รายงานการเข้ าร่ วมโครงการเอพีโอ
16-IN-25-GE-CON-A
International Conference on Public-sector Productivity
ระหว่ างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2559
ณ ปูตราจายา ประเทศมาเลเซีย
จัดทาโดย ว่าที่ร้อยตรี นิรุตติ์ ทรัพย์นราธร
หัวหน้ าฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป ชานาญการ สานักงานกฏหมายและคดี สานักปลัดกรุงเทพมหานคร
วันที่ 6 ตุลาคม 2559
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของโครงการ
1.1 รหัสและชื่อโครงการ
16-IN-25-GE-CON-A โครงการ International Conference on Public-sector Productivity
1.2 ระยะเวลา
รวม 3 วัน ระหว่างวันอังคารที่ 9 -วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559
1.3 สถานที่จดั
เมือง Putrajaya ประเทศมาเลเซีย
Putrajaya Ballroom, Putrajaya Marriot Hotel, 101 Resort City Sepang Utara
1.4 ชื่อเจ้ าหน้ าที่เอพีโอประจาโครงการ
Mr. Arsyoni Buana
Program Officer, Industry Department
Asian Productivity Organization (APO)
Tel: +81-3-5226-3925/6
Fax: +81-3-5226-3954
Mr. Khidzir Ahmad
APO Liaison Officer for Malaysia, Malaysia Productivity Corporation
1.5 จานวนและรายชื่อวิทยากรบรรยาย
วิทยากรหลักในการบรรยายมีทงหมด
ั้
8 ท่าน
 Prof. Masahiro Horie, Senior Professor for Public Administration, National Graduate Institute
for Policy Studies (GRIPS) in Tokyo
 Dr. Shin Kim (Korean Institute of Public Administration)
 Dr. Chung-An Chen (NTU Singapore)
 Dr. Nowook Park (Centre of Performance Management Korea)
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Dr. Shayne Silcox (Legion RFBE, Australia)
Ms. Magdalena Mendoza (DAP, the Philippines)
Prof. Prijono Tjiptoheriyanto (University of Indonesia)
Mr. Patrick Lim (SPRING Singapore)

1.6 จานวนผู้เข้ าร่วมโครงการและประเทศที่เข้ าร่วมโครงการ
35 คน จาก 10 ประเทศ ได้ แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ มองโกเลีย ปากีสถาน เนปาล บังคลาเทศ
อินโดนีเซีย มาเลเซีย
ส่ วนที่ 2 เนือ้ หา/องค์ ความรู้จากการเข้ าร่ วมโครงการ
2.1 ที่มาหรื อวัตถุประสงค์ของโครงการโดยย่อ
 เพื่อแบ่งปั นข้ อมูลล่าสุดด้ านการเพิ่มผลผลิตในภาครัฐในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงด้ านนโยบายสาหรับ
การพัฒนาและนวัตกรรมสาหรับกาหนดนโยบายระดับประเทศและท้ องถิ่น
 เป็ นเวทีแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้และข้ อมูลด้ านสมรรถนะการจัดการภาครัฐ กรณีศกึ ษา ตัวอย่างที่ดี ของ
ผู้เข้ าร่วมสัมมนา
 ผู้เข้ าร่วมสัมมนาจะจาแนก วิเคราะห์ประเด็นความท้ าทายที่อาจเป็ นอุปสรรคต่อการปรับปรุ งการ
ดาเนินงานเพิ่มผลผลิต
 ดึงดูดความสนใจของหน่วยงานภาครัฐให้ มีการดาเนินงานในหัวข้ อการเพิ่มผลผลิต
2.2 เนื ้อหา/องค์ความรู้ ที่ได้ จากการฟั งบรรยาย พร้ อมแสดงความคิดเห็นหรื อยกตัวอย่างประเด็นที่สามารถนามา
ปรับใช้ ในองค์กรหรื อประเทศไทย (จาแนกตามหัวข้ อและระบุชื่อวิทยากรบรรยาย)
ช่วงเปิ ดการสัมมนาได้ รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน กล่าวปาฐกถา ในหัวข้ อ การเปลี่ยนผ่านสูอ่ งค์กร
เพิ่มผลผลิต มีใจความสาคัญดังนี ้
กล่าวถึงการเปลี่ยนผ่านใน
มุมมองของรัฐบาลมาเลเซีย ที่ได้ กาหนดไว้ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (20162020) มีเป้าหมายเปลีย่ นแปลงการบริ การของรัฐให้ มีประสิทธิภาพและนาความเจริ ญเติบโตไปสูป่ ระชาชน
ซึ่งปั จจุบนั มาเลเซียถูกจัดอยู่ใน 10 อันดับต้ นๆของประเทศที่จดั การบริ การภาครัฐได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ลาดับโดย World Compettitive Year Book รัฐบาลปลูกฝั งค่านิยมของข้ าราชการให้ คิดและทางานแบบ
เอกชน
Datuk Jalil Marzuki, Deputy Director General of Public Service

Masahiro Horie, Senior Professor for Public Administration National Graduate Institute for Policy
Studies (GRIPS) in Tokyo ได้ กล่าวถึงการเปลี่ยนผ่านของหน่าวยงานภาครัฐของญี่ปนไปสู
ุ่
ก่ ารสร้ าง
สัมพันธภาพที่ดีกบั ภาคประชาชน
Dr. Shin Kim The Korea Institute of Public Administration กล่าวว่า การเปลีย่ นผ่านของประเทศเกาหลี
ใต้ เกิดขึ ้นตามวิวฒ
ั นาการของรั ฐบาลในแต่ละยุค แต่ในระหว่างปี 2008-2012 เป็ นช่วงปฏิรูปที่สาคัญ โดย
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รัฐบาลตังเป
้ ้ าก้ าวสูป่ ระเทศพัฒนาแล้ ว ซึง่ ในช่วงเวลานันประชาชนส่
้
วนใหญ่คิดว่าประเทศยังคงอยูใ่ นระดับ
ต่ากว่าประเทศที่มีรายได้ ปานกลาง ดังนัน้ รัฐบาลจึงกาหนด 5 เป้าหมาย 20 นโยบายเชิงกลยุทธ์ 100
นโยบายเชิงภารกิจ 949 แผนปฏิบตั ิการ เพื่อมอบหมายให้ ทกุ หน่วยราชการดาเนินงานในกรอบเดียวกัน
เนื ้อหาความรู้จากการสัมนาแบ่งออกเป็ น 4 วาระ
วาระที่ 1 การออกแบบนโยบาย กฎระเบียบ และนวัตกรรมเพื่อยกระดับผลผลิตในภาครัฐ
Speakers; 1. Towards a productive government organization: doing things right and doing right
things
Dr. Chung-An Chen จากมหาวิทยาลัยนันยางเทคโนโลยีแห่งสิงค์โปร (NTU Singapore) บรรยายในหัวข้ อ
การจะไปให้ ถึงระดับการเพิ่มผลผลิตขององค์กรภาครัฐ จะต้ องคานึงสองสิ่งคือ ทาสิ่งที่ใช่และทาสิ่งนันให้
้
ถูกต้ อง (เกาให้ ถูกที่คัน) ราชการจากส่วนกลางจาเป็ นต้ องริ เริ่ มนโยบายเพื่อการปฏิรูป และจัดทาแผน
ดาเนินงานระยะกลาง 5 ปี (Action Plan) เพื่อให้ หน่วยงานระดับปฏิ บัติการใช้ เป็ นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานในระดับพืน้ ที่และเข้ าถึงประชาชน ดังนัน้ หน่วยงานระดับปฏิบัติควรได้ รับมอบอานาจจาก
ส่วนกลางให้ สามารถจัดกิจกรรมและงบประมาณได้ อย่างคล่องตัว ในวงจรการปฏิ รูปจะต้ องมีระบบการ
ประเมินผลการดาเนินงานและเปิ ดเผยต่อสาธารณะเพื่อความโปร่ งใสตรวจสอบได้ การดาเนินงานกิจกรรม
ใดๆ ที่เป็ นตัวอย่างที่ดีก็ควรถูกบันทึกจัดทาเป็ นกรณีศกึ ษาด้ วย
Speaker 2. High quality government service through performance budgeting - Dr. Nowook Park
(the Centre of Performance Management Korea) หน่วยงานราชการจาเป็ นต้ องรับบทบาทในการ
สร้ างสรรค์ข้อมูลด้ านสมรรถภาพและการนาไปใช้ เพื่อมุ่งสูก่ ารเพิ่มผลผลิต องค์ประกอบของสมรรถนะด้ าน
การงบประมาณ มี 2 ส่วน คือ ข้ อมูล (ตามตัวชีว้ ดั ต้ นทุนและแผนงานโครงการ) และองค์กรรับผิดชอบ
ดังนัน้ การสร้ างสมรรถนะการงบประมาณจะทาให้ เกิดแรงจูงใจที่สาคัญ ได้ แก่ การตัดทอนงบประมาณของ
แผนงานที่ไม่ผา่ นการประเมิน การเพิ่มงบประมาณให้ แก่แผนงานที่ผ่านการประเมินในระดับดี การโยกย้ าย
บุคลากร Dr. Nowook Park ใช้ กรณีการปรับปรุ งประสิทธิภาพการบริ หารงบประมาณของเกาหลีใต้ เป็ น
ตัวอย่างซึ่งมีการเลือกใช้ เครื่ องมือ PB ในการติดตามประเมินการใช้ งบประมาณของแผนงานต่างๆ ใน
ภาครัฐ
Speaker 3. Business excellence: the ideal vehicle for productivity enhancement and innovation in
public sector - Dr. Shayne Silcox (Legion RFBE, Australia) Moderator: the Malaysian
Administration Mprfemtzoff'on and Management Planning Unit (MAMPU) Dr. Shayne Silcox
อธิบายเรื่ องวิวฒ
ั นาการการเปลี่ยนแปลงทางแนวคิดในการบริ หารธุรกิจ ที่ม่งุ สูก่ ารสร้ างคุณค่าให้ แก่ลกู ค้ า
นับจากศตวรรษที่ 50 ใช้ การแข่งขันด้ านราคาเพื่อดึงดูดลูกค้ า ยุค 70 ใช้ ทงราคาและคุ
ั้
ณภาพในการแข่งขัน
ยุค 80 ใช้ ราคา คุณภาพและการบริ การ ยุค 90 ใช้ ความพึงพอใจของลูกค้ า และยุค 20 ใช้ การสร้ างคุณค่า
ให้ แก่สนิ ค้ าและบริ การให้ เกิดการยอมรับจากลูกค้ า

16IN25CONPublicProd-NiruttS12Oct16.doc

หน้ า 3 ของ 12

นอกจากนี ้ Dr. Shayne Silcox ยังอธิบายให้ เห็นถึงการรับรู้ ของคาว่า คุณภาพ ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล แต่มี
ความหมายโดยรวมคือ ความยอดเยี่ยมหรื อความละเอียดและเกรดสูงหรื อเหนือระดับ
สินค้ าและบริ การจะมีคณ
ุ ค่าก็ตอ่ เมื่อตกอยูใ่ นเงื่อนไข 3 ข้ อ
1. ถ้ าเป็ นสิง่ จาเป็ น
2. ถ้ ามีราคาอยูใ่ นระดับสมเหตุสมผล
3. ถ้ ามีคณ
ุ ภาพที่ยอมรับได้
ดังนัน้ การพิจารณาทังคุ
้ ณภาพและราคาจะนาไปสูค่ ณ
ุ ค่าที่ยอมรับได้ จึงมีคาพูดที่ว่าการที่จะได้ มาซึ่ งคุณค่าจาเป็ นต้ อง
ลงทุน สร้ างมัน ขึ น้ มา ในการบริ ห ารภาครั ฐ สามารถน าแนวคิ ด ด้ า นคุณ ค่า ของลูก ค้ า มาประยุก ต์ ใ ช้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ย นแปลงในระดับองค์ ก รได้ โดยคานึงถึ ง คุณ ค่าของการบริ การภาครั ฐ ที่ต้ อ งสร้ างจากทัง้ 2 องค์ ป ระกอบคื อ
งบประมาณของรัฐ (ด้ านราคา) เทียบกับประโยชน์สาธารณะ
วาระที่ 2 – การวัดผลผลิตในภาครัฐ
Speakers: 1. Measuring productivity in public sector - Ms. Magdalena Mendoza (DAP, the Philippines)
Magdalena L. Mendoza, Development Academy of the Philippines อธิบายเหตุผลและความจาเป็ นของการเพิ่ ม
ผลผลิตในหน่วยงานภาครัฐของประเทศสมาชิกที่เข้ าร่ วมโครงการขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (APO) และเล่าถึง
วัตถุประสงค์ของโครงการ ประวัติการดาเนินกิจกรรมขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (APO) นับตังแต่
้ ปี 2009 พนักงาน
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ของรัฐจาเป็ นต้ องตระหนักรู้วา่ หน่วยงานภาครัฐมีภารกิจในการให้ บริ การสาธารณะและโครงสร้ างพื ้นฐานต่อประชาชน จึง
จะเป็ นจุดริ เริ่ มโครงการเพิ่มผลผลิตของหน่วยงานได้ ตัวเลขการจ้ างงานภาครัฐของประเทศสมาชิก APO จึงเป็ นตัวชี ้วัด
หนึง่ ของผลผลิต
ดังนัน้ ผลผลิตจึงวัดด้ วย
 ได้ ผลงานเพิ่มขึ ้นด้ วยการใช้ ทรัพยากรลงทุนน้ อยลง
 การใช้ งบประมาณจากการเก็บภาษีให้ ค้ มุ ค่ามากที่สดุ
 กาหนดนโยบายเชิงคุณภาพและให้ บริ การด้ วยคุณภาพ
 สร้ างความไว้ วางใจให้ กบั ประชาชนเชื่อมัน่ ว่าภาครัฐสามารถนาเงินของประชาชนมาใช้ จา่ ยได้ อย่างมีคณ
ุ ค่า
 มีการบริ หารจัดการที่ดี เพื่ออานวยความสะดวกการพัฒนาภาคเอกชนและคุณภาพชีวติ ที่ดีของประชาชน
นาเสนอผลลัพธ์จากการประชุม ที่ผา่ นมาในแต่ละปี ในประเทศต่างๆ ดังนี ้
เดือน กรกฎาคม ค.ศ. 2009 ประเทศเกาหลีใต้ เป็ นการประชุมระดับผู้กาหนดนโยบายของส่วนราชการในกรม กระทรวง
และเมืองต่างๆ ที่เข้ าร่วมโครงการขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (APO) การประชุมนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อหารื อประเทศ
สมาชิกว่าการเพิ่มผลผลิตในการบริ หารภาครั ฐจัดอยู่ในวาระแห่งชาติหรื อไม่ จึงได้ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้ แต่ละ
ประเทศริ เริ่ มจัดทากรอบการเพิ่มผลผลิต ฝึ กฝนและคิดวิธีการดาเนินงานเพื่อวัดผลการเพิ่มผลผลิต เชื่อมต่องานวิจยั เพื่อ
บ่งชี ้ว่าการดาเนินงานเพิ่มผลผลิตเป็ นการส่งเสริ มเศรษฐกิจของประเทศ จัดทาบัญชีจดั การความรู้ โดยรวบรวมโครงการ
กิจกรรมที่ดาเนินงานไปแล้ ว รวมทังมาตรฐานประเภทต่
้
างๆ ที่มีอยูใ่ นประเทศ วิเคราะห์จุดแข็งที่มีในแต่ละประเทศ และจัด
ให้ มีการประชุมเพื่อแลกเปลีย่ นแนวคิดและประสบการณ์ดาเนินงานเป็ นระยะ ต่อจากนันในเดื
้
อนตุลาคม ได้ มีการประชุม
สามัญประจาปี ครัง้ ที่ 50 เพื่อวางแผนงานองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (APO) โดยผู้เข้ าร่ วมประชุมเชิงปฏิบตั ิการเป็ นผู้
ดารงตาแหน่งผู้อานวยการของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติของแต่ละประเทศ ณ กรุ งมะนิลา ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เดือน
กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2010 จัดที่ประเทศญี่ปนุ่ เป็ นการประชุมของผู้เชี่ยวชาญจากองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (APO) และ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติของแต่ละประเทศ เพื่อจัดทากรอบการดาเนินงานระดับประเทศ ต่อมาในเดือนสิงหาคม ค.ศ.
2010 ได้ จดั ให้ มีการศึกษาดูงานของสถาบันที่มีผลการดาเนินงานในระดับมาตรฐานสูง (benchmark) จึงได้ เยี่ยมชมการ
ทางานของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่ง ประเทศแคนาดา และต่อมาในเดือนพฤศจิกายน ณ ประเทศอินโดนีเซีย เป็ นการ
ประชุมเพื่อวิเคราะห์แนวทางเพิ่มผลผลิต วิธีการดาเนินงานเพื่อขยายผลสูป่ ระเทศสมาชิก APOและในเดือน ตุลาคม มีการ
ประชุมประจาปี ของผู้อานวยการสถาบัน เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ครัง้ ที่ 53 ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อรับรอง
ข้ อเสนอกรอบการดาเนินงานเพื่อเพิ่มผลผลติแห่งเอเซีย (APO) เพื่อใช้ เป็ นแนวทางปฏิบตั ิของแต่ละประเทศ ดังที่แสดง
กรอบการดาเนินงานไว้ ด้านล่าง
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นอกจากนี ้ องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (APO) ได้ ผลิตผลงานต่างๆ อาทิเช่น หลักสูตรฝึ กอบรมการใช้ นวัตกรรมในการ
เพิ่มผลผลิตในหน่วยงานภาครัฐ การศึกษาดูงานระบบ LEAN ในประเทศไทย งานวิจัยระบบการจัดการความรู้ สาหรับ
ภาครั ฐ การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บัติ ก ารเพื่ อ จัด ท ากรอบการประเมิ น ผลโครงการของรั ฐ ด้ ว ยผลลัพ ธ์ (Result Based
Management for Public Sector) และการประชุมสาหรับผู้ประสานงาน
โครงการวิจัยระบบจัดการความรู้ ในภาครัฐ เข้ าร่ วมการประชุมแห่งยุโรปเรื่ อง
งานวิ จัย เพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต และสมรรถนะของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ประชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติก ารเรื่ อ งการวัดระดับผลผลิตของหน่วยงานภาครั ฐ ในประเทศต่างๆ
รวมทังประเทศไทย
้
เพื่อจัดทาคูม่ ือใช้ เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
จากประสบการณ์ที่ผา่ นมา APO จึงจัดตังศู
้ นย์ความเป็ นเลิศในการจัดการเพื่อ
เพิ่มผลผลิตขึ ้น โดยมีภารกิจ 4 มิติ ได้ แก่ เป็ นธนาคารแห่งความรู้ การพัฒนา
ศักยภาพ มีห้องทดลองนวัตกรรม และงานวิจยั ประเทศสมาชิกสามารถขอรับ
บริ การจากทางศูนย์ได้ ในหลายรูปแบบกิจกรรม
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นอกจากนี ้ ยังมีการเชื่อมโยงเครื อข่ายการทางานกับองค์ก ารสหประชาชาติ OECD EU ตลอดจนองค์กรเพื่อการเพิ่ม
ผลผลิตอื่นๆ ภาคบริ การ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

วาระที่ 3 การริเริ่มเพื่อเปลี่ยนผ่ านสู่การเพิ่มผลผลิตในภาครัฐ
Speakers: 1. Administration reform for higher productivity- Prof. Masahiro Horie
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Prof. Masahiro Horie วางกรอบแนวคิดการปฏิรูปเพื่อปรับปรุ งผลผลิตขององค์กรภาครัฐ ในระดับประเทศ
กล่าวคือ การปฏิรูปเพื่อปรับปรุงผลผลิตขององค์กรภาครัฐ เป็ นกระบวนการมีสว่ นร่วมของทุก ภาคส่วนหน่วยงาน
ทังที
้ ่อยู่ในระบบราชการและนอกระบบราชการ ตลอดจนภาคประชาชน เพื่ อให้ แต่ละภาคส่วนทาหน้ าที่ตาม
ภารกิจและประสานกิจกรรมเพื่อมุง่ สูผ่ ลิตผลของส่วนรวมปฏิบตั ิงานภายในระยะเวลาที่กระชับมากขึ ้น
Speakers: 2. Motivating employee for service improvement - Dr. Chung-An Chen ให้ แนวคิดสาคัญของ
การเป็ นผู้บริ หารของหน่วยงานรั ฐ ว่าทาไมจึงต้ องสร้ างแรงจูงใจพนักงาน ข้ าราชการให้ เข้ าร่ วมกระบวนการ
เปลีย่ นผ่าน โดยตังค
้ าถามเพื่อหาคาตอบ ดังนี ้ ทาไมผู้บริ หารของหน่วยงานจึง ต้ องใช้ เวลาในการจัดทานโยบาย
ภาครัฐ – I love this country, and I love making policies that benefit people (intrinsic motivation). –
Making important policies makes me feel that I am important, and I can make a difference (identified
regulation). – People don’t trust government. I want to prove that there are good public servants in the
world (introjected regulation). – If I don’t generate some policy outcomes, media will come after me
and I will be scolded by my boss (external regulation).
วาระที่ 4 การอภิปรายกลุม่ หัวข้ อความทันสมัยของหน่วยงานภาครัฐ
Speakers: L Or. Nowook Park, Dr. Shoyne Silcox, Inland Revenue Board, Malaysia , Prof. Prijono
Tjiptoheriyanto (University of Indonesia), Ms. Magdalena Mendoza
Prof. Prijono Tjiptoheriyanto (University of Indonesia) ให้ ข้อคิดที่กินใจด้ วยคาขวัญ จากโซนที่แสนสบาย ไป
ยังโซนการแข่งขัน ซึ่งมีนยั สาคัญเพื่อจูงใจผู้บริ หารฝ่ ายการเมืองและฝ่ ายราชการ ให้ นาแนวคิดนี ้มาปรับปรุ ง
สมรรถนะของบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรที่แข่งขันได้ ทงในเวที
ั้
ระดับชาติ ภูมิภาคและนานาชาติ คาขวัญนี ้เป็ นข้ อ
เตือนใจให้ ผ้ มู ีสว่ นเกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายลดละความสบาย (ไม่เร่ งรี บในการทางาน ไม่ขวนขวายหาความรู้ และทักษะ
ใหม่ในการปฏิบตั ิงาน มองไม่เห็นปั ญหาและปิ ดบังปั ญหา) เพื่อมุง่ สูส่ งั คมพัฒนาตนเอง
ปั จจัยที่กระตุ้นให้ เกิดการเปลีย่ นแปลง ได้ แก่
- เลือกสรรตามวัตถุประสงค์ (เปิ ดใจกว้ างรับสิง่ ใหม่)
- ให้ รางวัลตามผลงาน (ระบบคุณธรรม)
- โปร่ งใสและตรวจสอบได้
- มีระบบตอบแทนเป็ นตัวเงินและสิง่ จูงใจ
- สร้ างความแตกต่างระหว่างการเป็ นพนักงานของรัฐ กับ การเป็ นข้ าราชการ
- การแต่งตังคณะกรรมมาธิ
้
การแห่งรัฐด้ าน Civil Apparatus
- สร้ างวัฒนธรรมการแข่งขันใช้ และทาความเข้ าใจด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและโซเชียลมีเดีย เช่น
facebook, twitter, etc.
ผลที่คาดว่าจะได้ รับจากการเปลี่ยนแปลง คือ ข้ าราชการจะมีลกั ษณะของ Patriot, Smart and Agent of
Changes
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การบรรยายของ Mr. Nowook Park จาก ศูนย์การประเมินประสิทธิภาพและการจัดการ ของสถาบันการเงิน
สาธารณะแห่งเกาหลี อธิ บายปั จจัย 3 ข้ อ ที่มีผลต่อการปรับปรุ งประสิทธิ ภาพ ได้ แก่ สมรรถนะของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้ อง แรงจูงใจของผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง และสภาพแวดล้ อมขององค์กร ถือเป็ นข้ อคิดที่ดีสาหรับการนาเสนอต่อ
สานักงานกฎหมายและคดีของกรุ งเทพมหานคร เพื่อจัดทาโครงการเพิ่มผลผลิตของสานักงาน โดยคาดหวังให้
สมาชิกทุกลาดับชันราชการใช้
้
ระยะเวลาการทางานลดลงแต่สามารถผลิตเนื ้องานได้ ในระดับมาตรฐานคุณภาพ
งานที่ยอมรับได้ จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้ อง ได้ แก่ ผู้บงั คับบัญชา (ปลัดกรุ งเทพมหานครและรองปลัดฯ) หน่วยงาน
ภายในกรุ งเทพมหานคร และประชาชนคู่กรณี ของคดีที่เกี่ ยวข้ องกับกรุ งเทพมหานคร ผลการดาเนินงาน
โครงการนี จ้ ะเสนอต่อ ผู้บ ริ ห ารกรุ ง เทพมหานครใช้ อ้ า งอิ ง เพื่ อ ออกเป็ นนโยบายการปฏิ บัติ ร าชการของทุก
หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตาม หากผู้บริ หารฝ่ ายการเมืองให้ ความสนใจก็จะสามารถดาเนิน
โครงการนี ้ได้ อย่างราบรื่ น
Prof. Masahiro Horie อธิบาย 8 ขันตอน
้
เพื่อการปฏิรูปการเพิ่มผลผลิตในภาครัฐ
1. การปฏิรูปจาเป็ นต้ องนาผู้เกี่ยวข้ องจากทุกภาคส่วนมาเข้ าร่ วมกระบวนการ ได้ แก่ หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
2. หน่วยงานส่วนกลางของภาครัฐเป็ นผู้ริเริ่ มการปฏิรูป
3. จัดทาแผนปฏิบตั ิการที่สะท้ อนเสียงของประชาชน
4. เสนอแผนปฏิบตั ิการเพื่อขออนุมตั ิจากคณะรัฐมนตรี
5. ได้ รับการรั บรองสนับสนุนจากทังผู
้ ้ นาฝ่ ายการเมืองและผู้นาฝ่ ายบริ หาร เช่น นายกรั ฐมนตรี และ
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงที่เป็ นหน่วยงานรับผิดชอบ
6. การติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการและประเมินผล
7. จัดทาข้ อมูลเพื่อเปิ ดเผยต่อสาธารณะ
8. เผยแพร่แนวทางปฏิบตั ิที่เป็ นตัวอย่างที่ดี และจัดทาเป็ นกรณีอ้างอิง
2.3 เนื ้อหา/องค์ความรู้ ที่ได้ จากกรณีศึกษาของประเทศสมาชิก (Country Paper) (ถ้ ามี) พร้ อมแสดงความ
คิดเห็นหรื อยกตัวอย่างประเด็นเชิงเปรี ยบเทียบกับบริ บทประเทศไทยและ/หรื อประเด็นที่สามารถนามาปรับ
ใช้ ในองค์กรหรื อประเทศไทย (จาแนกตามรายชื่อประเทศ)
-ในระหว่างการประชุมไม่มีการนาเสนอกรณีศกึ ษาของประเทศสมาชิกอย่างเป็ นชิ ้นงานรูปธรรม เพียงแต่พดู
ยกตัวอย่างเล็กน้ อยประกอบการ Conference เท่านัน้
2.4 เนื ้อหา/องค์ความรู้ ที่ได้ จากการศึกษาดูงานแต่ละแห่ง (ถ้ ามี) พร้ อมแนบภาพประกอบ
-ไม่มีการออกศึกษาดูงาน ณ สถานที่ใด
2.5 เนื ้อหา/องค์ความรู้ ที่ได้ จากการเข้ าร่วมกิจกรรมกลุม่ (Group Discussion)
-ไม่มีการทากิจกรรมกลุม่ แต่อย่างใด
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ส่ วนที่ 3 ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับจากการเข้ าร่ วมโครงการ
3.1 ประโยชน์ตอ่ ตนเอง
3.1.1 มีความรู้ และเพิ่มประสบการณ์ (จากการฟั งคาแนะนาต่างๆ จากวิทยากร) ในด้ านการประยุกต์ใช้
เครื่ องมือทางการบริ หารชนิดต่างๆ ปรับให้ เหมาะสมกับงานตามหน้ าที่ เหมาะกับสถานการณ์ ตลอดจน
ปั จจัยภานใน ปั จจัยภานนอก ที่เข้ ามามีผลกระทบต่อภารกิจงานประจา
3.1.2 ในฐานะที่เป็ นผู้บริ หารระดับต้ น (หัวหน้ าฝ่ าย) ของหน่วยงาน ต้ องมีภารกิจพิเศษนอกเหนืองานประจา
ในการบริ หารคนในฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป สานักงานกฎหมายและคดี การได้ รับความรู้ จากเวที Conference
ทาให้ สามารถสอนงานในเชิงรุ ก อธิ บายงานในมุมมองใหม่และนาเกร็ ดความรู้ ต่างๆ ในเวทีนานาชาติมา
ถ่ายทอดให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาได้ รับเทคนิควิธีการใหม่ๆ แทรกไปในการปฏิบตั ิงานประจาโดยอัตโนมัติ ทาให้
เสริ มภาพลักษณ์ในฐานะบทบาทผู้นา ผู้บงั คับบัญชาของฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไปได้ อย่างมาก
3.1.3 ในฐานะหัวหน้ า ฝ่ ายบริ ห ารงานทั่ว ไป (ต าแหน่ง นักจัด การงานทั่ว ไประดับ ช านาญการ) ต้ อ ง
ประสานงานกับหน่วยงานด้ านแผนงานในระดับยุทธศาสตร์ นโยบายของกรุ งเทพมหานคร และนาแผนงาน
มาสูก่ ารปฏิบตั ิในองค์กร (สานักงานกฎหมายและคดี) ประสานสนธิกาลังกับทุกกลุ่มงาน/ฝ่ าย ในองค์กร
เพื่อดาเนินกิจกรรมตาม action plan ที่กาหนด ดังนัน้ การได้ รับความรู้จากเวที Conference ทาให้ มองภาพ
กว้ างของแนวทางบริ หารแผนงานได้ รอบด้ านขึ ้น และสามารถสื่อความหมายถ่ายทอดในฐานะ key man
ด้ านแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี ของหน่วยงาน ได้ คมชัดขึ ้น
3.2 ประโยชน์ตอ่ หน่วยงานต้ นสังกัด
3.2.1 ประโยชน์ เฉพาะหน้ าด้ านการพัฒนาคนได้ นาความรู้ กลับมาพัฒนาปรับใช้ ในองค์ กร หน่วยงาน
ต้ น สัง กัด สานัก งานกฎหมายและคดี สานัก ปลัด กรุ ง เทพมหานคร มี ข้ อ จ ากัด ด้ า นอัต ราก าลัง คน ซึ่ ง
ประกอบด้ วยนิติกร (ปฏิบตั ิงานด้ านกฎหมาย) และฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป (งานธุรการในองค์กร การเงิน การ
พัสดุ การบริ หารงานบุคคล งานธุรการสารบรรณเอกสาร ฯลฯ) ทังสองส่
้
วนงาน ต้ องทางานประสานกัน นิติกร มีความชานาญด้ านกฎหมาย แต่ต้องเสริ มประสบการณ์ด้านการบริ หารงาน งานฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป
เนื ้องานภารกิจครอบจักรวาล งานหลายด้ าน หลายหน้ า ที่ จาเป็ นต้ องติดตามข่าวสารความรู้ ใหม่ๆ เพื่อ
ปรับตัวให้ ทนั ต่อสถานการณ์เฉพาะหน้ าอยู่เสมอ แต่สมรรถนะ (competency) ของเจ้ าหน้ าที่ในสังกัดเป็ น
พื ้นฐานงานธุรการ และหลากหลายอายุ วุฒิการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี ดังนัน้ การจัดส่งหัวหน้ าฝ่ าย
บริ หารงานทัว่ ไป (วุฒิการศึกษาระดับปริ ญาตรี หรื อสูงกว่า) เข้ าอบรม สัมมนา ตลอดจนในเวทีนานาชาติ
ย่อมเป็ นการพัฒนาคน ลงทุนเพื่อนาความรู้ กลับมาถ่ายทอดให้ กับเจ้ าหน้ าที่ในฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป ใน
ลักษณะตัวแบบผู้นา มาขยายผลการพัฒนาคนในฝ่ ายฯ และปรับปรุ งแนวทางประสานดาเนินการร่ วมกัน
ระหว่างฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป กับนิติกร (สายงานตามภารกิจหลัก (core position)) ของสานักงานกฎหมาย
และคดีได้ ดีขึ ้น
3.2.2 ในระดับการวางแผนปฏิบตั ิราชการ แผนงานของสานักงานฯ ให้ สอดคล้ องกับแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจาปี ของกรุ งเทพมหานคร หรื อสอดคล้ องในแผนพัฒนาระยะยาว 5 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี ตามแผนใหญ่
แผนพัฒนากรุ งเทพมหานคร 20 ปี สานักงานกฎหมายและคดีไม่มีเจ้ าหน้ าที่ในตาแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนของหน่ว ยงาน ต้ อ งให้ หัว หน้ า ฝ่ ายบริ หารงานทั่ว ไป (ต าแหน่ง นัก จัด การงานทั่ว ไป)
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รับผิดชอบงานจิปาถะ งานหลากหลายหน้ า ที่ในองค์กร เข้ าร่ วมวางแผนอนาคตในการจัดทาแผนบริ การ
สาธารณะให้ กบั ประชาชนกรุ งเทพมหานคร เข้ าร่ วมประชุมกับหน่วยงานด้ านแผน (สานักยุทธศาสตร์ และ
ประเมินผล) หน่วยงานด้ านอัตรากาลัง (สานักงานคณะกรรมการข้ าราชการกรุ งเทพมหานคร) ตลอดจน
หน่วยงานด้ านงบประมาณ การเงิน (สานักงบประมาณกรุ งเทพมหานคร) ในฐานะที่สานักงานกฎหมาย
และคดี เป็ นหน่วยงานสนับสนุนกฎหมาย งานด้ านการบริ หารจัดการ (staff) ให้ กบั หน่วยงานต่างๆ ซึ่งต้ อง
ปฏิบตั ิหน้ าที่ในการให้ บริ การประชาชนโดยตรง (line) เช่น สานักการระบายน ้า สานักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย สานักงานเขต 50 เขต เป็ นต้ น การได้ เข้ ารับการอบรมฯ ของนักจัดการงานทัว่ ไป ทาให้ สามารถ
มองภาพรวมของแนวทางการวางแผนพัฒ นากรุ ง เทพมหานครได้ ชัด เจน เชื่ อ มต่อ วิ สัย ทัศ น์ ผ้ ู บริ ห าร
กรุ งเทพมหานคร (ผู้ว่าราชการกรุ งเทพมหานคร ปลัดกรุ งเทพมหานคร) การบริ หารงาน ทางรั ฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปฏิบตั ิงานบริ การประชาชน) กับ งาน back office งานภาคสนับสนุน (staff) ด้ าน
กฎหมาย นิติกร เพื่อสนับสนุบงานราชการส่วนท้ องถิ่นในการบริ การประชาชน ในระดับนโยบาย ได้ ดีขึ ้น
3.3 ประโยชน์ตอ่ สายงานหรื อวงการในหัวข้ อนันๆ
้
ประโยชน์โดยตรงต่อบทบาทหน้ าที่ สายงานนักจัดการงานทัว่ ไป (หัวหน้ าฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป) ในกรณีที่
หน่วยงานไม่มีผ้ ูด ารงตาแหน่งนัก วิเคราะห์ นโยบายและแผนในหน่วยงาน นักจัด การงานทั่วไปจะต้ อ ง
รับผิดชอบงานประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ....
(เช่น 2558 2559 2560) ของหน่วยงาน (สานักงานกฎหมายและคดี) ทาให้ มีองค์ความรู้ ด้านการวิเคราะห์
ประเมินผล การติดตามโครงการผ่านเครื่ องมือทางการบริ หารชนิดต่างๆ ซึง่ กรุงเทพมหานครได้ นาระบบการ
ประเมินผล Balance Scorecard ของภาคเอกชน มาประยุกต์ใช้ ในองค์กร (ใช้ มากว่า 10 ปี แล้ ว) มีมิติใน
การประเมิน 4 มิติ (มิติที่ 1 ด้ านประสิทธิผลตามพันธกิจ (งานประจาตามกรอบหน้ าที่หน่วยงานและ งาน
พิเศษตามแผนยุทธศาสตร์ เฉพาะของหน่วยงาน) มิติที่ 2 ด้ านประสิทธิภาพของการปฏิบตั ิราชการ (ด้ านการ
ใช้ จ่ายงบประมาณ การเงิ น การบัญชี ทรั พย์ สิน และการบริ หารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ( Risk
Management)) มิติที่ 3 ด้ านคุณภาพการปฏิบตั ิราชการ (การวัดความพึงพอใจของผู้มาติดต่อราชการ เรื่ อง
ร้ องเรี ยน Best Service และการพัฒนาสภาพแวดล้ อมในการทางาน) มิติที่ 4 ด้ านการพัฒนาองค์การ
(แผนปฏิบตั ิการสร้ างราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร) โดยแต่ละปี งบประมาณจะมีคณะกรรมการใน
ระดับภาพใหญ่ของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้ องจัดประชุมร่วมกันเพื่อกาหนดหัวข้ อการประเมินและเกณฑ์ชี ้
วัดแต่ละปี ซึ่ง แตกต่างกันไปในรายละเอียด ดังนัน้ การจะเข้ าใจในเครื่ องมือทางการบริ หารต่างๆ และ
รู ปแบบในการนาไปประยุกต์ใช้ เป็ นหัวใจหลักที่สาคัญ ที่จะสามารถทาให้ การปฏิบตั ิราชการของหน่วยงาน
ประสบผลสาเร็ จอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อประสิทธิผลต่อการให้ บริ การประชาชน ซึ่งสิ่งเหล่านี ้ข้ าพเจ้ าได้ รับ
ประสบการณ์ที่ดีมากจากการได้ เข้ ารับฟั งเวที conference ณ ประเทศมาเลเซีย ขอขอบคุณในการได้ รับ
โอกาสที่ดีจากท่านผู้เกี่ยวข้ อง มา ณ โอกาสนี ้
3.4 กิจกรรมการขยายผลที่ได้ ดาเนินการภายในระยะเวลา 60 วันนับจากวันสุดท้ ายของโครงการ
(กิ จกรรม เช่ น การฝึ กอบรมภายในหน่ วยงาน การบรรยายให้กับที มงาน บทความที ่ลงจดหมายข่ าวใน
หน่วยงาน เป็ นต้น โดยสรุปรายละเอียดกิ จกรรม พร้อมภาพประกอบ และใบลงชื ่อผูร้ ่ วมกิ จกรรม)
3.5 กิจกรรมการขยายผลที่จะดาเนินการภายใน 6 เดือนหลังเข้ าร่วมโครงการ
16IN25CONPublicProd-NiruttS12Oct16.doc

หน้ า 11 ของ 12

(กิ จกรรมขยายผล เช่น แผนงานกิ จกรรมที ่จะดาเนิ นการ เป็ นต้น โดยส่งเอกสารสรุปรายละเอี ยดกิ จกรรม
พร้อมภาพประกอบ เมื ่อเสร็ จสิ้ นกิ จกรรมให้ส่วนวิ เทศสัมพันธ์ )
กิจกรรมขยายผล จะสืบเนื่องจากข้ อ 3.2.2 (ในระดับการวางแผนปฏิบตั ิราชการ แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี
ของกรุ งเทพมหานคร หรื อแผนพัฒนาระยะยาว 5 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี ตามแผนใหญ่ แผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร 20 ปี ) ผู้อานวยการสานักงานกฎหมายและคดีหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย (ระดับหัวหน้ ากลุม่
งานขึ ้นไป) และ หัวหน้ าฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป จะได้ เข้ าร่ วมจัดทาแผนพัฒนากรุ งเทพมหานครฯ รวมถึงการ
ประชุมปรับปรุงแผนงานต่างๆ เพื่อให้ สอดคล้ องกับสภาวการณ์ปัจจุบนั ที่ เปลี่ยนแปลง ดังนัน้ จึงมีโอกาสได้
นาเสนอความคิด ประสบการณ์ ต่างๆ ที่ได้ จากเวทีการ Conference ในการประชุมระดมความคิดเห็น และ
หากผ่านการอภิปรายที่หลากหลายของที่ประชุมใหญ่ อาจจะทาให้ แนวคิด หลักการบริ หาร หรื อ กรณีศึกษา
ต่างๆ ปรากฎรูปธรรมในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ต่อไป
ส่ วนที่ 4 เอกสารแนบ
4.1 กาหนดการฉบับล่าสุด (Program)
4.2 เอกสารประกอบการประชุม/สัมมนา (Training Materials)
-ไม่มีการแจกเอกสารประกอบการประชุม มีแต่การออกบู๊ทของหน่วยงานมาเลเซียที่เกี่ยวข้ อง หน่วยงานฯ ได้
จัดทาบอร์ ดประชาสัมพันธ์ องค์กร4.3 ประวัติโดยสังเขปของวิทยากรบรรยาย (CV)
-ไม่มีการแจก CV เป็ นเอกสาร แต่มีการพูดแนะนาวิทยากรโดยผู้ดาเนินรายการ4.4 รายงานก่อนการเดินทาง (Country Paper-Thailand)
-ไม่ต้องจัดทารายงาน4.5 เอกสารนาเสนอผลงานหลังจากเข้ าร่วมกิจกรรมกลุม่ (Group Presentation
-ไม่มีการเข้ าร่วมกิจกรรมกลุม่ _______________________________________
หมายเหตุ
1. ตัวอักษรและขนาดของตัวอักษรที่ใช้ คือ Cordia New 14 pt.
2. รายงานการเข้ าร่วมโครงการเอพีโอ ต้ องจัดทาเป็ นรายบุคคล และมีกาหนดจัดส่งภายในระยะเวลา 60 วันนับจากวันสุดท้ ายของโครงการ
3. การจัดส่งรายงาน สามารถดาเนินการด้ วยวิธีตอ่ ไปนี ้
ก. ในกรณีเอกสารแนบเป็ นซอฟต์ไฟล์ ให้ บนั ทึกไฟล์รายงานและเอกสารแนบทังหมดลงแผ่
้
นซีดีและจัดส่งมาทางไปรษณีย์ หรือ
ข. ในกรณี เอกสารแนบเป็ นกระดาษ ให้ ส่งไฟล์ รายงานทางอีเมล (liaison@ftpi.or.th) และส่งส าเนาเอกสารแนบทัง้ หมดมาทาง
ไปรษณีย์
ที่อยู่ ... ส่วนวิ เทศสัมพันธ์ สถาบันเพิ่มผลผลิ ตแห่งชาติ
อาคารยาคูลท์ ชัน้ 12 เลขที ่ 1025 ถนนพหลโยธิ น แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. การเผยแพร่ สามารถติดตามการเผยแพร่รายงานการเข้ าร่วมโครงการเอพีโอหรื อรายงานที่จดั ทาโดยผู้เข้ าร่วมโครงการเอพีโอในโครงการ
อื่นๆ ได้ ที่ http://www.ftpi.or.th/services/apo/apo-article
5. หากท่านไม่ดาเนินการจัดทาเอกสารหลังการสัมมนาตามเงื่อนไขข้ างต้ น ส่วนวิเทศสัมพันธ์ จะจัดส่งหนังสือแจ้ งการขึน้ ทะเบียน Black list
ไปยังหน่วยงานต้ นสังกัด โดย (1) ในกรณีที่ ไม่จัดส่งรายงาน จะขึน้ ทะเบียนรายชื่อของท่านเป็ นการถาวรและหน่วยงานต้ นสังกัดเป็ น
ระยะเวลา 2 ปี หรื อ (2) ในกรณีจัดส่งเกินกาหนดระยะเวลา 60 วัน จะขึน้ ทะเบียนรายชื่อของท่านเป็ นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ส่ง
รายงาน ทังนี
้ ้ เพื่อใช้ ประกอบในการพิจารณาเสนอชื่อเป็ นผู้สมัครเข้ าร่วมโครงการเอพีโอในครัง้ ต่อไป
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