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วัตถุประสงคของการจัดการประชุมสัมมนาในวันนี้คือ อยากใหทุกทานไดมาทําความรูจักกับ
เพื่อนขาราชการในตางกระทรวงที่มีภารกิจเดียวกันประกอบกับเหตุการณบานเมืองมีการเปลี่ยนแปลง
มากมาย รวมถึงวิกฤติเศรษฐกิจในปหนา ระบบราชการเราก็คงตองยืนเปนเสาหลักใหกับบานเมือง
กลุมพัฒนาระบบบริหารก็มีหนาที่ดูแลรักษาเสาหลักใหอยูกับบานเมืองและเปนที่เชื่อมั่นของประชาชน
ระบบราชการเริ่ ม มาจากภาพติ ด ลบคื อ ในช ว งหลายสิ บ ป ที่ ผ า นมาระบบราชการถู ก
วิ พ ากษ วิจ ารณ ว า มี ก ารบริ ห ารราชการที่ไ ม ดี หรือ อธรรมาภิ บ าล ทํ า งานช า เป น เต า โบราณเป น
ไดโนเสาร ดุเปนยักษ ทําตัวเปนนายประชาชน นี่คือภาพติดลบที่เราไดชวยกันดูแลแกไขกันมา 5-6 ป
จนเริ่มดีขึ้น หากลองประเมินดูจะพบวาเรามีการเปลี่ยนแปลงจากระบบบริหารราชการที่ไมดีไปสูระบบ
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไมใชใชเงินสุรุยสุราย เนนความประหยัด คุมคา ประสิทธิภาพในการ
ทํางาน ไมใชเชาชามเย็นชาม มีเปาหมายและตัวชี้วัดในการทํางาน เนนประสิทธิผลหรือผลสัมฤทธิ์ รับฟง
ประชาชนมากขึ้นเพื่อใหมีคุณภาพโดนใจประชาชน มี Accountability (ภาระรับผิดชอบ) สามารถให
คนมาตรวจสอบการใช เ งิ น แผ น ดิ น ในหน ว ยงานว า ใช แ ล ว บั ง เกิ ด ผลใดบ า ง ในอดี ต เราถู ก
วิพากษวิจารณวาระบบราชการทํางานเหมือนกลองดํา แตปจจุบันเราเปดเผยขอมูลขาวสาร ความลับ
ของราชการก็มีนอยลง ขอมูลทุกอยางถูกใสไวในเว็บไซดมากเทาที่จะทําได ใหประชาชนเขามามีสวนรวม
กอนริเริ่มโครงการก็มีการรับฟงเสียงของประชาชนที่เรียกวาประชาหารือหรือมีการสานเสวนากันวา
เห็นดวยหรือไม เมื่อดําเนินการไปแลวก็ใหประชาชนมาตรวจสอบได เรามีการกระจายอํานาจ และเนน
หลักนิติรัฐ นิติธรรมในการทํางาน
เราบริหารการเปลี่ยนแปลงมากันตั้งแตป พ.ศ. 2545 แตขอเท็จจริงก็คือบางจุดก็เปลี่ยนแปลง
ไปไดมาก บางจุดก็ยังไปไดไมมาก บางเรื่องอาจจะยังไมเต็มที่ เราจึงตองหันกลับมาเปนเครือขายและ
ชวยกัน หนวยงานที่ทําสําเร็จก็มาเปนตนแบบเลาใหเพื่อนฟงถึงเคล็ดลับการทํางานใหสําเร็จและก็
เรียนรูรวมกัน ฉะนั้นภาพลักษณของระบบราชการในอดีตตองหายไปใหได เราตองรวมกันสรางความ
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มั่นใจใหประชาชน ภาพจากตัวแดงมาสูตัวดําก็คือเรื่องของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือ Good
Governance ดังปรากฎในมาตรา 3/1 ของกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดินซึ่งก็เอาสภาพที่
เปนตัวดําเขามาใสไวและออกลูกบทตามมาในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี สิ่งที่พึงประสงคก็คือใหเกิดการบริหารราชการแผนดินที่ดีนั่นเอง
ซึ่งตอมาก็ไดไปใสไวในรัฐธรรมนูญ ป พ.ศ. 2550 มาตรา 74 กําหนดวาสวนราชการตอง
ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี นี่คือสิ่งที่เรา
ทํามาตั้งแตป พ.ศ. 2545 แลว และในที่สุดเมื่อมีการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม สิ่งที่เราทําก็ถูกหยิบยก
ไปไวในรัฐธรรมนูญฉบับใหมอีกครั้งหนึ่ง โดยขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐตองปฏิบัติตามมาตรา 74
ในแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐซึ่งไดกําหนดวารัฐบาลของรัฐไทยก็ตองดําเนินการตามแนวนโยบายแหงรัฐ
ในหมวด 5 ซึ่งมาตรา 78 (4) กําหนดวาตองมีการพัฒนาระบบราชการและขาราชการควบคูกันไปตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ในป พ.ศ. 2545 ไดมีการปรับโครงสรางกระทรวงแบงเปน 20 และก็ไดมีการตั้งกลุมพัฒนาระบบ
บริหารอยูในทุกกระทรวงกรม จํานวนแตกตางกันออกไป ลาสุดหลายสวนราชการเชน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ไดยกระดับกลุมพัฒนาระบบบริหารขึ้นเปนสํานักพัฒนาระบบบริหาร กลุมพัฒนาระบบ
บริหาร มีสํานักงาน ก.พ.ร. อยูตรงกลาง กลุมพัฒนาระบบบริหารก็มีหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําเรื่องการ
พัฒนาระบบราชการในกระทรวง กรม โดยเฉพาะอยางยิ่งการสงเสริมธรรมาภิบาลตามพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี หรืออีกนัยหนึ่งก็คือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ของหนวยงานใหสามารถดําเนินการไปได
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรของหนวยงานตองทําอะไรบาง เราจึงตั้งสมมุติฐานวาถานําเทคนิค
วิธีการบริหารเชิงยุทธศาสตรเขามาใชในระบบราชการก็จะสามารถแกโจทยตัวสีแดงหรืออธรรมาภิบาล
ได กระบวนการดังกลาวมี 3 ขั้นตอน คือ
1. ตองรูวาหนวยงานเราจะไปทางไหน
2. ตองรูวาหนวยงานเราจะทําอะไร
3. ตองรูจุดหมายปลายทางของเรา
ซึ่งการวางยุทธศาสตรที่ดีนั้นตองมีความชัดเจนเปรียบเสมือนแผนที่นําทาง เราจึงนําแผนที่
ยุทธศาสตรหรือ Strategy Map มาใชจะไดไมหลงทาง การเขียนยุทธศาสตรบางครั้งก็เปนนามธรรม
เราจึงนําเทคนิค Balanced Scorecard มาใชเพื่อใหยุทธศาสตรปฏิบัติไดจริง จุดสําคัญ คือเราตอง
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรของหนวยงานดังที่ Kaplan&Norton ใชคําวา Strategy Focus Organization
เราเปนองคกรราชการยุคใหมที่ใชยุทธศาสตรเปนตัวนํา
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ปญหาคือกลุมพัฒนาระบบบริหารเกิดขึ้นมาใหม กรมหรือกระทรวงก็มีผูที่ทําหนาที่นี้อยูแลวคือ
สํานักยุทธศาสตร กองแผน หรือ สนผ. แตจุดที่เราตองเขาไปทําคือเขาไปรวมทําเพื่อใหไดยุทธศาสตรที่
คมและชัดเจนขึ้น มีแผนที่ที่ชัดเจนและมีตัวชี้วัดได
จุดที่ยากกวาการวางยุทธศาสตรคือการนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติใหสําเร็จผล ปจจุบันหนังสือ
ทางวิชาการจํานวนมากเนนเรื่องการ Execute ยุทธศาสตร ในขั้นตอนการนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติคือ
หนาที่ของกลุมพัฒนาระบบบริหาร ทําอยางไรจึงจะทํายุทธศาสตรที่วางไวใหเกิดผลจริง ฉะนั้นจึงตองมี
การถอดยุทธศาสตรไปสู Action Plan อยางเปนระบบ รวมถึงตองมีการปรับเปลี่ยนองคาพยพในองคกร
ใหสอดคลองกัน
ในองคกรมี องคาพยพอะไรบางที่ตองบริ หารจั ดการใหประสบความสํ าเร็จ ถาเราตองการ
บริ ห ารงานให ป ระสบความสํ า เร็ จ ให ไ ด ผ ลลั พ ธ ต ามที่ เ ราต อ งการ เช น คื น คนดี สู สั ง คม สร า ง
ผูประกอบการ SME สงเสริมการสงออก ฯลฯ จากการศึกษาวิจัยเรื่องการทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในองคกร
มีตัวแปรสําคัญ คือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ภาวะผูนํา
การวางยุทธศาสตร
การใหความสําคัญตอลูกคาผูรับบริการ
กระบวนการทํางาน
ตัวคนในองคกร
การจัดการขอมูลและความรู

หนาที่ของกลุมพัฒนาระบบบริหารตองชวยกันถอดแผนของหนวยงานลงมาเปนแผนงานยอย
เปาหมายยอยในระดับสํานัก/กอง และลงไปยังตัวบุคคล องคกรกําหนดเปาหมายหนวยงาน ถาสํานัก/กอง
ไมกําหนดเปาหมายที่ตรงกับเปาหมายหนวยงาน การวัดและประเมินผลก็ไปกันคนละทิศทาง ระบบ
บริหารยุทธศาสตรไมใชแคเพียงการวางแผนยุทธศาสตรเทานั้น การ Execute ยุทธศาสตรสําคัญกวา
เราจะทําใหคนในองคกรเขาใจยุทธศาสตรรวมกันไดอยางไร จากยุทธศาสตรหนวยงานถายทอดไปยัง
กรม กอง บุคคล ไดอยางไร เราจะไดวัดผลเชื่อมโยงเขาหากันได การทํางานตองเนนลูกคา ผูรับบริการ
ผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder) เพิ่มมากขึ้น ประชาชนตองมากอน ประชาชนตองเปนศูนยกลาง ทัง้ หมด
นี้จะไปไดก็ตอเมื่อระบบฐานขอมูลถูกจัดการใหอยูในระบบที่เหมาะสม ตองมีการจัดการความรูที่ดี
โอกาสประสบความสําเร็จก็มีสูง
PMQA จริงๆ แลวก็คือการจัดการองคาพยพในองคกรใหดี การ Execute ยุทธศาสตรก็ตอง
จัดระบบตั้งแตตัวองคกรถายทอดลงมาใหดี ตองรับฟงความเห็นประชาชน/ภาคธุรกิจวาตองการอะไร
และนํามาปรับกระบวนการทํางาน ทําอยางไรใหกระบวนการของเราไมซับซอนเกินความจําเปน มีคมู อื
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การทํางาน (Work Manual) ซึ่งสวนราชการไมคอยมี ถาเรามีขอมูลที่พรอมในการวิเคราะหก็จะทําให
ระบบงานเราดีขึ้น องคาพยพขององคกรพรอมหรือไม ถาไมพรอมลองวิเคราะหวาจุดใดสําคัญที่สุดที่
ตองทะลวงไปใหได ปญหาอยูตรงไหนจะไดแกไข เราตองเอาชนะจุดออนใหไดมิฉะนั้นเปาหมายที่วาง
ไวก็ไปไมถึงฝง
ฉะนั้นสิ่งที่กลุมพัฒนาระบบบริหารตองทําคือแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Plan)
ใหบรรลุตามยุทธศาสตร แผนพัฒนาคน แผนการจัดการความรู แผนปรับปรุงระบบงาน การนํา PMQA
มาใชก็เพื่อมาปรับจุดออนที่สําคัญตอยุทธศาสตร ถาเราไมตรวจเช็คตนเองเราก็ไมทราบวาเราสําเร็จ
หรือไมสําเร็จ และตรวจเช็ควาองคการเรายังสุขภาพแข็งแรงอยูหรือไม ขั้นตอนสุดทายของการบริหาร
เชิงยุทธศาสตรคือ การกํากับควบคุมดูแลการทํางาน หนาที่ของกลุมพัฒนาระบบบริหารอีกอยางคือ
จัดทําคํารับรอง หรือทําใหมั่นใจวาเปาหมายตัวชี้วัดในระดับองคกร ระดับสํานัก ระดับบุคคล ยังทํางาน
ไดตามเปาหมาย กลุมพัฒนาระบบบริหารตองชวยประชุมกับผูบริหารเปนรายเดือน รายไตรมาส รายป
และเตือนผูบริหารวามีตัวชี้วัดที่กําหนดไวตามยุทธศาสตรอะไรบาง ความกาวหนาตามตัวชี้วัดมากนอย
แคไหน ถาหนวยงานใดมีทุนมากก็อาจจะมีหอง Management Cockpit ขึ้นมาก็ได
กลุมพัฒนาระบบบริหารมีหนาที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตรหนวยงานใหเปนแผนที่วางไวเพื่อให
เกิดธรรมาภิบาล และทําหนาที่บริหารการเปลี่ยนแปลงหนวยงาน เพียงเทานี้นี้ก็เปนภารกิจที่ยิ่งใหญ
มากเมื่อเทียบกับจํานวนคนที่มี เราจึงตองอาศัยเทคนิคการทํางานกันเปนเครือขาย งานบางเรื่องเปน
เรื่องคนเราก็ใหกองการเจาหนาที่ชวยทํา งานบางเรื่องเปนเรื่องกระบวนการทํางาน (Process) เราก็ให
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ชวยทํา หรือชักจูงใหคนในองคกรมาชวยกันเปนเจาภาพการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงในแตละเรื่อง เชน หาเจาภาพสรางเครือขายการจัดการความรู เปนตน
มองขามออกไปนอกตัวองคกร เราคงไมหวังพัฒนาแคหนวยงานตนเอง เราคาดหวังที่จะ
พัฒ นาระบบราชการไทยทั้ ง ระบบ เราอยูกั น เป น ชุ ม ชนระบบราชการไทย ถา ส ว นใดสว นหนึ่ ง ถู ก
วิพากษวิจารณก็เสียหายกันหมด นอกจากดูแลหนวยงานตนเองแลวเราก็ตองใชกลยุทธแบบเพื่อนชวย
เพื่อน ในชวง 5-6 ปที่ผานมาเราโฟกัสที่ตัวหนวยงานเราเอง แตในอนาคตทานใดก็ตามที่แข็งแรงแลว
กรุณามาชวยเพื่อนในระบบราชการทั้งหมดนี่คือโจทยขอที่ 1
สวนโจทยขอที่ 2 คือ ในกระทรวงของทานเองกลุมพัฒนาระบบบริหารระดับกระทรวงกับ
กลุมพัฒนาระบบบริหารระดับกรมจะคุยกันและผนึกกําลังกันไดอยางไร และระหวางขามกระทรวงเราจะ
ทํางานดานการพัฒนาระบบราชการไดอยางไร ซึ่งเราจะดําเนินการกันในชวงบายของวันนี้ ในอนาคต
หากวาหนวยงานใดเปนตนแบบในเรื่องไหน เราจะขอความกรุณาใหทานชวยเปนโรงเรียนสาธิตโดยการ
ชวยติว ชวยสอน ใหไปศึกษาดูงาน ระบบราชการก็จะพัฒนาไปไดเร็วขึ้น สํานักงาน ก.พ.ร. ก็มีหนาที่
หาทุนทรัพยใหกับหนวยงานที่อาสาเปนโรงเรียนสาธิต ในอนาคตทุกอยางไมควรรวมอยูที่ ก.พ.ร.
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ก.พ.ร. จะถอดบทบาทมาเปน Co-ordinator นี่คือสิ่งที่เราอยากทําในคลื่นลูกที่สองของการพัฒนา
ระบบราชการไทย
ปญหาคือ ตัวเราเองก็ยังไมเขมแข็ง เครื่องมือก็ยังไมพรอม ที่ผูจัดใหผมมามอบประกาศนียบัตร
ในชวงแรกก็เพื่อสงสัญญาณบอกทานทั้งหลายวาเรามีหลักสูตรฝกอบรมสรางความเปนมืออาชีพ
ใหกับทานในการใหคําแนะนําปรึกษาดานการพัฒนาระบบราชการ งานนี้ไมใชวามือสมัครเลนก็ทําได
งานกลุมพัฒนาระบบบริหารคือวิชาชีพ ในประเทศอังกฤษคนที่จะทํางานดานการพัฒนาองคกรไดตอง
มีประกาศนียบัตรและไดรับการรับรองความเปนมืออาชีพ ถาทานใดตองการไดรับการรับรองศักยภาพ
ที่ปรึกษาระดับนานาชาติหลักสูตรนี้ก็เปนสิ่งที่จะชวยพัฒนาความเปนมืออาชีพกับทานได ทั้งหมดนีค้ อื
สิ่งที่อยูในใจของผมวาวันนี้เรามาเจอกันเพื่ออะไร เรามาเจอกันก็เพื่อยืนยันหลักการวาเราจะชวยกัน
ลบภาพตัวแดงไมใหมีอยูในหนวยงานและระบบราชการของเรา เราตองชวยกัน เปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่
ดีกวา ขอบคุณครับ
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