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กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

 
 จากการที่ได้มีโอกาสไปอบรมหลักสูตรดังกล่าว ต้องขอขอบพระคุณ
และชื่นชมทางส านักงาน ก.พ. เป็นอย่างสูงที่ได้จัดหลักสูตรการอบรม 
ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ส าหรับการท างานในหน่วยงานราชการ ซึ่งจัด
อบรมโดย Nanyang Technological Technology มหาวิทยาลัยชั้นน า
ในระดับสากล (QS World University Rankings, 2017) ซึ่งหลักสูตร 
การอบรมดังกล่าวนอกเหนือไปจากการรับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้มี
ความรู้และประสบการณ์ เช่น ศาตราจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ 
อดีตรัฐมนตรี ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานส าคัญ ยังมีโอกาสได้ไปศึกษา
ดูงานในสถานที่จริง ทราบถึงวิธีการน าแผนงานและกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติจริง  
ท าให้ผู้เข้าอบรมน าความรู้และประสบการณ์มาใช้ในงานของตนเองได้ง่าย
และเข้าใจในรายละเอียดเชิงลึกได้ดียิ่งขึ้น 
 ส าหรับข้อเสนอการประยุกต์และปรับเปลี่ยนการท างานของ
หน่วยงานราชการที่น าเสนอในบทความนี้ จะเน้นประเด็นไปที่ 2 ส่วนหลัก 
คือ ในส่วนของส านักงาน ก.พ. และกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ
เหมืองแร ่



 ส านักงาน ก.พ.. 
 การลดขั้นตอนการด าเนินการส าหรับผู้ได้รับทุน 
 กระบวนการท างานของ ก.พ. ที่เกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินการ
ส าหรับผู้ที่ได้รับทุนการฝึกอบรมใช้เวลานานเกินไป กล่าวคือ ข้าราชการผู้
ได้รับทุน จะต้องเดินทางไปยัง ก .พ. อย่างน้อยเป็นเวลา 3 วัน คือ  
วันปฐมนิ เทศ วันท าสัญญา และวันรับ เซ็ค ข้อเสนอส าหรับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว คือ ส านักงาน ก.พ. สามารถด าเนินกิจการข้างต้นให้
แล้วเสร็จภายในวันเดียวได้หรือไม่ ซึ่งการเดินทางไปติดต่อราชการเป็น
จ านวน 3 วัน ดังที่กล่าวไปข้างต้น จะพบว่า ข้าราชการที่ไปฝึกอบรมต้อง
เสียเวลาท างานไปถึง 2 - 3 วัน หรือถ้าในมุมมองส่วนตัว ก็อาจจะเสีย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น  
 เหตุผลที่เสนอข้อเสนอดังกล่าว เราไม่ได้ต้องการหลีกเลี่ยงหรือ
ปฏิเสธการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนดขึ้น เราเต็มใจที่
จะเข้าร่วมทุกกิจกรรมที่จัดขึ้น แต่อยากจะให้ส านักงาน ก.พ. กระชับเวลา
การจัดกิจกรรมดังกล่าวให้สั้นลง ถึงแม้ไม่สามารถจัดภายในวันเดียวได้  
ก็ลดให้เหลือ 2 วัน ก็ถือว่าประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง ยกตัวอย่าง 
เช่น ขั้นตอนการรับเช็คอาจปรับปรุงระเบียบและวิธีการับเงินโดยการโอน
เข้าบัญชีแทน ทั้งนี้ขึ้นกับเงื่อนไขการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 
 การให้เจ้าหน้าที่ส านักงาน ก.พ. เข้าร่วมอบรมเต็มระยะเวลา 
การอบรม 
 การไปอบรมดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ ก.พ. ไปด้วยจ านวน 1 ท่าน  
เพ่ืออ านวยความสะดวกและประสานงานในระหว่างการอบรม ณ ประเทศ



สิงคโปร์  นอกจากนี้แล้ว เจ้าหน้าที่ดังกล่าวยังได้ เข้าร่วมอบรมกับ
ข้าราชการคนอ่ืนในหลักสูตรดังกล่าวด้วย ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 
แต่เป็นที่น่าเสียดาย ที่เจ้าหน้าที่ ก .พ. มีเวลาอบรมเพียง 1 สัปดาห์  
ก็เดินทางกลับ โดยส่วนตัวแล้ว มีความคิดว่า ควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ ก .พ. 
ร่วมอบรมตลอดหลักสูตร หน่วยงานที่ได้ประโยชน์มากที่สุดย่อมเป็น ก.พ. 
เพราะได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมหลักสูตรที่ดี และเมื่อส าเร็จแล้วสามารถน า
ความรู้ดังกล่าวกลับมาพัฒนาหน่วยงานได้ในที่สุด และอีกทั้งยังเป็นการ
ประเมินหลักสูตรในมุมมองของหน่วยงานผู้จัดสรรทุน  
 การเพิ่มหรือขยายหลักสูตรการอบรมที่เน้นความรู้เฉพาะทาง  
 ส าหรับการอบรมในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการอบรมในภาพกว้างของการ
พัฒนาประเทศในหลากหลายมิติ ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งค่อนข้างมีเนื้อหา
ที่หลากหลาย ประเด็นที่ส าคัญที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ เช่น การพัฒนา
ระบบขนส่งมวลชน การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น การบริการ
จัดการทรัพยากรน้ า และการออกแบบผังเมือง เป็นต้น ซึ่งในหลาย ๆ
ประเด็นก็ไม่ได้ตรงกับสายการปฏิบัติงานของข้าราชการที่ไปฝึกอบรม 
ในครั้งนี้ ดังนั้น ถ้าเป็นไปได้ ส านักงาน ก.พ. ควรจัดหลักสูตรการอบรม
เฉพาะทางขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับข้าราชการผู้ที่ก าลังปฏิบัติงานในสาย
งานนั้น ๆ เช่น การฝึกอบรมส าหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสายงาน
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การฝึกอบรมให้กับข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นต้น 
 การบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics and 
Supply chain Management) ก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อการอบรมที่น่าสน 



ปัจจุบันประเทศไทยมี แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของ
ประเทศไทย ฉบับที่ 3 (2560-2564) (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2560) ซึ่งก าลังด าเนินการอยู่ในขณะนี้  
ซึ่งจากแผนดังกล่าว มีหลายกระทรวงที่รับผิดชอบร่วมกัน เข่น กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตร กระทรวงพาณิชย์ 
ส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และอีกหลาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 เนื่องจากการด าเนินงานตามแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ มีหลาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปัญหาหนึ่งที่พบระหว่างหน่วยงานคือ การบูรณาการ
ท างานร่วมกัน (Collaboration) ระหว่างหน่วยงาน และบางหน่วยงาน 
ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขานี้ จึงควรมีการอบรมและ
ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบโลจิสติกส์จากประเทศชั้นน า เช่น สาธารณรัฐ
เยอรมันนี ประเทศที่ได้ชื่อว่ามีประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
ดีที่สุดในโลก (World Bank, 2016) สหราชอาณาจักร และฟินแลนด์  
เป็นต้น 
 อย่างไรก็ตาม อาจจะมีบางคนโต้แย้งในประเด็นที่ว่า ส านักงาน ก.พ.
ได้จัดสรรทุนการฝึกอบรมหรือทุนการศึกษาให้กับหน่วยงานต่าง  ๆ  
เป็นประจ าอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น จึงเป็นหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่จะต้อง
ไปจัดสรรทุนให้บุคลากรในหน่วยงานไปศึกษาต่อหรืออบรมเพ่ิมเติมเอง  
แต่อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้น ถ้าให้แต่ละหน่วยงานไปด าเนินการเอง การบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐจะไม่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้น ส านั กงาน ก.พ. 
ควรเป็นเจ้าภาพในการฝึกอบรมที่เน้นเฉพาะทางขึ้น โดยส่วนตัวแล้ว  



ถ้าส านักงาน ก.พ. มีแนวคิดที่จะจัดโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม 
ที่เกี่ยวกับ Logistics and Supply Chain Management มีความยินดี
เป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือส านักงาน ก.พ. ในการติดต่อหลักสูตรที่เป็น
มาตรฐานสากล รวมถึงสถานที่ฝึกอบรมชั้นน าทั้งในและต่างประเทศ 
 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของกรม 
 เนื่องด้วย กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (ก.พ.ร.) ได้มี
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการด าเนินงานภายในของกรม รวมทั้งมีการ
จดัตั้งหน่วยงานใหม่เพ่ิมเติม โดยเพิ่มภารกิจที่เน้นการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับวัตถุดิบเป็นหลัก แต่อย่างไร
ก็ตาม เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ได้ปรับโครงสร้างใหม่ อีกทั้งบุคลากร
บางส่วนได้ปรับเปลี่ยนภารกิจจากเดิมที่เน้นก ากับ และควบคุมสถาน
ประกอบการเป็นหลัก มาสู่งานในลักษณะการวิจัย และพัฒนานวัตกรรม 
รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ปัจจุบันยังมีงานบางส่วนที่ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็น
ภารกิจของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอยู่ ดังนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานของกรมใหม่ รวมทั้งแผนการ
ด าเนินงานทั้งในระยะสั้น กลาง ยาว เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงาน 
ที่ชัดเจน ที่สอดคล้องกับภารกิจใหม่ที่ ได้รับมอบหมาย และสอดรับ 
กับภาพรวมของนโยบายรัฐบาลและกระทรวง ซึ่งสามารถให้รายละเอียด
ของเหตุผลประกอบแนวคิดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานของ ก.พ.ร. ให้มีความชัดเจน 
สามารถจัดล าดับ ระดับความส าคัญของงานในการปฏิบัติ ว่าสิ่งไหน 



เป็นงานที่มีความส าคัญ ต้องเร่งด าเนินการก่อนเป็นล าดับแรก รวมถึงแผน
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะถูกน ามาวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับทรัพยากร 
ที่มีอยู่ เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ รวมถึงบุคลากร ว่าเพียงพอและสามารถ
ตอบสนองต่อการวิจัย ทดลอง และพัฒนาได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ 
 เพ่ือปรับทัศนคติในการด าเนินงานของบุคลากรให้ไปในทิศทาง
เดียวกัน ยกตัวอย่าง เช่น เรามักจะพบค าส าคัญค าหนึ่ง คือ นวัตกรรม  
ที่ปรากฏอยู่ในชื่อกอง แผนงาน ภารกิจ ดังที่ทราบกันดี แต่ความเข้าใจ
ความหมายที่แท้จริงต่อค าว่า นวัตกรรม ของแต่ละคนย่อมจะแตกต่างกัน 
เพราะฉะนั้น จึงจ าเป็นที่จะต้องนิยามความหมาย กรอบการด าเนินงานให้
มีความเข้าใจที่ตรงกัน และก าหนดเป็นเป้าหมายที่ชัด  654 เจน  
ตามวิสัยทัศน์และนโยบายจากผู้บริหาร หรืออีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ
เช่นกัน คือ นโยบายประเทศไทย 4.0 หรือ ระบบราชการ 4.0 เองก็ดี  
ซึ่งหลายคนก็อาจจะยังไม่ทราบว่าขอบเขตและเป้าหมายที่แท้จริงของ
นโยบายนี้คืออะไร ท าแค่ไหนถึงจะเรียกว่าระบบราชการ 4.0 การที่
ข้าราชการและพนักงานมีคอมพิวเตอร์ใช้และสามารถเข้าถึงอินเตอร์เนตได้
ทุกคน สามารถอนุมานว่าเป็นระบบราชการ 4.0 ได้หรือไม่ ตรงจุดนี้ 
เป็นประเด็นส าคัญที่จะอธิบายและก าหนดทิศทางการพัฒนาให้มีความ
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน รวมถึงการก าหนด KPI เพ่ือชี้วัดความส าเร็จ 
 เนื่องจากภารกิจใหม่บางส่วนของ ก.พ.ร. มีลักษณะไปซ้อนทับและ
คาบเกี่ยวในหลายส่วนงาน เช่น กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง และกองบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรม เพราะฉะนั้น 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์นั้น จะเป็นการก าหนดขอบเขตที่ชัดเจนระหว่าง



หน่วยงาน หรืองานบางส่วนอาจจะปรับแผนการด าเนินงานในลักษณะ 
การร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงาน 
 เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการอย่างแท้จริง  
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์นั้น ควรเป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสและรับฟัง
ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียทุก ๆ ฝ่าย ซึ่งจะส่งผลให้แผนยุทธศาสตร์ 
ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการอย่างแท้จริง 
 สิ่งส าคัญประการหนึ่งที่ได้เรียนรู้จากการอบรมครั้งนี้ที่อาจจะน ามา
ประยุกต์ส าหรับการจัดท ายุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ  
ประเทศสิงคโปร์มีการก าหนดแผนการพัฒนาประเทศที่ดีและเป็นระบบมาก  
โดยเริ่มจาก Concept Plan ที่ก าหนดทิศทางในกรอบกว้าง ๆ ส าหรับ 
การพัฒนาประเทศไว้ 40 - 50 ปีล่วงหน้า หรืออาจจะสรุปได้ว่า Concept 
Plan คือสิ่งที่ประเทศสิงคโปร์ต้องการที่จะเห็นและเป็นในอนาคตข้างหน้า 
ถัดจากนั้นจาก Concept Plan ก็จะถูกถ่ายทอดเป็น Master Plan ที่จะ
ก าหนดรายละเอียดให้ชัดเจนมากข้ึน โดยระยะเวลาของ Master Plan อยู่
ที่ระยะเวลา 10 - 15 ปี แต่ Master Plan ก็จะถูกก าหนดให้มีการ Update  
and Review ทุก ๆ 5 ปี ส่วนขั้นตอนการน า Master Plan สู่การปฏิบัติ
จริงนั้น จะถูกก าหนดเป็น Strategic Plan and Action Plan ที่แต่ละ
หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องจัดท าแผนดังกล่าวเพ่ือให้สอดรับกับ Concept 
Plan and Master Plan ซึ่งตรงจุดนี้เป็นจุดที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับ
การจัดท าแผนงานของกรมได้  



 เราได้เรียนรู้แนวความคิดส าหรับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
(Strategic Plan and Action Plan) ของหน่วยงานจากการอบรมในครั้งนี้ 
มีรายละเอียดดังนี้  
 1. การระบุความต้องการทั้งหมดขององค์กร (Identify the Overall  
Purpose of Organisation) โดยในรายละเอียด ต้องสามารถบ่งบอกถึง 
คุณค่าขององค์กร (Core Values) พันธกิจ (Mission) และวิสัยทัศน์ 
(Vision) ของหน่วยงานได้ว่าในอนาคตจะก้าวเดินไปในทิศทางใด 
 2.  การวิเคราะห์สภาวะปัจจุบันขององค์กร (Analyzing the Organization 
Context) การประเมินปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อองค์กร โดยใช้ 
PESTLE’s Model ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมิน คือ อุปสรรค (Threats)  
และโอกาส (Opportunities) ขณะที่ปัจจัยภายในขององค์กรจะถูก
ประเมินโดยใช้ (Balanced Business Scorecard : BBS) ผลลัพธ์ที่ได้ คือ 
จุดอ่อน (Weaknesses) และจุดแข็ง (Strengths) 
 3. การพัฒนากลยุทธ์ที่สอดคล้องกับบริบทขององค์กร (Developing  
the Organizational Strategy) โดยใช้แนวคิด “Think Big, Start Small,  
and Act Fast” ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการจัดท ากลยุทธ์ขององค์กร โดยมี
รายละเอียดของแต่ละค าส าคัญดังนี้ Think Big หมายความว่า แผนกลยุทธ์
ที่จัดท าข้ึนต้องมีความสอดคล้องกันนโยบายส าคัญๆของรัฐบาล ส่วน Start 
Small ต้องเริ่มในจุดที่เล็กก่อนเมื่อประสบผลส าเร็จแล้วจึงขยายไปสู่ส่วน
อ่ืน ๆ ต่อไป สุดท้าย Act Fast ต้องมีความพร้อมและสามารถด าเนินการ
ได้ทันท ี



 4.  การก าหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: KPI) เพ่ือ
ประเมินความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ โดยควรก าหนดให้มีตัวชี้วัดทั้งเชิง
ปริมาณ (Output) และคุณภาพ (Outcome) ซึ่ งตอนที่ เรามี โอกาส
น าเสนอโครงการเพ่ือปรับปรุงกระบวนการพัฒนาหน่วยงานระหว่างการ
อบรมนั้น มีค าถามส าคัญจากวิทยากรที่ถามผู้เข้าอบรม คือ เราจะทราบได้
อย่างไรว่า โครงการที่เราก าลังด าเนินการนั้นจะประสบผลส าเร็จหรือไม่  
ผลที่ได้ระหว่างก่อนด าเนินการและหลังด าเนินการเป็นอย่างไร อีกทั้ง 
มีขอแนะน าเพ่ิมเติมว่า เราควรมีข้อมูลสนับสนุนในเชิงสถิติก่อนและหลัง
ก่อนด าเนินโครงการ เพ่ือชี้ให้เห็นถึงความจ าเป็นของการด าเนินโครงการ
และหลังจากที่จบโครงการแล้วผลที่ ได้ดีขึ้นหรือไม่  ตลอดจนการ
ประเมินผลในภาพรวมของ Concept Plan, Master Plan, Strategic 
Plan 
 5. การก าหนดแผนระยะยาว หรือแผนในอนาคต (Future 
Organization Strategy) ที่ต่อเนื่องจากแผนปัจจุบัน 
 การพัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานราชการ 
(Performance Management) ด้วยระบบการประเมินแบบรอบทิศทาง  
(Three Hundred and Sixty Degree Appraisal) 
 ระบบการประเมินที่เสนอนี้ ค่อนข้างเป็นระบบการประเมินสมัยใหม่ 
แต่วิธีการเช่นนี้ เป็นวิธีการที่นิยมแพร่หลายในบริษัทชั้นน าในระดับโลก 
(Baldassarre and Finken, 2015) เช่น General Electric (GE), Accenture,  
and Cargill เป็นต้น รูปแบบการประเมินแบบนี้ไม่เพียงแต่ให้หัวหน้างาน
ตามระดับสายงานเป็นผู้ประเมิน ซึ่งเป็นรูปแบบเก่าที่ปฏิบัติกันมานาน  



แต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ สามารถประเมินได้อีกด้วย เช่น 
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน หรือผู้ที่มารับบริการ เป็นต้น  
 โดยแนวคิดนี้ เชื่อว่า ผู้ที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้อง
เป็นที่ยอมรับและแสดงให้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุก  ๆ ฝ่าย 
นอกจากนี้ยังเป็นการแก้ปัญหาความล าเอียงจากการประเมินที่เกิดขึ้น  
ซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าถ้าท าตัวดีให้หัวหน้างานชื่นชอบ ถึงแม้ว่า Low 
performance ก็อาจจะได้รับการประเมินในระดับดีกว่าข้าราชการคน 
อ่ืน ๆ โดยที่พนักงานหรือข้าราชการที่ปฏิบัติงานต้องปรับสมดุลตัวเองใน
หลายมิติเพ่ิมมากขึ้น เช่น แต่เดิมมุ่งเน้นการปฏิบัติงานสนองตอบต่อ
หัวหน้างานเพียงอย่างเดียว ต้องปรับตัวเพ่ือท างานร่วมกันกับเพ่ือน
ร่วมงานมากขึ้น ซึ่งจะสามารถสร้างการท างานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ หรือในกรณีที่ข้ าราชการผู้ที่ ให้บริการแก่บุคคลอ่ืน  
ต้องให้บริการด้วยคุณภาพที่ดี สามารถสร้างความประทับใจให้ผู้รับบริการ
ได้ นอกจากนี้ การปฏิบัติของหัวหน้าต่อลูกน้องก็เช่นกัน ต้องให้เกียรติและ
มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันทุกคน จากทั้งหมดอาจสรุปได้ว่า วิธีการ
ประเมินแบบใหม่นั้นสามารถสร้างการประสานการท างานที่สมดุลและ 
มีประสิทธิภาพในหลาย ๆ ระดับ ทั้งในสายการบังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน 
หรือผู้ที่มารับบริการเองก็ดี 
 แต่อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่เสนอนี้เป็นเพียงแนวคิด ซึ่งแน่นอนว่า 
บางส่วนก็อาจจะเห็นด้วย ขณะที่ข้าราชการจ านวนมากที่คุ้นชินกับระบบ
เก่าและไม่สามารถปรับเปลี่ยนให้ทันโลกยุคโลกาภิวัฒน์ได้ ก็คงไม่เห็นด้วย 
อาจจะโต้แย้งในประเด็นที่ว่า การประเมินแบบนี้อาจจส่งผลให้ลูกน้อง 



ไม่ เคารพหัวหน้า เพราะลูกน้องมีสิทธิประเมินหัวหน้าได้ หรือการ 
ที่ข้าราชการบางส่วนมีการฮ้ัวกันกับผู้รับการบริการเพ่ือให้ตัวเองได้รับการ
ประเมินที่ดี ประเด็นปัญหาเหล่านี้ก็นับเป็นความท้าท้ายที่เราต้องเอาชนะ
อุปสรรคให้ได้  ซึ่ งในรายละเอียดการด าเนินการจริง ต้องไปศึกษา 
ในรายละเอียดเพิ่มเติม ว่าควรให้น้ าหนักแต่ละส่วนเท่าไร หัวหน้างานยังคง
เป็นสัดส่วนที่มากที่สุด เพ่ือรักษาระบบการบังคับบัญชาไว้ รูปแบบ 
การประเมินของผู้รับบริการภายนอก (External Stakeholder) ควรมี
รูปแบบอย่างไร และสุดท้ายแล้วไม่ควรก าหนดเป็นรูปแบบเดียวส าหรับ 
การประเมิน หมายความว่าควรเปิดโอกาสให้ข้าราชการมีสิทธิเลือกรูปแบบ
การประเมินที่คิดว่าเหมาะสมกับตัวเอง ทั้งรูปแบบเก่าและรูปแบบใหม่  
ถ้าเรามั่นใจว่ารูปแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นนั้น ดีกว่ารูปแบบเดิมที่เคยปฏิบัติกัน
มา ข้าราชการส่วนมากก็เปลี่ยนมาใช้ระบบใหม่ในที่สุด 


