สรวิชญ เปรมชื่น
Vol.2 No.2 January-June 2017

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระบบราชการไทย
Public Management Quality of Thai Civil Service
สรวิชญ เปรมชื่น
10.14456/jrgbsrangsit.2017.4
บทคัดยอ
บทความนี้ปรับปรุงขึ้นจากการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิเคราะหผลประเมินจากเอกสารของหนวยงาน การ
สัมภาษณเชิงลึก การประชุมกลุมเชิงปฏิบัติการ ภายในหนวยงานที่มีผลการประเมินระดับดี ประเภทกรมบริการ คือ
กรมการพัฒนาชุมชน กรมสงเสริมสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ ประเภทกรมนโยบาย คือ สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี และกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ และระดับจังหวัด คือ สุพรรณบุรี นครปฐม ชัยนาท อางทอง และ
สมุทรสงคราม
ผลการศึกษาปรากฏวากรมบริการใหความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ เพื่อสงเสริมงาน
บริการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สวนใหญเนนการตอบสนองความพึงพอใจของผูรับบริการ หรือรับฟงความ
คิดเห็นจากกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย โดยกรมบริการที่มีประสบการณจากการแลกเปลี่ยนองคความรูกับหนวยงานภายนอก
จะมีขีดความสามารถในการเพิ่มการบริการงานที่มีนวัตกรรมได (Innovation Services) ในสวนกรมนโยบายเนนให
ความสําคัญตอการมุงรักษามาตรฐานระบบงานและเนนการจัดทํานโยบาย แผนงานในระดับกระทรวง รวมกับหนวยงาน
อื่นๆ ไปสูการปฏิบัติไดผลดีขึ้น แตยังขาดรูปแบบการใหบริการครบวงจรสูประชาชน สวนจังหวัดที่มีคุณภาพการบริหาร
จัดการในระดับดีนั้น ลวนรักษาฐานความนิยมดวยกิจกรรมเขาถึงภาคประชาชน เนนการออกพบปะเยี่ยมเยียน และจัด
กิจกรรมที่บุคลากรทองถิ่นดําเนินการเองไดและมีกระบวนการรับฟงขอเสนอแนะการแกปญหาตางๆ จากประชาชนใน
พื้นที่ แตที่เปนจุดออนมากที่สุดในจังหวัดคือ การยกระดับสมรรถนะของบุคลากรที่มาปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อรองรับตอ
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ที่ยังไมอาจดําเนินการไดผลดีเหตุเพราะมีการสับเปลี่ยน
บุคลากรผูปฏิบัติงานในพื้นที่อยูตลอด
งานศึกษานี้มีขอเสนอวา สวนราชการในระดับกรมและจังหวัด หากสามารถนําแนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐทั้ง 7 ดาน ซึ่งสอดคลองตอการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีในระบบราชการไทยและไดนําเกณฑ
คุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ มาใชประเมิน โดยอยูในคํารับรองการปฏิบัติราชการแลว จะสามารถเสริมสราง
สมรรถนะแกบุคลากรภาครัฐ ยกระดับภาวะผูนํากับการบริหารการเปลี่ยนแปลง และหากนําการจัดการขอมูลสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจแบบนักบริหารมืออาชีพ มาพัฒนาระบบงานเพื่อสรางคุณคาเพิ่มในองคการและผูรับบริการ และตอยอด
นวัตกรรมสม่ําเสมอ สวนราชการทั้งระบบยอมจะมีทิศทางการปฏิบัติงานที่สรางผลลัพธในภาครัฐและภาคประชาชน
และจะสงผลตอการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองคการของรัฐแบบกาวกระโดดเทียบเคียงสวนราชการ
ในและตางประเทศชั้นนําได และสามารถสรางประสิทธิผลในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ความโปรงใส
ระบบธรรมาภิบาลในองคการภาครัฐและประชาชนไดอยางยั่งยืน
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Abstract
This paper was from the qualitative research that aimed to analyze the quality of public administration,
based on the documents analysis together with in-depth interviews and focus group discussion of the selected
agencies. These agencies were the service-based departments with good evaluation scores in terms of effectiveness,
including Community Development Department, Cooperative Promotion Department, Cooperative Auditing
Department, while policy-based departments consisted of the Office of the Permanent Secretaries to the Prime
Minister’s Office and the Department of Trade Negotiations. The selected provincial offices included Suphan Buri,
Nakorn Prathom, Chai Nat, Ang Thong, and Samut Songkhram.
It was found from the study that service-based department focused on the development of their
management quality to enhance efficiency and effectiveness of the service results. Most of departments emphasized
the responsiveness to the people’s satisfaction or the hearing from the stakeholders. The service-based departments
that exchanged and learnt the experience from the external agencies had the performance to improve their
innovation services. Meanwhile, the policy-based service departments highlighted the standard of working system
and the policy making and planning the in the ministerial plan with the other agencies. However, they were lack of
the complete service process to people. Provinces that had theirs management quality in good level concentrated on
the activities to access people sector, the activities that the local personnel can perform, and the public hearings
from the local people. Yet, the major weakness of the provinces was the lack of the personnel development to cope
with the rapidly changing environment in the community context.
The recommendations were that the departments and provinces should apply the guidelines for public
administration development in 7 attributes that were consistent with the Good Governance principle and should
adopt the criteria of public management quality into the government administrative performance commitment in
order to improve the performance of public personnel and to develop leadership and change management.
Moreover, the information management should be improved to support the professional executive decision-making
that will change the service system to add value to the organizations and people. If the government can regularly
create the innovation. The entire public sector will have the direction for discharging the results in the public sector
itself and the people sector as well. It will contribute to the leap development of the public management quality to
be comparable to the other leading countries. It will lead to the effectiveness in boosting the competitiveness,
transparency and governance in the public and people sector in sustainable way.
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