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******************************************
1. การดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
PMQA คือ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality
Award: PMQA) เปนกรอบการบริหารจัดการองคการ ทีส่ ํานักงาน ก.พ.ร. ไดสงเสริมและสนับสนุนใหสวนราชการ
นําไปใชในการประเมินองคการดวยตนเองที่ครอบคลุมภาพรวมในทุกมิติ
เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให
เทียบเทามาตรฐานสากล โดยมุงเนนใหหนวยงานราชการปรับปรุงองคการอยางรอบดานและอยางตอเนื่อง ครอบคลุม
ทั้ง 7 หมวด ซึ่งมีแนวทางในดําเนินงานมาเปนเวลาไมนอยกวา 10 ป
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดรับรางวัล หมวด 1, 2, 4, 6 สิ่งสําคัญในการทําระบบ PMQA
เริ่มตนจากผูบริหารทุกระดับใหความสําคัญและสนับสนุน และเขาใจระบบเปนอยางดี และสามารถถายทอด
ความรูและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับได สงเสริม พัฒนา เพิ่มพูนความรูใ หบุคลากรที่รับผิดชอบในการ
ดําเนินงานระบบ PMQA เชน การอบรม ศึกษาดูงานหนวยงานตนแบบที่ไดรับรางวัลอยางตอเนื่อง เพื่อความ
ตอเนื่องและยั่งยืนของระบบผูบริหารระดับสูงควรกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรระยะยาว ตั้งแต 15-20 ป
สวนในการเขียน SAR บุคลากรที่รับผิดชอบ ตองมีความรูความเขาใจเกณฑแตละขอ ในแตละหมวด
เขาใจจุดออนจุดแข็งของหนวยงาน สามารถเลือกนําเสนอจุดเดนของหนวยงาน เพื่อใหหนวยงานผานเกณฑ
จนนําไปสูการไดรับรางวัล โดยตัวชี้วัดตองตอบสนองวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมองคกร โดยรวบรวมผลงานใน
อดีตที่มีคุณภาพ เขียนจากสิ่งที่ทําจริงพรอมยกตัวอยาง ในระยะแรกของการเริ่มทําควรศึกษาความพรอมของ
ตนเองหาจุดเดนของหนวยงาน เขาใจผลิตภัณฑและบริการตางๆ เพื่อขอรับการตรวจประเมินในบางหมวดที่
คิดวามีตนเองมีความพรอมมากที่สุดกอน ในปตอไปคอยพัฒนาในหมวดอื่นเพิ่มมากขึ้น โดยนําขอเสนอแนะ
จากกรรมการผูตรวจประเมินมาแกไขปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น โดยมีการนําเทคโนโลยีเขามาพัฒนาบริการใหสะดวก
รวดเร็วขึ้น ผูที่ดูแลรับผิดชอบตองเปนผูมีความอดทน พัฒนาตนเองตลอดเวลา และมีใจรักในงานที่ทํา
2. การดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สํานักงานจังหวัดนนทบุรี
PMQA คือ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของจังหวัดนนทบุรี ไดรับรางวัลหมวด 1 “การนํา
องคกร” ผูนําองคกรมีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ มีเปาหมายชัดเจน และการติดตามการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง ผูปฏิบัติงานพรอมปฏิบัติงานตามที่ผูบริหารสั่งการทุกเวลา มีการนําเทคโนโลยีมาปรับใชกับ

งานบริการใหมีความสะดวกรวดเร็ว รวมถึงบริการเชิงรุกนอกสถานที่ บุคลากรตองมีการพัฒนาตนเองใหมี
ความรูมากกวา 1 อยาง เพื่อเชื่อมโยมความรูสาขาอื่น ที่สําคัญมีผูเชี่ยวชาญในการใหความรูและเชื่อมโยง
ประสานงานขอมูลจากหนวยงานตางๆ โดยแตงตั้งบุคลากรทุกหนวยงานที่เกี่ยวของเปนคณะทํางาน ในการ
รวบรวมขอมูล เพื่อรองรับการตรวจประเมิน บุคลากรตองพัฒนาตนเอง
3. เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ” (EdPEx) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
EdPEx ยอมาจาก “Education Criteria for Performance Excellence” หรือ“เกณฑคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการดําเนินงาน EdPEx มาตั้งแตป
2557 โดยสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัตินโยบายและแผนการขับเคลื่อน EdPEx มีนโยบายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสูความเปนเลิศ ป 2557-2561 กําหนดเปนกลยุทธเริ่มจากขั้นตอนการสื่อสาร สรางความตระหนัก
ใหผูบริหาร สรางตนแบบ สรางทีมผูเชี่ยวชาญ ปรับเปลี่ยนระบบ
ปญหาระยะแรก ไดแก ผูบริหารไมใหความสําคัญกับระบบ EdPEx
บุคลากรยังไมสามารถ
ปรับเปลี่ยนกรอบแนวคิดจากระบบประกันแบบเดิม IQA มาเปน EdPEx ได ยังขาดความรูความเขาในระบบ
EdPEx ไมเขาใจเกณฑในระบบใหม การใหอํานาจการบริหารงาน EdPEx ยังไมชัดเจน ขาดบุคลากรที่มี
ความรูความเขาใจระบบ EdPEx ในระยะ 1 ป แรกจึงไมประสบผลสําเร็จ
เพราะฉะนั้นหัวใจสําคัญในการที่จะดําเนินการใหระบบ EdPEx บรรลุไดนั้น ผูบริหารทุกระดับตองให
ความสําคัญสนับสนุน สงเสริม เรียนรูอยางตอเนื่อง และสื่อสารสรางความเขาใจกับบุคลากรใหมีความเขาใจ
ตรงกัน กําหนดเปาหมายและทิศทางใหชัดเจนเพื่อพัฒนาคุณภาพสูความเปนเลิศ
ระยะตอมาจึงเนนไปที่การผลิตผูเชี่ยวชาญที่มีความรูความสามารถในการตรวจประเมิน ใหมีจํานวน
มากยิ่งขึ้น และปรับเปลี่ยนไปเปนพี่เลี้ยงใหคณะหนวยงานตางๆ ในการอบรมใหความรูเกี่ยวกับเครื่องมือการ
บริหารงานตามเกณฑ EdPEx จนเกิดเปนโครงการเพาะบม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีเปาหมายการตรวจประเมินหมวด 2, 5 ในป 2562 และทุกหมวดในป
2563 ซึ่งคณะหนวยงานไดจัดทําทีมในการดําเนินงานระบบ EdPEx เชน สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร เปนหนวยงานนํารองในการดําเนินงาน มีการจัดเตรียมผูเชี่ยวชาญเปนที่ปรึกษาในแตละหมวด
มีผลการดําเนินงานพัฒนามาเปนลําดับ
ขอเสนอแนะในการทํา SAR โดยเฉพาะในหมวด 6 ระบบการปฏิบัติงาน ควรนําเสนอกระบวนการ
หลักๆ เดนๆ บางขบวนการ ที่ตอบสนองความตองการของผูใชบริการไดรวดเร็ว ถูกตอง เกิดความพึงพอใจ
สรุป
PMQA การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มุงเนนการมีสวนรวม
EdPEx เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ มุงเนนสูค วามเปนเลิศ
ระบบประกันคุณภาพทั้ง 2 ระบบ หัวใจสําคัญในการดําเนินงานใหสําเร็จได ผูบริหารทุกระดับตอง
ใหความสําคัญ เรียนรู สงเสริมและสนับสนุน กํากับติดตามดูแลอยางใกลชิด สรางความเขาใจกับบุคลากร

ถึงเหตุผลความจําเปนในการเปลี่ยนแปลงของสังคมปจจุบัน เพื่อความยั่งยืนของระบบ
ควรกําหนดไวใน
แผนพัฒนาหนวยงานระยะยาว
ปญหาสําคัญอีกประการหนึ่งในการปรับเปลี่ยนระบบ EdPEx คือ “คน” ปญหามีอยู 2 ประเด็น คือ
“ทําไมได” กับ “ไมอยากทํา” บุคลากรทุกคนควรตระหนักถึงการปรับเปลี่ยนตนเองในยุคของการแขงขันใน
ปจจุบัน องคกรและตนเองจะอยูรอดไดอยางไร “จะปรับเปลี่ยนตนเอง หรือจะใหคนอื่นมาเปลี่ยน”
สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ทีมที่ดําเนินการเกี่ยวกับระบบ EdPEx ควรเปนทีมเดิมที่ดําเนินงานมา
ตั้งแตตน ที่หนวยงานคัดเลือก วางแผน สงเสริม และพัฒนา จนมีความรูค วามเขาใจระบบ EdPEx เปนอยางดี
ไมควรปรับเปลี่ยนทีมงานที่ดําเนินการ เพื่อความตอเนื่อง การคัดเลือกคนที่มีใจรักในงานนี้ มีหัวใจ EdPEx
จะสงผลใหระบบจะประสบผลสําเร็จ และยั่งยืนตลอดไป
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเริ่มขอรับการประเมิน EdPEx ในหมวด 1, 2, 6 โดยมีคณะวิทยาศาสตร
สุขภาพและวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ที่ขอรับการตรวจประเมินในป 2562 สวนคณะ/สํานักฯ หนวยงานที่
เหลือ จะขอรับการตรวจประเมินในป 2563

