒๕๕๐ และตั้งแต$ปr 2558 เปนต0นมา จะเปนไปตามเกณฑคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 มีรายละเอียดโดยสรุปคือ
1.1 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบด0วย ๒ ส$วนคือ
(๑) ลักษณะสําคัญขององคกร
ลักษณะสําคัญขององคกร เปนการอธิบายในภาพรวมขององคกร สภาพแวดล0อมในการ
ปฏิบัติภารกิจ ความสัมพันธกับหน$วยงานอื่นในการปฏิบัติราชการ ความท0าทายเชิงยุทธศาสตร และระบบการ
ปรับปรุงผลการดําเนินการ ซึ่งเปนแนวทางที่ครอบคลุมระบบการบริหารจัดการการดําเนินการขององคกร
โดยรวม ประกอบด0วย ๒ หัวข0อ ได0แก$ ๑) ลักษณะองคกร และ ๒) ความท0าทายต$อองคกร
(๒) เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด0วยเกณฑ ๗ หมวด ดังนี้
หมวด ๑ การนําองคกร
เปนการประเมินการดําเนินการของผู0บริหารในเรื่องวิสัยทัศน เปvาประสงค ค$านิยม ความ
คาดหวังในผลการดําเนินการ การให0ความสําคัญกับผู0รับบริการและผู0มีส$วนได0ส$วนเสีย การกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจ การสร0างนวัตกรรมและการเรียนรู0ในส$วนราชการ การกํากับดูแลตนเองที่ดี และดําเนินการเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบต$อสังคมและชุมชน

หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร
เปนการประเมินวิธีการกําหนดและถ$ายทอดประเด็นยุทธศาสตร เปvาประสงคเชิงยุทธศาสตร
กลยุทธหลัก และแผนปฏิบัติราชการ เพื่อนําไปปฏิบัติและวัดผลความก0าวหน0าของการดําเนินการ
หมวด ๓ การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีส;วนไดส;วนเสีย
เปนการประเมิ นการกําหนดความต0 องการ ความคาดหวั ง และความนิ ยมชมชอบ การสร0าง
ความสัมพันธ และการกําหนดปeจจัยสําคัญที่ทําให0ผู0รับบริการและผู0มีส$วนได0ส$วนเสียมีความพึงพอใจ
หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
เปนการประเมินการเลือก รวบรวม วิเคราะห จัดการ และปรับปรุงข0อมูลและสารสนเทศ
และการจัดการความรู0 เพื่อให0เกิดประโยชนในการปรับปรุงผลการดําเนินการขององคการ
หมวด ๕ การมุ;งเนนทรัพยากร
เปนการประเมิ น ระบบงาน ระบบการเรี ย นรู0 การสร0 า งความผาสุ ก และแรงจู ง ใจของ
บุคลากร เพื่อให0บุคลากรพัฒนาตนเองและใช0ศักยภาพอย$างเต็มที่ตามทิศทางองคการ
หมวด ๖ การจัดการกระบวนการ
เปนการประเมินการจัดการกระบวนการ การให0บริการ และกระบวนการอื่นที่ช$วยสร0างคุณค$า
แก$ผู0รับบริการและผู0มีส$วนได0ส$วนเสีย และกระบวนการสนับสนุน เพื่อให0บรรลุพันธกิจขององคการ
หมวด ๗ ผลลัพธการดําเนินการ
เปนการประเมินผลการดําเนินการและแนวโน0มของส$วนราชการในมิติด0านประสิทธิผล มิติ
ด0านคุณภาพการให0บริการ มิติด0านประสิทธิภาพ และมิติด0านการพัฒนาองคการ
ซึ่งเกณฑทั้ง ๗ หมวดนี้จะมีความเชื่อมโยงในเชิงระบบ โดยสามารถแบ$งออกเปน ๒ ส$วนคือ
ส$วนที่เปนกระบวนการ และส$วนที่เปนผลลัพธ
(๑) ส;วนที่เปAนกระบวนการ แบ$งตามลักษณะการปฏิบัติการได0 ๓ กลุ$มย$อย ดังนี้
กลุ$มการนําองคกร ได0แก$ หมวด ๑ การนําองคกร หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร
และหมวด ๓ การให0ความสําคัญกับผู0รับบริการและผู0มีส$วนได0ส$วนเสีย
เกณฑเหล$ านี้ถูกจั ดรวมเข0า ด0ว ยกั น เพื่อเน0 นให0 เห็ นถึ งความสํา คัญ ว$า ในการนํ า
องคกร ผู0บริหารของส$วนราชการตองกําหนดทิศทางขององคกร โดยมุ$งที่ยุทธศาสตร และการให0ความสําคัญ
กับผู0รับบริการและผู0มีส$วนได0ส$วนเสีย
กลุ$มปฏิบัติการ ได0แก$ หมวด ๕ การมุ$งเน0นทรัพยากร และหมวด ๖ การจัดการ
กระบวนการ ชี้ให0เห็นว$า บุคลากร และกระบวนการมีบทบาทในการทําให0การดําเนินงานสําเร็จ และนําไปสู$
ผลลัพธการดําเนินการ
กลุ$มพื้นฐานของระบบ ได0แก$ หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู0
กลุ$มนี้จะส$งผลให0ส$วนราชการมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงผลการดําเนินงานโดยใช0
ข0อมูลจริงและองคความรู0

(๒) ส;วนที่เปAนผลลัพธ ได0แก$ หมวด ๗ ผลลัพธการดําเนินการ ซึ่งเปนการตรวจประเมินใน ๔ มิติ
ที่สอดคล0องกับคํารับรองการปฏิบัติราชการ ได0แก$ มิติด0านประสิทธิผล มิติด0านคุณภาพการให0บริการ มิติด0าน
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และมิติด0านการพัฒนาองคกร
1.2 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) พ.ศ. ๒๕๕๘
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หรือเกณฑ PMQA พ.ศ. 2558 นี้ เปนการปรับเพื่อให0
มีความทันสมัยตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งเพื่อให0สอดคล0องกับมาตรฐานสากล (เกณฑ Malcolm
Baldrige National Quality Award ค.ศ. ๒๐๑๓ ฉบับล$าสุด) และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ
ไทยฉบับปeจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๖๑) โดยให0ความสําคัญใน ๓ เรื่อง 7 ประเด็นคือ
(๑) การยกระดับสู;ความเปAนเลิศ
- การสร0างความเปนเลิศในการให0บริการประชาชน โดยพัฒนาระบบเชื่อมโยงบริการซึ่งกันและกัน ไม$
คํานึงว$าผู0รับบริการจะมาขอรับบริการ ณ ที่ใด (No Wrong Door) มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข0ามาให0บริการประชาชน
- การพัฒนาองคการให0มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเปนมืออาชีพ โดยมีการ
จัดการความรู0ในองคกรและพัฒนาไปสู$การเปนองคกรแห$งการเรียนรู0 (Learning Organization) มีการนําเทคโนโลยี
มาปรับใช0เพื่อมุ$งไปสู$การเปนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e – Government) มีความพร0อมต$อภาวะวิกฤติเพื่อรองรับ
สถานการณฉุกเฉิน มีระบบการบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากร และความรับผิดชอบต$อสังคม
- การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพยของภาครัฐให0เกิดประโยชนสูงสุด
- การวางระบบการบริหารราชการแบบบูรณาการ โดยการวางระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ
ในยุทธศาสตรสําคัญของประเทศ (Cross Function) ตามห$วงโซ$คุณค$า (Value Chains) รวมทั้งการจัดทําตัวชี้วัดที่
มีเปvาหมายร$วมกัน (Joint KPI)
(2) การพัฒนาอย;างยั่งยืน
- การส$งเสริมระบบการบริหารกิจการบ0านเมืองแบบร$วมมือระหว$างภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ประชาชน การถ$ายโอนภารกิจบางอย$างที่ไม$จําเปนต0องดําเนินการเองให0ภาคส$วนอื่นดําเนินการแทน
- การยกระดับความโปร$งใสและสร0างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ$นดิน โดย
การเปƒดเผยข0อมูลข$าวสารและสร0างความโปร$งใสในการปฏิบัติราชการ การส$งเสริมให0ภาคประชาชนเข0ามามี
ส$ ว นร$ ว มในการตรวจสอบการทํ า งานของราชการ การปลู ก จิ ต สํ า นึ ก สร0 า งค$ า นิ ย มที่ ถู ก ตองให0 บุ ค ลากร
ปฏิบัติงานด0วยความซื่อสัตย บนความถูกต0อง
(๓) การกาวสู;สากล
- การสร0างความพร0อมของระบบราชการไทยเพื่อเข0าสู$การเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ครอบคลุมในเรื่องการปรับโครงสร0าง กระบวนงาน บุคลากร กฎ ระเบียบ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให0
สอดคล0องกับ บริบ ทสภาพแวดล0 อมของการรวมตั วเปนประชาคมเศรษฐกิ จอาเซีย น การเสริ มสร0 างความ
ร$วมมือ เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียน
เกณฑ PMQA พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ ยังคงเปนชุดของคําถามเกี่ยวกับเรื่องสําคัญ 7 ด0านในการบริหารและดําเนินงาน
ของส$วนราชการ เช$นเดียวกับเกณฑ PMQA พ.ศ. ๒๕๕๐ ได0แก$

หมวด 1 การนําองคการ
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร
หมวด 3 การให0ความสําคัญกับผู0รับบริการและผู0มีส$วนได0ส$วนเสีย
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู0
หมวด 5 การมุ$งเน0นบุคลากร (เดิม คือการมุ$งเน0นทรัพยากรบุคคล)
หมวด 6 การมุ$งเน0นระบบปฏิบัติการ (เดิม คือการจัดการกระบวนการ)
หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ
โดยการปรับเปลี่ยนเกณฑ PMQA พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้จะยังคงเนื้อหาหลักใน 7 หมวด คือหมวด 1 – 6
เปนกระบวนการ และหมวด 7 เปนผลลัพธ มีการปรับหัวข0อในแต$ละหมวดกระบวนการให0มีเพียง 2 หัวข0อ
และปรับจํานวนหัวข0อในหมวด 7 เปน 6 หัวข0อ เพื่อเอื้อให0ส$วนราชการสามารถกําหนดตัววัดผลการ
ดําเนินการของตนเองได0อย$างเหมาะสม โดยที่ทุกส$วนมีความสัมพันธกัน
นอกจากนี้ในแต$ละหมวด จะมีเจตนารมณของเกณฑ เพื่อให0สอดคล0องกับแผนพัฒนาระบบราชการไทย
ฉบับปeจจุบันที่มุ$งเน0น การยกระดับสู$ความเปนเลิศ การพัฒนาอย$างยั่งยืน และก0าวสู$สากล ดังนี้
หมวด 1 การนําองคการ
มีเจตนารมณเพื่อให0เห็นถึงบทบาทของผู0นําในการชี้นําและขับเคลื่อนองคการให0เกิดความยั่งยืน มีการสื่อสาร
ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให0เกิดความผูกพัน มีการสร0างนวัตกรรมและผลการดําเนินการที่ดี
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร
มีเ จตนารมณเพื่อให0 ส$ วนราชการสามารถวางแผนยุทธศาสตรที่ มีประสิ ทธิภ าพ กํา หนดกลยุ ทธที่
ตอบสนองความท0าทายเชิงกลยุทธ โดยใช0ประโยชนจากความได0เปรียบเชิงกลยุทธ และโอกาสเชิงกลยุทธ
รวมถึงการตัดสินใจเรื่องระบบงานที่สําคัญในการบรรลุเปvาหมายขององคกร
หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีส;วนไดส;วนเสีย
มีเจตนารมณเพื่อให0ส$วนราชการสามารถกําหนดวิธีการที่ใช0รับฟeงเสียงของผู0รับบริการและผู0มีส$วนได0
ส$วนเสียและการใช0สารทนเทศเกี่ยวกับผู0รับบริการและผู0มีส$วนได0ส$วนเสียในการปรับปรุงและค0นหาโอกาสใน
การสร0างนวัตกรรม เพื่อสร0างความผูกพันและความสัมพันธที่ดีกับผู0รับบริการและผู0มีส$วนได0ส$วนเสีย
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
มีเจตนารมณเพื่อให0ส$วนราชการสามารถใช0ข0อมูลและสารสนเทศในทุกระดับและทุกส$วนขององคการ
มาใช0วัด วิเคราะห ทบทวนและปรับปรุงผลการดําเนินการขององคการ รวมทั้งเพื่อให0 ส$วนราชการใช0ข0อมูล
เชิงเปรียบเทียบและข0อมูลเกี่ยวกับผู0รับบริการและผู0มีส$วนได0ส$วนเสีย เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจใน ทุกระดับ
เกิดการแก0ปeญหาที่มีประสิทธิภาพและการเรียนรู0จนเกิดแนวทางการปฏิบัติที่เปนเลิศ
หมวด 5 การมุ;งเนนบุคลากร
มีเจตนารมณเพื่อให0ส$วนราชการประเมินความต0องการด0านความสามารถและอัตรากําลัง เพื่อสร0าง
สภาพแวดล0อมของบุคลากรที่ก$อให0เกิดผลการดําเนินการที่ดี สร0างความผูกพัน การบริหารจัดการและพัฒนา
บุคลากรภายในองคการ รวมถึงการนําศักยภาพของบุคลากรมาใช0อย$างเต็มที่ให0สอดคล0อง

หมวด 6 การมุ;งเนนระบบปฏิบัติการ
มีเจตนารมณเพื่อให0ส$วนราชการสามารถออกแบบ จัดการ ปรับปรุงผลผลิต บริการและกระบวนการ
ทํางานทั่วทั้งองคการ ให0เกิดประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน และสามารถส$งมอบผลผลิตแก$ผู0รับบริการและผู0มี
ส$วนได0ส$วนเสีย เพื่อให0องคการประสบความสําเร็จอย$างยั่งยืน
หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ
มีเจตนารมณเพื่อให0ส$วนราชการสามารถรายงานผลการดําเนินการที่สําคัญด0านผลผลิต ประสิทธิผล
และประสิทธิภาพของกระบวนการที่สะท0อนผลลัพธของกระบวนการต$าง ๆ ที่ตอบสนองโดยตรงต$อผู0รับบริการ
และผู0มีส$วนได0ส$วนเสีย ซึ่งมีผลกระทบต$อการปฏิบัติการและห$วงโซ$อุปทานขององคการ รวมทั้งการรายงาน
ข0อมูลจําแนกตามผลผลิต ตามกลุ$มผู0รับบริการและผู0มีส$วนได0ส$วนเสีย และตามประเภทสถานที่ดําเนินการของ
กระบวนการ และข0อมูลเทียบเคียงที่เหมาะสม
1.3 สรุปภาพรวมของการปรับเปลี่ยนเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในเกณฑฉบับนี้มีจุดเน0นที่วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร การให0ความสําคัญ
กับการเสริมสร0างนวัตกรรมและการสร0างขีดความสามารถในการแข$งขันเพื่อความยั่งยืนของส$วนราชการและ
ของประเทศ การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ จะเปนแกนที่ผูบริหารของทุกสวนราชการใชประกอบการตัดสินใจเพื่อ
กําหนดเสนทางเชิงยุทธศาสตร) และการบรรลุประสิทธิผลขององค)การ
มีการเพิ่มหัวข0อเรื่องในทุกคําถามย$อยเพื่อให0ผู0อ$านเข0าใจจุดเน0นของคําถาม และไม$หลงประเด็นใน
การตอบคําถามย$อย การปรับเปลี่ยนมีในทุกหมวด สามารถสรุปได0ดังนี้
บทนํา : ลักษณะสําคัญขององคการ
มีการปรับจํานวนคําถามเหลือ 13 ข0อ
ส$วนที่ 1 ลักษณะองคการ เพิ่มคําถามเกี่ยวกับความสําคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจ สมรรถนะ
หลักของส$วนราชการ องคประกอบสําคัญในการทํางาน
ส$วนที่ 2 สภาวการณขององคการ เพิ่มเรื่องบทบาทของส$วนราชการที่เกี่ยวข0องกับระบบงานของ
ส$วนราชการ และการยกระดับความสามารถในการแข$งขันระดับประเทศ และนวัตกรรม ความได0เปรียบเชิง
ยุทธศาสตร การประเมินโครงการ และกระบวนการหลัก ๆ ของส$วนราชการในองคประกอบสําคัญของระบบ
การปรับปรุงผลการดําเนินการ
หมวด 1 การนําองคการ
หัวข0อ 1.1 การนําองคการโดยผู0บริหารของส$วนราชการ เน0นบทบาทของผู0บริหารของส$วนราชการ
ในการสร0างความยั่งยืน สร0างบรรยากาศในการสร0างนวัตกรรมและมีผลการดําเนินการที่ดี บทบาทในการ
แสดงออกถึงค$านิยมขององคการ บทบาทในการส$งเสริมให0เกิดการประพฤติตามหลักนิติธรรมและมีจริยธรรม
ทําให0เกิดการปฏิบัติอย$างจริงจังและบรรลุผลตามวิสัยทัศนและความคาดหวังในผลการดําเนินการ
หัวข0อ 1.2 การกํากับดูแลองคการและความรับผิดชอบต$อสังคม เน0นระบบการกํากับดูแลและการ
ปรับปรุงระบบการนําองคการ การดําเนินการตามกฏหมาย และความรับผิดชอบต$อสังคม การพิจารณาความ
ผาสุกและประโยชนสุขของสังคมเปนส$วนหนึ่งของยุทธศาสตรและการปฏิบัติการ

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร
หัวข0อ 2.1 การจัดทํายุทธศาสตร หัวข0อนี้ได0ปรับเขียนขึ้นใหม$ โดยเพิ่มคําถามที่เกี่ยวกับการสร0าง
สภาพแวดล0อมเพื่อนวัตกรรมและการค0นหาโอกาสเชิงยุทธศาสตร คําถามอื่น ๆ จะเจาะลึกถึงกระบวนการใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับระบบงานและสมรรถนะหลักของส$วนราชการ ตลอดจนสมรรถนะหลักของผู0ส$งมอบ และ
พันธมิตรว$ามีศักยภาพอย$างไร ได0มีการปรับประเด็นสําคัญที่ต0องพิจารณาในการวางแผนเชิงยุทธศาสตรเพื่อให0
สามารถใช0แนวคิดใหม$ ๆ โดยไม$จําเปนต0องยึดติดอยู$กับการวางแผนที่ใช0เครื่องมือเฉพาะเจาะจงบางอย$าง เช$น
การวิเคราะห SWOT เปนต0น การใช0ความท0าทายและความได0เปรียบเชิงยุทธศาสตรมากําหนดยุทธศาสตร
การพิจารณาวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร ควรตอบประเด็นที่ครอบคลุมทุกด0านของส$วนราชการและสร0าง
สมดุลของผู0มีส$วนได0ส$วนเสีย
หัวข0อ 2.2 การนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ เน0นความสามารถในการถ$ายทอดยุทธศาสตรไปสู$การ
ปฏิบัติที่มีประสิทธิผล ตั้งแต$ขั้นตอนการทําแผน การนําไปถ$ายทอด การจัดสรรทรัพยากรและความเสี่ยงด0าน
การเงินและแผนบุคลากรที่สอดคล0อง จนถึงการใช0ตัวชี้วัดที่ใช0ติดตามความสําเร็จของแผนและยุทธศาสตร
หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีส$วนไดส$วนเสีย
หัวข0อ 3.1 สารสนเทศผู0รับบริการและผู0มีส$วนได0ส$วนเสีย จะถามถึงวิธีการได0มาของสารสนเทศ
และข0อมูลที่เกี่ยวกับผู0รับบริการและผู0มีส$วนได0ส$วนเสีย รวมทั้งการใช0สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมิน
ความพึงพอใจและความผูกพัน ซึ่งผลการสร0างความสัมพันธกับผู0รับบริการและผู0มีส$วนได0ส$วนเสียถือเปนส$วน
หนึ่งของสารสนเทศจึงได0ย0ายมาอยู$หัวข0อนี้
หัวข0อ 3.2 การสร0างความผูกพัน หัวข0อนี้เน0นการให0ความสําคัญกับผู0รับบริการ โดยเริ่มต0นจาก
วิธีการในการทําให0ผู0รับบริการและผู0มีส$วนได0ส$วนเสียอยากจะมาใช0บริการ และให0ความร$วมมือในเรื่องต$าง ๆ
โดยผ$านสิ่งที่ส$วนราชการนําเสนอ และกลไกในการทําให0สะดวกในการติดต$อ รวมทั้งการใช0สารสนเทศของ
ผู0รับบริการและผู0มีส$วนได0ส$วนเสียในการจําแนกกลุ$มให0ละเอียดหรือถูกกลุ$มเพื่อการเติบโต และมาใช0บริการ
หรือสร0างการบริการใหม$ ๆ
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
หัวข0อ 4.1 การวัด การวิเคราะหและการปรับปรุงผลการดําเนินการของส$วนราชการ มีการเพิ่ม
เนื้อหาให0ส$วนราชการระบุตัววัดผลการดําเนินการที่สําคัญทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งตัววัดด0านการเงิน
การใช0ผลการวิเคราะหเพื่อทบทวนผลการดําเนินการ และไปใช0จัดลําดับความสําคัญของเรื่องที่ต0องปรับปรุง
และโอกาสในการสร0างนวัตกรรม
หัวข0อ 4.2 การจัดการความรู0 สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข0อนี้ให0ความสําคัญต$อ
การจัดการความรู0และการเรียนรู0ขององคการซึ่งเปนองคประกอบหลักของความยั่งยืนของส$วนราชการ ระดับ
ของการจัดการความรู0ที่สามารถนําไปใช0ประโยชนจนถึงการวางยุทธศาสตรและสร0างนวัตกรรม
หมวด 5 การมุ$งเนนบุคลากร
ในหมวดนี้ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นเนื้ อ หาใหม$ เ พื่ อลดความซั บ ซ0 อ นในการประเมิ น ลง ตั ด คํ า ว$ า
“ระบบงาน” ออกจากหัวข0อ แต$ยังคงเนื้อหาไว0ในหัวข0ออื่น รวมทั้งแยกหมวดการมุ$งเน0นบุคลากรออกเปนสอง
ส$วนคือ ส$วนที่เปนการบริหารงานบุคคล และส$วนของการสร0างความผูกพันและการพัฒนา

หัวข0อ 5.1 สภาพแวดล0อมด0านบุคลากร เปนการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงเรื่องขีดความสามารถ
และอัตรากําลังของบุคลากรในอดีตที่ผ$านมารวมทั้งอัตรากําลังที่เหมาะสมในแต$ละระดับ ซึ่งเปนการกําหนด
บริบทที่ส$วนราชการใช0ในการพิจารณาเชิงรุกเพื่อเตรียมให0สอดรับกับความต0องการบุคลากรในอนาคตและการ
ดําเนินการตามยุทธศาสตร
หัวข0อ 5.2 ความผูกพันของบุคลากร หัวข0อนี้มุ$งเน0นให0ส$วนราชการค0นหาและทําความเข0าใจใน
องคประกอบและปeจจัยของการสร0างความผูกพันของบุคลากร เพื่อให0เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี และส$งผลให0
ส$วนราชการบรรลุความสําเร็จ การประเมินระบบการเรียนรู0และการพัฒนาบุคลากรและผู0บริหารที่สนับสนุน
ผลการดําเนินการของส$วนราชการ และความก0าวหน0าในหน0าที่การงาน
หมวด 6 การมุ$งเนนระบบการปฏิบัติการ
หมวดนี้ ไ ด0 เ ปลี่ ย นความหมายจากการบริ ห ารจั ด การกระบวนการทํ า งานที่ ม องเพี ย งแค$
ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลของกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนมาเปนมุมมองเชิงระบบมากยิ่งขึ้น
เพื่อเน0นกระบวนงานภายในและประสิทธิผลของการปฏิบัติการ อันเปนผลจากการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร
เกี่ยวกับระบบงาน (หมวด 2) ได0มีการยุบรวมเนื้อหาในหัวข0อ 6.1 และ 6.2 เดิมมารวมกันในหัวข0อ 6.1
เพียงหัวข0อเดียว และได0เพิ่มมุมมองในภาพรวมของระบบปฏิบัติการที่ส$งผลต$อความยั่งยืนขององคการไว0ใน
หัวข0อ 6.2
หัวข0อ 6.1 ปรับเปน “กระบวนการทํางาน” โดยครอบคลุมการออกแบบ การบริหารจัดการและ
การปรับปรุงกระบวนการทํางานที่สําคัญเพื่อส$งมอบผลผลิตและการบริการที่สร0างคุณค$าแก$ผู0รับบริการและผู0มี
ส$วนได0ส$วนเสีย รวมทั้งกระบวนการสนับสนุนที่สําคัญ
หัวข0อ 6.2 “ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ” ซึ่งจะเน0นการควบคุมต0นทุน การจัดการห$วงโซ$
อุปทาน การเตรียมพร0อมด0านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน และการจัดการนวัตกรรม การแยกหัวข0อเหล$านี้
ออกมาเปนประเด็นเพื่อพิจารณาต$างหาก เปนการเน0นย้ําให0เห็นถึงความสําคัญของปeจจัยต$าง ๆ เหล$านี้ที่มีผล
ต$อความยั่งยืนของการปฏิบัติการและของส$วนราชการ
หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ
การปรับเปลี่ยนหัวข0อต$าง ๆ ในหมวดนี้ เพื่อครอบคลุมตัววัดของผลการดําเนินการของส$วน
ราชการให0ครบถ0วน เพื่อให0มองผลลัพธอย$างเปนระบบ เนื่องจากผลลัพธในแต$ละหัวข0อ มักจะเกิดจาก
กระบวนการในหมวดต$าง ๆ มากกว$าเพียงหมวดใดหมวดหนึ่ง
หัวข0อ 7.1 ผลลัพธด0านประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ หัวข0อนี้คือหัวข0อ 7.1 เดิม แต$ได0เพิ่มตัว
วัดผลลัพธด0านผลผลิตและการบริการตามพันธกิจหลักของส$วนราชการ
หัวข0อ 7.2 ผลลัพธด0านผู0รับบริการและผู0มีส$วนได0ส$วนเสีย หัวข0อนี้คือหัวข0อ 7.2 เดิม แต$ได0ตัดตัว
วัดผลการดําเนินการด0านขอบเขต ขนาด และประเภทการบริการที่เพิ่มขึ้นออก
หัวข0อ 7.3 ผลลัพธด0านการมุ$งเน0นบุคลากร ได0เพิ่มตัววัดด0านขีดความสามารถและอัตรากําลัง
บุคลากร
หัวข0อ 7.4 ผลลัพธด0านการนําองคการและการกํากับดูแล ได0เพิ่มตัววัดด0านการสื่อสารของ
ผู0บริหารของส$วนราชการ และตัวชี้วัดที่สําคัญด0านความรับผิดชอบต$อสังคม

หัวข0อ 7.5 ผลลัพธด0านงบประมาณ การเงิน และการเติบโต ได0เพิ่มตัววัดด0านการเติบโต
หัวข0อ 7.6 ผลลัพธด0านประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการห$วงโซ$อุปทาน นอกจากตัววัด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการแล0ว ยังได0เพิ่มตัววัดเรื่องการจัดการห$วงโซ$อุปทานเปนประเด็น
เพื่อพิจารณาต$างหาก เพราะเปนการแสดงถึงการพิจารณาห$วงโซ$อุปทานในองคประกอบของระบบงานที่เพิ่ม
ความสําคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ต$อส$วนราชการหลายแห$ง รวมทั้งตัวชี้วัดด0านการเตรียมพร0อมต$อภาวะฉุกเฉิน
2. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมพัฒนาธุรกิจการคา
กรมพัฒนาธุรกิจการค0าได0ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการตามเกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) มาอย$างต$อเนื่องตั้งแต$ปr พ.ศ.
๒๕๕๒ โดยสรุปดังนี้
- ปM พ.ศ. ๒๕๕๒ ได0นําหลักการและแนวทางของ PMQA มาวิเคราะหและประเมินสถานการณ
สภาพแวดล0อมในการดําเนินงาน เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาบทบาทภารกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค0าให0
เหมาะสมที่สุด โดยเริ่มดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการในหมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร
และหมวด ๓ การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีส;วนไดส;วนเสีย ก$อนเปนลําดับแรก เนื่องจากอยู$ใน
ช$วงเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค0าต0องทบทวนยุทธศาสตร ซึ่งจะต0องมีการระดมความคิดเห็นจากบุคลากร
ภายในหน$วยงาน และผู0ที่เกี่ยวข0องต$าง ๆ ภายนอกองคกร พร0อมกับต0องมีการสร0างความเข0าใจในแนวทางการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม$ ผลของการดําเนินการดังกล$าว ทําให0กรมพัฒนาธุรกิจการค0าได0รับทราบข0อมูล
ข0อคิดเห็น ข0อเสนอแนะต$าง ๆ สามารถนํามาใช0ประกอบการพิจารณากําหนดแนวทางการพัฒนาในหลายส$วน
ตั้งแต$การจัดทํายุทธศาสตร การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานบริการ และการจัดทํากรอบแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการของหมวดอื่น ๆ อีกทั้งยังเปนการสร0างแรงจูงใจและการมีส$วนร$วมของเจ0าหน0าที่ใน
การพัฒนางาน ซึ่งเปนผลมาจากความสําเร็จที่เปนรูปธรรม
- ปM พ.ศ. ๒๕๕๓ ได0 ดํ า เนิ น การในหมวด ๑ การนํ า องค กร และหมวด ๖ การจั ด การ
กระบวนการ ซึ่งเปนช$วงเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค0า ดําเนินการพลิกโฉมภาพลักษณการให0บริการ สร0างอัต
ลักษณองคกรโดยใช0สีม$วงเปนสัญลักษณ เพื่อสร0างการจดจําและเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ จัดสิ่ง
อํานวยความสะดวกต$าง ๆ ภายใต0ค$านิยม “ยิ้มแย0ม โปร$งใส ใส$ใจบริการ” เปนการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับ
ขององคกร ตั้งแต$ผู0 บริห ารระดั บสูง จนถึงผู0ปฏิ บัติงานทุกระดับ สร0างแรงกระตุ0น ให0ทุกคนเกิ ดความรั กใน
องคกร และทุ$มเทการทํางานเพื่อพัฒนาองคกรร$วมกันและเปนไปในทิศทางเดียวกัน มีการกําหนดเปvาหมายที่
ชัดเจน “ต0นสายปลายทางธุรกิจ” เพื่อนําพาองคกรไปสู$ความเปนมืออาชีพด0านบริการที่พร0อมให0บริการแก$ทุก
ภาคส$วน ภายใต0หลักการ “SMART DBD” นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงกระบวนงานบริการที่สําคัญ เพื่อลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการให0บริการ
- ปM พ.ศ. ๒๕๕๔ ได0ดําเนินการในหมวด ๔ การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู และ
หมวด ๕ การมุ;งเนนทรัพยากร โดยให0ความสําคัญต$อการพัฒนาบุคลากร ทั้งด0านทักษะความเชี่ยวชาญ และ
ด0านพัฒนาคุณภาพชีวิต มุ$งเน0นให0บุคลากรมีความเปนมืออาชีพในการทํางาน มีการจัดตั้งกลุ$มพัฒนาทรัพยากร
มนุษย เพื่อดําเนินการพัฒนาบุคลากรอย$างเปนระบบแบบแผน ส$งเสริมให0มีการจัดทํา KM ในทุกหน$วย พร0อม
ถ$ า ยทอดเปนคู$ มื อ การปฏิ บั ติ งาน ทํ าให0 มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู0 องคความรู0 ใ หม$ ๆ อย$ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ

นอกจากนี้ยังให0ความสําคัญกับการจัดการข0อมูลสารสนเทศของกรมพัฒนาธุรกิจการค0า เพื่อให0สามารถพร0อม
ใช0งานทั้งการปฏิบัติงานภายในองคกรและการให0บริการแก$ประชาชน
ตามกรอบแนวทางการพั ฒ นาคุ ณภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ เมื่ อส$ ว นราชการใดพั ฒ นา
องคการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) ครบทุกหมวดแล0ว
และผ$านการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) รวมทั้งสามารถปรับปรุง
องคการอย$างต$อเนื่อง จนมีความโดดเด$นในหมวดใดหมวดหนึ่ง จะสามารถขอรับรางวัลคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐรายหมวดและพัฒนาไปสู$รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐต$อไปได0
- ดังนั้น ในปM พ.ศ. ๒๕๕๖ กรมพัฒนาธุรกิจการค0าได0ผ$านการตรวจรับรองคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) ซึ่งผู0บริหารได0ให0ความสําคัญต$อการดําเนินงานและผลักดันให0
ดําเนินงานตาม PMQA สู$กระบวนการดําเนินงานระดับสํานัก พร0อมทั้งทบทวนแนวทางการดําเนินงานและ
จัดทําแผนงานพร0อมตัวชี้วัดที่ชัดเจน
- ปM พ.ศ. ๒๕๕๗ กรมพัฒนาธุรกิจการค0ายังคงพัฒนาองคการมาอย$างต$อเนื่อง และได0ดําเนินการ
ขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด โดยเสนอขอรับรางวัล PMQA หมวด ๓ การมุ$งเน0น
ผู0รับบริการและผู0มีส$วนได0ส$วนเสีย เนื่องจากได0ดําเนินการครบถ0วนตามเกณฑฯ โดยได0ดําเนินการปรับปรุงการ
ให0บริการที่มีประสิทธิภาพทั้งด0านกระบวนการ และบุคลากร เพื่อให0สามารถให0บริการได0อย$างมีมาตรฐาน
รวดเร็ว ถูกต0อง โปร$งใส มีช$องทางและศูนยรับเรื่องร0องเรียนเพื่อจัดการข0อร0องเรียน ข0อเสนอแนะต$าง ๆ มี
การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช0เพื่อลดดุลยพินิจของเจ0าหน0าที่ มีการปรับปรุงองคกรเพื่อสร0างองคกร
แห$งความสุข ทั้งด0านสภาพแวดล0อม สวัสดิการ การพัฒนาบุคลากรตามสั้นทางความก0าวหน0าในสายงาน การ
หมุ น เวี ย นเจ0 า หน0 า ที่ นอกจากนี้ ยั งมี ก ารสร0 า งความสั มพั น ธกั บ ผู0 รั บ บริ ก ารและผู0 มี ส$ ว นได0 ส$ ว นเสี ย มี การ
ดําเนินงานแบบมีส$วนร$วมกับหน$วยงานที่เกี่ยวข0องทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันการเงิน
รวมทั้งมีการสื่อสารทั้งแบบทางเดียว (One-way Communication) ผ$านสื่อต$าง ๆ เพื่อกระจายข$าวสารใน
วงกว0าง และแบบ ๒ ทิศทาง (Two-way Communication) เพื่อสร0างความสัมพันธที่ดีระหว$างกัน สิ่งเหล$านี้
ล0วนมาจากการรับฟeงความเห็นและความต0องการของผู0รับบริการและผู0มีส$วนได0ส$วนเสียของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค0าในรูปแบบต$าง ๆ ไม$ว$าจะเปน การประชุมระดมความคิดเห็น การจัดกิจกรรมสร0างเครือข$าย การสํารวจ
ความพึงพอใจ การให0บริการ Call Center ๑๕๗๐ และการสื่อสารผ$าน Social Media เช$น Facebook
3. ปNญหาที่พบบ;อย และขอเสนอแนะ
3.1 ปNญหาที่พบบ;อย
ปeญหาของการพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให0การพัฒนาองคกรหรือส$วนราชการ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น หากพิจารณาจากผลการตรวจประเมินเพื่อสอบทานการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐหรือการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified Fundamental
Level) ก$อนที่จะเข0าสู$การดําเนินการเพื่อขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สามารถสรุปปeญหาที่
พบบ$อย ๆ ได0แก$

1) การนําองคกร
- หน$วยงานยังไม$ชัดเจนเกี่ยวกับการสื่อสารและสร0างความเข0าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน ค$านิยม
ยุทธศาสตรหรือนโยบายขององคกรให0บุคลากรได0รับรู0และเข0าใจทั่วทั้งองคกร
- แนวทางการกําหนดมาตรการในการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดจากการดําเนินการตาม
ภารกิจไม$ชัดเจน และขาดกระบวนการวิเคราะหผลกระทบทางลบ
- การดําเนินการบริหารความเสี่ยงไม$ครอบคลุมทุกโครงการที่วิเคราะหว$ามีความเสี่ยง โดยเฉพาะ
โครงการที่มีผลต$อยุทธศาสตร
๒) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร
- กระบวนการวางแผนยุทธศาสตรไม$เปนระบบ ไม$เชื่อมโยงกับภารกิจ และไม$สอดคล0องกับความ
ท0าทายขององคการ รวมทั้งไม$ตอบสนองความต0องการของผู0รับบริการและผู0มีส$วนได0ส$วนเสีย
- การจัดทําแผนไปสู$การปฏิบัติ ไม$มีกระบวนการทบทวนหรือปรับปรุงแผน
- การนําข0อมูลที่เกี่ยวข0องมาใช0ในกระบวนการทบทวนไม$เปนระบบ
- การวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนไม$ชัดเจนว$ามีการนําปeจจัยทั้งภายนอกและภายในมาใช0ประกอบ
ในการพิจารณาวางแผน/ทบทวนแผน
3) ผู0รับบริการและมีส$วนได0ส$วนเสีย
- กลไกการตอบสนองความคาดหวังของผู0รับบริการและผู0มีส$วนได0ส$วนเสียไม$เปนระบบและขาดความต$อเนื่อง
- การกําหนดกลุ$มผู0รับบริการและผู0มีส$วนได0ส$วนเสียหลักไม$ชัดเจนและไม$สอดคล0องกับพันธกิจ
หรือกําหนดภาพกว0างไป ทําให0ไม$สามารถทราบความต0องการได0อย$างชัดเจน หรือที่แท0จริง
- การวิเคราะหเพื่อกําหนดกลุ$มผู0รับบริการและผู0มีส$วนได0ส$วนเสียไม$ได0วิเคราะหโดยพิจารณาจาก
พันธกิจเปนหลัก ทําให0การวิเคราะหถึงบริการที่ให0 ความคาดหวังของผู0รับบริการ และแนวทางการสื่อสาร
ระหว$างกันแต$ละกลุ$มไม$ชัดเจน รวมถึงการออกแบบกระบวนการไม$สอดคล0องกับความต0องการ
- ไม$มีการทบทวนผู0รับบริการและผู0มีส$วนได0ส$วนเสียหลัก พร0อมจัดลําดับความสําคัญของแต$ละกลุ$ม
- การประเมินความพึงพอใจและความไม$พึงพอใจ ไม$ได0แยกแบบสํารวจออกจากกัน
- กิจกรรมการสร0างความสัมพันธกับเครือข$ายไม$มีการประเมินหรือแสดงให0เห็นถึงความสัมพันธที่
ดีขึ้นและความคุ0มค$าจากการจัดกิจกรรม
- กระบวนการรับฟeงข0อร0องเรียนของผู0รับบริการและผู0มีส$วนได0ส$วนเสีย ไม$มีการกําหนดผู0รับผิดชอบ
ในการติดตามและประเมินผลคุณภาพการให0บริการที่ชัดเจน รวมทั้งไม$สามารถดําเนินการตามกระบวนการต$าง ๆ
ให0ได0ตามเวลาที่กําหนด
4) การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู0
- แนวทางที่นํามาใช0ในการประเมินและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให0ประชาชนเข0าถึง
ข0อมูลและได0รับบริการที่ดียิ่งขึ้น ไม$ชัดเจน
- แผนบริหารความเสี่ยงของข0อมูลและระบบสารสนเทศ ขาดมาตรการสร0างความปลอดภัย
- กระบวนการทบทวนสิทธิ์ของบุคลากรในการเข0าถึงข0อมูลและการปรับปรุงข0อมูลไม$เปนระบบ
และไม$ทันสมัย ซึ่งสะท0อนถึงความเสี่ยงต$อระบบเทคโนโลยีขององคกร เช$น การปรับปรุงสิทธิ์ของบุคลากรหาก
มีการโยกย0าย ลาออก หรือเกษียณ เปนต0น

- การดําเนินกิจกรรม KM มีเพียงการจัดทําคู$มือกระบวนการที่สร0างคุณค$า ซึ่งไม$ใช$กิจกรรมหลัก
ที่สามารถสร0างบรรยากาศให0เกิดการเรียนรู0ในองคการได0
- การระบุประเภทของฐานข0อมูลที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร/กระบวนการที่สร0างคุณค$าและ
กระบวนการสนับสนุนไม$ชัดเจนว$ามีฐานข0อมูลประเภทใด (เพื่อให0ทราบถึงฐานข0อมูลที่สําคัญของส$วนราชการ
ผู0ที่จะใช0ข0อมูลฐานข0อมูลสามารถนําไปใช0ประโยชนได0และสะดวกในการค0นหาฐานข0อมูล)
- ระบบบริหารความเสี่ยงของฐานข0อมูลและสารสนเทศ ไม$มีการกําหนดแนวทางแก0ไขปeญหา
จากสถานการณต$าง ๆ ที่ชัดเจน
- การบริหารความเสี่ยงระบบฐานข0อมูลมีการกําหนดเปนมาตรการ แต$ไม$มีการจัดทําเปนแผนงานที่ชัดเจน
5) ทรัพยากรบุคคล
- มีแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล แต$ไม$มีการปฏิบัติตามแผน หรือไม$กําหนดทิศทางการ
พัฒนาบุคลากรให0ชัดเจน
- แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลไม$สอดคล0องกับยุทธศาสตร
- ไม$มีการกําหนดปeจจัยที่มีผลต$อความสุขหรือความผาสุก หรือมีกระบวนการหาปeจจัยความผาสุกแต$
การกําหนดปeจจัยความผาสุกขาดการวิเคราะหปeจจัยที่ชัดเจนและถูกต0องตามหลักวิชาการ
- ไม$ได0นําแผนการสร0างความก0าวหน0าของบุคลากรไปปฏิบัติ
- การประเมินผลการฝ‹กอบรมบุคลากร ไม$มีการประเมินความคุ0มค$า ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการฝ‹กอบรม
6) การจัดการกระบวนการ
- ไม$มีการวิเคราะหความสอดคล0องระหว$างกระบวนการกับพันธกิจ ยุทธศาสตร และความ
ต0องการของผู0รับบริการและผู0มีส$วนได0ส$วนเสีย
- ไม$มีข0อมูลการจัดทําข0อกําหนดกระบวนการ และตัวชี้วัดของกระบวนการสร0างคุณค$า และ
กระบวนการสนับสนุน
- การจัดทําข0อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการที่สร0างคุณค$าแสดงการวิเคราะหข0อกําหนดไม$
ครบถ0วนทั้ง 4 ด0าน (ความต0องการของผู0รับบริการและผู0มีส$วนได0ส$วนเสีย ข0อกําหนด0านกฎหมาย ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ และความคุ0มค$าของการลดต0นทุน)
- การกําหนดตัวชี้วัดกระบวนการที่สําคัญ ไม$สะท0อนผลลัพธจากการดําเนินงานหรือตอบสนอง
ความต0องการของผู0รับบริการ
- ขาดการติดตามประเมินตัวชี้วัดกระบวนการเพื่อนํามาปรับปรุงกระบวนการ
- แผนสํารองฉุกเฉินไม$เชื่อมโยงครอบคลุมในทุก ๆ ด0านตามพันธกิจ และขาดการดูแลระบบงาน
และบุคลากร ซึ่งควรทบทวนแผนสํารองฉุกเฉินอย$างสม่ําเสมอ เพื่อให0สามารถปฏิบัติงานได0อย$างต$อเนื่อง
3.2 ขอเสนอแนะ
1) เชิงนโยบาย
เนื่องจากเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หรือ PMQA จัดทําขึ้นโดยมีเจตนารมณเพื่อให0
เปนเครื่องมือผลักดันให0การพัฒนาระบบราชการมีประสิทธิภาพมากขึ้น เกณฑดังกล$าวจึงให0ความสําคัญใน
ทุกกระบวนการตั้งแต$การวางแผน การกําหนดนโยบายขององคกรและทิศทางการดําเนินงานขององคกรหรือ

การกําหนดยุทธศาสตร การถ$ายทอดและขับเคลื่อนยุทธศาสตรไปสู$การปฏิบัติ การติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการพัฒนาปรับปรุงระบบและกระบวนงานต$าง ๆ ให0ดีขึ้นอย$างต$อเนื่อง รวมทั้งกระบวนการ
ดังกล$าวจะสัมพันธหรือเกี่ยวข0อง ทั้งกับบุคลากรขององคกรในทุกระดับ ตั้งแต$ผู0บริหาร จนถึงผู0ปฏิบัติงาน และ
เกี่ยวข0องกับผู0รับบริการและผู0มีส$วนได0ส$วนเสีย นั่นคือความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ขึ้นอยู;กับบุคลากรทั้งหมดขององคกร
ดังนั้นผู0ขอรับการประเมิน จึงขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให0
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้
(1) องคกรและผู0บริหาร ควรให0ความสําคัญกับการพัฒนากระบวนงานตามพันธกิจอย$างจริงจัง
และต$อเนื่อง โดยปลูกฝeงเปนวัฒนธรรมในการทํางานขององคกร เพื่อให0ทุกกระบวนงานส$งผลต$อประสิทธิภาพ
ของการบริหารจัดการองคการในภาพรวม
(2) คณะทํางานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขององคกร ที่รับผิดชอบในแต$ละมิติ จะต0อง
มีการติดตามประเมินผล ทบทวนตัวชี้วัดในแต$ละมิติต$าง ๆ ที่เกี่ยวข0อง เพื่อนําไปปรับปรุงการดําเนินงานในทุก
กระบวนการให0มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถตอบสนองความต0องการของผู0รับบริการ และมุ$งสู$องคกรที่
เปนเลิศอย$างต$อเนื่อง
(3) ให0ความสําคัญกับทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะแผนการสร0างความก0าวหน0าของบุคลากร และ
ขับเคลื่อนหรือผลักดันให0เกิดผลที่เปนรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งจะสอดคล0องกับผลการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรที่ มีต$อองคกรของกรมฯ ที่ ผ$า นมา ที่ ผ ลการประเมิน อยู$ ในระดับ ประมาณ ๓.๐๐๘ คะแนน (จาก
คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) และสอดคล0องกับผลการประเมินส$วนราชการของสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ผลปรากฏว$า
หมวดที่ผลการดําเนินการในการตรวจรับรองของส$วนราชการที่ผ$านมา มีระดับคะแนนน0อยที่สุดคือ หมวด ๕
การมุ$งเน0นทรัพยากรบุคคล
2) เชิงปฏิบัติการ
(1) ผู0ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ จะต0องศึกษา รายละเอียดและ
ทําความเข0าใจเกณฑพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเปนอย$างดี มีการติดตามการปรับเปลี่ยนเกณฑดังกล$าว
อย$างใกล0ชิด รวมทั้งเข0าใจถึงวัตถุประสงคหรือเจตนารมณที่แท0จริงของเกณฑทั้งในภาพรวม และในแต$ละ
หมวด ตลอดจนจะต0องมีความรู0ความเข0าใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย และการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม$ เพื่อที่จะสามารถให0ข0อคิดเห็น ข0อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา นําไปสู$การ
พัฒนาองคกรที่เปนเลิศ มีความยั่งยืน และก0าวสู$สากล ตามเปvาประสงคของการพัฒนาต$อไป
(2) จัดกิจกรรม KM เพื่อสร0างความรู0 ความเข0าใจเกี่ยวกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
อย$ า งต$ อเนื่ องเพื่ อให0 บุ คลากรทั้ งองคกรได0 เ ห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ และมี ส$ ว นร$ ว มมากขึ้ น ซึ่ ง จะส$ ง ผลต$ อการ
ปฏิบัติงาน อันจะเกิดประโยชนและส$งผลต$อองคกรและผู0รับบริการโดยตรง
(3) ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการให0บริการประชาชนอย$างต$อเนื่องให0สอดคล0องกับความต0องการ
และความคาดหวัง โดยใช0ข0อมูลสารสนเทศของผู0รับบริการและผู0มีส$วนได0ส$วนเสียมาเปนแนวคิดในการพัฒนา
ซึ่งจะก$อให0เกิดความสัมพันธที่ดีกับผู0รับบริการและผู0มีส$วนได0ส$วนเสียด0วย

(4) จัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลให0ครอบคลุมในทุกมิติ และแผนการสร0างความก0าวหน0า
พร0อมทั้งดําเนินการขับเคลื่อนหรือผลักดันแผนดังกล$าวให0เกิดผลที่เปนรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งการดําเนินการ
ดังกล$าวจะส$งผลต$อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการขององคการในหมวด 5 การมุ$งเน0นทรัพยากร และ
ส$งผลต$อภาพรวมของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการขององคกรหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค0าในที่สุด
ดังที่กล$าวแล0วข0างต0นว$า ความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ขึ้นอยู$กับ
บุคลากรทั้ งหมดขององคกร ดั งนั้ น การพั ฒ นาคุ ณภาพการบริ ห ารจั ด การ จึ งควรอยู$ บ นพื้ น ฐานของการมี
ส$วนร$วมของบุคลากรอย$างทั่วถึง (Deployment) และจัดทําให0เปนระบบ (Systematic) พร0อมทั้งรักษาระบบ
ที่ดําเนินการอยู$ให0คงอยู$ต$อไปและมีการพัฒนาให0ดียิ่งขึ้น
---------------------------------

