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	 กรมควบคุมโรคเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีภารกิจหลักในการเฝ้าระวัง	
ป้องกัน	ควบคุม	ประสานความร่วมมือกับเครือข่าย	ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการควบคุม
ป้องกันโรคและภัยสุขภาพ	 เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพดี	 ภายใต้วิสัยทัศน์	 “ประชาชนได้รับการป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับมาตรฐานสากล	ภายในปี	2580”	ตั้งแต่	 ปี	2561	 เป็นต้นมา	 ได้เพ่ิม
นโยบายการพัฒนากรมควบคุมโรคให้เข้าสู่ระบบราชการ	 4.0	 ที่มุ่งเน้นการทำางานร่วมกันทุกภาคส่วน	
(Collaboration)	สร้างนวัตกรรม	(Innovation)	และปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล	(Digitalization)	
 

เมื่อสถานการณ์ของโลกมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่	 จึงต้องปรับตัวเพ่ือขับเคลื่อนองค์กรแห่ง
นวัตกรรมสู่การควบคุมโรคในชีวิตปกติวิถีใหม่ที่ยั่งยืน	(Driving	Innovation	toward	Sustainably	
New	normal	of	Disease	Control)	ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสู่ระบบราชการ	4.0	ใน	3	มิติ 
คือ	มิติระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน	(Open	&	Connected	Government)	มิติระบบ
ราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง	 (Citizen	–	Centric	Government)	 และมิติระบบราชการที่มี
ขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย	 (Smart	&	High-Performance	Government)	 จึงทำาให้กรมควบคุมโรค 
มีความพร้อมในการขอรับการประเมินและได้รับรางวัลเลิศรัฐ	 สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	
ตามเกณฑ์การประเมินระบบราชการ	4.0	(PMQA	4.0)	
 

หนังสือเล่มน้ี	 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	 ได้รวบรวมเรียบเรียงความเป็นมาของการดำาเนินงานขับเคล่ือน
กรมควบคุมโรคสู่ระบบราชการ	 4.0	 ต้ังแต่ระดับนโยบายโดยผู้บริหารของกรมควบคุมโรค	 ระดับนำานโยบาย
ไปถ่ายทอดสู่หน่วยงานของผู้อำานวยการทั้งในส่วนกลาง	 และสำานักงานป้องกันควบคุมโรค	 ตลอดจน
หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานบริหารจัดการภาครัฐที่มีผลงานเด่น	 มาไว้เป็นบทเรียนสำาหรับแนวทาง	
วิธีการ	พัฒนาหน่วยงานที่จะเป็นประโยชน์กับงานพัฒนาองค์กรต่อไปในอนาคต

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ธันวาคม	2564
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นายแพทย ์
สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย  
อธิบดีกรมอนามัยปี	2564	-	ปัจจุบัน
(อธิบดีกรมควบคุมโรค	ปี	2561	-	2563)

นพ.สุวรรณชัย	ได้วางกรอบการพัฒนากรมเข้า 
สู่ระบบราชการ	4.0	โดยมุ่งเน้นการทำางานท่ีสานพลัง 
ทุกภาคส่วน	 (Collaboration)	 สร้างนวัตกรรม	
(Innovation)	 และปรับเข้าสู ่ความเป็นดิจ ิท ัล  
(Digitalization)	 ปรับปรุงวิธีการทำางานให้เหมาะสมกับ 
สถานการณ์ปัจจุบัน	 เพ่ือยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติ
งานของกรมให้ก้าวทันตามกระแสการเปล่ียนแปลง 
สู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้	 โดยในปี	2563  
ได้ประกาศนโยบายในการขับเคล่ือนกรมในการเป็นระบบ
ราชการ	4.0	และได้วางนโยบายในการขับเคลื่อน 
การดำาเนินงานการบริหารจัดการภาครัฐ	(Public	Sector 
Management	 Quality	 Award:	 PMQA)	 มีการ
ติดตามเป็นระยะ	ผ่านการประชุมผู้บริหารกรมรวมท้ัง
ได้แต่งตั้งรองอธิบดี	เป็นประธานคณะอนุกรรมการ
ดำาเนินการพัฒนาระบบราชการ	(CCO)	เพ่ือติดตาม
การดำาเนินงานพัฒนาระบบราชการ	 ตัวชี้วัดต่าง	 ๆ 
การกำากับดูแลองค์การที่ดี	 (OG)	 การดำาเนินงาน 
การบริหารจัดการภาครัฐ	(PMQA)	การปรับบทบาท
ภารกิจโครงสร้าง	และเรื่องสำาคัญต่าง	ๆ	ซึ่งทำาให้
กรมได้รับรางวัลคุณภาพมากมาย	อาทิ	รางวัลเลิศรัฐ 
สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	(PMQA	4.0) 

รางวัลเลิศรัฐ	 สาขาบริการภาครัฐ	 และรางวัล 
เลิศรัฐ	สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมท่ีเป็นเคร่ือง 
การันตีความสำา เ ร็จการบริหารจัดการภาครัฐ	
(PMQA)	รวมท้ังการเป็นผู้นำาองค์การในหมวด	1

นพ.สุวรรณชัย	 ได้กล่าวว่า	 “ผมได้สนับสนุน 
กระบวนการทำางาน	 และงบประมาณการบริหารจัดการ
ภาครัฐ	 (PMQA)	 ให้เกิดประสิทธิภาพคล่องตัว  
รวมท้ังได้ให้แนวทางบริหารจัดการการทำางานให้มี
ประสิทธิภาพ”	

อีกท้ังปัจจัยความสำาเร็จท่ีเป็นความโชคดีของ
กรมที่เราทำางานกันมาอย่างต่อเนื่อง	จากการที่เรามี
วัฒนธรรมองค์กร	มีความเป็นครูบาอาจารย์	มีความ
เป็นพ่ีเป็นน้อง	ที่สำาคัญเรามีเครือข่ายทั้งในประเทศ	
และต่างประเทศ	ตรงนี้ก็เป็นจุดแข็งว่า	เวลาเราเจอ
เหตุการณ์	 เราสามารถดึงความเชี่ยวชาญทั้งใน 
ตัวบุคคลและท่ีอยู่ในระบบงานออกมาใช้ในการรับมือกับ
ปัญหาได้	 แต่ก็มีปัญหาอุปสรรคท่ีควรปรับปรุงแก้ไข
เพ่ือให้การดำาเนินการตาม	 PMQA	 สามารถดำาเนิน
ต่อไปได้อย่างราบร่ืน	 คือ	 ต้องขับเคล่ือนการบริหาร
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จัดการภาครัฐ	 (PMQA)	 ให้ท่ัวถึงท้ังองค์การ	 แต่
เนื่องจากกรมเป็นกรมวิชาการ	มีภารกิจที่สำาคัญ
หลายอย่างในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	
รวมทั้งมีหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค	 
จึงทำาให้การขับเคล่ือนองค์กรต้องประกาศเป็นนโยบาย
อย่างชัดเจน	 และส่ือสารผ่านช่องทางต่าง	 ๆ	 เพ่ือให้
บุคลากรท่ัวท้ังกรมได้ทราบ”

กรมมีแผนการยกระดับสู ่ระบบราชการ	4.0	 
เป็นเร่ืองท่ีบุคลากรภายในกรมทุกคนควรมีส่วนร่วม 
ในการขับเคล่ือน	 โดยมีแนวความคิดของผู้นำาองค์การ
ที่มีเป้าหมายที่ชัดเจน	 มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล	 นำาพา
ผู้ตามให้ก้าวไปข้างหน้า	 และสร้างความร่วมมือให้ทุกคน
สามารถบรรลุเป้าหมายสู่ความสำาเร็จได้	ได้แก่

ใช้ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	(Digital	
literacy)	 ท่ีมุ่งเน้นกระตุ้นสนับสนุนให้เกิดทักษะ 
ด้านดิจิทัล	สามารถท่ีจะนำาเทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการ
ทำางาน	หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัย	และ 
มีประสิทธิภาพ

01Motivation Learning 
Digital Skills 

การสร้างบรรยากาศท่ีเหมาะกับการทำางาน	การสร้าง 
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อต่อการสร้างความคิด	ที่นำาไปสู่
นวัตกรรมใหม่	ๆ 	ช่วยเพ่ิม	Productivity	การทำางาน
ของบุคลากรกรม	 รวมทั้งการเตรียมปรับรูปแบบ 
การให้บริการ	ด้วยการ	Re-Design	Re-think	Re-treat 
ท่ีเอ้ือต่อกลุ่มเป้าหมาย	

02Creating & Inspiring 
Environment 

Coworking Space 

การผลักดันงานวิจัย	และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ 
เชิงพาณิชย์	 ไม่มุ่งเน้นการแสวงหาผลกำาไร	 แต่เน้น 
การก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับ
บริการท่ีมีคุณภาพท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	
เช่น	นวัตกรรมรองเท้าเพ่ือสุขภาพ,	DDC	–	Care	
และ	AI	ชุดตรวจ	เป็นต้น

03Transform Innovation 
to Nonprofit 

Commercialization 

การจะพัฒนาองค์การให้มีการสานพลังทุกภาคส่วน 
มีการสร้างนวัตกรรม	 และปรับเข้าสู ่ความเป็น 
ดิจิทัล	น้ัน	นพ.สุวรรณชัย	มองว่า	“กรมควรกำาหนด
นโยบายด้านการทำางานท่ีเช่ือมโยงกัน	ส่ือสารและเปิดเผย 
ข้อมูลสู่สาธารณะให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้
ทราบและม่ันใจต่อการบริหารงานท่ีโปร่งใส	 ในด้าน 
การสานพลังเครือข่าย	 ได้ขับเคล่ือนงานด้านการป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	ผสานพลังร่วมกับเครือข่าย
ที่สำาคัญในการวางมาตรการ	 สร้างการมีส่วนร่วม 
พัฒนาความเข้มแข็งและสร้างสัมพันธภาพที่ดี	 และ
ด้านสุดท้าย	ด้านการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางต้อง 
ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของ
ประชาชนผู้รับบริการ	 มีการบูรณาการการทำางาน 
ในระดับชุมชน	 ทำาให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
พึงพอใจต่อการบริการต่าง	ๆ	เพ่ิมมากข้ึน”
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นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี   
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

กรมมีนโยบายมุ่งเน้นการดำาเนินงานพัฒนากรม 
ไปสู่	DDC	4.0	 (SMART	DDC)	 โดยมีประชาชน 
เป็นศูนย์กลาง	ดำาเนินการกวาดล้าง	กำาจัด	ควบคุมโรค 
ตามภารกิจที่สำาคัญ	 กรมจึงได้ประกาศนโยบาย 
การพัฒนากรมฯ	เข้าสู่ระบบราชการ	4.0	โดยมุ่งเน้น 
ก า ร ทำ า ง า น ที่ ส า น พ ลั ง ทุ ก ภ า ค ส่ ว น 
(Collaboration) สร้างนวัตกรรม (Innovation)  
และปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (Digitalization) 
รวมท้ังการขับเคล่ือนงานพัฒนากำาลังคน	วิจัยนวัตกรรม 
และดิจิทัล	เพ่ือสร้างความเชี่ยวชาญที่สามารถเทียบ
กับองค์กรช้ันนำาต่าง	ๆ	ได้	ตลอดจนมุ่งเน้นท่ีจะพัฒนา 
ระบบป้องกันควบคุมโรค	ซ่ึงตอบสนองความต้องการ 
และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางอาศัยความรู้ 	
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นแรงขับเคลื่อนให้การ
ทำางานประสบผลสำาเร็จ

ในฐานะรองอธิบดีกรม		นพ.ปรีชา	กล่าวว่า	“กรมได้ 
สนับสนุนเรื่ องงบประมาณในการบริหารจัดการ	 
และสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในการส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง	ๆ 	เพ่ือสนับสนุน 
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ ส ร้ า ง ค ว า ม เ ข้ ม แ ข็ ง 
ให้กับหน่วยงาน	 ส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัยของบุคลากรนำาไปสู่การสร้าง

นวัตกรรมภายในองค์การอย่างต่อเนื่อง”

ตลอดระยะเวลา	3	ปี	กรมในฐานะหน่วยงานหลัก 
ในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ 
ได้ดำาเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและ 
ภัยสุขภาพ	เพ่ือให้ประชาชนได้รับการป้องกัน	ควบคุมโรค 
และภัยสุขภาพระดับมาตรฐานสากล	 ภายในปี	 2580 
ดำาเนินการภายใต้แผนพัฒนาด้านการป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ	 ระยะ	 20	 ปี	
(พ.ศ.	2561-2580)	ซึ่งเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ	20	ปี	และในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	ได้มี 
นโยบายการพัฒนากรมเข้าสู ่ระบบราชการ	 4.0	 
โดยภาครัฐต้องเป็นท่ีพ่ึงของประชาชนและเช่ือถือไว้ใจได้	
(Credible	&	Trusted	Government)	

การดำาเนินงานตลอดมาของกรมประสบความ
สำาเร็จเป็นที่ประจักษ์	 สอดคล้องกับคำากล่าวของ 
นพ.ปรีชา	 ที่ว่า	 “กรมยึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือ 
ประโยชน์สุขของประชาชน	เพ่ือรองรับต่อยุทธศาสตร์
ประเทศไทย	 4.0	 รวมทั้งหน่วยงานส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคได้ร่วมมือพัฒนาผลงานคุณภาพต่าง	ๆ  
จนเป็นท่ีประจักษ์	โดยผลงานท่ีสร้างความภาคภูมิใจ 
ของกรม คือ รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพ 
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การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) ใน ปี 2563”  
ร ว ม ทั้ ง ก า ร มุ ่ ง มั่ น ขั บ เ ค ลื่ อ น น โ ย บ า ย 
การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
อย่างต่อเน่ือง	 และมีการกำากับติดตามผลการดำาเนินงาน 
การปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานในด้านต่าง	 ๆ
อย่างเป็นระบบ”

แต่ทั้งนี้การจะขับเคลื่อน	PMQA	ต่อไประยะยาว 
ในอนาคต	นพ.ปรีชา	มองว่า	“กรมต้องมีการปรับตัวให้
ทันต่อสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว	 ปัจจัยท่ี 
มีส่วนสำาคัญในการขับเคลื่อนองค์การ	คือ	การสาน 
พลังจากทุกภาคส่วนโดยมีบุคลากรเป็นฟนัเฟอืง 
ทำาให้กรมต้องมีการจัดการพัฒนาสร้างความพร้อม
ทั้งด้านคุณภาพการบริหารจัดการและด้านความ
เป็นเลิศทางวิชาการ	 เพ่ือส่งมอบผลงานคุณภาพ 
ที่มีคุณค่าให้แก่ประชาชนต่อไป	และผมมองว่าปัญหา 
อุปสรรคในการดำาเนินงาน	คือ	การค่อย	ๆ 	ปรับระบบ 
การดำาเนินงานของกรมให้เป็นระบบราชการ	4.0	 
โดยต้องสื่อสารการเป็นระบบราชการ	 4.0	 ให้ทั่วถึง 
ท้ังองค์การ	ต้องปรับทัศนคติบุคลากรกรมเน่ืองจาก
กรมมีหลายเจนเนอเรชั่น	 และนำาระบบดิจิทัลเข้ามาใช้
ในการทำางานให้มากขึ้นแทนระบบเอกสารเดิม	ๆ”	

นอกจากนี้	 ผลงานของกรมที่แสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพของการให้บริการที่ได้รับการยอมรับ
จากประชาชนในระดับประเทศแล้ว	 ยังเป็นการสร้าง
ขวัญกำาลังใจในการปฏิบัติงาน	 และสามารถเป็น 
แบบอย่างท่ีดีให้กับหน่วยงานอ่ืน	 และในปีถัดไปกรมจะ 
ดำาเนินการปรับปรุงองค์กรในการทำางานให้เกิด 
ความต่อเน่ือง	และยกระดับงานคุณภาพในเร่ืองการขับเคล่ือน 
สู่ระบบราชการ	4.0	ด้วยเครื่องมือการบริหารจัดการ 
ภาครัฐ	 PMQA	 4.0	 และผลักดันให้ทุกหน่วยงาน
ภายในสังกัดพัฒนายกระดับ	 และมุ่งเน้นการสร้าง
แนวทางการปฏิบัติงานท่ีสำาคัญอย่างเป็นระบบ		
ทั้งนี้กรมจะมุ ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 เพ่ือให้ 
ประชาชนได้รับการปกป้องคุ้มครองจากโรคและ 
ภัยสุขภาพอย่างยั่งยืนต่อไป
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ก�รถ่�ยทอดนโยบ�ย
สู่ก�รปฏิบัติ
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แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์   
ผู้อำานวยการสำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	8	อุดรธานี

“PMQA”	 เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการดำาเนินงานท้ังตามแนวนโยบายและดำาเนินงาน
ใน	 Program	 ของกรม	 ในระดับ	 National	 และ 
ในระดับพ้ืนที่มีความชัดเจน	 และเป็นรูปธรรมที่จะ 
สนับสนุนการขับเคล่ือนประเด็นสำาคัญต่าง	ๆ	กล่าวคือ

1.	การสนับสนุนในเชิงนโยบาย	ยุทธศาสตร์	และ
กลยุทธการดำาเนินงาน
 

2.	 การสนับสนุนแนวทาง	 กลวิธี	 การส่งเสริม
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	 เพ่ือนำามาช่วยในการสื่อสาร
และปฏิบัติงาน
 

3.	การสนับสนุนให้มีการติดตาม	ประเมินผล	และ
ปรับปรุงกระบวนการการดำาเนินงาน

จากประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมาสังเกตพบว่า
หน่วยงานในกรมมีการนำาหลักการ	PMQA	มาใช้เป็น 
รูปธรรมมากขึ้น เ พ่ือการปรับปรุงพัฒนาและ
บุคลากรมีความเข้าใจในการใช้	PMQA	 เป็นเคร่ืองมือ 
ในการดำาเนินงานเชิงระบบและในแผนงาน	 โครงการ 
ต่าง	ๆ	มากข้ึน	โดยการดำาเนินงานท่ีประสบผลสำาเร็จน้ัน
ต้องอาศัย

1.	การนำาองค์กร	โดยเฉพาะผู้นำาสูงสุดและ 
ถ่ายระดับมาถึงหน่วยงานทุกระดับ	โดยการขับเคล่ือน 
ท่ีกำาหนดเป็นวาระสำาคัญขององค์กร	(Priority)	 
โดยมีแนวคิดในการปรับปรุงและพัฒนางานเป็นหลัก
สำาคัญ
 

2.	การติดตามจากระดับนโยบายที่ชัดเจน  
เป็นรูปธรรม	โดยผู้ท่ีเก่ียวข้องท้ังระดับส่วนกลาง 
และระดับภูมิภาค
 

3.	การมีความต่อเน่ืองในการพัฒนา	PMQA	
ขององค์กรโดยกรมมีการสนับสนุนต่อเน่ืองในระยะ	
3	ปี	ท่ีผ่านมา
 

4.	การยกย่อง	และสร้างขวัญกำาลังใจให้หน่วยงาน 
ในระดับปฏิบัติ

ท้ังน้ีการดำาเนินงานตามแนวทาง	 PMQA	 ในบาง
โครงการอาจไม่บรรลุผลหรือขาดความต่อเนื่อง 
ในการดำาเนินงาน	 ซึ่งอาจมาจากปัจจัยเกี่ยวข้อง 
ท้ังภายนอกและภายใน	ปัจจัยภายนอก	เช่น	สถานการณ์ 
ที่มีผลเอื้อหรือส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน	
ภาวะการณ์เกิดโรคระบาด	อาจจะส่งผลในภาพ 
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ข่าวสาร	ได้ง่ายและสามารถให้ข้อเสนอ 
เพ่ือปรับปรุง	พัฒนางานได้หลายช่องทาง	โดยใช้
โอกาสของการมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในยุคน้ี 

02จัดระบบให้เครือข่�ย
ส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูล 

แนวทาง	หรือ	best	practice	สู่สาธารณะ	
หรือให้ถึงหน่วยงานท่ีใช้ประโยชน์โดยตรง	และ	

03ขย�ยและใช้ประโยชน์จ�ก
องค์คว�มรู้ 

ให้มีการใช้	PMQA	เป็นเคร่ืองมือในการ
ดำาเนินงานเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา

04พัฒน�กำ�ลังคนทั้งด้�น
องค์คว�มรู้และเชิงระบบ 

เพ่ือการพัฒนางาน	ท้ังจาก	Stakeholder 
ในระดับเดียวกัน	 เครือข่ายต่าง	 ๆ	 กลุ่มท่ัวไป
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ	 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ	 และ
ภาคประชาชน	 จะช่วยทำาให้การดำาเนินงานได้รับ
การตอบรับและตอบสนองได้ตรงกับปัญหาได้
เฉพาะมากข้ึน	

01เน้นก�รรับฟงัช่องว่�ง
และข้อเสนอ 

การประเมนิตดิตามไมไ่ดต้ามแผนงาน	ปัจจยัภายในม ี
ข้อจำากัดในด้านงบประมาณอาจจะทำาให้แผนงาน	
โครงการไม่ ได้ขยายผลเท่าที่ควรอาจไม่บรรลุ
ประสิทธิผลที่ตั้งเป้าหมายไว้	ดังนั้นจึงต้องมีการ 
ขับเคลื่ อนแนวความคิด	 PMQA	 ในระยะยาว	 
การวิเคราะห์สถานการณ์และบริบทท้ังด้านการป้องกัน 
ควบคุมโรคและมิติอื่น	ๆ	 เพ่ือเตรียมความพร้อม  
ในการปรับตัวเป็นส่ิงท่ีสำาคัญ	 และต้องมีปัจจัยอย่างอ่ืน
ร่วมด้วย	คือ

1.	มิติด้านสังคม	เศรษฐกิจท่ีเก่ียวข้อง	เช่น	
นโยบายท่ีเก่ียวข้องกับกรม	และแผนงานท่ีส่งผลกระทบ 
กับงานป้องกันควบคุมโรค	เป็นต้น

2.	ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

3.	ประเมินโอกาสในการพัฒนางานของกรม 
ในช่วงระยะต่อไป	

สุดท้ายน้ีคุณหมอได้ฝากข้อเสนอแนะในการ 
ขับเคล่ือน	PMQA	ของกรม	ว่า
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นายแพทย์ดิเรก ขำาแป้น   
ผู้อำานวยการสำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	3	นครสวรรค์

หลักคิดการขับเคลื่อน	 PMQA	 โดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี	 
โดยใช ้กลไกของระบบราชการ	4.0	(Better	 
Governance,	 Happier	 Citizens)	 คือ	 เปิดกว้าง 
และเชื่อมโยงกัน	 มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย	 
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง	โดยการสานพลังระหว่าง
หน่วยงานและเครือข่ายในเขตสุขภาพที่	 3	 ร่วมกัน
สร้างนวัตกรรม	 และปรับนโยบายการทำางานสู่ความ
เป็นดิจิทัลและยึดหลักมิติของ	High	Performance	
Organization	 เพ่ือก้าวเข้าสู่องค์กรสมรรถนะสูง	
โดยใช้นโยบายกำากับติดตาม	ผ่านกลไกของสายการ
บังคับบัญชา

ทั้งนี้แนวคิดที่นำากรมไปสู่ความสำาเร็จด้าน	
PMQA	คือ

และการกำาหนดทิศทางการดำาเนินงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

01นโยบ�ยที่ชัดเจน 
ของผู้บริห�ร 

การแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงาน	 และ
การเช่ือมโยงการทำางาน	 ก่อให้เกิดความสำาเร็จ
ของกระบวนงาน

02ก�รส�นพลังเครือข่�ย
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สามารถแก้ไขปัญหา	 ตอบสนองความ
ต้องการ	ของเครือข่ายและประชาชนในพ้ืนที่
ได้อย่างรวดเร็ว

03ก�รทำ�ง�นเชิงรุก

มีฐานข้อมูลที่ทันเวลาเพ่ือสนับสนุน 
การวางแผนยุทธศาสตร์	 และการตัดสินใจ 
ในการทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

04ก�รใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในก�รบริห�รจัดก�ร 

ส่งผลให้การทำางานมีประสิทธิภาพสูงสุด

05บุคล�กรมีศักยภ�พที่ดี 

ความสำาเร็จของ	 PMQA	 ดังกล่าวจะยั่งยืน
เมื่อถูกนำามาถ่ายทอดลงสู่หน่วยงานส่วนภูมิภาค	
ดังเช่น	 นพ.ดิเรก	 ที่ถ่ายทอดหลัก	 PMQA	 สู่
สำานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี	3	จังหวัดนครสวรรค์	
“การดำาเนินงาน	 PMQA	 3	 ปี	 (ปี	 2562-2564)	 
ที่ผ่านมานั้น	สคร.3	มีการขับเคลื่อน	การดำาเนินงาน
ผ่านรูปแบบคณะกรรมการและคณะทำางาน	 PMQA	
ปี	2562	 เริ่มมีการนำาเครื่องมือ	PMQA	4.0	มาใช้ 
ในการพัฒนา	 มีการจัดตั้ งคณะกรรมการและ 
คณะทำางาน	แต่ยังขาดความต่อเน่ืองทำาให้การขับเคล่ือน 
ในแต่ละหมวดไม่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน	 
ปี	2563	มีการกำาหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน	โดยนำา 
ตัวชี้วัดจุดเน้นของ	 สคร.3	 (15	 จุดเน้น)	 มาใช้ใน
การขับเคลื่อนการดำาเนินงาน	 แต่การดำาเนินงาน 
ในแต่ละหมวดยังขาดความเชื่อมโยงกัน	 ปี	 2564	 

มีการกำาหนดนโยบาย	ทิศทาง	พัฒนา	และขับเคลื่อน
การดำาเนินงาน	PMQA	ด้วยเคร่ืองมือ	PMQA	4.0 
กำาหนดให้หมวด	 1-6	 มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน	
มีกระบวนการตรวจสอบ	ติดตามผลการดำาเนิน
เป็นระยะทำาให้สามารถปรับแผนให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์		อีกทั้งทำาการ	SWOT	การดำาเนินงาน 
เป็นรายไตรมาส	 ทำาให้	 สคร.3	 พัฒนาต่อยอด 
เป็นไปอย่างถูกทิศทางตามเป้าหมายที่ได้กำาหนดไว้

ผลการดำาเนินงาน	 PMQA	 ใน	 3	 ปี	 พบว่า	 
ในปีงบประมาณ	2563	สคร.3	จ.นครสวรรค์	ได้รับ
รางวัลเลิศรัฐ	 สาขารางวัลบริการภาครัฐ	 ประเภท
พัฒนาการบริการ	ระดับดี	 ในปี	พ.ศ.	2563	 ช่ือผลงาน 
ระบบเฝ้ าระว ังป้ องก ันโรคดิจ ิท ัล	 "ตรวจจ ับ	 
แจ้งเตือน	 จัดการโรค"	 และในปีงบประมาณ	 2564	
ดำาเนินการสร้างนวัตกรรมหลักสูตรการพัฒนา
บุคลากรด้านระบาดวิทยา	ผ่านระบบ	E-Learning	
และหลักสูตร	 SAT	 ต้นแบบ	 ในเขตสุขภาพที่	 3”	 
พร้อมกันน้ี	นพ.ดิเรก	ยังมีส่วนสนับสนุนด้าน	PMQA 
ในหน่วยงาน	สคร.3	ให้ดำาเนินการอย่างราบรื่น	โดย

1.	จัดโครงสร้างการบริหารงานแบบกระจาย
อำานาจ	ตามสายการบังคับบัญชาเพ่ือความคล่องตัว	
รวดเร็ว	และมีประสิทธิภาพ

2.	สนับสนุนระบบการจัดการด้านบุคลากร
ให้เหมาะสมกับงาน	รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้แก่
บุคลากร

3.	สนับสนุนระบบการทำางานและงบประมาณ	
ให้เกิดประสิทธิภาพ	คล่องตัว	และมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ

4.	สนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมการทำางานที่ดี	
มีประสิทธิภาพ	และการให้ความร่วมมือของบุคลากร
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การจะขับเคลื่อนองค์การ	และองค์กร	ให้ดำาเนิน
ได้ต่อไป	นพ.ดิเรก		มองว่าต้องประกอบไปด้วย

1.	บูรณาการการทำางานร่วมกับเครือข่าย 
ทั้งภายในและภายนอก

2.	ปรับปรุงกระบวนการทำางาน	งานบริการ
ด้วยนวัตกรรม	และเทคโนโลยีดิจิทัล

3.	พัฒนาบุคลากรให้รองรับการเป็นระบบ
ราชการ	4.0

4.	กำากับ	ติดตาม	กระบวนการทำางาน 
อย่างต่อเนื่อง

แต่ยังมีอุปสรรคปัญหาที่นพ.ดิเรกมองว่า 
ควรได้รับการแก้ไข	 เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 
“ปัญหาด้านการปรับทัศนคติ	(Mindset)	ของบุคลากร
ที่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง	 ไม่ปรับเปลี่ยนตนเอง	
ปิดกั้นระบบใหม่	 จึงต้องมีกระบวนการปรับทัศนคติ
ให้เกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลง	 ซึ่งต้องใช้เวลา
ทำาให้เป็นอุปสรรคในการทำางานของทีม”

ท้ายท่ีสุด	นพ.ดิเรก	 ได้ฝากข้อเสนอแนะเพ่ือการ 
ขับเคล่ือนงาน	PMQA	ต่อไปในอนาคต	“การกำาหนด
นโยบายและทิศทางการทำางานของผู้บริหาร	มีผลต่อ 
ความสำาเร็จขององค์กร	 ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ 
ในเชิงยุทธศาสตร์	มีนโยบายเปิดกว้างและเช่ือมโยงกัน 
มีขีดสมรรถนะสูง	 และทันสมัย	 และยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลาง	โดยการสานพลังระหว่างหน่วยงาน 
และเครือข่ายมุ่งเน้น	 ประโยชน์สุขของประชาชน	
รวมถึงการสร้างบรรยากาศให้เ อ้ือต่อการเกิด
นวัตกรรม	การปรับปรุง	และบูรณาการนำาไปสู่ผลลัพธ์
ขององค์กร	4.0”
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คิดดี พูดดี ทำ�ดี  
ไม่ว่�จะอยู่ที่ตรงไหน 

ขอให้ทำ�หน้�ที่ ให้ดีที่สุด
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“PMQA”	เป็นเคร่ืองมือช่วยในการวินิจฉัยองค์กร 
ทำาให้กรม	ทราบว่าแต่ละหมวดมีโอกาสในการพัฒนา 
อย่างไร	วิธีการทำาแผนปรับปรุงพัฒนา	และทบทวน 
ทุก	ๆ	 ปี	จนเกิดการทำางานที่เป็นระบบ	ตั้งแต่ในปี 
งบประมาณ	พ.ศ.	2557	เป็นต้นมา	กรมประสบความ
สำาเร็จในการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การ
สามารถพัฒนางานท่ีมีประโยชน์ในการป้องกันโรค
และภัยสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเน่ือง	สร้างภาพ 
ลักษณ์ความเชื่อมั่นในการทำางาน	 ซึ่งยืนยันได้จาก
ผลงานคุณภาพท่ีได้รับรางวัลท้ังในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ	 ด้วยบทบาทผู้นำาที่ดีจากรุ่นสู่รุ ่น 
ในการพัฒนาองค์กรสู่ความสำาเร็จนั้น	ต้องอาศัย 
ความพยายามในการกำาหนดทิศทางไว้อย่างชัดเจนและ 
นำาไปสู่การปฏิบัติและปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองมายาวนาน 
จนเห็นผล	 ซ่ึงเคร่ืองมือสำาคัญท่ีผู้บริหารได้นำามาใช้ 
ในการบริหารจัดการองค์กร	คือการนำาเกณฑ์คุณภาพ 
บริหารจัดการภาครัฐ	(PMQA)	มาพัฒนาองค์การให้ 
บรรลุตามวิสัยทัศน์ท่ีกำาหนด	ตลอดจนให้ความสำาคัญ
ผลักดัน	 กระตุ้น	 และสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากร
ทุกระดับเกิดการเรียนรู้และใช้ความรู้ความสามารถ
อย่างเต็มศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่	ๆ	

กระบวนการดำาเนินงานท่ีไปสู่ความสำาเร็จของ
ผลงานคุณภาพกรม	เริ่มต้นจากการทบทวนตนเอง 
ของกรม	ในเร่ืองการบริหารจัดการภาครัฐ	โดยนำาเกณฑ์ 
PMQA	 ประยุกต์ใช้	 และกำาหนดทิศทางให้ชัดเจน  

เพ่ือให้เกิดเป็นรูปธรรมและมีความต่อเน่ือง	ท่ัวท้ังองค์กร 
มีคณะกรรมการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ	
เป็นกลไกการดำาเนินงานในภาพกรม	 โดยกำาหนด
กรอบการดำาเนินงาน	 จัดทำาจุดเน้น	 เป็นคำารับรอง 
การปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน	มีการส่ือสารถ่ายทอด 
ให้ทุกหน่วยงานเป็นแนวทางในการดำาเนินการ
พัฒนาองค์กร	 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	 เปรียบ
เสมือนตัวจักรท่ีสำาคัญในการสร้างระบบการบริหาร
จัดการองค์กรให้กรมก้าวไปสู่ความสำาเร็จในผลงาน
คุณภาพมากมาย	ดังจะเห็นได้จากผลงานคุณภาพ
ของกรม	 ที่ ได้ร ับรางวัลคุณภาพมากมายกว่า	 
60	ผลงาน	จนถึงปัจจุบัน
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ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จ

กรมมีความได้เปรียบกรมต่าง	ๆ	ทั้งภายในและ 
นอกกระทรวงสาธารณสุข	ที่มีผู้บริหารมีวิสัยทัศน์
มีความรู้	เห็นความสำาคัญของการสนับสนุนงานคุณภาพ 
ของกรมมาตลอด	โดยเฉพาะทีมงานผู้บริหารในปัจจุบัน 
ที่มีความเข้าใจ	 เข้าถึงการบริหารราชการแนวใหม่	
ให้ทันต่อสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลง	 และกำาหนด
เป็นนโยบายในการนำาเคร่ืองมือการบริหารจัดการ
ภาครัฐมาใช้ในการพัฒนาองค์กรของกรม

01ผู้บริห�รเห็นคว�มสำ�คัญ
และกำ�หนดเป็นนโยบ�ย 

ส่ิงหน่ึงท่ีท้ายทายมากในการทำางานคุณภาพ	คือ
การสร้างความรู้	ความเข้าใจ	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ได้วางกลไก	 โดยในช่วงแรกได้นำาหน่วยงานภายนอก
ท่ีประสบความสำาเร็จในการเขียนผลงานคุณภาพ 
มาเล่าประสบการณ์	แลกเปล่ียนความรู้		Best	Practice	 
ท่ีสามารถนำามาปรับใช้กับองค์กรได้	การทำาความเข้าใจกับ 
Feedback	 Report	 ของปีที่ ผ ่านมาว่ากรม	 
ควรปรับปรุงอย่างไร	 และได้เชิญอาจารย์ท่ีปรึกษาจาก 
สำานักงาน	ก.พ.ร.	มาให้ความรู้	ความเข้าใจกับทีมคุณภาพ
ของกรม	การมีผู้มีประสบการณ์จากข้างนอกมาช่วยมอง 
และให้ข้อเสนอแนะสำาคัญมาก	 เพราะทำาให้รู ้และ 
เ ข้ า ใ จ เกณฑ์ ร างวั ลบริ ก ารภาครั ฐแห่ งชาติ 	 
เกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ	ได้อย่างรวดเร็วและ 
ปิดช่องว่าง	(Gap)	ได้เป็นอย่างดี	

02สร้�งคว�มรู้และคว�มเข้�ใจ

03สร้�งก�รมีส่วนร่วม
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	ได้สร้างกระบวนการ

การมีส่วนร่วมของกลุ่มพัฒนาองค์กรทุกหน่วยงาน 
ให้ทุกหน่วยงานเห็นประโยชน์และลงมือปฏิบัติ		 
ซ่ึงกระบวนการน้ีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	ได้วางระบบ	
matrix	ภายใน	โดยกำาหนดผู้รับผิดชอบในการให้ 

คำาปรึกษา	ข้อเสนอแนะการดำาเนินงานการบริหารจัดการ 
ภาครัฐกับทุกหน่วยงาน	 ระดับกรมขับเคลื่อนโดย 
คณะทำางานยกระดับ	 ซึ่งมีตัวแทนจากหน่วยงาน 
ส่วนกลางกรม	ท่ีเป็นผู้รับผิดชอบหลักในกระบวนการ 
สำาคัญ	 ๆ	 แต่ละหมวด	 โดยหมวด	 1	 กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร	สำานักงานเลขานุการกรม	กลุ่มคุ้มครอง
จริยธรรม	กองคลัง	กลุ่มตรวจสอบภายใน	 เป็นหลัก 
หมวด	 2	 กองยุทธศาสตร์	 และแผนงานเป็นหลัก	
หมวด	 3	 กลุ่มพัฒนาระบบบบริหารร่วมกับสำานัก
สื่อสารความเสี่ยง	 และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
และสถาบันงานบริการต่าง	ๆ 	หมวด	4	เน้นเรื่องของ
การวิเคราะห์	ติดตามผลการ	ดำาเนินงาน	แล้วพัฒนา 
จนเป็น	 Best	 Practice	 มีกองยุทธศาสตร์	 และ 
แผนงาน	กองนวัตกรรมและวิจัย	และศูนย์สารสนเทศ	
หมวด	5	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	หมวด	6	เน้นการ 
ปรับปรุงกระบวนการทบทวน	 Value	 Chain ใหม่	
เพ่ือเสนอแนะให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนำาไปปรับปรุง 
กระบวนการทำ างานโดยใ ช้ระบบดิ จิทัล เข้ ามา
ปรับปรุง	 มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นหลัก	 และ
หมวด	7	เป็นการรวบรวมข้อมูลผลลัพธ์ของทุกหมวด 
เป็นตัวแทนหลัก	ๆ	ของทุกหมวด	

การจัดทำาผลงานคุณภาพ	ถ้าหากไม่มีทีมงาน
ที่ช่วยดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในหมวดต่าง	 ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง	 หรือทีมงานที่มีเข้าใจในเกณฑ์และ 
ช่วยพัฒนาวิธีการเขียนผลงานคุณภาพ	ก็ไม่สามารถ 
ทำาให้มีผลงานท่ีมีคุณภาพได้	ซ่ึงกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ได้สร้างและพัฒนาทีมงานต่าง	ๆ	เหล่าน้ี	โดยผลงาน 
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด	 มีการ 
จัดตั้งคณะทำางานรับผิดชอบ	7	หมวด	โดยในแต่ละ
หมวดมีทีมของกพร.กรม	เป็นผู้วิเคราะห์	สังเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือให้เห็นความเชื่อมโยงของแต่ละหมวด	
ตลอดจนการคัดเลือกตัวชี้วัดที่สำาคัญที่สะท้อนถึง
ผลการดำาเนินงานของทุกหมวด	 โดยเฉพาะการจัด
ทำารายงานผลการดำาเนินงานคุณภาพบริหารจัดการ
ภาครัฐรายหมวด	 ต้องใช้เวลานานในการเตรียมการ 
ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในหน่วยงาน 
จำานวนมาก	 (โดยการจัดตั้งเป็นคณะทำางาน)	 และ
ต้องผ่านการกลั่นกรองโดยผู้เกี่ยวข้อง	ตรวจสอบ 
ความสอดคล้องเชื่อมโยง	 จึงจะได้เอกสารที่มี 
ความครบถ้วน	ถูกต้อง

04สร้�งทีมง�นเข้มแข็ง มีทักษะ 
มีประสบก�รณ์ และมีใจ
พร้อมที่จะพัฒน�
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ส่ิงหน่ึงท่ีสำาคัญของการจัดทำาผลงานคุณภาพ	
คือการจัดเก็บข้อมูลท่ีเป็นระบบ	ง่ายต่อการติดตามและ 
นำาข้อมูลมาใช้ประโยชน์	หน่วยงานในกรม	มีผลงาน และ 
ข้อมูลในตัวชี้วัดต่าง	 ๆ	 ซึ่งจำานวนมากเป็นผลงาน 
ที่ดี	 และมีคุณภาพ	 แต่ยังกระจัดกระจายอยู่ตาม 
หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ถึงแม้ว่าในช่วงแรกเป็นเรื่องที่
ค่อนข้างยากในการรวบรวมผลงานที่กระจัดกระจาย
มาอยู่ในที่เดียวกัน	 ซึ่งเมื่อได้จัดทำาผลงานเรียบร้อย
แล้ว	ทำาให้เกิดการสร้างระบบการติดตามการดำาเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

05สร้�งระบบก�รติดต�ม 
ผลก�รดำ�เนินง�น 
ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ 

สิ่งที่อย�กฝ�ก
กว่าจะก้าวไปถึงเป้าหมาย	 คือการพัฒนาระบบ 

ให ้ท ั่ วถึงทั้ งองค์การ	 และมีความต่อเนื่ องได้	 
ต้องยอมรับว่าทีมงานมีความเหน่ือยล้า	ต้องช่วยกันสร้าง 
ขวัญกำาลังใจโดยตลอด	 ควรมีการวางแผน	 และ	
Mobilize	กำาลังคนจากหน่วยงานต่าง	ๆ 	จัดโครงสร้าง
การทำางาน	 และช่วยกันเตรียมการ	ดำาเนินการในทุก
ขั้นตอน	ทั้งในส่วนผลงานคุณภาพระดับกรมและ
หน่วยงาน	และควรมอบรางวัล	แรงจูงใจให้ทีมงาน
คุณภาพต่าง	ๆ	อย่างจริงจังกับหน่วยงานที่สร้าง
ผลงานให้กับกรม

นอกจากนี้งบประมาณเป็นเรื่องที่สำาคัญ	ซึ่งไม่มี 
การวางงบประมาณไว้ตั้งแต่แรก	 ทำาให้ต้องจัดทำา 
คำาของบประมาณเพ่ิมเติม	ดังนั้นควรมีการจัดสรร 
งบประมาณสำาหรับการขอรับรางวัลต้ังแต่เริ่มต้น
ปีงบประมาณ

อยากจะให้บุคลากรทุกคนภายในกรม 
เห็นว่า รางวัลฯ ไม่ใช่เป้าหมายสุดท้าย 
อยากให้มองว่ าการได้ รับรางวัล 
นอกจากจะเป็นการยอมรับในผลงาน
ของกรม เป็นการสร้างขวัญ กำาลังใจ 
ให้เราอยากพัฒนางานท่ีมีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น และที่สำาคัญเป็นสิ่งกระตุ้น
ให้หน่วยงานมีความมุ่งมั่นที่จะทำางาน
ให้เป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานอื่น
ต่อไป

ตัวอย่�งที่ด ี
มีค่�กว่� 
คำ�สอน

 
ผลสำาเร็จของผลงานคุณภาพ นอกจาก

เกิดจากความทุ่มเท ความรักสามัคคี และ
ความตั้งใจอย่างมุ่งมั่นของบุคลากร
คุณภาพของกรมแล้ว ยังเกิดจากการ
วางระบบการทำางานที่มีคุณภาพของ
ผู้บริหารของกรมตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ที่สนับสนุน ให้คำาปรึกษาและ 
เสนอแนะด้วยดีมาตลอด 
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“ศูนย์สารสนเทศ”	 ปัจจุบันได้ปรับเป็นกองดิจิทัล
เพ่ือการควบคุมโรค	 เป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีสำาคัญอย่างย่ิง
ในการขับเคล่ือนองค์การสู่	 “กรมควบคุมโรค	 4.0”	 ท่ีได้
วางแผนยุทธศาสตร์	Digital	Transformation	มา
ต้ังแต่เร่ิมมีแผนปฏิรูปประเทศภายใต้การนำาองค์กรของ
ผู้อำานวยการ	 “คุณหมอยงเจือ”	 ที่ให้การสนับสนุน
การดำาเนินการบริหารจัดการภาครัฐมาอย่างต่อเน่ือง	
โดยใช้หลักการของ	 PMQA	 4.0	 และแนวทาง 
การพัฒนาสู่ระบบราชการ	4.0	ใน	3	มิติ	คือ	มิติระบบ
ราชการท่ีเปิดกว้างและเช่ือมโยงกัน	 มิติระบบราชการ
ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง	 และมิติระบบราชการ
ที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย	 ตลอดจนมีค่านิยม
องค์กร	 “DIGITAL”	 ท่ีรองรับระบบราชการ	 4.0	 คือ	 

  
คุณหมอยงเจือได้พูดถึงการมุ่งเน้นองค์กรเข้าสู่

ระบบราชการ	 4.0	 ไว้ว่า	 เป็นส่ิงท่ีทุกภาคส่วนภายใน
องค์กรต้องมีส่วนร่วมในการดำาเนินการและช่วยกัน 
ขับเคล่ือนเพ่ือให้องค์การเกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
และทันสมัย	รองรับกับสถานการณ์ต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบัน	

มิติระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน 
โดยกรมมีการทำางานในลักษณะเปิดกว้างให้ภาคส่วน

อื่น	ๆ	เข้ามามีส่วนร่วม	มีการทำางานในลักษณะ
ของเครือข่ายมากขึ้น	 มีการเชื่อมโยงการทำางาน 
ภายในภาครัฐด้วยกันอย่างมีเอกภาพ	และสอดประสาน
กัน	 สำาหรับหน่วยงานภายในจากเดิมที่ฐานข้อมูล 
อยู่ในลักษณะแยกส่วนของหน่วยงานน้ัน	 ๆ	 ไม่มีการ 
เช่ือมโยงกัน	ต่างคนต่างวิเคราะห์ในภารกิจของตนเอง	
ดังน้ันเม่ือเกิดปัญหาในช่วงทำางานระบบ	EOC ท่ีต้อง 
ทำางานร่วมกันในหลายกอง	 ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูล 
ร่วมกันเลยทำาได้อย่างลำาบาก	จึงนำาระบบดิจิทัลมาช่วย 
เพ่ือนำาข้อมูลแต่ละกองมาบูรณาการร่วมกัน	 นอกจากน้ี 
ยังต้องทำ างานร่วมกับหน่วยงานภาย ในแล ะ
ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข	 โดยการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลแบบบูรณาการ	มีความเก่ียวข้องในเร่ืองของ 
นโยบายการ เ ช่ือม โยง ข้อ มูลก า ร เ ก็ บ ข้อ มูล 
อย่างปลอดภัย	 ไม่มีโอกาสหรือมีความเสี่ยงต่ำา 
ในการถูกแฮกข้อมูลหรือนำาไปใช้ประโยชน์โดยท่ีไม่ได้
รับอนุญาต		

นอกจากนี้	 กำาลังพัฒนาระบบห้องศูนย์ข้อมูล
ให้มีมาตรฐานระดับสากล	 เพ่ือสร้างความมั่นใจ 
ให้หน่วยงานอ่ืนเกิดความม่ันใจว่าข้อมูลท่ีเขาเช่ือมกับ 
กรมมีความปลอดภัย	หลังจากท่ีกรมมีข้อมูล	ข้ันตอน
ต่อมาคือการวิเคราะห์ข้อมูล	ประมวลผล	และแสดงผล 
บน	 Dashboard	 โดยระดับที่เบื้องต้นที่สุด	 คือ	

D		Digitalization		การขับเคล่ือนองค์กรด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล

I			Innovation			 สร้างสรรค์นวัตกรรม/ส่ิงใหม่	
ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อระบบ
สุขภาพ

G		Guidance บุคลากรมีทักษะและเช่ียวชาญ
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้

T		Teamwork ทำางานเป็นทีม

A		Achievement ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งม่ัน	
และมุ่งผลสัมฤทธ์ิ

I			Intelligence มีระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย	 
และชาญฉลาด

L			Loyalty มีความซ่ือสัตย์และผูกพัน
ต่อองค์กร
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บุคลากรบางส่วนได้รับมอบหมายงานไม่เต็ม
ศักยภาพของเขา	คนท่ีมีความสามารถมีอยู่บ้างแต่ไม่ได้ 
ถูกใช้งาน	ความสามารถท่ีไม่ได้ถูกใช้งานก็จะเส่ือมหาย 
ไปตามกาลเวลา	 ดังนั้นต้องดึงศักยภาพของเขา 
ออกมา	ใครท่ีทำางานได้ต้องมอบหมายงานให้ทำา	ต้องให้ 
เขาได้มีโอกาสในการเรียนรู้	 โดยให้เรียนรู้จากการ
ทำางานเป็นหลัก	และเสริมการเรียนรู้ด้วยการไปอบรม
เพ่ิมเติม

01ก�รพัฒน�ศักยภ�พ
ของบุคล�กร

ในอดีตทัศนคติของคนทำางานบางส่วนจะมอง
ว่าศักยภาพของเขาทำาได้แค่น้ี	 เขาก็ควรทำางานแค่น้ี 
ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีขัดขวางการพัฒนาคนเป็นอย่างมาก

02ก�รทำ�ง�นที่มุ่งเน้นที่ 
เป้�หม�ย 

แสดงผลขนาดของปัญหา	 เช่น	 ป่วย	 ตายกี่ราย	
กระจายตามพ้ืนที่อย่างไร	 และกระจายตัวตามพ้ืนที่
แบบไหน	 ซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์อย่างง่าย	 ส่วนการ
วิเคราะห์ในระดับที่สูงขึ้นมา	 จะเป็นเรื่องของการหา 
ความสั ม พันธ์ ที่ ต้ องอาศั ยความร่ วมมื อ กับ 
หลายหน่วยงาน

มิติระบบราชการท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
กรมได้พัฒนาระบบป้องกันควบคุมโรค	 โดยนำา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ	
เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน	อย่างเช่น 
ข้อมูลท่ีเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของกรม	 ท่ีได้ทำาเป็นแบบ	
Interactive	โดยประชาชนสามารถเลือกการวิเคราะห์
ในมุมมองที่สนใจได้	 เช่น	 เลือกเพศ	 และเลือกกลุ่ม
อายุ	เป็นต้น	ซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่จำากัดมุมมอง
ในการแสดงผล	ประชาชนจะเห็นเฉพาะมุมมองข้อมูล
ที่ทางเราอยากให้เห็นเท่านั้น	

มิติระบบราชการท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย 
กรมได้สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร	 มีการจัด 

โครงสร้าง	 ออกแบบระบบงานและพัฒนาขีดความ
สามารถของบุคลากรให้ เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
เพ่ือสืบสานและสร้างระบบท่ีได้มาตรฐาน	 มีคุณภาพและ 
ประสิทธิภาพ	 ซึ่งคุณหมอยงเจือได้ให้ความสำาคัญ
กับการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ	 ความเชี่ยวชาญ	
จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้	 เสริมสร้างองค์ความรู้
ที่ทันสมัย	เพ่ือให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ด้านปัจจัยความสำาเร็จในการขับเคลื่อนองค์กร
สู่ความเป็นราชการ	4.0	คุณหมอยงเจือ	 เน้นความ
ความสำาคัญมากที่สุด	คือ
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เมื่อปรับก�รทำ�ง�นที่มุ่งเน้น
ที่เป้�หม�ย ค่อย ๆ ห�วิธีก�ร
อย่�งไรเพ่ือที่จะไปสู่เป้�หม�ย

ติดขัดที่ข้อจำ�กัดใด  
ค่อยแก้ไขตรงข้อจำ�กัด 

แต่จะไม่เอ�ข้อจำ�กัดม�เป็น 
ตัว Lead เป้�หม�ยเร�

นอกจากน้ียังมีปัญหาอุปสรรค	ของการขับเคล่ือน 
PMQA	 ที่นพ.ยงเจือมองว่าควรได้รับการแก้ไข	 
เพ่ือจะปิด	 Gap	 และขับเคลื่อนกรมให้ประสบความ
สำาเร็จต่อไปได้ในอนาคต	คือ
 
1. ทักษะของบุคลากร	ที่ควรจะมีการพัฒนา	 
เพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยีขึ้นไปอีกพอสมควร

2. การกระจายตัวของบุคลากรเช่ียวชาญ 
ด้านเทคโนโลยี การกระจายตัวของบุคลากรไปท่ี 
หน่วยงานต่าง	ๆ	โดยท่ีไม่มีการดึงศักยภาพท่ีมี 
ของตัวเขาออกมาได้อย่างเต็มท่ี

3. การลงทุนด้าน Infrastructure ของระบบ
เทคโนโลยี 	ถึงแม้ว่านโยบายระดับประเทศจะส่งเสริม 
ในด้านของดิจิทัลเป็นหลัก	 แต่ภารกิจหลักของกรม 
ยังเน้นการป้องกันควบคุมโรค	 ดังนั้นงบประมาณ
ลงทุนด้านเทคโนโลยีภายใต้กรมเลยยังมีน้อย	
ต้องไปขอความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	 
ย่ิงในช่วงปัจจุบันท่ีมีสถานการณ์ของ	COVID	ทำาให้	
Infrastructure	เติบโตไม่ทันต่อความต้องการ

จากผลการดำาเนินงานที่มุ่งพัฒนา	 สนับสนุน	
และให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	เพ่ือเฝ้าระวัง	
ป้องกัน	 ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ	
และได้มาตรฐานระดับสากล	 มาอย่างต่อเนื่องและ 
มีผลงานเชิงประจักษ์ต่อระบบการทำางานและประชาชน 
ทำาให้ในปี	 2564	 ผลงานของกองดิจิทัลเพ่ือการ
ป้องกันควบคุมโรคได้รับรางวัลเลิศรัฐ	 สาขาบริการ
ภาครัฐ	 ระดับดีเด่น	 จากสำานักงาน	 ก.พ.ร.	 จากการ
พัฒนาแพลตฟอร์มระบบนิเวศ	 ข้อมูล	 ดิจิทัลแบบ
บูรณาการ	 ต้องขอแสดงความยินดีกับทีมกองดิจิทัล
เพ่ือการป้องกันควบคุมโรคมา	ณ	โอกาสน้ีด้วยค่ะ
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นายแพทย์ปณิธี ธัมมวิจยะ  
รองผู้อำานวยการกองระบาดวิทยา

“คุณหมอวิว”	ขณะท่ีดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการ 
กองนวัตกรรมและวิจัย	(เมษายน	2562	-	ธันวาคม	
2563)	ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลระบบ	(Platform)	
ในการผลักดันและสนับสนุนให้เกิดงานนวัตกรรมและ
งานวิจัยท่ีมีคุณภาพและถูกนำาไปใช้ประโยชน์	 โดยเฉพาะ
สามารถนำาไปใช้ในการกำาหนดนโยบายหรือนำาไปต่อยอด 
ให้เกิดการใช้งานในวงกว้าง	 คุณหมอวิว	 และ 
ทีมบุคลากร	 กนว.	 ได้ร่วมมือร่วมใจทำาในช่วงเวลาน้ัน 
เป็นส่วนหน่ึงท่ีสำาคัญมากในการส่งเสริมสนับสนุนในการ 
ต่อจ๊ิกซอร์ปัจจัยแห่งความสำาเ ร็จขององค์กร 
แห่งนวัตกรรมเพ่ือกรมพัฒนาสู่ระบบราชการ	 4.0	 
มีผลงานเชิงประจักษ์มากมายจนเป็นท่ีช่ืนชมและ 
มีหลายหน่วยงานจากภายนอกกรมขอเข้าศึกษาดูงาน

การส ร้างร ะบบ นิเวศ ท่ีเหมา ะสม ในการ
สร้างนวัตกรรมและพัฒนานวัตกรภายในกรม 
ได้แก่	 การช่วยเป็นผู้เจรจาและจับคู่ธุรกิจ	 การให้ 
คำาปรึกษาด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและ 
การอำานวยความสะดวกในการจัดทำาข้อตกลงความร่วมมือ 
ในการสร้างนวัตกรรมระหว่างหน่วยงานภายในและ
ภายนอกกรม		การจัดกิจกรรม	Innovation	Forum	
การจัดระบบการเย่ียมติดตาม	และ	coaching	ให้กับ 
หน่วยงานท้ังในส่วนกลางและภูมิภาค	การจัดการอบรม
ทักษะต่าง		ๆ		เพ่ือพัฒนานวัตกร	การจัดกิจกรรม 
การศึกษาดูงานท่ีหน่วยงานช้ันนำาด้านนวัตกรรม	 
การจัดกิจกรรมประกวดและยกย่องผู้สร้างนวัตกรรมดีเด่น 
ของกรม	ฯลฯ

ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าว	กรมได้มีการจัดตั้ง
ศูนย์นวัตกรรมด้านสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค 
(ศนคร.)	เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทดสอบ	(Sandbox)	
แล ะสนั บสนุ นก า รสร้ า งนวั ตกรรมต้ น แบบ 
(Prototype)	สำาหรับบุคลากรของกรม

การสร้างระบบการสนับสนุนการผลิตงานวิจัย
และพัฒนานักวิจัยที่มีคุณภาพสูง และตอบสนอง 
ความต้องการของกรมและประเทศ   

ได้แก่	การจัดอบรมเพ่ือพัฒนานักวิจัยระดับพ้ืนฐาน 
การจัดโครงการพ่ีเล้ียงผู้วิจัย	R2R	การเสาะหาแหล่ง 
งบประมาณวิจัยจากแหล่งทุนวิ จัย ท้ัง ในและ 
ต่างประเทศการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์วิจัยและหัวข้อวิจัย		 
การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบงานเลขานุการ 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย	 การยกระดับคุณภาพ
วารสารวิชาการของกรม	 และการเพ่ิมความสามารถ
ในการตีพิมพ์บทความวิชาการท่ีมีคุณภาพ	ฯลฯ

นอกจากน้ีระหว่างช่วงของวิกฤตการณ์โควิด
ระลอกแรก	 (มีนาคม	–	กันยายน	 2563)	 กนว.ได้

จัดต้ังหน่วยงานท่ีสามารถขับเคล่ือนการสร้างงาน
นวัตกรรมและวิจัย	ได้แก่	

-	 ศูนย์ประสานงานนวัตกรรมและวิจัยสำาหรับ 
โรคโควิด	19	(COVID-19	Research	and	Innovation 
Coordinating	Center:	CRIC)	ช่วยทำาหน้าท่ีประสาน 
ผู้ ท่ี มี ส่วน เ ก่ียว ข้อง ท้ัง ในและนอกกระทรวง
สาธารณสุข	ได้แก่	ผู้กำาหนดนโยบาย	นักวิจัย	นวัตกร 
แหล่งทุน	ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง	ๆ 	บริษัทเอกชน	ฯลฯ 
เข้ามาแลกเปล่ียนข้อมู	วางแผนความร่วมมือ	นำาเสนอ 
ความก้าวหน้าและผลการศึกษา	และร่วมกันหาวิธีในการ 
ผลักดันให้เกิดเป็นนโยบายหรือมาตรการ	ซ่ึงการทำางาน 
ของ	 CRIC	 ได้ส่งเกิดความก้าวหน้าในการทำา
สร้างนวัตกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับโควิด 
เป็นจำานวนมาก

-	 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยท่ีเก่ียวข้อง
กับโรคโควิด	19	กรมได้ถูกจัดตั้งขึ้นมาอีกคณะหนึ่ง 
แยกจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยชุดปกติ
ของกรม	ซ่ึงส่งผลให้สามารถพิจารณาโครงการวิจัย
ท่ีเก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ซ่ึงคณะกรรมการ
ชุดดังกล่าวยังคงปฏิบัติหน้าท่ีมาจนถึงปัจจุบัน
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ก�รขับเคลื่อนในระยะต่อไป 
แม้ขณะนี้ ค ุณหมอวิว	ได้ไปปฏิบัติหน้าที่ ใน 

ตำาแหน่งรองผู้อำานวยการกองระบาดวิทยา	 ยังได้ 
ฝากถึงงานพัฒนานวัตกรรมของกรมในขณะ
สถานการณ์โรคโควิด	 19	 ที่ในภาพรวมของประเทศ
และของโรคยังถือว่าอยู่ในภาวะวิกฤติ	 แม้ว่าภารกิจ
หลักของกรมจะเป็นการทำาหน้าที่ ในการตอบโต้
ปัญหาที่เกิดขึ้น	แต่การสร้างนวัตกรรมและงานวิจัย 
ที่มีคุณภาพและสามารถนำ าผลผลิตที่ ได้มา ใช้
ประโยชน์ให้ทันการณ์	 โดยเฉพาะในช่วงวิกฤต	ิ 
จึงยิ่งมีความสำาคัญและต้องการการสนับสนุน 
อย่างจริงจังจากผู้บริหาร	ซ่ึงอาจจะสูงกว่าในช่วงเวลา 
ปกติด้วยซ้ำา	 สิ่งที่ควรทำาและควรมีการประเมินว่า 
ในขณะนี้	คือ

ผู้บริหารมีนโยบายและให้การสนับสนุนการ
สร้ างนวัตกรรมและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องกับ 
โรคโควิด	19	อย่างเพียงพอหรือไม่	และในระยะยาวได้ 
กำาหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์เรื่องการพัฒนา
งานด้านนี้ภายหลังวิกฤติไว้อย่างไร

ผู้ ดู แ ล ร ะบบ มีก า รออกแบบองค์ ก ร แล ะ 
จัดกระบวนการทำางานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และภารกิจทั้งในระยะสั้นระยะยาวอย่างไร

โดยภาพรวม	กรมมีผลผลิตด้านนวัตกรรมและ 
งานวิจัยเกิดข้ึนมากน้อยเพียงใด	 และผลผลิตดังกล่าว
ส่งผลกระทบมากน้อยเพียงใด

35
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ที่ปรึกษ�เติมเต็มปัญญ�
เครื่องมือ เปลี่ยน
ร�ชก�รสู่องค์กร

แห่งดิจิทัล
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ดร. ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์
ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบคุณภาพและเทคโนโลยี

ดร.ธนาวิชญ์	 “อ.บอย”	 มีโอกาสได้ร่วมงาน
ด้าน	PMQA	กับกรมมาตั้งแต่ช่วงแรก	ๆ	โดยช่วง 
แรกของการพัฒนา	 กรมและกระทรวงสาธารณสุข
อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างของกระทรวง	ทำาให้มี 
ความไม่ช้ดเจนอยู่หลายประการ	 แต่การท่ีคณะทำางาน 
ให้ความสำาคัญกับทุกมิติอย่างละเอียดอ่อนทำาความ 
เข้าใจกับรายละเอียดใหม่	ๆ	ของเกณฑ์	ทีมงานพยายาม 
แสวงหาตัวอย่างเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการ 
ขับเคลื่อน	ตลอดจนการประสานงานอย่างใกล้ชิด 
กับผู้ระดับบริหารระดับสูง	นับว่าเป็นการเร่ิมต้นอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมกับองค์กรในช่วงเวลาขณะน้ัน	

ระยะถัดมาเม่ือกรมมีความคุ้นเคยกับเกณฑ์และ
กระบวนการ	กรมสามารถกำาหนดประเด็นการพัฒนา
ได้คมชัดมากข้ึน	 และเร่ิมท่ีจะขับเคล่ือนการพัฒนาได้ 
อย่างโดดเด่น	จนแสดงให้เห็นถึงความพร้อมท่ีจะเป็น 
ต้นแบบในระดับประเทศได้เป็นอย่างดี
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และมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนอย่างใกล้ชิด

01ผู้บริห�รให้คว�มสำ�คัญกับ
ก�รขับเคลื่อน PMQA 

คณะทำางานของกรมเร่ิมมีแนวคิดใหม่	ๆ	 ในการพัฒนา 
องค์กรท่ีถือได้ว่าเ ป็นนวัตกรรมของกรมเอง 
อันเป็นผลมาจากประสบการณ์และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
อย่างต่อเน่ืองทำาให้กรมได้ยกระดับการพัฒนา
องค์กรไปสู่ระดับสากล

ความประทับใจต้ังแต่แรกท่ีได้เข้ามาร่วมทำางาน 
กับบุคลากรของกรม	 “ผมรู้สึกว่าบุคลากรของกรมเป็น 
คนเก่งมาก	 ๆ	 ทุกท่านท่ีผมมีโอกาสได้ร่วมทำางานด้วย 
น้ันมีคุณลักษณะท่ีน่าช่ืนชมมาก	คือ	ทุกท่านไม่ถือตัว 
เลยครับ	 เปิดกว้างทางความคิดอย่างเต็มที่	 รับฟงั 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้วยความเต็มใจ	 ซ่ึงสะท้อน 
ใ ห้ เ ห็น ไ ด้อย่างชัดเจนว่า บุคลากรของกรมมี
คุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาองค์กรเป็น
อย่างมากครับ”	นอกจากนั้น	จากที่ได้มีโอกาสร่วม 
ทำ างานกับคณะทำางานของกรมเ ก่ียวกับการ
ดำาเนินงาน	 PMQA	 ที่มีความตั้งใจ	 ไม่ว่าจะเป็น 
เร่ืองของการแสวงหาความรู้อย่างเต็มท่ี	 การเตรียม 
ความพร้อมในทุกมิติต้ังแต่ระดับบริหารจนถึงระดับ
ปฏิบัติการ	การขับเคล่ือนการพัฒนาองค์กรในเชิงรุก 
การเชื่อมประสานการทำางานทุกภาคส่วนอย่างมี
ประสิทธิภาพ	 รวมถึงการติดตามความคืบหน้า 
อย่างใกล้ชิด	จนทำาให้ประสบความสำาเร็จอย่างสมบูรณ์

ในฐานะท่ีปรึกษาของกรม	ดร.ธนาวิชญ์	มองส่ิงท่ี
กรมทำาได้เป็นอย่างดี	คือ

ในการขับเคล่ือนการพัฒนาองค์กรในทุก
ระดับทุกมิติอย่างแท้จริง	และ	กรมให้ความไว้
วางใจและไม่เปล่ียนตัวบุคลากรหลักในทีม	PMQA	 
ทำาให้เกิดความต่อเน่ืองในการขับเคล่ือนตลอด
หลายปีท่ีผ่านมา

02คณะทำ�ง�น PMQA ของ
กรมมีคว�มตั้งใจ

ภายในกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพจนสามารถ
ได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนงานท่ีได้ร่วมกัน
เสียสละเพ่ือองค์กร	ทำาให้เกิดเป็นพลังร่วมของ
องค์กรเป็นอย่างดี

03ก�รประส�นคว�มร่วมมือ
กับทุกหน่วยง�น

อย่างใกล้ชิดทำาให้การขับเคล่ือนเป็นไปได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม

04ก�รประส�นง�นอย่�งใกล้ชิด
กบัคณะทำ�ง�นของสำ�นกัง�น

คณะกรรมก�รพัฒน�ระบบ
ร�ชก�ร (ก.พ.ร.) 

จากการประเมินองค์กรตนเองอย่างแท้จริง	
เป็นการเปิดโอกาสท่ีจะได้รับการพัฒนาและ
ปรับปรุงประเด็นท่ีสำาคัญได้อย่างเหมาะสมและ
ทันท่วงที

05 กรมยอมรับใน 
ช่องว่�ง (Gap) และโอก�ส

ในก�รปรับปรุงองค์กร 
(Opportunity  

for Improvement)
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ส่วนในเร่ืองปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหว่าง 
การดำาเนินงาน	PMQA	คิดว่ามีประเด็นหลัก	ๆ	คือ

ร�ยละเอียดของเกณฑ์ 
มีก�รปรับปรุงอยู่ทุกปี ทำ�ให้

ต้องติดต�มศึกษ�อย่�ง
ต่อเนื่อง เมื่อมีก�รเปลี่ยนตัว
บุคล�กรที่รับผิดชอบอ�จจะ

ทำ�ให้คว�มรู้คว�มเข้�ใจ 
ข�ดห�ยไป ต้องใช้เวล�เพ่ือให้ 

ทุกส่วนง�นส�ม�รถเดินหน้�
ขับเคลื่อนได้อย่�งเต็มที่

1.	การขับเคล่ือนเร่ือง	PMQA	มีความเก่ียวโยง 
กันในหลากหลายมิติ	 ดังน้ันด้วยทรัพยากรท้ังบุคลากร 
งบประมาณ	 และเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำากัด	 อาจไม่ 
สามารถทำาให้กรมพัฒนาองค์กรได้ในทุกมิติท่ีปรารถนา 
ซ่ึงผลของการขับเคล่ือนภายใต้ข้อจำากัดเหล่าน้ีก็ทำาให้
ไม่เกิดผลลัพธ์ได้ครบถ้วนตามท่ีต้ังใจ

2.	 กฎ	 ระเบียบ	 และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอาจจะ
ไม่เอ้ืออำานวยให้สามารถปรับปรุงองค์กรได้อย่างท่ี
ตั้งใจ	และการปรับเปลี่ยนกฎเหล่านี้ต้องใช้เวลาพอ
สมควร	จึงเป็นข้อจำากัดท่ีเกิดข้ึน

3.	 เกณฑ ์	 PMQA	 เป็ นเกณฑก์ลางท ี่ ใช ้ใน 
การประเม ินส่วนราชการส่วนใหญ่ของประเทศไทย 
ซ่ึงมีท้ังส่วนราชการท่ีเป็นกรมเชิงวิชาการ	กรมเชิงปฏิบัติ 
ดังนั้นบางส่วนของเกณฑ์ก็อาจไม่สอดคล้องกับ
ภารกิจของกรม	 หรือไม่ได้เกี่ ยวข้องโดยตรง 
เช่น	ภาคเศรษฐกิจ	ดังนั้นการที่จะได้คะแนนในบริบท
นี้ก็จะลดลง

4.	 ข้อจำากัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	เน่ืองจาก
บุคลากรภายในกรมไม่ได้ถูกพัฒนามาทางด้านน้ีโดย
เฉพาะ	ทำาให้การขับเคล่ือนในด้านน้ีอาจจะช้า	เน่ืองจาก 
ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกเข้ามา

ช่วยกันพัฒนา	 ดังน้ันการขับเคล่ือนเร่ืองของการปรับ
กระบวนการให้เป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบก็อาจจะเป็นไป
ได้ช้า	 อย่างไรก็ดีกรมได้พยายามสร้างคณะทำางาน
ด้านนี้ขึ้นมาและมีผลงานด้านดิจิทัลออกมาอย่าง
ต่อเนื่อง

ท้ายสุด	 ดร.ธนาวิชญ์	 ฝากข้อคิดเห็นเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาองค์กรของกรมอย่างต่อเน่ือง	ดังน้ี

กรมต้องเตรียมคณะทำ�ง�น
รุ่นใหม่เพ่ือม�สืบส�นง�น
ด้�น PMQA ต่อไป จะต้อง 
มีก�รเก็บและศึกษ�
ประวัติศ�สตร์โดยเฉพ�ะ
อย่�งยิ่งประสบก�รณ์ของ
คณะทำ�ง�นรุ่นเดิมที่ผ่�นม�
อย่�งละเอียด

1.	 กรมต้องให้ความสำาคัญกับแนวทางหรือยุทธวิธี
ในการแก้ไขกฎระเบียบ	 หรือกฎหมายที่เป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนา	

2.	กรมต้องรักษาความสัมพันธ์ท่ีดีและใกล้ชิดกับ 
สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	
(ก.พ.ร.)	เพ่ือให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงอยู่ 
ตลอดเวลาอย่างต่อเน่ือง	 นอกจากน้ันบทเรียนท่ีกรม
ประสบมาจากการขับเคลื่อน	 PMQA	 นั้นก็สามารถ
แลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือให้	ก.พ.ร.	สามารถนำาไปปรับปรุง
พัฒนากลไกการขับเคลื่อน	PMQA	ในระดับประเทศ
ให้ดีขึ้นต่อไป

3.	 กรมควมคุมโรคสามารถยกระดับการพัฒนา 
องค์กรให้ขยายวงออกไปนอกขอบเขตของกรมได้	
เนื่องจากกรมได้เริ่มต้นการพัฒนาในกรมได้ในระดับ 
ดีมาก	ดังน้ันหากใช้จุดเด่นตรงน้ีไปช่วยยกระดับหน่วย 
งานอ่ืนท่ีเ ก่ียวข้องกับกรมท้ังท่ีอยู่ในกระทรวง
สาธารณสุขหรือนอกกระทรวง	 ทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ	 ก็จะทำาให้การส่งแรงกระเพ่ือมไปสู่ 
หน่วยงานอ่ืนให้มีการร่วมกันพัฒนาองค์กรที่ดี 
ยิ่งขึ้นต่อไป	
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จากผลงานที่ผ่านมาของกรม	"ผมขออนุญาตให้ 
คะแนนเต็ม	10	คะแนน"	เหตุผลสำาคัญ	คือ	กรมถือเป็น 
ตัวอ ย่ างของส่วนราชการที่ ดำ า เนิ นการตาม 
ข้อกำาหนดของการพัฒนาระบบราชการอย่างเต็มท่ี 
ถึงแม้ว่าจะเป็นเร่ืองท่ียากและซับซ้อน	แต่กรมก็สามารถ 
ฟนัฝ่าความลำาบากมาได้ด้วยความเพียร	ความต้ังใจ	 และ
ยังก้าวเดินมาอย่างระมัดระวังด้วยความละเอียดอ่อน	
นอกจากน้ันก็มีความเด็ดขาดและเฉียบคมในการวาง
กลยุทธ์การขับเคลื่อน	

ถึงแม้ว่�กรมจะ
ประสบคว�มสำ�เร็จในก�ร 

ขับเคลื่อนจนเป็นต้นแบบแล้ว 
ยังมีก�รพัฒน�อย่�ง

ต่อเนื่อง ทั้งหมดนี้คงไม่ได้
ม�เพร�ะโชคช่วย ผลง�น

ชั้นยอดอันเป็นที่ประจักษ์นั้น
เกิดขึ้นได้เพร�ะคว�มร่วมมือ

ร่วมใจกันทั้งองค์กร
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อาจารย์กิตติณัฐ  พนมฤทธิ์
ที่ปรึกษาการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐและผลงานคุณภาพ

สำ�หรับกรมมีพ้ืนฐ�นบุคล�กร และ
วัฒนธรรมองค์ก�รที่ค่อนข้�งสนับสนุน
ก�รพัฒน�ได้ดี บุคล�กรมีทัศนคติของ
ก�รพัฒน� มีก�รพัฒน�ง�นใหม่ ๆ  ออก 
ม�อย่�งต่อเน่ือง แต่อย่�งไรก็ต�ม ก�รสร้�ง
คว�มเข้�ใจใน “ทิศท�งของก�รพัฒน�” 
และทำ�ให้ผู้คนยอมรับ และร่วมมือดำ�เนิน
ก�รอย่�งบูรณ�ก�ร ย่อมลดทิฐิ ลดอัตต� 
เพ่ือร่วมมือทำ�ง�นกับหน่วยง�นอ่ืน ๆ   อย่�ง 
ไร้รอยต่อ ยังคงเป็นเร่ืองท่ีท้�ท�ยม�กของ
ทุกหน่วยง�น

ก�รพัฒน�องค์ก�ร
ที่ดีประกอบด้วย 2 ส่วน 
คือ "คน และวัฒนธรรม
องค์ก�ร"

การเริ่มต้นทำางานร่วมกับกรม	 คือ	 ได้มีโอกาส
ร่วมงานต้ังแต่ปลายปี	 พ.ศ.	 2555	 ซ่ึงน่าจะเป็น 
กรมแรก	ๆ	ท่ีผมทำาหน้าท่ีท่ีปรึกษา	PMQA	แบบเต็มตัว 
จากการแนะนำาของ	 อาจารย์อารีย์พันธ์	 รองเลขาฯ	
ก.พ.ร.เบื้องต้นรู้สึกโชคดีและเป็นเกียรติที่ได้รับ
โอกาสนี้	 และอยากจะใช้โอกาสนี้ช่วยให้กรมเข้าใจ	
และพัฒนาการบริหารจัดการได้อย่างดีที่สุด	 เมื่อได้
สัมผัสกับการทำางานร่วมกับกรม	 รู้สึกได้ถึงความ
เอาจริงเอาจัง	 ตั้งใจพัฒนาการบริหารจัดการ 
ตามแนวทางของ	PMQA	ตั้งแต่ผู้บริหารท่านอธิบดี 
โสภณ,	ท่านรองอธิบดีวราภรณ์,	ท่านผู้ทรงฯสมบัติ	
และทีมกพร.ของกรม	 ทำาให้การพัฒนาการบริหาร
จัดการมีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมให้เห็น
อยู่ตลอดเวลา	 โดยระยะแรก	 (2555-2557)	 กรม	 
เริ่มทำาความเข้าใจบริบทองค์กรร่วมกัน	 ต้องทำาความ
เข้าใจและตัดสินใจเรื่องสำาคัญ	 ๆ	 เช่น	 ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมคือใคร	 ผู้แข่งหรือ 
คู่เทียบคือใคร	 การประเมินตนเองและจัดทำารายงาน
อยู่ในกลุ่มคณะทำางานซึ่งเพ่ิงเริ่มทำาความเข้าใจ
เกณฑ์	 และวิธีการเขียนรายงาน	 จำาได้ว่าช่วง
นั้นผมต้องช่วยอ่านรายงานและให้ข้อเสนอแนะ 
ทุกร่าง	และใช้เวลานานพอสมควรกว่ารายงานผลการ 
ดำาเนินงาน	(Application	Report)	จะเป็นรูปเป็นร่าง	 



42

ระยะถัดมา	 (2558-2560)	 กรม	 เริ่มนำา	 PMQA	 
ไปใช้ในระดับสำานัก	กอง	เพ่ิมขึ้น	จัดทำาเป็นคำารับรอง
การปฏิบัติราชการ	ทำาให้เกิดการตื่นตัวของบุคลากร
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์	 พิจารณา	 และ
ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหน่วยงานของตนเอง	 
ในระดับกรม	 ยังคงรักษาโมเมนตัมการพัฒนา 
อย่างต่อเน่ืองได้รับรางวัล	 PMQA	 รายหมวดทุกปี 
รางวัลเลิศรัฐสาขาอ่ืน	ๆ 	ได้รับเพ่ิมมากข้ึนเร่ือย	ๆ 	ข้อสังเกต 
คือ	 กรมมีการพัฒนาผู้นำาในการขับเคลื่อน	 PMQA 
ภายในกรมเพ่ิมขึ้นไปเป็นเครือข่ายพร้อมกันทำาให้ 
กรมขยายศักยภาพในการขับเคล่ือน	 PMQA	 ท้ังระดับ
กรม	 และระดับสำานัก	 กองไปพร้อมกันได้	 อย่างไร
ก็ตามยังไม่ใช่ทุกสำานัก	 กอง	 ที่สามารถทำาความ
เข้าใจ	 และพัฒนาได้อย่างที่คาดหวัง	 ซึ่งก็เป็นเรื่อง 
ธรรมดา	 ระยะที่ 	 3	 (2561-2563)	 กรมสะสม
ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 
ความพยายามในการพัฒนาสำานัก	 กองไปพร้อม
กันจนเริ่มส่งผล	กรมได้รางวัล	PMQA	รายหมวด
จนครบ	6	หมวด	เป็นกรมที่	2	ของประเทศไทย	และ
ยังได้รับรางวัล	 PMQA	 4.0	 ทั้งระดับ	 Advance	
และ	Significance	เป็นกรมที่มีคะแนน	PMQA	สูง
ที่สุด	กรมมีความสามารถในการขับเคล่ือนการดำาเนิน
งาน	 PMQA	 ด้วยตนเอง	 การวิเคราะห์	 และจัดทำา
รายงานผลการดำาเนินงาน	(Application	Report)	
ผมช่วยเพียงดูร่างสุดท้ายก่อนส่งให้	สำานักงาน	ก.พ.ร. 
เท่านั้น	 ซึ่งก็ไม่ค่อยได้แก้ไขอะไร	 นั่นแสดงให้เห็น
ว่ากรมมีความสามารถในการดำาเนินการ	PMQA	ด้วย
ตนเองได้เป็นอย่างดี

PMQA	มีแนวคิดมาจากพ้ืนฐานปรัชญา	TQM	
(Total	Quality	Management)	คือ	มุ่งหลอมรวม
ให้บุคลากรทุกคนร่วมมือกันทำางานอย่างเป็นระบบ	
(Systematic)	 สอดคล้องกัน	 (Alignment)	 และ
บูรณาการกัน	 (Integration)	 ดังนั้นก้าวต่อไปของ
กรม	 คงต้องมุ่งดึงดูดให้ทุกคนในกรมมีส่วนร่วมกับ
การพัฒนาองค์การมากขึ้นเรื่อย	 ๆ	 อย่างไรก็ตาม	
PMQA	มีลักษณะเป็น	Strategic	Lead	คือ	นำาด้วย
ยุทธศาสตร์	แล้วจึงตามด้วยการออกแบบระบบการ 
ทำางาน	 System	 ดังนั้นหากสามารถหลอมรวมการ 
พัฒนาองค์การตามแนวทาง	PMQA	เข้ากับยุทธศาสตร์
ของกรม	และผลักดันให้เกิดการปรับระบบการทำางาน
และระบบบุคลากรตามยุทธศาสตร์จะทำาให้การใช้	
PMQA	 เป็นส่วนหนึ่งของงานตามปกติ	 (Built-in)	
อยู่ในปฏิทินทำางานของทุกคนโดยไม่ต้องแยกส่วน
ออกมาต่างหากและทุกคนจะเข้ามามีส่วนร่วมกับการ
พัฒนาองค์การไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม

ปัจจัยที่ทำาให้กรมประสบผลสำาเร็จหลัก	ๆ	คือ	

1.	ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำาคัญ	อย่างน้อยท่ีสุด 

กรมจะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิ	 หรือผู้บริหารระดับ
รองอธิบดีช่วยในการตัดสินใจ	ผลักดันเรื่องสำาคัญ
อยู่เสมอ	โดยปกติผมมักจะบอกว่ากรมท่ีจะทำา	PMQA 
สำาเร็จจะมี	 2	 กลุ่มหลัก	 คือ	 1)	 ผู้บริหารระดับสูง 
เอาจริงเอาจังด้วย	และ	2)	ผู้บริหารระดับสูงอาจไม่ 
แสดงความจริงจังแต่ผู้บริหารระดับกลางรวมทีมกัน
ผลักดันได้	นอกจาก	2	กลุ่มน้ีผมไม่เคยเห็นกรมไหน
สำาเร็จในการใช้	PMQA	ส่วนกรมเป็นกรมกลุ่มแรก

2.	ความรู้สึกว่าการพัฒนาองค์การเป็นเร่ืองสำาคัญ
และเร่งด่วน	 ในเรื่องนี้ผมพบว่าองค์การราชการ
จำานวนมากที่ผู้บริหารไม่ให้ความสำาคัญกับการ
พัฒนาองค์การให้แข็งแรงยั่งยืนระยะยาว	มุ่งเน้น 
เพียงการตอบสนองต่อนโยบาย	หรือปัญหาเฉพาะหน้า 
จึงทำาให้การพัฒนาองค์การโดยเฉพาะตามแนวทาง	
PMQA	 ที่ต้องอาศัยการดำาเนินการระยะยาวจึงไม่
สามารถเห็นผลเท่าที่ควร	 แม้บางองค์การผู้บริหาร
เห็นความสำาคัญแล้ว	แต่ก็อาจขาดความรู้สึกว่าเร่ืองน้ี 
เป็นเร่ืองเร่งด่วน	“ต้องจัดลำาดับความสำาคัญในการ 
ดำาเนินงาน”	เรื่องของการพัฒนาองค์การจึงมักถูก 
ผัดผ่อนไปเรื่อย	 ๆ	 แม้ให้ความสำาคัญ	 แต่มีเรื่อง	
“สำาคัญกว่า”	 อยู่เสมอ	 การพัฒนาองค์การจึงไม่
เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร	 แต่สำาหรับกรมผมสัมผัสได้
ถึงความรู้สึก	“ให้ความสำาคัญและเร่งด่วน”		จึงทำา 
ให้เรื่อง	 PMQA	 ถูกผลักดันอย่างต่อเนื่อง	 แม้
มีช่วงกรมต้องรับมือกับสถานการณ์	 COVID-19	 
ที่สามารถอ้างได้ว่าไม่ว่างดำาเนินการเรื่อง	PMQA	
แต่กรมก็ยังให้ความสำาคัญและเร่งด่วนในการพัฒนา 
องค์การอย่างต่อเนื่อง
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คว�มสม่ำ�เสมอ ต่อเนื่อง 
และน�นพอ ซึ่ง PMQA จะ
ประสบคว�มสำ�เร็จไม่ได้เลย
ถ้�ท้ัง 3 คำ� ข�ดคำ�ใดคำ�หน่ึง 
กรมเป็นตัวอย่�งที่ดีที่ว่�นั้น 

คือทั้งดำ�เนินก�รเป็น
ประจำ�สม่ำ�เสมอ พัฒน�
องค์ก�รช่วยขับเคลื่อน
พร้อมกันทั้งกรม และ 

มีแผนก�รพัฒน�ต่อเนื่อง  
และน�นพอคือ ไม่ว่�จะ

เปลี่ยนคณะผู้บริห�ร
ไปแล้วหล�ยท่�น 

อ.กิตติณัฐได้กล่าวท้ิงท้ายว่า	กรมเป็นกรมท่ีมีการ 
พัฒนาได้รวดเร็ว	และชัดเจนที่สุดในหน่วยงานที่ผม 
มีโอกาสร่วมงานด้วย	 รางวัลเลิศรัฐที่ ได้รับมา 
อย่างต่อเน่ือง	คะแนนการประเมิน	PMQA	คงเป็นส่ิง 
บ่งบอกได้เป็นอย่างดี	 การรับมือกับ	 COVID-19	 
อย่างมีประสิทธิภาพจนเป็นท่ียอมรับระดับโลกสะท้อนส่ิงท่ี 
กรมพยายามพัฒนาระบบการบริหารจัดการมาโดยตลอด 
แต่สิ่งที่เป็นสิ่งท้าทายสำาหรับกรม	 คือ	 การท่ีกรมฯ	
มุ่งสู่การเป็นกรม	 TQM	 ให้ได้	 คือ	 พัฒนาจนถึง 
ข้ันท่ีทุกหน่วย	ทุกจุดในกรมรู้จักพิจารณาสร้างวงจร	
PDCA	ทบทวนผลงานของตนว่าส่ิงไหนควรทำาต่อไป 
(Stay)	 สิ่งไหนควรเลิกทำา	 (Stop)	 และควรสร้าง
ส่ิงใดข้ึนใหม่	 (Start)	 ด้วยตนเอง	สามารถสร้างการ 
ทำางานที่เป็นระบบ	 (Systematic)	 ที่สอดคล้อง	
(Alignment)	และบูรณาการ	(Integration)	กันทุกจุด 
ตามเจตนารมณ์ของ	PMQA	ต่อไป
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แม้บางองค์การผู้บริหาร 
เห็นความสำาคัญแล้ว	แต่ก็อาจขาด

ความรู้สึกว่า	เรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วน
 

ต้องจัดลำาดับความสำาคัญในการดำาเนินงาน	เรื่อง
ของการพัฒนาองค์การจึงมักถูกผัดผ่อนไปเรื่อย	ๆ	 

 
แม้ให้ความสำาคัญ	แต่มีเรื่อง	 

“สำ�คัญกว่�” อยู่เสมอ	การพัฒนา
องค์การจึงไม่เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร
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พลังฮึดคนทำ�ง�น
พัฒน�องค์กร
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นางนวพรรณ สันตยากร 
รองผู้อำานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เรียนรู้ให้ไว  และก�รแก้
ปัญห�-คว�มท้�ท�ย  
ใช้เวล�ศึกษ�แปลงเกณฑ์ให้
เป็นภ�ษ�ของตัวเองเพ่ือให้
เข้�ใจและสื่อส�รได้  ให้ก�ร
สนับสนุนเครือข่�ยอย่�ง 
เต็มกำ�ลัง และยอมรับก�ร
เป็นเบื้องหลังคว�มสำ�เร็จ
อย่�งเต็มใจ 

คุณนวพรรณ	“พ่ีเป้ิล”	หนึ่งในผู้ปฏิบัติงานด้าน 
PMQA	มากับ	ผอ.จ๊ะ		ได้กล่าวว่า	“แนวทาง	PMQA	
เป็นการมองเชิงระบบ	 คิดให้รอบด้านด้วยข้อมูลที่ 
เป็นจริง	จากหลากหลายมิติทั้งภายในและภายนอก	
(สาธารณสุข/สังคม/ส่ิงแวดล้อม/เศรษฐกิจ/การเมือง	
ฯลฯ)		การบริหารที่มีเป้าหมายในการพัฒนา	การจัด 
การครอบคลุมถึงคนและไม่ใช่คน	 หากนำามาใช้อย่าง
เข้มงวดอาจไม่ให้ผลเชิงบวก	 แต่การใช้เครื่องมือนี้ 
อย่างค่อยเป็นค่อยไป	 จึงค่อย	 ๆ	 หลอมใจให้เกิด
ความร่วมมือ		(การกระตุ้นเชิงบวก	การแข่งขัน	การให้ 
รางวัล	การสร้างความภาคภูมิใจ	ท้ังระดับบุคคล	และ 
ระดับหน่วยงาน)	ร่วมกันพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภายในองค์กรตนเองและองค์การ	 ให้เป็นเรื่องปกติ	
เป็นเน้ืองานท่ีควรทำา	 เป็นหน้าท่ีท่ีต้องทำา	 เป็นระบบท่ี
ดีข้ึนเร่ือยๆ	อย่างต่อเน่ือง”	

คุณนวพรรณเริ่มต้นการดำาเนินงาน	PMQA 
มาต้ังแต่ปี	2555	โดยช่วงแรกๆ	(ปี	2555-2558)
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เน้นก�รเรียนรู้ให้ไว และก�รแก้ปัญห�
คว�มท้�ท�ย

ช่วงกลาง	ๆ	(ปี	พ.ศ.	2559-2562)	เน้น	“ค้นหา
วิถีการต่อสู้ของตนเอง”	หาจุดยืนของตนเองให้เจอ 
ยืนให้ได้อย่างแข็งแรง	 เป็นที่พ่ึงของเครือข่ายได้	
เพ่ือจะได้มีพ้ืนที่ในการขยายเติบโตต่อไปในอนาคต	
การกำาหนดวิถีการทำางาน	 จึงไม่ใช่การเลียนแบบ 
Best	Practice	แต่จะสร้างรูปแบบใหม่	เป็นแบบของ
เฉพาะของกรม	 ลอกเลียนแบบได้ยาก	 เรียนรู้	 แก้ไข	
และปรับเข้ากับปัญหา	เพ่ือผลักดันให้กรมพัฒนาก้าว 
หน้าไปในทางท่ีดีข้ึน	

ช่วงปัจจุบัน	(ปี	พ.ศ.	2563-2565)	เน้น “สร้าง
ความเข้มแข็งภายในและมองอนาคต” ยกระดับ
บุคลากรให้มีสมรรถนะ	 ก้าวทันเทคโนโลยี	 มีความ
รอบรู ้	 สร้างสรรค์และพัฒนาผลงานนวัตกรรม	 
ใช้ดิจิทัลมาพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	ด้วยการ 
บูรณาการข้อมูล	 บูรณาการความร่วมมือระหว่าง 
หน่วยงาน	มีมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก	พัฒนา
ช่องทางการรับฟงัความคิดเห็นของผู้รับบริการ	พัฒนา 
กระบวนการและคุณภาพการให้บริการให้เข้าถึงความ
ต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ที่มีขนาดใหญ่และหลากหลาย 
มากข้ึน	 ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของโลกปัจจุบัน	
ซ่ึงการนำา	PMQA	ไปใช้ในหน่วยงาน	มีแนวทาง	ดังน้ี

สร้�งวัฒนธรรมที่เปิด
ให้แสดงคว�มคิดเห็นได้ 

ยอมรับฟงัคว�มเห็น 
ที่แตกต่�ง และใช้ประโยชน์

จ�กคว�มหล�กหล�ย 
ท�งคว�มคิด เปิดโอก�ส

แลกเปลี่ยนประสบก�รณ์กัน

2.	ค้นหาและพัฒนาองค์ประกอบความ
ผูกพันในองค์กร	ได้แก่	การที่องค์กรให้ความ
สำาคัญกับการค้นหาว่า	จะสร้างสภาพแวดล้อม 
ทั้งทางกายภาพ	และบรรยากาศการทำางาน	และ
ความเป็นอยู่อย่างไร	ให้บุคลากร	"มีใจ"	กับองค์กร	
 

3.	 ระบบการประเมิน	 การพัฒนา	 และโอกาส
ความก้าวหน้าที่ยุติธรรม

4.	 การเปลี่ยนตัวเองให้เป็นผู้นำาที่ดี	 สิ่งจำาเป็น
ของผู้นำาคือเปลี่ยนความคลุมเครือ	ความเข้าใจที่ไม่
ตรงกัน	เป็นความชัดเจน	

สำาหรับ	กพร.เป็นหน่วยงานขนาดเล็กท่ีมีทรัพยากร
ต่าง	ๆ 	น้อย	ทั้งงบประมาณและบุคลากร		การร่วมกัน 
วางแผนงานระยะส้ันและระยะยาวจึงเป็นส่ิงสำาคัญ
มากพอกับการสร้างและพัฒนาเครือข่ายท้ังภายใน
และนอกองค์กร	 ให้เห็นประโยชน์ร่วมกันของการ 
ดำาเนินงานและเป้าหมายความสำาเร็จของกรม	 
เกิดการแชร์ทรัพยากรและพลังในการทำางาน	ให้ภารกิจ 
ลุล่วง	บรรลุผลสัมฤทธิ์	นั่นคือ	ผู้นำาขององค์การ 
ได้กำาหนดทิศทางที่ชัดเจนขององค์กรผ่านวิสัยทัศน์
และค่านิยม	 มีการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยง
กับแผนระดับชาติและนานาชาติ		การมีระบบงานและ 
กระบวนการทำางานต่าง	ๆ	การจัดทำาระบบการติดตาม
และทบทวนผลการดำาเนินงานสอดรับกับภารกิจ		 
การส่งเสริมให้มีการกำากับดูแลที่ดี	 การส่งเสริม 
สภาพแวดล้อมในการทำางานท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
การสร้างนวัตกรรมและการ เรียนรู้ ให้ เกิดกับ
บุคลากร	 	 ให้ร่วมวางแผน	 สื่อสาร	 สอนงาน	 และ
พัฒนาผู้นำาในอนาคต	รวมถึงการปฏิบัติตนเพ่ือเป็น
ตัวอย่างที่ดี	 ทั้งกับบุคลากรในองค์กร	 รวมถึงผู้รับ
บริการ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน

ไม่มีใครที่จะมองเห็นปัญห�
ขององค์กรได้ทั้งหมด และ
ไม่มีใครที่จะมองเห็นโอก�ส
ก�รพัฒน�องค์กรทั่วทั้ง
องค์กรได้  จึงจำ�เป็นต้อง
ได้รับคว�มร่วมมือและ 
ก�รมีส่วนร่วมจ�กทุกคน 
ในองค์กร
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ส่วนปัจจัยความสำาเร็จของกรม	คือ	

1.	ผู้บริหารระดับสูง	ส่งเสริม	สนับสนุน	และ 
กำาหนดเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์ของกรม	ผู้บริหาร
ระดับหน่วยงานให้ความสำาคัญดำาเนินการทุกองค์กร

2.	การท่ีกรมมีกลุ่มพัฒนาองค์กรในทุกหน่วยงาน 
และเป็นทีมงานที่เข้มแข็ง	มีทักษะ	ประสบการณ์	
และร่วมพัฒนาผลงาน	

3.	กำาหนดเป้าหมายความสำาเร็จไว้อย่างชัดเจน 
มีการวางแผนระยะสั้น	ระยะยาว	และการสื่อสาร 
ที่เหมาะสม

4.	มีระบบการติดตามและระบบการวัด	 
การดำาเนินงานและจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

ในฐานะของผู้ปฏิบัติงานเข้าใจดีว่า	 การนำาองค์การ
เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์	 เป็นศาสตร์เพราะมีทฤษฎี	
วิชาการที่ต้องเรียนรู้เพ่ือให้เป็นผู้นำามากมาย	 เช่น	
การสื่อสาร	การคิดเชิงกลยุทธ์	วิธีการนำาแต่ละสไตล์	
การมอบหมายงาน	การกำากับดูแลทีมงาน	การกระตุ้น
และสร้างพลังให้กับทีมงาน	และอีกมากมาย	

ก�รนำ�องค์ก�รก็เป็นศิลปะ 
จึงไม่ใช่เร่งให้ทีมง�น

ทำ�ง�นหนัก ทำ�ง�นเร็วสถ�นเดียว 
เหมือนเครื่องจักร เร่งเร็ว 

จนเกินคว�มส�ม�รถของเคร่ือง 
สุดท้�ยนอกจ�กไม่ได้คว�มเร็ว 
เครื่องยังอ�จจะพังอีกด้วย
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ทุก ๆ อุปสรรคที่เร�ฝ่�ฟนั 
สร้�งบทเรียนที่จะทำ�ให้

เร�เข้มแข็งม�กขึ้น



รวมพลังฮึดกับ
หน่วยง�นต้นแบบ
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สคร.	7	หน่ึงในตองอู	ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
ที่ปรากฏผลงานเชิงประจักษ์ที่สำาเร็จมามากมาย	 
ท้ังด้านป้องกันควบคุมโรค	ด้านจัดการเครือข่าย	และ 
วิชาการ	สำาหรับในด้านการพัฒนาองค์กรด้วยการ 
บริหารจัดการภาครัฐ	และผลงานคุณภาพน้ัน	สคร.	7 
จะโดดเด่นมากด้วยการรับรางวัลผลงานคุณภาพ
ระดับประเทศหลายเวทีที่ได้รับรางวัลทุกปี		อีกเรื่องที่ 
โดดเด่น	 คือ	 ผลการปฏิบัติงานตามคำารับรองการ
ปฏิบัติราชการที่อยู่ในอันดับต้น	 ๆ	 จนปี	 2564  
ได้เป็นที่	1	ของหน่วยงานประเภท	สคร.	โดยมีทีมงาน 
พัฒนาองค์กรที่เข้มแข้ง	พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง	
และเข้าใจบริบทของหลักการบริหารจัดการภาครัฐ
เป็นอย่างดี	

ดร.	บุญทนากร	พรมภักดี		หรือ	ดร.หนา	หัวหน้า
กลุ่มพัฒนาองค์กร	 ที่ ให้ความสำาคัญต่อการนำา
เครื่องมือ	PMQA	ไปใช้ร่วมกับการผนึกกำาลังกับ 
เจ้าหน้าที่ในกลุ่มอย่างมุ่งมั่น	ดร.หนา	ได้กล่าวถึง	
“PMQA”	ไว้ว่า	เป็นเครื่องมือเชิงระบบที่เชื่อมโยง
ปัจจัยนำาเข้า	 กระบวนการและผลการดำาเนินงาน  
ถือเป็นเครื่องมือสำาหรับหน่วยงานในการนำาไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการครอบคลุม 
ท้ังสมรรถนะองค์กร	 (ระบบงาน)	และด้านกำาลังคน	การ 
ส่งเสริมให้มีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน 
ภายนอก	 การจัดการความรู้	 การส่งเสริมให้มีการ
พัฒนานวัตกรรม	 ฯลฯ	 หากมีการนำาเครื่องมือนี้
ไปใช้อย่างต่อเน่ือง	 จะส่งผลให้หน่วยงานสามารถส่งมอบ
ผลผลิต	 และบริการที่มีคุณภาพให้กับผู้รับบริการ  

ให้สามารถเป็นที่พ่ึง	 เชื่อถือและไว้วางใจ	 ส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายตาม	Value	chain	และวิสัยทัศน์ 
หน่วยงาน	 สุดท้ายสามารถนำาผลงานที่ส่งผลลัพธ์
ที่ดีต่อประชาชน	 มาจัดทำาผลงานคุณภาพส่งสมัคร 
ขอรับรางวัลเลิศรัฐ	 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของหน่วยงาน 
ต่อสาธารณะต่อไป”	 สิ่งสำาคัญ	 คือ	 การกำาหนด 
นโยบายระดับกรมในการนำาแนวทาง		PMQA		ไปใช ้
ในหน่วยงานนำ า ไปใช้ เ ป็นกรอบในการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการตามพันธกิจของหน่วยงาน 
ความชัดเจนของการ	 Alignment	 สู่หน่วยงาน
ภูมิภาค	โดยท่ีกำาหนดให้หน่วยงานมีการประเมินสถานะ
ตนเองว่ามีสภาพแวดล้อม	(OP)	อย่างไร	มีจุดแข็ง 
โอกาสในการพัฒนา	ความท้าทายท่ีต้องมีการพัฒนา
เพ่ือการบรรลุเป้าหมายอย่างไร	

 
หากผู้บริหารหน่วยงานได้เห็นความสำาคัญของ

การนำาแนวทาง	PMQA	ไปใช้	 โดยได้กำาหนด	PMQA	
เป็นนโยบายของระดับหน่วยงาน	(Advocacy	Policy)	
ให้ทุกกลุ่มงานจัดทำา	OKRs	ของการยกระดับคุณภาพ
งานตามกระบวนการสร้างคุณค่า	 โดยขับเคลื่อน 
การดำาเนินงานผ่านกลไกการสร้างความร่วมมือที่
ทุกกลุ่มร่วมดำาเนินงาน	 ซึ่งกำาหนดให้เป็นตัวชี้วัด
สำาคัญท่ีทุกกลุ่มร่วมดำาเนินงานในการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนงานตามภารกิจ	 การพัฒนาและ 
ยกระดับคุณภาพงาน	(CQI)	การจัดทำามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน	ที่สำาคัญต้องเชื่อมโยงกับการประเมินผล
การปฏิบัติราชการระดับบุคคล	 ซึ่งนอกจากจะเป็น 
การสนับสนุน ให้มีการพัฒนาคุณภาพงานให้
สามารถสร้างคุณค่างานบริการตามพันธกิจ	 ก่อให้
เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้รับบริการแล้ว	ยังส่งผลต่อการ
สร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของบุคลากร

ดร. บุญทน�กร พรมภักดี
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร		
สคร.	7	ขอนแก่น
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สคร. 7  นำ�แนวท�ง PMQA   
ไปใช้อย่�งต่อเน่ืองต้ังแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน หล�กหล�ยรูปแบบ 
และเนียนไปกับภ�ระง�นประจำ� 
ไม่ว่�จะเป็นก�รจัดทำ�แผนปฏิบัติ
ร�ชก�รประจำ�ปี แผนฯ ระยะ 5 ปี  
ก�รพัฒน� และปรับปรุงคุณภ�พง�น 
มี OFI  ของหน่วยง�น ด้�นก�ร
สรุปผลก�รดำ�เนินง�นอ�จจะ 
ไม่ครอบคลุมภ�ยใต้กรอบ
แนวท�ง PMQA ท้ัง 7 หมวด

จากประสบการณ์การทำางานของ	ดร.บุญทนากร	 
ที่ได้ทำางานเกี่ยวกับ	PMQA	ทำาให้เห็นถึงการพัฒนา	 
และความแตกต่ างของการดำ า เนินการแต่ล ะ 
ช่วงเวลา	ดังนี้

1.	ปี	2561	พัฒนาคุณภาพงาน	โดยการสร้าง
ความร่วมมือให้แต่ละกลุ่ม	 วิเคราะห์ความเชื่อมโยง
ของเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาโดยใช้	Driver	
diagram	 และจัดทำา	 Work	 manual	 ตามภารกิจ
ของกลุ่มงาน

2.	ปี	2562	–	2563		พัฒนาคุณภาพงาน	โดยให้ 
การสร้างความร่วมมือให้แต่ละกลุ่มปรับปรุง
กระบวนการทำางาน	การจัดทำาแผนยกระดับการพัฒนา 
คุณภาพงานตามโอกาสที่พบจากการประเมิน		และ 
การนำาผลลัพธ์จากการพัฒนากระบวนงานมาจัดทำา
ผลงานเลิศรัฐ	 โดยผ่านกลไกคณะทำางานและสร้างความ
ร่วมมือผ่านกลไกการกำาหนดให้เป็นตัวช้ีวัดที่สำาคัญ
ของกลุ่มงาน

3.	ปี	2564	พัฒนาคุณภาพงาน	โดยการใช้	One 
page	OP	และสร้างความร่วมมือการพัฒนาโดย
เปิดโอกาสให้บุคลากรมีการพัฒนาคุณภาพงานให้
สอดคล้องกับองค์ประกอบการเป็นระบบราชการ	 4.0 
ทั้ง	 3	 องค์ประกอบ	 และแนวคิดการปฏิรูปองค์กร 
(Re-treat	 Re-think	 Re-design)	 ซ่ึงขับเคล่ือน 
การดำาเนินงานผ่านกลไคณะทำางาน	 และสร้างความ
ร่วมมือโดยการกำาหนดให้เป็นตัวช้ีวัดเด่นระดับ
บุคคล

กว่าที่กรมจะประสบความสำาเร็จด้าน	 PMQA  
ก็ต้องผ่านอุปสรรค	 ปัญหาต่าง	ๆ	มามาก	 ปัจจัยที่
ทำาให้กรมก้าวผ่านมาได้ใน	คือ

1)	 นโยบายของผู้บริหารทุกระดับมีความสำาคัญ	
มีความชัดเจนของกระบวนการเพ่ือเป็นกลไกเช่ือมโยง
สู่การปฏิบัติเข้าใจง่าย

2)	การดำาเนนิงานภายใตค้ำาสัง่คณะทำางาน	โดยม ี
ทีมทำางานที่เข้าใจเป้าหมายการดำาเนินงาน	 PMQA 
เดียวกัน

3)	การสร้างแรงจูงใจ	และสนับสนุนการดำาเนินงาน 
ให้แก่บุคลากรในทุกรูปแบบ	 เช่น	 การเสริมสร้าง
ความรู้	ความเข้าใจ	และการให้คำาปรึกษาการดำาเนินงาน	
เป็นต้น

4)	 การเชื่อมโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการระดับบุคคล	(การนำาเครื่องมือไปใช้ในการ 
พัฒนาคุณภาพงานจนเกิดผลผลลัพธ์ ที่ดีกับ
ประชาชน)

5)		ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย		เช่น		เครือข่าย 
ผลงานเลิศรัฐ	(สสอ.บ้านแฮด	จ.ขอนแก่น)	เป็นต้น

ปัญห� อุปสรรคที่ยังพบเจอ
ทีมผู้บริหารต้องเข้าใจตรงกันเก่ียวกับนโยบาย

ของการดำาเนินงาน	 PMQA	 หน่วยงานมีบุคลากร
หลากหลาย	 Gen	 โดยเฉพาะ	 Gen	 Y	 ท่ีเพ่ิมข้ึน	 
ซ่ึงมองว่าการนำา	PMQA	ไปใช้เป็นเรื่องที่เข้าใจยาก	
ส่วนบุคลากรท่ีมองเห็นประโยชน์ของการนำาแนวทาง	
PMQA	 ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพงาน	 
ยังมีค่อนข้างน้อย	 อีกท้ังเอกสารของการดำาเนินงาน 
PMQA		ที่ไม่สอดคล้องกับระบบราชการ	4.0	
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ก�รพัฒน�ต่อยอดในอน�คต 
การมีทิศทางนโยบายระดับกรม	 และหน่วยงาน	 

ส่งเสริมการจัดการความรู้	 PMQA	อย่างต่อเนื่อง	 
มีกลไกการเช่ือมโยงสู่การปฏิบัติท่ีบุคลากรเข้าใจง่าย 
พร้อมขับเคลื่อนงาน	 PMQA	 ของกรมผ่านกลไก
ตัวชี้วัดคำารับรองเหมาะสมแล้ว	ผลลัพธ์สุดท้ายของ 
การนำาเคร่ืองมือ	 PMQA	 ไปขับเคล่ือนการดำาเนินงาน 
อย่างต่อเน่ือง	จริงใจ	และจริงจัง		คือ	ประโยชน์สุข
ท่ีเกิดกับประชาชน	 ประชาชนลดป่วย	 ลดโรค	 ลดตาย  
หน่วยงานในสังกัดกรมสามารถนำาผลงานไป 
จัดทำาผลงานคุณภาพส่งสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐได้ 
กพร.	กรม	ควรมีการยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ได้รับ 
รางวัลอย่างต่อเนื่ อง	 แต่ขณะเดียวกันก็ควร 
เสริมสร้างกำาลังใจให้กับหน่วยงานท่ีจัดส่งผลงานแต่
อาจจะไม่ได้รับการพิจารณาจาก	สำานักงาน	ก.พ.ร.	ด้วย 
โดยอาจจะเป็นการให้รางวัลระดับกรม

ประเด็นที่ 1  Feedback สำาหรับ กพร. 
เพ่ือให้พัฒนา ตัวชี้วัด PMQA  ปีหน้า

PMQA		เป็นเคร่ืองมือท่ีหน่วยงานนำาไปใช้เป็นกรอบ 
ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตาม 
พันธกิจของหน่วยงานต่าง	ๆ 	ในสังกัดผ่านกลไกตัวช้ีวัด 
คำารับรอง	 แต่ในการขับเคลื่อนปี	 65	 ถ้ามีเวทีการ 
ถอดบทเรียน	โดยเชิญทุกสคร.ร่วมให้ข้อคิดเห็น	และ
วิเคราะห์	Gap	ท่ีพบจากปีท่ีผ่านมา	และตกลงร่วมกัน 
ในการพัฒนาหน่วยงานสู่ระบบราชการ	4.0	โดยจัด 
ทำาเป็น	 Rolling	 Plan	 ว่าในแต่ละปี	 จะเน้นหมวดใด 
ภายใต้แนวคิดการปฏิร ูปองค์กร	 ในมุมมอง	
ดร.	บุญทนากร	คิดว่า	”เกณฑ์การพัฒนาหน่วยงาน 
เข้าสู ่หน่วยงาน	 4.0	 ของแต่ละที่ แตกต่างกัน	 
ซ่ึงส่งผลต่อการออกแบบพัฒนาแตกต่างกันไปด้วย 
มีคำาถามที่ตามมา	คือ	แบบไหนถึงจะถือว่าหน่วยงาน 
ผ่าน	4.0	นอกจากน้ี	ความสำาคัญในการปฏิรูปองค์กร	
คือ	 ความเข้าใจแต่ละหมวดของแต่ละคน	 ไม่แน่ใจว่า
เข้าใจเป็นแนวทางเดียวกันทุกคนหรือไม่	และแต่ละแห่ง 
ได้มีกระบวนการพัฒนาภายใต้แนวคิดการปฏิรูป
องค์กรท่ีจะขับเคล่ือนสู่หน่วยงาน	 4.0	 ได้จริงหรือไม่  
อย่างไร		และจะนำาพาหน่วยงานของตนเองบรรลุ
วิสัยทัศน์ได้หรือไม่”	

อีกท้ังประเด็น	OFI	ท่ีเกิดมาต่อเน่ืองจากอดีต	คือ 
“ทำาอย่างไรจะให้บุคลากรมองว่า	PMQA	มีประโยชน์” 
ประโยชน์	PMQA	เพ่ือให้งานสำาเร็จ	เป็นระบบ		สะดวก	
รวดเร็ว	ง่ายขึ้น

ประเด็นที่ 2  เอา pain point ภาพรวม 
ที่ได้จากการตรวจหน่วยงานในกรม 
ส่วนใหญ่พบว่ายังไม่เข้าใจการวิเคราะห์ 
หมวด 3 และหมวด 6

PMQA	 เป็นเครื่องมือที่ดี	 เห็นด้วยอย่างยิ่งใน
การขับเคลื่อนให้มีการใช้เกณฑ์	PMQA	เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาหน่วยงาน	 อาจจะนำา	 pain	 point	
ภาพรวมที่ได้จากการตรวจหน่วยงานในกรม	 เช่น	 
จากการตรวจของ	กพร.	ท่ีพบว่าส่วนใหญ่	ยังไม่เข้าใจ 
การวิเคราะห์	 หมวด	3	 และหมวด	6	อาจจะจัดให้มี
การถอดบทเรียนจาก	สคร.	ตามที่กล่าวไว้ในข้างต้น	 
และหากหน่วยงานส่วนกลางมีการ	 บูรณาการในระดับ
นโยบายร่วมกัน		เช่น	การประสานบูรณาการกับ	กยผ.	
ในการนำาเครื่องมือไปใช้ตั้งแต่นำาเครื่องมือ	PMQA	
ไปเป็นเกณฑ์เขียนโครงการ		และสรุปผลการดำาเนินงาน 
ควรมีการพัฒนาเคร่ืองมือท่ีเข้าใจง่ายสำาหรับ
ให้หน่วยงานได้เอาไปใช้ในการวิเคราะห์ตนเอง 
ตามเกณฑ์	นอกจากน้ีจะทำาอย่างไรเพ่ือให้กรมเป็นหน่วยงาน 
ความรอบรู้	(Heath	Literacy	:	HL)		ด้าน	PMQA	
อีกด้วย
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เป็นหน่วยงานต้นแบบสำาหรับกองวิชาการในกรมที่มีผลการดำาเนินงานบริหารจัดการภาครัฐในหน่วยงาน
อยู่ในระดับต้น	ๆ	โดยได้กำาหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพองค์กร	นำาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ	 (PMQA	 4.0)	 มาใช้เพ่ือยกระดับกระบวนการพัฒนามุ่งผลสัมฤทธิ์และมุ่งเน้นลูกค้า	 รวมทั้ง
พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี	 2555	 เป็นต้นมา	 กอพ.เป็น
หน่วยงานที่มีผลคะแนนตัวชี้วัดคำารับรองการปฏิบัติราชการ	 ระดับดีเด่น	 ได้ลำาดับที่	 1	 ประเภทสำานัก/สถาบัน/
และกองวิชาการ	 และคะแนนผลการดำาเนินงาน	 PMQA	 ของหน่วยงานก็ยังอยู่ในอันดับที่หนึ่งสองปีซ้อน	 
คือ	ปี	2563	-	2564	ด้วยการทำางานอย่างจริงจังของทีมงาน	มีแผนการทำางานที่ชัดเจน	และปรับเปลี่ยนไปตาม 
สถานการณ์เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายให้มากที่สุด		

ทีมพัฒนาองค์กรของ	กอพ.	ที่เป็นกำาลังหลักในการขับเคลื่อนงานต่าง	ๆ	และให้ความร่วมมือ	สนับสนุนงาน	
PMQA	ของกรมมาด้วยดีเสมอมา	ท่านแรกคือ

น�งส�วฉวีวรรณ คล้�ยน�ค   
“คุณแม้ว”
นักสังคมสงเคราะห์ชำานาญการพิเศษ	
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร
(ปี	2561	-	2564)

ในฐานะหัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร	ต้ังแต่ปี	2561	–	
ปัจจุบัน	 ถือเป็นสิ่งท้าทายความสามารถ	 สิ่งสำาคัญ 
ในการพัฒนาองค์กร	คือ	การพัฒนาบุคลากรให้เกิด 
ความเข้าใจเรื่อง	 PMQA	 ซึ่งการทำาความเข้าใจ 
ต่อแนวทาง	PMQA	ไม่ใช่เรื่องยาก	แต่ไม่ง่ายสำาหรับ
ทุกคน	 บางคนก็ไม่อยากจะเรียนรู้เรื่องการบริหาร
จัดการภาครัฐ	 (PMQA	 4.0)	 และการดำาเนินงาน
ในแต่ละหมวดเมื่อเป็นคณะทำางานหมวดใด	 ก็ต้อง
สามารถ	 focus	 ประเด็นสำาคัญที่บ่งชี้ถึงผลลัพธ์
ของแต่ละหมวดให้ช ัดเจนได้	 ในช่วงแรกของ 

การพัฒนาบุคลากร	(ปี	2561	-	2562)	มุ่งเน้นการ
สร้างความเข้าใจ	 เรื่อง	PMQA	4.0	เพราะเป็นช่วง
ที่บุคลากรมีการเกษียณจำานวนมาก	(ปีละ	8-10	คน)	 
ลาออก/โอนย้ายเพ่ิมขึ้นทุกปี	รวมทั้งมีบุคลากร
บรรจุใหม่เพ่ิมขึ้น	 การทบทวนรายชื่อคณะทำางาน	
ยังคงให้จัดไว้ตามหมวดเดิม	 ใส่รายช่ือเพ่ิมเติมทดแทน
คนที่เปลี่ยนกลุ่มหรือเกษียณและโอนย้ายเท่านั้น	
และเมื่อรับฟงัความคิดเห็นของคนเดิม	 ก็จะเห็นว่า 
คณะทำางานยังคงแสดงความต้องการคงอยู่ ใน
หมวดเดิม	 เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องของการจัด 
ทำาแผนงานรายหมวด	ต่อมาช่วงท่ีสองของการพัฒนา	
(ปี	 2563	 -	 2564)	 มีสถานการณ์แพร่ระบาดของ 
โรคโควิด	19	และบุคลากรของหน่วยงานถูกจัดส่งเป็น
กำาลังคนสำารองท่ีเตรียมส่งสนับสนุนภารกิจโควิด	19 
ส่งผลให้การดำา เนินกิจกรรมต้องปรับเปลี่ยน 
รูปแบบ	 การพัฒนาบุคลากร	 ปรับให้มีการจัดอบรม
ให้ความรู้เรื่องโควิด	 19	 และพัฒนาศักยภาพให้แก่
บุคลากรในการปฏิบัติงานเวร	 State	 quarantine	
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรด่านหน้า	 
มี ก า รสรุ ปบท เ รี ยนก า รจั ดสรรกำ า ลั งคน ไป 
สนับสนุนภารกิจโควิด	เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับ 
ทั้งข้าราชการ	 พนักงานราชการ	 ลูกจ้างโครงการ	 
ที่สมัครใจสามารถไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยภารกิจ 
โควิด	19	ได้	และนำาบทเรียนข้อดีมาปรับใช้ในการส่ง
กำาลังคนในปีต่อมา
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บ�งกิจกรรมในแผนพัฒน�ร�ยหมวด
ต้องยุติและชะลอก�รดำ�เนินง�น 
เพร�ะต้องเลือกเฉพ�ะกิจกรรม 
สำ�คัญ (Core business) ก�รมี 
ส่วนร่วมในก�รดำ�เนินง�นของบุคล�กร 
ในสถ�นก�รณ์โควิด 19 จำ�เป็นต้อง
ปรับรูปแบบกิจกรรมเป็นผ่�น 
โปรแกรม zoom เท่�นั้น  
ในสภ�พก�รณ์เช่นนี้อ�จถือว่�เป็น
ภัยคุกค�มจ�กภ�ยนอก แต่ก�รรู้ทัน
สถ�นก�รณ์และบทเรียนจ�กปรับตัว 
ให้ทัน จึงเป็นโอก�สในก�รพัฒน� 
ง�นในองค์กรเช่นกัน

ในปี	 2564	 มีการออกแบบคณะทำางานแบบ 
ไขว้หมวด	 เพ่ือให้เกิดการบูรณาการและการเรียนรู้ 
ความเช่ือมโยงของแต่ละหมวดท่ีมีลักษณะสัมพันธ์กัน	 
เช่น	หมวด	2	ประกบคู่กับ	หมวด	3	เพ่ือลดจำานวน
คนในคณะทำางานลง	 มีการเชื่อมโยงบทบาทหน้าที่
ของคณะทำางาน	PMQA	ให้ดำาเนินการกล่ันกรองแผน 
วิเคราะห์ความเชื่อมโยงจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ
กับแผนปฏิบัติการประจำาปี	 สำาหรับหมวด	 4	 มีการ 
เพ่ิมบทบาทในการทบทวน	วิเคราะห์	ความพร้อมและ
ความต้องการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
หน่วยงาน	ในส่วนของหมวด	5	มุ ่งเน้นบุคลากร	
มีการกำาหนดให้คณะทำางานร่วมวางแผน	 เชื่อมกับ
แผนพัฒนาบุคลากร	 (HRD)	การวางแผนคัดเลือก
บุคลากรดีเด่น	 การสร้างขวัญและกำาลังใจในการ 
ปฏิบัติงาน	แผนคุณธรรมและความโปร่งใส	แผนสร้างสุข 
พัฒนาความก้าวหน้า ให้บุคลากรตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ	 (Career	 path)	 และ 
พัฒนาทีมพ่ีเล้ียง	(Mentor)	เป็นต้น	การปรับบทบาท 
หน้าที่เพ่ิมเติมนี้พลิกโฉม	 (Re-think,	 Re-design,	
Re-treat)		ซึ่งเป็นส่วนที่แตกต่างไปจากเดิม	มีการ 
ออกแบบกิจกรรมแยกประชุมรายหมวดข้ึน	มีการบูรณาการ 
เรียนรู้ระหว่างหมวด	 ส่งผลให้บุคลากรเรียนรู้และ 
เข้าใจในเน้ืองานขององค์กรมากข้ึน	 นอกจากน้ี	 มีการ
ส่งเสริมให้หัวหน้ากลุ่มท่ีเกี่ยวข้องขึ้นเป็นประธาน
หมวด	 เพ่ือให้ประธานและเลขาได้นำาแนวทางการ 
บริหารจัดการภาครัฐ	 ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ดังนั้นการเปิดใจรับฟังความต้องการของผู้มี 
ส่วนร่วมตั้งแต่ระดับหัวหน้ากลุ่ม	 ประธานหมวด	
คณะทำางานและผู้เกี่ยวข้องจึงมีความสำาคัญ	 และ
ควรมีการตอบสนองต่อความต้องการ	 ผ่านการจัด 
กิจกรรมต่าง	 ๆ	 ที่จัดขึ้น	 เพ่ือช่วยสะท้อนให้เห็น
ว่าข้อเสนอและความต้องการมีการนำาไปปฏิบัติ 
อย่างจริงจัง	

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จขึ้นอยู่กับ

1.	การออกแบบกระบวนการเรียนรู้เร่ือง	PMQA 
(Design	and	Mind	set)	

2.	การส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมและ 
ความสมัครใจในการร่วมงาน		

3.	มีการนำาองค์กรท่ีดีโดยการเอาใจใส่จากผู้บริหาร
หน่วยงานและหัวหน้ากลุ่ม	

4.	หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนให้บุคลากรเข้ามาร่วม
เป็นคณะทำางานและร่วมกิจกรรมรายหมวด	

5.	การออกแบบโครงสร้างคณะทำางาน	PMQA	
รายหมวดควรมีการปรับรูปแบบบทบาทหน้าที่ของ
คณะทำางานให้เชื่อมโยงกับภารกิจของแผนงาน
ต่าง	ๆ	ซึ่งจะช่วยส่งเสริม	สนับสนุนให้กระบวนการ
พัฒนางานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น		

6.	ควรมีการทบทวนปรับปรุงรายช่ือคณะทำางาน 
ทุกปี	รวมทั้ง	ผู้บริหารของหน่วยงานต้องทำาจริง	 
มีการกำากับติดตามความก้าวหน้าของการดำาเนินงาน 
รายหมวด	อย่างต่อเนื่องในการประชุมกรรมการ
บริหารสำานักงานเป็นประจำาทุกเดือน	

นอกจากนี้ 	 เมื่อต้องขับเคลื่อนองค์กรให้
มีคุณลักษณะสำาคัญของระบบราชการ	 4.0	 จึง
ต้องประกาศนโยบายการพัฒนา	กองโรคเอดส์และ 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เข้าสู่ระบบราชการ	 4.0  
เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน	สำาหรับส่งเสริมให้เกิด 
การพัฒนาระบบการทำางาน	 โดยใช้แนวทางของ
ระบบราชการ	 4.0	 มุ่งเน้นการทำางานที่สานพลัง 
ทุกภาคส่วน	 (Collaboration)	 สร้างนวัตกรรม 
(Innovation)	 และปรับเข้าสู ่ความเป็นดิจิทัล	
(Digitalization)	 เพ่ือให้ทุกกลุ่มงานภายในหน่วยงาน 
สามารถนำาไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม	และสร้าง
ความยอมรับ	 ความเชื่อถือ	 ความมั่นใจ	 และศรัทธา 
ให้เกิดข้ึนกับผู้รับบริการ	ประชาชนท่ัวไป	และผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย	ทั้งภายในและภายนอกองค์กร	ดังนี้

1. องค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยง
ถึงกัน (Open & Connected 
Organization)

แนวท�งปฏิบัติ  

1.	บูรณาการศูนย์ข้อมูล	(Data	Center	
Consolidation)	และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล
หรือนำาข้อมูลจากแหล่งชุดข้อมูลที่มีอยู่ภายใน
หน่วยงาน	สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล	(Data	
Analytic)	ตามแนวทางธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ	

2.	ประสานและบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
กลุ่มงาน	และระหว่างหน่วยงาน	(Integration)		
เครือข่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศ	
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3.	พัฒนาระบบการควบคุมภายใน	โปร่งใส	 
ตรวจสอบได้และมีมาตรการป้องกันทุจริตในเชิงรุก 
โดยแนวทางปฏิบัติ	 ทั้ง	 3	 ข้อข้างต้นมีการ 
แบ่งบทบาทให้แต่ละกลุ่มงานท่ีเก่ียวข้องอย่างชัดเจน 
คือ	 กลุ่มเทคโนโลยีระบบข้อมูล	 กลุ่มพัฒนาความ
ร่วมมือและถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างประเทศ	
และกลุ่มบริหารท่ัวไป	เป็นหน่วยงานกลางในการพัฒนา 
และทุกกลุ่มงานร่วมปฏิบัติ

ตัวอย่ างของผลการดำ า เนินงานที่ประสบ 
ผลสำาเร็จ	คือ	การพัฒนาฐานข้อมูล	HIV	INFO	HUB	
เพ่ือส่งเสริมการนำาข้อมูลเอชไอวีไปใช้ประโยชน์	
เพ่ิ มการเข้าถึง	และใช้ประโยชน์ต่อเนื่อง	(Data	 
Utilization)	 และผลการพัฒนาโปรแกรมรับเร่ืองร้องเรียน 
และคุ้มครองการละเมิดสิทธิด้านเอดส์	หรือ	Crisis	 
Response	 System:	 CRS	 หรืออีกชื่อเรียกว่า 
“ปกป้อง”	 ระบบ	CRS	 ช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิ 
มิติใหม่	พัฒนาข้ึนโดยการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและ
ภาคประชาสังคม	 เพ่ือช่วยเหลือกรณีถูกละเมิดสิทธิ
ด้านเอดส์	 เพศภาวะ	 และความเป็นกลุ่มประชากร
ที่มีความเปราะบางต่อการติดเชื้อเอชไอวีและการ
ถูกเลือกปฏิบัติ	 รวมทั้งการจัดทำาแนวทางจัดการ 
ข้อร้องเรียนของหน่วยงาน

2. องค์กรที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
(Citizen-Centric Organization) 

แนวท�งปฏิบัติ

1.	การพัฒนากระบวนการและคุณภาพให้บริการ
ในสถานบริการ	(Smart	Hospital)	ลดความแออัด	
ลดระยะเวลารอคอยการรักษา	 นำาเทคโนโลยีมาใช้ใน
การบริหารจัดการและระบบบริการ	

2.	พัฒนาช่องทางการรับฟงัข้อคิดเห็น	ข้อร้องเรียน	
ข้อเสนอแนะ	 และระบบการจัดการข้อร้องเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ	

3.	 ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่	 เพ่ือเข้าถึงความต้องการ 
และความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย	 นำามาปรับปรุงการทำางานให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอย่างสม่ำาเสมอ	

โดยมีกลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	
กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีการป้องกัน	 
กลุ่ ม พัฒนาการดูแล รักษา เอชไอ วีและ เอดส์	 
และกลุ่มส่ือสารและสนับสนุนวิชาการเป็นหน่วยงานกลาง 
ในการพัฒนา	และทุกกลุ่มงานร่วมปฏิบัติ

ตัวอย่างของผลการดำ า เนินงานที่ประสบ 
ผลสำาเร็จ	คือ	การจัดทำาแนวทางการดูแลรักษาผู้ติดเช้ือ 
เอชไอวีในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า	
COVID-19	 เพ่ือเป็นแนวทางให้บุคลากรทางการแพทย์ 
ไ ด้ พิจารณาปรับใช้ ให้ เข้ ากับบริบทของแต่ละ 
โรงพยาบาล	โดยคำานึงถึงความสำาคัญท่ีจะให้ผู้ติดเช้ือ 
เอชไอวีได้รับยาต้านเอชไอวีอย่างต่อเนื่อง	 เพ่ือกด
ระดับไวรัสในเลือดได้	 มีสุขภาพที่แข็งแรงลดความ 
เส่ียงต่อการป่วย	COVID-19	และบุคลากรทางการแพทย์ 
ที่ ดู แลผู้ ติด เชื้ อ เอช ไอวี ส่ วน ใหญ่ เ ป็นแพทย์  
และพยาบาลด้านโรคติดเช้ือจะได้มีเวลามากข้ึนที่ 
จะไปดูแลผู ้ป่วยในช่วงการระบาดของโรค	 และ 
ป้องกันความเสี่ยงในการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
ในระหว่างการปฏิบัติงาน	 ในแนวทางนี้ได้แนะนำา 
แนวทางปฏิบัติในการจัดบริการยาต้านเอชไอวี	 ข้อควร 
ทราบเกี่ยวกับการใช้ยาต้านเอชไอวีกลุ่ม	 Protease	
inhibitors	(PIs)	ซึ่งเป็นสูตรยาหนึ่งที่ใช้ในการรักษา 
COVID-19	และข้อพึงระวังในการใช้ยากลุ่ม	PIs	 ใน 
ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เป็น	 COVID-19	 ในช่วงที่มี 
การระบาดของโรค	และผลงานท่ีสำาคัญอีกเร่ือง	คือ	มีการ 
พัฒนาและขยายผลการดำาเนินงาน	โปรแกรม	THCR	 
เพ่ือส่งต่อผู้ป่วยเอชไอวีระหว่างไทยและประเทศ 
ใกล้เคียง

3. องค์กรท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย 
(Smart & High Performance 
Organization)

แนวท�งปฏิบัติ

1.	พัฒนาและยกระดับบุคลากรให้มีสมรรถนะและ 
ความเชี่ยวชาญในตำาแหน่ง	ก้าวทันเทคโนโลยี	แก้ไข
ปัญหา	 สร้างความรอบรู้	 คล่องตัว	 และมุ่งเน้นผล
สัมฤทธิ์	(HR	Agility)	

2.	พัฒนาระบบ	Innovation	Ecosystem	และ	
Supporting	 System	 เพ่ือสร้างสรรค์และพัฒนา
ผลงานนวัตกรรมของหน่วยงาน	

3.	พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบ
ดิจิทัลมาลดขั้นตอน	ลดการใช้กระดาษ	มุ่งสู่การเป็น 
Paperless	 Organization	 โดยแนวทางการ
ปฏิบัติทั้ง	 3	 ข้อข้างต้น	 มีกลุ่มพัฒนาองค์กร	 
กลุ่มเทคโนโลยีระบบข้อมูล	 และกลุ่มบริหารทั่วไป	 
เป็นหน่วยงานกลางในการพัฒนา	และทุกกลุ่มงานร่วม 
ปฏิบัติ

ตัวอย่างของผลการดำาเนินงานที่ประสบผล
สำาเร็จ	 คือ	 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 Smart	
and	High	Performance	Division	หรือเรียกย่อ 
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ว่า	 “SMART	 DAS”	 ซึ่งดำาเนินการมาเป็นประจำา 
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี	 2563-2564	 โดยจัดขึ้นทุกบ่าย 
วันศุกร์สิ้นเดือน	(เวลา	13.00-16.00	น.)	ถ่ายทอด
ผ่านโปรแกรม	zoom	 เพ่ือให้ทุกกลุ่มมีส่วนร่วม  
นำาเสนอผลงานหรือกิจกรรมที่ต้องการให้บุคลากร 
ในองค์กรได้เรียนรู้	และเพ่ือให้บุคลากรมีส่วนสนับสนุน 
ภารกิจดังกล่าวต่อไป	 รวมทั้ งเมื่ อบุคลากรได้ 
แลกเปลีย่นเรยีนรู	้จะเกดิความเข้าใจ	ความรู	้ทักษะและ 
ประสบการณ์ในการทำางาน	 หน่วยงานได้มีการจัดการ
ความรู้	และเกิดชุมชนนักปฏิบัติในองค์กร	กิจกรรม	
SMART	DAS	 มีหลายเรื่องที่ถูกหยิบมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้	ได้แก่	ความรู้เร่ืองโรคและการป้องกันควบคุม
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	 โรคเอดส์	 และโรคไวรัส
ตับอักเสบบีและซี		

ด้านการเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติงาน 
ให้แก่บุคลากร	ได้แก่	Data	driven	continues	for	
Quality	Improvement	:	DQI	เพ่ือสามารถตรวจสอบ 
คุณภาพของข้อมูล	 และสามารถนำาข้อมูลไปใช้ 
ประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพบริการของ 

สถานบริการสุขภาพ		โปรแกรม	VPM	ของกลุ่มโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์	 ที่นำามาใช้ในการลดขั้นตอนการให้
บริการ	ลดการใช้กระดาษ	มุ่งสู่การเป็น	Paperless	
Organization		แนวทางการการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้ได้มาตรฐานกรม		ข้ันตอนการสมัครวารสารโรคเอดส์
ในระบบ	ThaiJO	ตรวจ	TB	ง่ายกว่าเดิม	 เพ่ิมทาง
เลือกใหม่	ไม่ง้อเสมหะ	เป็นต้น	ซึ่งกิจกรรมนี้	เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณจะมีการมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่
ผู้นำาเสนอ	เพ่ือสร้างขวัญและกำาลังใจในการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม	Smart	DAS		

อย่างไรก็ตาม	จากผลการประเมินตนเองรายหมวด 
ในแต่ละปี	พบว่า	ยังมีช่องว่างหรือโอกาสในการพัฒนา 
เพ่ือจัดทำาแผนปรับปรุงรายหมวด	 และแผนยกระดับ 
การพัฒนาระบบราชการ	 4.0	 ในระยะ	 3	 ปี	 
ซ่ึงกระบวนการพัฒนาเชิงคุณภาพจะสามารถยกระดับ 
ความสำาเร็จของการบริหารจัดการภาครัฐ	จากระดับ	
Basic	สู่	Advance	และ	Significance	ต่อไป
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ผู้นำากระบวนการ ควรมีการ
วางแผนกลยุทธ์ในการสร้าง
พลังให้แก่คณะทำางานและ 
ผู้มีส่วนร่วม 

01 การนำากระบวนการควรมี
ความยืดหยุ่น ดึงทักษะความ 
โดดเด่น หรือจุดดี จุดแข็ง 
ของแต่ละคน

02

แต่ละกลุ่ม แต่ละงาน ประสาน
พลังเข้าด้วยกัน ด้วยการ 
เปดิใจรับฟงัความต้องการของ
บุคลากร ผู้เกี่ยวข้อง ผู้รับ
บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

03 ทำาความเข้าใจข้อจำากัดและ
ความต้องการของผู้เข้ามา
ร่วมดำาเนินงาน 

04

การนำาแนวทาง
PMQA 4.0  

ใช้วางแผนการดำาเนินงาน
และขับเคล่ือนองค์กร

กอพ. สู่องค์การราชการ 4.0

เม่ือเสียงส่วนใหญ่และภาพรวมเห็นประโยชน์
จากกระบวนการเรียนรู้	 จึงเกิดความร่วมใจในการ
พัฒนาและการปฏิบัติจนเกิดผลงานท่ีมีประสิทธิผล	
ควรให้ความสำาคัญในการกำากับติดตามการดำาเนินงาน 
หรือติดตามกิจกรรมต่าง	 ๆ	 รวมทั้งติดตามความ
ก้าวหน้าของแผนปรับปรุงรายหมวด	 ทั้งนี้	 ผู้กำากับ
ติดตาม	 สามารถออกแบบติดตามได้หลายช่องทาง 
ท้ังผ่านเลขาหมวด	ผ่านคณะทำางาน	หรือ	line	group 
ติดตามตัวช้ีวัด	หรือ	 ใช้ระบบหนังสือราชการ	 ข้ึนอยู่ 
กับลำาดับความสำาคัญของเนื้องาน	 จากจุดแข็งของ
การมีตัวแทนของทุกกลุ่มเป็นคณะทำางานอยู่ทุกหมวด 
นั้น	 ส่งผลให้การสื่อสารข้อมูลข่าวสารไปได้ทั่วถึง	 
เพ่ือช่วยให้สามารถคาดการณ์ความเส่ียง	 หรือโอกาส
ที่จะไม่สำาเร็จ	 และเตรียมแผนสำารองไว้แก้ไขปัญหา
อุปสรรคได้ทันท่วงที	สำาหรับข้อเสนอเพ่ือเป็นโอกาส
ในการพัฒนาเพ่ือยกระดับ	 PMQA	 4.0	 ควรมีการ	
Site	Visit	หรือ	มีการ	share	ประสบการณ์ระหว่าง
หน่วยงาน	 โดยให้จับคู่	 กองวิชาการ	 /	 สถาบัน	 /	
สำานัก	 ตามขนาดขององค์กร	 (S,M,L)	 แล้วนำามา
แลกเปลี่ยนเล่าสู่กันฟงัเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้	 และ
นำากระบวนการที่ดีไปประยุกต์ใช้	 ต่อยอด	 ขยายผล	
แต่ละหน่วยงานภายในกรม	 เพ่ือนำาตัวอย่างที่เป็น	
Best	Practice	หรือ	บทเรียนและกลวิธีมาปรับใช้
พัฒนาหน่วยงานต่อไป	
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น�ยสมยศ เจริญสุข   
“เบนซ์”
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

“แนวทาง	PMQA	เปรียบเสมือนเคร่ืองมือท่ีช่วย
กำาหนดกรอบทิศทางการดำาเนินงานขององค์กร	
เ พ่ือให้องค์กรสามารถเดินทางไปสู่ เ ป้ าหมาย 
ปลายทางได้สำาเร็จ	ซึ่งระหว่างทางอาจจะต้องเจอ 
ปัญหาอุปสรรคท้ังจากภายในและภายนอกองค์กร 
แต่ ถ้ า ห า กมี ก า ร เ ต รี ย มคว ามพร้ อ ม รั บ มื อ 
กับอุปสรรคหรือการเปลี่ยนแปลงที่อาจขึ้นในอนาคต
โดยการวิเคราะห์ตนเอง	คู่แข่ง	ภาคีเครือข่าย	และผู้มี
ส่วนได้ส่วยเสีย	มีการวางแผน	กำาหนดกลยุทธ์	และ
ร่วมมือกันดำาเนินงานอย่างเป็นระบบ	ย่อมส่งผลให้
องค์กรประสบผลสำาเร็จ	 และบรรลุวิสัยทัศน์องค์กร
ได้อย่างแน่นอน”

ผมเองได้เริ่มต้นการดำาเนินงาน	 PMQA	 มา
ตั้งแต่ปี	2558	โดยในระยะแรก	(ปี	2558-2560)	 
เป็นช่วงเร่ิมต้นการเรียนรู้	โดยอาศัยการเรียนรู้ผ่านเวที
การประชุมทั้งภายในและภายนอกองค์กร	 การฟงั
วิทยากรผู้เช่ียวชาญ	รวมท้ังการเรียนรู้จากหัวหน้ากลุ่ม 
และการศึกษาจากแนวทางการดำาเนินงานของ
สำานักงาน	 ก.พ.ร.ด้วยตนเอง	 นอกจากนี้ยังได้รับ
มอบหมายให้เป็นคณะทำางานและเลขานุการ	หมวด	4 
การวัด	 การวิเคราะห์	 และการจัดการความรู้	 ทำาให้
มี โอกาสได้ร่วมประชุมและรับฟังการอภิปราย 
แลกเปล่ียนระหว่างคณะทำางาน	รุ่นพ่ี	ๆ	ท่ีมีประสบการณ์ 

การทำางานมายาวนาน	 จึงทำาให้เร่ิมปรับเปล่ียนมุมมอง
และความคิด	 เริ่มมีความมั่นใจว่า	 เราน่าจะสามารถ
ทำาได้	 ต่อมาระยะกลาง	 (ปี	 2561-2562)	 เป็นช่วง
ที่มีการปรับเกณฑ์การประเมินจาก	 PMQA	 เดิม	
เป็น	PMQA	4.0	เพ่ือยกระดับองค์กรภาครัฐสู่ระบบ 
ราชการ	 4.0	 ทำาให้ทีมงานต้องมีการทำาความเข้าใจ 
เกี่ยวกับแนวคิด	 เรื่อง	 ระบบราชการ	 4.0	 เพ่ือให้
สามารถไปสื่อสารและสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากร 
ในองค์กรได้	 และระยะปัจจุบัน	 (ปี	 2563-2564)  
เน้นการปรับตัวและเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่
ระบบราชการ	 4.0	 ตามหลักการ	 3	 ประการ	 ได้แก่	 
การเปิดกว้างและเชื่อมโยง	 โดยมีการบูรณาการ 
การทำางานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายท้ังภาครัฐ	 ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม	 รวมไปถึงการเปิดเผยข้อมูล
เชิงยุทธศาสตร์ด้านเอชไอวี/เอดส์ให้ภาคีเครือข่าย
สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก	 สามารถนำาไปใช้ในการ
กำาหนดนโยบาย	และวางแผนการดำาเนินงานเพ่ือแก้ไข 
ปัญหาในระดับพ้ืนท่ีได้	การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง	
โดยมีการวิเคราะห์และจำาแนกกลุ่มเป้าหมาย	 เพ่ือให ้
สามารถจัดบริการได้ตรงตามความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย	เช่น	กลุ่มประชาชนท่ัวไป	กลุ่มประชากร
หลัก	 กลุ่มผู้ป่วย	 ฯลฯ	 การปรับตัวให้ส่วนราชการ 
มีสมรรถนะสูงและมีความทันสมัย	โดยการนำาเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาช่วยในการปฏิบัติงาน	 การส่งเสริมการ
พัฒนานวัตกรรม	 รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรให้มีทักษะติจิทัล	 (Digital	 Skill)	 และ
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ	(Design	Thinking)	

สำาหรับกระบวนการนำา	PMQA	ไปสู่การปฏิบัติ
ในหน่วยงาน	 เริ่มต้นจากการสื่อสาร	 ชี้แจง	 และ 
ทำาความเข้าใจกับผู้บริหารของหน่วยงานท้ัง	ผู้อำานวยการ 
รองผู้อำานวยการ	 และหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มก่อน	 
ผ่านเวทีการประชุมคณะกรรมการบริหารของหน่วยงาน 
ซึ่งผู้อำานวยการได้ให้ความสำาคัญกับงาน	 PMQA 
โดยกำาหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมท่ีต้องมีการ
รายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานในเวทีประชุม
คณะกรรมการบริหารของหน่วยงานเป็นประจำาทุกเดือน	 
จากนั้นผู้อำ านวยการได้มีการประกาศนโยบาย
องค์กรเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการบริหารราชการที่
ทันสมัย	 ปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำางานใหม่	 
สร้างคุณค่าบุคลากรและวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือมุ่งสู่ 
องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย	รวมทั้งการ
สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรโดยให้
หัวหน้ากลุ่มงานเป็นประธานคณะทำางานรายหมวด	
และทุกกลุ่มงานส่งบุคลากรเข้าร่วมเป็นตัวแทน 
คณะทำางาน	โดยมีการกำากับติดตามผลการดำาเนินงาน 
ทุกไตรมาส	 ท้ังน้ีได้มีการบูรณาการกระบวนการทำางาน
ที่สำาคัญขององค์กรไว้ในบทบาทของคณะทำางาน
ด้วย	 เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงและเห็นภาพรวม 
การดำาเนินงานทั้งระบบ

 

ท่านที่สอง เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่จะเป็นกำาลัง
หลักของกรมในอนาคต คือ 
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จากการดำาเนินงานตามแนวทาง	 PMQA	 ของ 
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	 ท่ีผ่านมา 
พบว่า	 ปัญหา/อุปสรรคสำาคัญ	 คือ	 บุคลากร 
ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้	ความเข้าใจ	และมีทัศนคติ
ด้านลบต่อการดำาเนินงาน	PMQA	หลายคนมองว่า 
PMQA	 เป็นยาขม	 เป็นเรื่องยุ่งยาก	 ซับซ้อน	 และ 
ยากต่อการทำาความเข้าใจ	หากสามารถทลายกำาแพงที่ 
ปิดก้ันจุดน้ีได้	เช่ือว่าจะช่วยให้เกิดความร่วมมือ	ร่วมแรง 
ร่วมใจ	 และร่วมกันขับเคล่ือนการดำาเนินงานขององค์กร
ไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น

ส่วนปัจจัยแห่งความสำาเร็จท่ีสำาคัญ	ประกอบด้วย	
1.	การประกาศนโยบายที่ชัดเจน	และการให้

PMQA เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ก�รบริห�รจัดก�รองค์กรภ�ครัฐ 
เป็นไปอย่�งมีระบบ จึงไม่ใช่หน้�ท่ีของผู้ใดผู้หน่ึงเท่�น้ัน ห�กแต่เป็นหน้�ท่ี
ของทุกคนในองค์กรที่จะต้องร่วมแรง ร่วมใจกัน เพ่ือเป้�หม�ยสูงสุด 
คือ ประโยชน์สุขของประช�ชน

ความสำาคัญในการพัฒนาองค์ของผู้บริหาร	(ผอ./
รองผอ./หัวหน้ากลุ่ม)	

2.	การนำาแนวทาง	PMQA	ทุกหมวดมาใช้ 
ในกระบวนการดำาเนินงานพัฒนาองค์กรทุกระบบ	

3.	การมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ	ภาคีเครือข่าย	
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ	ในการร่วมกำาหนด
นโยบาย	แนวทางการดำาเนินงาน	และรูปแบการจัด
บริการ	และ

4.	การวางแผน	และการออกแบบระบบการ
ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
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น�งส�วสมจิตต์ บัวบ�น 
“จิต”
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

“แนวทาง	 PMQA	 เป็นเครื่องมือที่สำาคัญ 
ในการพัฒนาองค์กรเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ	 โดยนำา 
มาใช้ประเมินองค์กรและวางแผนการพัฒนาองค์กร	 
ให้ดำาเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานสากล	 ซึ่งปัจจุบัน
ได้พัฒนาเป็น	PMQA	4.0	เพ่ือให้องค์กรมุ่งสู่ระบบ
ราชการ	4.0	โดยยึดหลักการทำางานเปิดกว้างเช่ือมโยง 
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง	 และองค์กรมีขีดสมรรถนะสูง 
และทันสมัย	 รวมถึงการบูรณาการกับเครือข่าย	
การสร้างนวัตกรรม	 และการนำาดิจิทัลมาปรับใช ้
ในการทำางาน	ซึ่งเป็นการมองภาพรวมทั้งระบบของ 
องค์กร	ในทุกด้าน	ทุกมิติ	จะทำาให้สร้างความน่าเช่ือถือ 
และเป็นที่ไว้วางใจให้กับประชาชน	 เกิดภาพลักษณ์
ที่ดีต่อองค์กร”

คุณสมจิต	 เริ่มต้นการดำาเนินงาน	 PMQA  
มาตั้งแต่ปี	 2558	 -	 2564	 โดยเป็นผู้รับผิดชอบ 
การดำาเนินงานตัวช้ีวัด	PMQA	ของหน่วยงาน	รวมท้ัง
เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะอำานวยการ  
และเลขานุการคณะทำางาน	PMQA	หมวด	1	และ	3	 
ซึ่งถือเป็นภารกิจที่สำาคัญที่ได้รับมอบหมายในการ
ทำางานที่	กอพ.	โดยช่วงแรกเริ่มจากการเรียนรู้	และ
ทำาความเข้าใจในแนวคิดของ	 PMQA	 กรอบการ
ดำาเนินงานและความเชื่อมโยงในแต่ละหมวด	 ซึ่งมี
รายละเอียดและความซับซ้อนของเนือ้หาในแต่ละด้าน	 

แต่เมื่อได้เข้ารับการอบรมในเรื่อง	 PMQA	 จาก
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ	 และได้เข้าร่วมประชุม	 PMQA	
ในหลายครั้ง	ช่วยให้มีความเข้าใจมากขึ้น	และเห็นถึง
ประโยชน์ของ	 PMQA	 ที่มีต่อองค์กร	 ทำาให้มีความ
มุ่งมั่นตั้งใจในการขับเคลื่อนให้ประสบผลสำาเร็จ 
ในหน่วยงานต่อไป

การนำาแนวทาง	 PMQA	 มาเป็นเครื่องมือการ
พัฒนาองค์กรที่เป็นมาตรฐานสากล	มาใช้ใน	กอพ. 
ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐระดับประเทศ	 ที่มีบทบาท
ดำาเนินการผลักดันนโยบายและขับเคล่ือนงานป้องกัน
ควบคุมโรคเอดส์	 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	 และ 
โรคไวรัสตับอักเสบบีและซี	จะทำาให้มองภาพการทำางาน 
เป็นระบบ	 มีความเช่ือมโยงครอบคลุมทุกมิติ	 ไม่ว่าจะ
เป็นด้านการวางแผนงานยุทธศาสตร์	 การพัฒนา
กระบวนการทำางานโดยคำานึงถึงผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย	การพัฒนาทรัพยากรบุคคลท้ังภายใน
หน่วยงานและเครือข่าย	 การนำาเทคโนโลยีมาประยุกต์
ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ	รวมท้ังการทำางาน
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	 ซึ่งเป็นสิ่งที่สำาคัญ
สำาหรับหน่วยงานราชการที่ควรยึดถือปฏิบัติ			

กระบวนการนำา	PMQA	ไปสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน 
ของ	 กอพ.	 โดยนำาแนวทาง	 PMQA	 มาเป็น 
กรอบแนวทางในการพัฒนากระบวนการทำางาน
ของหน่วยงานให้สามารถขับเคลื่อนการยุติปัญหา
เอดส์	 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	 และโรคไวรัสตับ 
อักเสบบีและซี	ภายใน	ปี	2573	โดยผู้บริหารองค์กร
ให้ความสำาคัญกับงาน	 PMQA	 รวมทั้งในระดับ
หัวหน้ากลุ ่มงาน	 มีการสร้างการมีส่วนร่วมใน
การดำาเนินงาน	 PMQA	 ผ่านรูปแบบคณะทำางาน	 
โดยหัวหน้ากลุ่มเป็นประธานคณะทำางานรายหมวด	และ 
มีตัวแทนจากทุกกลุ่มร่วมเป็นคณะทำางาน	 มีการติดตาม 
ความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องในทุก 
ไตรมาส	 โดยรายงานผลในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารของหน่วยงาน	 เพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
ในการทำางานร่วมกัน	นอกจากน้ีมีการอบรมให้ความรู้ 
เร่ือง	PMQA	ให้กับคณะทำางานเพ่ือทบทวนและเพ่ิมพูน
องค์ความรู้ใหม่ทุกปี

มีการดำาเนินงาน	PMQA	3	ปีที่ผ่านมา	(2562	- 
2564)	 เริ่มจากในปี	 2562	 มีการนำาเครื่องมือ	 
PMQA	4.0	มาใช้ในการพัฒนาองค์กร	ซึ่งมีแนวคิด
การทำางานโดยเน้นการเปิดกว้างเช่ือมโยง	ยึดประชาชน 
เป็นศูนย์กลาง	และองค์กรมีขีดสมรรถนะสูง	รวมทั้ง 
ให้คำานึงถึงการบูรณาการงานกับเครือข่าย		การพัฒนา 
นวัตกรรม	 และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	 ซึ่งส่งผลให้ 
บุคลากรในองค์กรเริ่มปรับเปลี่ยนแนวคิดวิธีการ
ทำางาน	เพ่ือให้องค์กรมุ่งสู่ระบบราชการ	4.0	ต่อมา 
ปี	2563	ผู้บริหารให้ความสำาคัญในการนำาเทคโนโลยี
มาใช้ในการพัฒนางานขององค์กร	ส่งผลให้บุคลากร
ในองค์กรมีความสนใจและศึกษาเรียนรู้ ในเรื่อง

ท่านสุดท้าย น้องเล็กของกลุ่มแต่ฝีมือไม่เล็ก คือ 
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เทคโนโลยีดิจิทัล	 และในปี	 2564	 การดำาเนินงานขององค์กรในหลายด้านมีกระบวนการทำางานที่มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน	 เน่ืองจากมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและเร่ิมนำาเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงานมากข้ึน	 และการทำางาน
มองในภาพรวมเชิงระบบ	ทำาให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาการทำางานในอนาคต	

จากการดำาเนินงาน	PMQA	ที่ผ่านมา	

คุณสมจิต	 ได้ทิ้งท้ายไว้ว่า	 “การพัฒนาองค์กร	 เป็นบทบาทหน้าที่ของทุกคนในองค์กรที่ต้องร่วมมือ 
ร่วมใจกัน	ทุกคนมีส่วนสำาคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้”

ปัญหาอุปสรรคที่สำาคัญ ปัจจัยความสำาเร็จ

บุ คล ากรยั ง ข าดคว ามรู้ ค ว าม เ ข้ า ใ จ 
ในแนวคิด PMQA

ไม่สามารถนำาไปประยุกต์ใช้กับการทำางาน

มองว่าการพัฒนาองค์กรไม่ใช่บทบาทหน้าที่
ไม่ปรับเปล่ียนการวิธีการทำางานให้สอดรับ 
กับสถานการณ์ปจัจุบัน เช่น การนำาเทคโนโลยี 
มาช่วยในการทำางานให้มีประสิทธิภาพ

ผู้บริหารให้ความสำาคัญกับงาน PMQA  

การมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกระดับทั้งใน
หน่วยงานและภาคีเครือข่าย

การพัฒนากระบวนการทำางานอย่างต่อเน่ือง
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กว่�จะม�ถึงจุดนี้…We are OPDC-DDC Team






