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1. การดําเนินงานการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

PMQA คือ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality
Award: PMQA) เปนกรอบการบริหารจัดการองคการ ท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. ไดสงเสริมและสนับสนุนใหสวนราชการ
นําไปใชในการประเมินองคการดวยตนเองท่ีครอบคลุมภาพรวมในทุกมิติ เพ่ือยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให
เทียบเทามาตรฐานสากล โดยมุงเนนใหหนวยงานราชการปรับปรุงองคการอยางรอบดานและอยางตอเนื่อง ครอบคลุม
ท้ัง 7 หมวด  ซึ่งมีแนวทางในดําเนินงานมาเปนเวลาไมนอยกวา 10 ป

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดรับรางวัล หมวด 1, 2, 4, 6 สิ่งสําคัญในการทําระบบ PMQA
เริ่มตนจากผูบริหารทุกระดับใหความสําคัญและสนับสนุน และเขาใจระบบเปนอยางดี และสามารถถายทอด
ความรูและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับได สงเสริม พัฒนา เพ่ิมพูนความรูใหบุคลากรท่ีรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานระบบ PMQA เชน การอบรม ศึกษาดูงานหนวยงานตนแบบท่ีไดรับรางวัลอยางตอเนื่อง เพ่ือความ
ตอเนื่องและยั่งยืนของระบบผูบริหารระดับสูงควรกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรระยะยาว ตั้งแต 15-20 ป

สวนในการเขียน SAR บุคลากรท่ีรับผิดชอบ ตองมีความรูความเขาใจเกณฑแตละขอ ในแตละหมวด
เขาใจจุดออนจุดแข็งของหนวยงาน  สามารถเลือกนําเสนอจุดเดนของหนวยงาน  เพ่ือใหหนวยงานผานเกณฑ
จนนําไปสูการไดรับรางวัล โดยตัวชี้วัดตองตอบสนองวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมองคกร โดยรวบรวมผลงานใน
อดีตท่ีมีคุณภาพ เขียนจากสิ่งท่ีทําจริงพรอมยกตัวอยาง ในระยะแรกของการเริ่มทําควรศึกษาความพรอมของ
ตนเองหาจุดเดนของหนวยงาน เขาใจผลิตภัณฑและบริการตางๆ เพ่ือขอรับการตรวจประเมินในบางหมวดท่ี
คิดวามีตนเองมีความพรอมมากท่ีสุดกอน ในปตอไปคอยพัฒนาในหมวดอ่ืนเพ่ิมมากข้ึน โดยนําขอเสนอแนะ
จากกรรมการผูตรวจประเมินมาแกไขปรับปรุงใหดียิ่งข้ึน โดยมีการนําเทคโนโลยีเขามาพัฒนาบริการใหสะดวก
รวดเร็วข้ึน ผูท่ีดูแลรับผิดชอบตองเปนผูมีความอดทน  พัฒนาตนเองตลอดเวลา และมีใจรักในงานท่ีทํา

2. การดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สํานักงานจังหวัดนนทบุรี
PMQA คือ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของจังหวัดนนทบุรี ไดรับรางวัลหมวด 1 “การนํา

องคกร” ผูนําองคกรมีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ  มีเปาหมายชัดเจน  และการติดตามการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง  ผูปฏิบัติงานพรอมปฏิบัติงานตามท่ีผูบริหารสั่งการทุกเวลา มีการนําเทคโนโลยีมาปรับใชกับ



งานบริการใหมีความสะดวกรวดเร็ว รวมถึงบริการเชิงรุกนอกสถานท่ี  บุคลากรตองมีการพัฒนาตนเองใหมี
ความรูมากกวา 1 อยาง เพ่ือเชื่อมโยมความรูสาขาอ่ืน ท่ีสําคัญมีผูเชี่ยวชาญในการใหความรูและเชื่อมโยง
ประสานงานขอมูลจากหนวยงานตางๆ โดยแตงตั้งบุคลากรทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของเปนคณะทํางาน ในการ
รวบรวมขอมูล เพ่ือรองรับการตรวจประเมิน  บุคลากรตองพัฒนาตนเอง

3. เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการท่ีเปนเลิศ” (EdPEx) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
EdPEx ยอมาจาก “Education Criteria for Performance Excellence” หรือ“เกณฑคุณภาพ

การศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการดําเนินงาน EdPEx มาตั้งแตป
2557 โดยสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัตินโยบายและแผนการขับเคลื่อน EdPEx มีนโยบายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสูความเปนเลิศ ป 2557-2561 กําหนดเปนกลยุทธเริ่มจากข้ันตอนการสื่อสาร สรางความตระหนัก
ใหผูบริหาร สรางตนแบบ สรางทีมผูเชี่ยวชาญ ปรับเปลี่ยนระบบ

ปญหาระยะแรก ไดแก ผูบริหารไมใหความสําคัญกับระบบ EdPEx บุคลากรยังไมสามารถ
ปรับเปลี่ยนกรอบแนวคิดจากระบบประกันแบบเดิม IQA มาเปน EdPEx ได ยังขาดความรูความเขาในระบบ
EdPEx ไมเขาใจเกณฑในระบบใหม  การใหอํานาจการบริหารงาน EdPEx ยังไมชัดเจน ขาดบุคลากรท่ีมี
ความรูความเขาใจระบบ EdPEx ในระยะ 1 ป แรกจึงไมประสบผลสําเร็จ

เพราะฉะนั้นหัวใจสําคัญในการท่ีจะดําเนินการใหระบบ EdPEx บรรลุไดนั้น  ผูบริหารทุกระดับตองให
ความสําคัญสนับสนุน สงเสริม เรียนรูอยางตอเนื่อง  และสื่อสารสรางความเขาใจกับบุคลากรใหมีความเขาใจ
ตรงกัน  กําหนดเปาหมายและทิศทางใหชัดเจนเพ่ือพัฒนาคุณภาพสูความเปนเลิศ

ระยะตอมาจึงเนนไปท่ีการผลิตผูเชี่ยวชาญท่ีมีความรูความสามารถในการตรวจประเมิน ใหมีจํานวน
มากยิ่งข้ึน  และปรับเปลี่ยนไปเปนพ่ีเลี้ยงใหคณะหนวยงานตางๆ ในการอบรมใหความรูเก่ียวกับเครื่องมือการ
บริหารงานตามเกณฑ EdPEx จนเกิดเปนโครงการเพาะบม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีเปาหมายการตรวจประเมินหมวด 2, 5 ในป 2562 และทุกหมวดในป
2563 ซึ่งคณะหนวยงานไดจัดทําทีมในการดําเนินงานระบบ EdPEx เชน สํานกัหอสมุดมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร  เปนหนวยงานนํารองในการดําเนินงาน  มีการจัดเตรียมผูเชี่ยวชาญเปนท่ีปรึกษาในแตละหมวด
มีผลการดําเนินงานพัฒนามาเปนลําดับ

ขอเสนอแนะในการทํา SAR โดยเฉพาะในหมวด 6 ระบบการปฏิบัติงาน  ควรนําเสนอกระบวนการ
หลักๆ เดนๆ บางขบวนการ ท่ีตอบสนองความตองการของผูใชบริการไดรวดเร็ว ถูกตอง เกิดความพึงพอใจ

สรุป
PMQA การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มุงเนนการมีสวนรวม
EdPEx เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการท่ีเปนเลิศ มุงเนนสูความเปนเลิศ
ระบบประกันคุณภาพท้ัง 2 ระบบ หัวใจสําคัญในการดําเนินงานใหสําเร็จได  ผูบริหารทุกระดับตอง

ใหความสําคัญ เรียนรู สงเสริมและสนับสนุน กํากับติดตามดูแลอยางใกลชิด สรางความเขาใจกับบุคลากร



ถึงเหตุผลความจําเปนในการเปลี่ยนแปลงของสังคมปจจุบัน เพ่ือความยั่งยืนของระบบ ควรกําหนดไวใน
แผนพัฒนาหนวยงานระยะยาว

ปญหาสําคัญอีกประการหนึ่งในการปรับเปลี่ยนระบบ EdPEx คือ “คน” ปญหามีอยู 2 ประเด็น คือ
“ทําไมได” กับ “ไมอยากทํา” บุคลากรทุกคนควรตระหนักถึงการปรับเปลี่ยนตนเองในยุคของการแขงขันใน
ปจจุบัน องคกรและตนเองจะอยูรอดไดอยางไร “จะปรับเปลี่ยนตนเอง  หรือจะใหคนอ่ืนมาเปลี่ยน”

สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ทีมท่ีดําเนินการเก่ียวกับระบบ EdPEx ควรเปนทีมเดิมท่ีดําเนินงานมา
ตั้งแตตน ท่ีหนวยงานคัดเลือก วางแผน สงเสริม และพัฒนา จนมีความรูความเขาใจระบบ EdPEx เปนอยางดี
ไมควรปรับเปลี่ยนทีมงานท่ีดําเนินการ เพ่ือความตอเนื่อง การคัดเลือกคนท่ีมีใจรักในงานนี้ มีหัวใจ EdPEx
จะสงผลใหระบบจะประสบผลสําเร็จ และยั่งยืนตลอดไป

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเริ่มขอรับการประเมิน EdPEx ในหมวด 1, 2, 6 โดยมีคณะวิทยาศาสตร
สุขภาพและวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ท่ีขอรับการตรวจประเมินในป 2562 สวนคณะ/สํานักฯ หนวยงานท่ี
เหลือ จะขอรับการตรวจประเมินในป 2563


