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รายงานการเข้าร่วมโครงการเอพีโอ 

16-IN-25-GE-CON-A 
International Conference on Public-sector Productivity 

ระหว่างวนัที่ 9-11 สิงหาคม 2559 
ณ ปูตราจายา  ประเทศมาเลเซีย 

จดัท าโดย วา่ท่ีร้อยตรี นิรุตติ์  ทรัพย์นราธร 
หวัหน้าฝ่ายบริหารทัว่ไป ช านาญการ  ส านกังานกฏหมายและคดี ส านกัปลดักรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 6 ตลุาคม 2559 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  
1.1 รหสัและช่ือโครงการ 

16-IN-25-GE-CON-A   โครงการ International Conference on Public-sector Productivity     
1.2 ระยะเวลา 

รวม 3 วนั  ระหวา่งวนัองัคารท่ี 9 -วนัพฤหสับดีที่ 11 สงิหาคม พ.ศ. 2559 
1.3 สถานท่ีจดั 

เมือง Putrajaya  ประเทศมาเลเซีย 
Putrajaya Ballroom, Putrajaya Marriot Hotel, 101 Resort City Sepang Utara 
 

1.4 ช่ือเจ้าหน้าที่เอพีโอประจ าโครงการ 
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 จ านวนและรายช่ือวิทยากรบรรยาย 
วิทยากรหลกัในการบรรยายมีทัง้หมด 8 ทา่น   
 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 จ านวนผู้ เข้าร่วมโครงการและประเทศที่เข้าร่วมโครงการ 

35 คน  จาก 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ มองโกเลีย ปากีสถาน เนปาล บงัคลาเทศ 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย  

ส่วนที่ 2 เนือ้หา/องค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ  
2.1 ที่มาหรือวตัถปุระสงค์ของโครงการโดยยอ่ 

 เพื่อแบง่ปันข้อมลูลา่สดุด้านการเพิ่มผลผลติในภาครัฐในภมูิภาคเอเชีย รวมถึงด้านนโยบายส าหรับ
การพฒันาและนวตักรรมส าหรับก าหนดนโยบายระดบัประเทศและท้องถ่ิน 

 เป็นเวทีแลกเปลีย่นเรียนรู้และข้อมลูด้านสมรรถนะการจดัการภาครัฐ กรณีศกึษา ตวัอย่างที่ดี ของ
ผู้ เข้าร่วมสมัมนา  

 ผู้ เข้าร่วมสมัมนาจะจ าแนก วิเคราะห์ประเด็นความท้าทายที่อาจเป็นอปุสรรคต่อการปรับปรุงการ
ด าเนินงานเพิ่มผลผลติ 

 ดงึดดูความสนใจของหนว่ยงานภาครัฐให้มีการด าเนินงานในหวัข้อการเพิ่มผลผลติ 
2.2 เนือ้หา/องค์ความรู้ที่ได้จากการฟังบรรยาย พร้อมแสดงความคิดเห็นหรือยกตวัอยา่งประเด็นท่ีสามารถน ามา

ปรับใช้ในองค์กรหรือประเทศไทย (จ าแนกตามหวัข้อและระบช่ืุอวิทยากรบรรยาย) 
 
ช่วงเปิดการสมัมนาได้รับเกียรติจากผู้ทรงคณุวฒุิ 3 ท่าน กลา่วปาฐกถา ในหวัข้อ การเปลี่ยนผ่านสูอ่งค์กร
เพิ่มผลผลติ มีใจความส าคญัดงันี ้
 

Datuk Jalil Marzuki, Deputy Director General of Public Service กลา่วถึงการเปลี่ยนผ่านใน
มุมมองของรัฐบาลมาเลเซีย ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที่ 9 (2016-
2020) มีเป้าหมายเปลีย่นแปลงการบริการของรัฐให้มีประสิทธิภาพและน าความเจริญเติบโตไปสูป่ระชาชน 
ซึ่งปัจจุบนัมาเลเซียถกูจดัอยู่ใน 10 อนัดบัต้นๆของประเทศที่จดัการบริการภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ล าดบัโดย  World Compettitive Year Book รัฐบาลปลกูฝังค่านิยมของข้าราชการให้คิดและท างานแบบ
เอกชน  
 
Masahiro Horie, Senior Professor for Public Administration National Graduate Institute for Policy 
Studies (GRIPS) in Tokyo ได้กลา่วถึงการเปลี่ยนผ่านของหน่าวยงานภาครัฐของญ่ีปุ่ นไปสูก่ารสร้าง
สมัพนัธภาพท่ีดีกบัภาคประชาชน  
 
Dr. Shin Kim The Korea Institute of Public Administration กลา่ววา่ การเปลีย่นผา่นของประเทศเกาหลี
ใต้ เกิดขึน้ตามวิวฒันาการของรัฐบาลในแต่ละยคุ แต่ในระหว่างปี 2008-2012 เป็นช่วงปฏิรูปที่ส าคญั โดย
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รัฐบาลตัง้เป้าก้าวสูป่ระเทศพฒันาแล้ว  ซึง่ในช่วงเวลานัน้ประชาชนสว่นใหญ่คิดวา่ประเทศยงัคงอยูใ่นระดบั
ต ่ากว่าประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ดงันัน้ รัฐบาลจึงก าหนด 5 เป้าหมาย 20 นโยบายเชิงกลยุทธ์ 100 
นโยบายเชิงภารกิจ 949 แผนปฏิบตัิการ เพื่อมอบหมายให้ทกุหน่วยราชการด าเนินงานในกรอบเดียวกัน
  
เนือ้หาความรู้จากการสมันาแบง่ออกเป็น 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 จากมหาวิทยาลยันนัยางเทคโนโลยีแหง่สงิค์โปร (NTU Singapore) บรรยายในหวัข้อ 
การจะไปให้ถึงระดบัการเพิ่มผลผลิตขององค์กรภาครัฐ จะต้องค านึงสองสิ่งคือ ท าสิ่งที่ใช่และท าสิ่งนัน้ให้
ถูกต้อง (เกาให้ถูกที่คัน) ราชการจากส่วนกลางจ าเป็นต้องริเร่ิมนโยบายเพื่อการปฏิรูป และจัดท าแผน
ด าเนินงานระยะกลาง 5 ปี (Action Plan)  เพื่อให้หน่วยงานระดับปฏิบัติการใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานในระดับพืน้ที่และเข้าถึงประชาชน  ดังนัน้  หน่วยงานระดับปฏิบัติควรได้รับมอบอ านาจจาก
สว่นกลางให้สามารถจัดกิจกรรมและงบประมาณได้อย่างคล่องตวั ในวงจรการปฏิรูปจะต้องมีระบบการ
ประเมินผลการด าเนินงานและเปิดเผยตอ่สาธารณะเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ การด าเนินงานกิจกรรม
ใดๆ ที่เป็นตวัอยา่งที่ดีก็ควรถกูบนัทกึจดัท าเป็นกรณีศกึษาด้วย   
 
Speaker 2. High quality government service through performance budgeting - Dr. Nowook Park 
(the Centre of Performance Management Korea) หน่วยงานราชการจ าเป็นต้องรับบทบาทในการ
สร้างสรรค์ข้อมลูด้านสมรรถภาพและการน าไปใช้ เพื่อมุ่งสูก่ารเพิ่มผลผลิต องค์ประกอบของสมรรถนะด้าน
การงบประมาณ มี 2 ส่วน คือ ข้อมูล (ตามตวัชีว้ดั ต้นทุนและแผนงานโครงการ) และองค์กรรับผิดชอบ  
ดงันัน้ การสร้างสมรรถนะการงบประมาณจะท าให้เกิดแรงจงูใจที่ส าคญั ได้แก่ การตดัทอนงบประมาณของ
แผนงานท่ีไมผ่า่นการประเมิน การเพิ่มงบประมาณให้แก่แผนงานที่ผ่านการประเมินในระดบัดี การโยกย้าย
บคุลากร Dr. Nowook Park ใช้กรณีการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของเกาหลีใต้ เป็น
ตวัอย่างซึ่งมีการเลือกใช้เคร่ืองมือ PB ในการติดตามประเมินการใช้งบประมาณของแผนงานต่างๆ 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 
อธิบายเร่ืองวิวฒันาการการเปลี่ยนแปลงทางแนวคิดในการบริหารธุรกิจ ที่มุ่งสูก่ารสร้างคณุค่าให้แก่ลกูค้า 
นบัจากศตวรรษที่ 50  ใช้การแขง่ขนัด้านราคาเพื่อดงึดดูลกูค้า ยคุ 70 ใช้ทัง้ราคาและคณุภาพในการแข่งขนั 
ยคุ 80 ใช้ราคา คณุภาพและการบริการ ยคุ 90 ใช้ความพึงพอใจของลกูค้า และยคุ 20 ใช้การสร้างคณุค่า
ให้แก่สนิค้าและบริการให้เกิดการยอมรับจากลกูค้า 
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นอกจากนี ้Dr. Shayne Silcox ยงัอธิบายให้เห็นถึงการรับรู้ของค าว่า คณุภาพ ที่มีความแตกต่างกนัในแต่ละบคุคล แต่มี
ความหมายโดยรวมคือ ความยอดเยี่ยมหรือความละเอียดและเกรดสงูหรือเหนือระดบั  
สนิค้าและบริการจะมีคณุคา่ก็ตอ่เมื่อตกอยูใ่นเง่ือนไข 3 ข้อ  

1. ถ้าเป็นสิง่จ าเป็น 
2. ถ้ามีราคาอยูใ่นระดบัสมเหตสุมผล 
3. ถ้ามีคณุภาพท่ียอมรับได้ 

ดงันัน้ การพิจารณาทัง้คณุภาพและราคาจะน าไปสูค่ณุค่าที่ยอมรับได้  จึงมีค าพดูที่ว่าการที่จะได้มาซึ่ งคณุค่าจ าเป็นต้อง
ลงทุนสร้างมันขึน้มา ในการบริหารภาครัฐ สามารถน าแนวคิดด้านคุณค่าของลูกค้ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในระดับองค์กรได้ โดยค านึงถึงคุณค่าของการบริการภาครัฐ ที่ต้องสร้างจากทัง้ 2 องค์ประกอบคือ 
งบประมาณของรัฐ (ด้านราคา) เทียบกบัประโยชน์สาธารณะ  
 
วาระที่ 2 – การวัดผลผลิตในภาครัฐ   
Speakers: 1. Measuring productivity in public sector - Ms. Magdalena Mendoza (DAP, the Philippines)  
Magdalena L. Mendoza, Development Academy of the Philippines อธิบายเหตผุลและความจ าเป็นของการเพิ่ม
ผลผลิตในหน่วยงานภาครัฐของประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (APO) และเลา่ถึง
วตัถปุระสงค์ของโครงการ ประวตัิการด าเนินกิจกรรมขององค์การเพิ่มผลผลติแหง่เอเชีย (APO) นบัตัง้แตปี่ 2009 พนกังาน
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ของรัฐจ าเป็นต้องตระหนกัรู้วา่หนว่ยงานภาครัฐมีภารกิจในการให้บริการสาธารณะและโครงสร้างพืน้ฐานต่อประชาชน จึง
จะเป็นจุดริเร่ิมโครงการเพิ่มผลผลิตของหน่วยงานได้ ตวัเลขการจ้างงานภาครัฐของประเทศสมาชิก APO จึงเป็นตวัชีว้ดั
หนึง่ของผลผลติ  
ดงันัน้ ผลผลติจึงวดัด้วย 

 ได้ผลงานเพิ่มขึน้ด้วยการใช้ทรัพยากรลงทนุน้อยลง 

 การใช้งบประมาณจากการเก็บภาษีให้คุ้มคา่มากที่สดุ 

 ก าหนดนโยบายเชิงคณุภาพและให้บริการด้วยคณุภาพ 

 สร้างความไว้วางใจให้กบัประชาชนเช่ือมัน่วา่ภาครัฐสามารถน าเงินของประชาชนมาใช้จา่ยได้อยา่งมีคณุคา่   

 มีการบริหารจดัการท่ีดี เพื่ออ านวยความสะดวกการพฒันาภาคเอกชนและคณุภาพชีวติที่ดีของประชาชน 
 

น าเสนอผลลพัธ์จากการประชมุ ที่ผา่นมาในแตล่ะปี ในประเทศตา่งๆ  ดงันี ้
เดือน กรกฎาคม ค.ศ. 2009 ประเทศเกาหลีใต้  เป็นการประชุมระดบัผู้ก าหนดนโยบายของสว่นราชการในกรม กระทรวง
และเมืองตา่งๆ ที่เข้าร่วมโครงการขององค์การเพิ่มผลผลติแหง่เอเชีย (APO)  การประชมุนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อหารือประเทศ
สมาชิกว่าการเพิ่มผลผลิตในการบริหารภาครัฐจัดอยู่ในวาระแห่งชาติหรือไม่ จึงได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้แต่ละ
ประเทศริเร่ิมจดัท ากรอบการเพิ่มผลผลิต ฝึกฝนและคิดวิธีการด าเนินงานเพื่อวดัผลการเพิ่มผลผลิต เช่ือมต่องานวิจยัเพื่อ
บ่งชีว้่าการด าเนินงานเพิ่มผลผลิตเป็นการสง่เสริมเศรษฐกิจของประเทศ จดัท าบญัชีจดัการความรู้โดยรวบรวมโครงการ 
กิจกรรมที่ด าเนินงานไปแล้ว รวมทัง้มาตรฐานประเภทตา่งๆ ที่มีอยูใ่นประเทศ วิเคราะห์จุดแข็งที่มีในแตล่ะประเทศ และจดั
ให้มีการประชมุเพื่อแลกเปลีย่นแนวคิดและประสบการณ์ด าเนินงานเป็นระยะ  ต่อจากนัน้ในเดือนตลุาคม ได้มีการประชุม
สามญัประจ าปีครัง้ที่ 50 เพื่อวางแผนงานองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (APO) โดยผู้ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบตัิการเป็นผู้
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการของสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติของแต่ละประเทศ ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์  เดือน
กมุภาพนัธ์ ค.ศ. 2010 จดัที่ประเทศญ่ีปุ่ น เป็นการประชุมของผู้ เช่ียวชาญจากองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (APO) และ
สถาบนัเพิ่มผลผลติแหง่ชาติของแตล่ะประเทศ เพื่อจดัท ากรอบการด าเนินงานระดบัประเทศ ต่อมาในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 
2010  ได้จดัให้มีการศกึษาดงูานของสถาบนัที่มีผลการด าเนินงานในระดบัมาตรฐานสงู (benchmark) จึงได้เยี่ยมชมการ
ท างานของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งประเทศแคนาดา  และต่อมาในเดือนพฤศจิกายน ณ ประเทศอินโดนีเซีย เป็นการ
ประชมุเพื่อวิเคราะห์แนวทางเพิ่มผลผลติ วิธีการด าเนินงานเพื่อขยายผลสูป่ระเทศสมาชิก APOและในเดือน ตลุาคม มีการ
ประชุมประจ าปีของผู้อ านวยการสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ครัง้ที่ 53 ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อรับรอง
ข้อเสนอกรอบการด าเนินงานเพื่อเพิ่มผลผลติแห่งเอเซีย (APO) เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบตัิของแต่ละประเทศ  ดงัที่แสดง
กรอบการด าเนินงานไว้ด้านลา่ง 
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นอกจากนี ้องค์การเพิ่มผลผลติแห่งเอเชีย (APO) ได้ผลิตผลงานต่างๆ อาทิเช่น หลกัสูตรฝึกอบรมการใช้นวตักรรมในการ
เพิ่มผลผลิตในหน่วยงานภาครัฐ การศึกษาดงูานระบบ LEAN ในประเทศไทย งานวิจัยระบบการจดัการความรู้ส าหรับ
ภาครัฐ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท ากรอบการประเมินผลโครงการของรัฐด้วยผลลัพธ์ (Result Based 

Management for Public Sector) และการประชุมส าหรับผู้ประสานงาน
โครงการวิจัยระบบจดัการความรู้ในภาครัฐ  เข้าร่วมการประชุมแห่งยโุรปเร่ือง
งานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและสมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐ ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเร่ืองการวัดระดับผลผลิตของหน่วยงานภาครัฐ ในประเทศต่างๆ  
รวมทัง้ประเทศไทย เพื่อจดัท าคูม่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบตัิ 
 จากประสบการณ์ที่ผา่นมา APO จึงจดัตัง้ศนูย์ความเป็นเลิศในการจดัการเพื่อ
เพิ่มผลผลิตขึน้ โดยมีภารกิจ 4 มิติ ได้แก่ เป็นธนาคารแห่งความรู้ การพฒันา
ศกัยภาพ มีห้องทดลองนวตักรรม และงานวิจยั  ประเทศสมาชิกสามารถขอรับ
บริการจากทางศนูย์ได้ในหลายรูปแบบกิจกรรม   
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นอกจากนี ้ยงัมีการเช่ือมโยงเครือข่ายการท างานกับองค์การสหประชาชาติ  OECD EU ตลอดจนองค์กรเพื่อการเพิ่ม
ผลผลติอื่นๆ ภาคบริการ และผู้ เช่ียวชาญเฉพาะสาขา  

 

 

 
วาระที่ 3 การริเร่ิมเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่การเพิ่มผลผลิตในภาครัฐ 

 
Speakers: 1. Administration reform for higher productivity- Prof. Masahiro Horie  
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Prof. Masahiro Horie วางกรอบแนวคิดการปฏิรูปเพื่อปรับปรุงผลผลิตขององค์กรภาครัฐ ในระดบัประเทศ 
กลา่วคือ การปฏิรูปเพื่อปรับปรุงผลผลติขององค์กรภาครัฐ เป็นกระบวนการมีสว่นร่วมของทกุภาคสว่นหน่วยงาน
ทัง้ที่อยู่ในระบบราชการและนอกระบบราชการ ตลอดจนภาคประชาชน เพื่อให้แต่ละภาคส่วนท าหน้าที่ตาม
ภารกิจและประสานกิจกรรมเพื่อมุง่สูผ่ลติผลของสว่นรวมปฏิบตัิงานภายในระยะเวลาที่กระชบัมากขึน้  
 
Speakers: 2. Motivating employee for service improvement - Dr. Chung-An Chen ให้แนวคิดส าคญัของ
การเป็นผู้บริหารของหน่วยงานรัฐ ว่าท าไมจึงต้องสร้างแรงจูงใจพนกังาน ข้าราชการให้เข้าร่วมกระบวนการ
เปลีย่นผา่น โดยตัง้ค าถามเพื่อหาค าตอบ ดงันี ้ท าไมผู้บริหารของหน่วยงานจึงต้องใช้เวลาในการจดัท านโยบาย
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 หวัข้อความทนัสมยัของหนว่ยงานภาครัฐ 
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) ให้ข้อคิดที่กินใจด้วยค าขวญั จากโซนที่แสนสบาย ไป
ยงัโซนการแข่งขัน ซึ่งมีนยัส าคัญเพื่อจูงใจผู้บริหารฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการ ให้น าแนวคิดนีม้าปรับปรุง
สมรรถนะของบคุลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรที่แข่งขนัได้ทัง้ในเวทีระดบัชาติ ภมูิภาคและนานาชาติ ค าขวญันีเ้ป็นข้อ
เตือนใจให้ผู้มีสว่นเก่ียวข้องทกุฝ่ายลดละความสบาย (ไม่เร่งรีบในการท างาน ไม่ขวนขวายหาความรู้และทกัษะ
ใหมใ่นการปฏิบตัิงาน มองไมเ่ห็นปัญหาและปิดบงัปัญหา) เพื่อมุง่สูส่งัคมพฒันาตนเอง 

ปัจจยัที่กระตุ้นให้เกิดการเปลีย่นแปลง ได้แก่  
- เลอืกสรรตามวตัถปุระสงค์ (เปิดใจกว้างรับสิง่ใหม)่ 
- ให้รางวลัตามผลงาน (ระบบคณุธรรม)   
- โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

- มีระบบตอบแทนเป็นตวัเงินและสิง่จงูใจ 

- สร้างความแตกตา่งระหวา่งการเป็นพนกังานของรัฐ กบั การเป็นข้าราชการ 
- การแตง่ตัง้คณะกรรมมาธิการแหง่รัฐด้าน Civil Apparatus 
- สร้างวฒันธรรมการแขง่ขนัใช้และท าความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโซเชียลมเีดีย เช่น 

facebook, twitter, etc. 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลง คือ ข้าราชการจะมีลกัษณะของ Patriot, Smart and Agent of 
Changes 
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การบรรยายของ Mr. Nowook Park จาก ศนูย์การประเมินประสิทธิภาพและการจดัการ ของสถาบนัการเงิน
สาธารณะแห่งเกาหลี อธิบายปัจจัย 3 ข้อ ที่มีผลต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพ ได้แก่ สมรรถนะของผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง แรงจงูใจของผู้มีสว่นเก่ียวข้อง และสภาพแวดล้อมขององค์กร   ถือเป็นข้อคิดที่ดีส าหรับการน าเสนอต่อ
ส านกังานกฎหมายและคดีของกรุงเทพมหานคร เพื่อจดัท าโครงการเพิ่มผลผลิตของส านกังาน โดยคาดหวงัให้
สมาชิกทกุล าดบัชัน้ราชการใช้ระยะเวลาการท างานลดลงแต่สามารถผลิตเนือ้งานได้ในระดบัมาตรฐานคณุภาพ
งานที่ยอมรับได้จากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ได้แก่ ผู้บงัคบับัญชา (ปลดักรุงเทพมหานครและรองปลดัฯ) หน่วยงาน
ภายในกรุงเทพมหานคร และประชาชนคู่กรณีของคดีที่เก่ียวข้องกับกรุงเทพมหานคร    ผลการด าเนินงาน
โครงการนีจ้ะเสนอต่อผู้ บริหารกรุงเทพมหานครใช้อ้างอิงเพื่อออกเป็นนโยบายการปฏิบัติราชการของทุก
หนว่ยงานในสงักดักรุงเทพมหานคร  อยา่งไรก็ตาม หากผู้บริหารฝ่ายการเมืองให้ความสนใจก็จะสามารถด าเนิน
โครงการนีไ้ด้อยา่งราบร่ืน 

 
Prof. Masahiro Horie อธิบาย 8 ขัน้ตอน เพื่อการปฏิรูปการเพิ่มผลผลติในภาครัฐ 

1. การปฏิรูปจ าเป็นต้องน าผู้ เก่ียวข้องจากทุกภาคส่วนมาเข้าร่วมกระบวนการ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม 

2. หนว่ยงานสว่นกลางของภาครัฐเป็นผู้ ริเร่ิมการปฏิรูป 
3. จดัท าแผนปฏิบตัิการท่ีสะท้อนเสยีงของประชาชน 
4. เสนอแผนปฏิบตัิการเพื่อขออนมุตัิจากคณะรัฐมนตรี 
5. ได้รับการรับรองสนบัสนุนจากทัง้ผู้ น าฝ่ายการเมืองและผู้น าฝ่ายบริหาร  เช่น นายกรัฐมนตรี และ

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงที่เป็นหนว่ยงานรับผิดชอบ 
6. การติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการและประเมินผล 
7. จดัท าข้อมลูเพื่อเปิดเผยตอ่สาธารณะ 
8. เผยแพร่แนวทางปฏิบตัิที่เป็นตวัอยา่งที่ดี และจดัท าเป็นกรณีอ้างอิง 

 
2.3 เนือ้หา/องค์ความรู้ที่ได้จากกรณีศึกษาของประเทศสมาชิก (Country Paper) (ถ้ามี) พร้อมแสดงความ

คิดเห็นหรือยกตวัอยา่งประเด็นเชิงเปรียบเทียบกบับริบทประเทศไทยและ/หรือประเด็นที่สามารถน ามาปรับ
ใช้ในองค์กรหรือประเทศไทย (จ าแนกตามรายช่ือประเทศ) 
-ในระหวา่งการประชมุไมม่ีการน าเสนอกรณีศกึษาของประเทศสมาชิกอยา่งเป็นชิน้งานรูปธรรม เพียงแต่พดู
ยกตวัอยา่งเลก็น้อยประกอบการ Conference เทา่นัน้- 

 
2.4 เนือ้หา/องค์ความรู้ที่ได้จากการศกึษาดงูานแตล่ะแหง่ (ถ้ามี) พร้อมแนบภาพประกอบ 

-ไมม่ีการออกศกึษาดงูาน ณ สถานท่ีใด 
2.5 เนือ้หา/องค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ (Group Discussion) 

-ไมม่ีการท ากิจกรรมกลุม่แตอ่ยา่งใด 
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ส่วนที่ 3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ  
3.1 ประโยชน์ตอ่ตนเอง  

3.1.1 มีความรู้และเพิ่มประสบการณ์ (จากการฟังค าแนะน าต่างๆ จากวิทยากร) ในด้านการประยุกต์ใช้
เคร่ืองมือทางการบริหารชนิดต่างๆ ปรับให้เหมาะสมกับงานตามหน้าที่ เหมาะกับสถานการณ์ ตลอดจน
ปัจจยัภานใน ปัจจยัภานนอก ที่เข้ามามีผลกระทบตอ่ภารกิจงานประจ า  
3.1.2 ในฐานะท่ีเป็นผู้บริหารระดบัต้น (หวัหน้าฝ่าย) ของหนว่ยงาน ต้องมีภารกิจพิเศษนอกเหนืองานประจ า
ในการบริหารคนในฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ส านกังานกฎหมายและคดี การได้รับความรู้จากเวที Conference 
ท าให้สามารถสอนงานในเชิงรุก อธิบายงานในมุมมองใหม่และน าเกร็ดความรู้ต่างๆ ในเวทีนานาชาติมา
ถ่ายทอดให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาได้รับเทคนิควิธีการใหม่ๆ แทรกไปในการปฏิบตัิงานประจ าโดยอตัโนมตัิ ท าให้
เสริมภาพลกัษณ์ในฐานะบทบาทผู้น า ผู้บงัคบับญัชาของฝ่ายบริหารงานทัว่ไปได้อยา่งมาก   
3.1.3 ในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไประดับช านาญการ) ต้อง
ประสานงานกบัหนว่ยงานด้านแผนงานในระดบัยทุธศาสตร์ นโยบายของกรุงเทพมหานคร และน าแผนงาน
มาสูก่ารปฏิบตัิในองค์กร (ส านกังานกฎหมายและคดี) ประสานสนธิก าลงักับทุกกลุ่มงาน/ฝ่าย ในองค์กร 
เพื่อด าเนินกิจกรรมตาม action plan ที่ก าหนด ดงันัน้ การได้รับความรู้จากเวที Conference ท าให้มองภาพ
กว้างของแนวทางบริหารแผนงานได้รอบด้านขึน้ และสามารถสื่อความหมายถ่ายทอดในฐานะ key man 
ด้านแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีของหนว่ยงาน ได้คมชดัขึน้ 

3.2 ประโยชน์ตอ่หนว่ยงานต้นสงักดั 
3.2.1 ประโยชน์เฉพาะหน้าด้านการพฒันาคนได้น าความรู้กลบัมาพฒันาปรับใช้ในองค์กร หน่วยงาน        
ต้นสังกัด ส านักงานกฎหมายและคดี ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร มีข้อจ ากัดด้านอัตราก าลังคน ซึ่ง
ประกอบด้วยนิติกร (ปฏิบตัิงานด้านกฎหมาย) และฝ่ายบริหารงานทัว่ไป (งานธุรการในองค์กร การเงิน การ
พสัด ุการบริหารงานบคุคล งานธุรการสารบรรณเอกสาร ฯลฯ) ทัง้สองสว่นงาน ต้องท างานประสานกนั นิติ-
กร มีความช านาญด้านกฎหมาย แต่ต้องเสริมประสบการณ์ด้านการบริหารงาน  งานฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
เนือ้งานภารกิจครอบจักรวาล งานหลายด้าน หลายหน้าที่ จ าเป็นต้องติดตามข่าวสารความรู้ใหม่ๆ เพื่อ
ปรับตวัให้ทนัต่อสถานการณ์เฉพาะหน้าอยู่เสมอ แต่สมรรถนะ (competency) ของเจ้าหน้าที่ในสงักดัเป็น
พืน้ฐานงานธุรการ และหลากหลายอายุ วุฒิการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี ดงันัน้  การจัดส่งหัวหน้าฝ่าย
บริหารงานทัว่ไป (วุฒิการศึกษาระดบัปริญาตรี หรือสงูกว่า) เข้าอบรม สมัมนา ตลอดจนในเวทีนานาชาติ 
ย่อมเป็นการพฒันาคน ลงทุนเพื่อน าความรู้กลบัมาถ่ายทอดให้กับเจ้าหน้าที่ในฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ใน
ลกัษณะตวัแบบผู้น า มาขยายผลการพฒันาคนในฝ่ายฯ และปรับปรุงแนวทางประสานด าเนินการร่วมกัน
ระหวา่งฝ่ายบริหารงานทัว่ไป กบันิติกร (สายงานตามภารกิจหลกั (core position)) ของส านกังานกฎหมาย
และคดีได้ดีขึน้ 
3.2.2 ในระดบัการวางแผนปฏิบตัิราชการ แผนงานของส านกังานฯ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบตัิราชการ
ประจ าปีของกรุงเทพมหานคร หรือสอดคล้องในแผนพฒันาระยะยาว 5 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี ตามแผนใหญ่ 
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ส านักงานกฎหมายและคดีไม่มีเจ้าหน้าที่ในต าแหน่งนกัวิเคราะห์
นโยบายและแผนของหน่วยงาน ต้องให้หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป) 
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รับผิดชอบงานจิปาถะ งานหลากหลายหน้าที่ในองค์กร เข้าร่วมวางแผนอนาคตในการจัดท าแผนบริการ
สาธารณะให้กบัประชาชนกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานด้านแผน (ส านกัยทุธศาสตร์และ
ประเมินผล) หน่วยงานด้านอตัราก าลงั (ส านกังานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร) ตลอดจน
หน่วยงานด้านงบประมาณ การเงิน (ส านกังบประมาณกรุงเทพมหานคร) ในฐานะที่ส านกังานกฎหมาย  
และคดี เป็นหนว่ยงานสนบัสนนุกฎหมาย งานด้านการบริหารจดัการ (staff) ให้กบั หน่วยงานต่างๆ ซึ่งต้อง
ปฏิบตัิหน้าที่ในการให้บริการประชาชนโดยตรง  (line) เช่น ส านกัการระบายน า้ ส านกัป้องกนัและบรรเทา        
สาธารณภยั  ส านกังานเขต 50 เขต เป็นต้น การได้เข้ารับการอบรมฯ ของนกัจดัการงานทัว่ไป ท าให้สามารถ
มองภาพรวมของแนวทางการวางแผนพัฒนากรุงเทพมหานครได้ชัดเจน เช่ือมต่อวิสัยทัศน์ผู้ บริหาร
กรุงเทพมหานคร (ผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลดักรุงเทพมหานคร) การบริหารงาน ทางรัฐศาสตร์        
รัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปฏิบตัิงานบริการประชาชน) กบั งาน back office งานภาคสนบัสนนุ (staff) ด้าน
กฎหมาย นิติกร เพื่อสนบัสนบุงานราชการสว่นท้องถ่ินในการบริการประชาชน ในระดบันโยบาย ได้ดีขึน้ 
 

3.3 ประโยชน์ตอ่สายงานหรือวงการในหวัข้อนัน้ๆ 
ประโยชน์โดยตรงต่อบทบาทหน้าที่สายงานนกัจดัการงานทัว่ไป (หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไป) ในกรณีที่
หน่วยงานไม่มีผู้ ด ารงต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนในหน่วยงาน นักจัดการงานทั่วไปจะต้อง
รับผิดชอบงานประเมินผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... 
(เช่น 2558  2559  2560) ของหนว่ยงาน (ส านกังานกฎหมายและคดี) ท าให้มีองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ 
ประเมินผล การติดตามโครงการผา่นเคร่ืองมือทางการบริหารชนิดตา่งๆ  ซึง่กรุงเทพมหานครได้น าระบบการ
ประเมินผล Balance Scorecard ของภาคเอกชน มาประยกุต์ใช้ในองค์กร (ใช้มากว่า 10 ปีแล้ว) มีมิติใน
การประเมิน 4 มิติ (มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพนัธกิจ (งานประจ าตามกรอบหน้าที่หน่วยงานและ   งาน
พิเศษตามแผนยทุธศาสตร์เฉพาะของหนว่ยงาน) มิติที่ 2  ด้านประสทิธิภาพของการปฏิบตัิราชการ (ด้านการ
ใช้จ่ายงบประมาณ การเงิน การบัญชีทรัพย์สิน และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน (Risk 
Management)) มิติที ่3  ด้านคณุภาพการปฏิบตัิราชการ (การวดัความพงึพอใจของผู้มาติดตอ่ราชการ เร่ือง
ร้องเรียน Best Service และการพฒันาสภาพแวดล้อมในการท างาน) มิติที่ 4 ด้านการพฒันาองค์การ 
(แผนปฏิบตัิการสร้างราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร) โดยแตล่ะปีงบประมาณจะมีคณะกรรมการใน
ระดบัภาพใหญ่ของกรุงเทพมหานครท่ีเก่ียวข้องจดัประชมุร่วมกนัเพื่อก าหนดหวัข้อการประเมินและเกณฑ์ชี ้
วดัแต่ละปีซึ่งแตกต่างกันไปในรายละเอียด  ดังนัน้ การจะเข้าใจในเคร่ืองมือทางการบริหารต่างๆ และ
รูปแบบในการน าไปประยกุต์ใช้เป็นหวัใจหลกัที่ส าคญัที่จะสามารถท าให้การปฏิบตัิราชการของหน่วยงาน
ประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อประสิทธิผลต่อการให้บริการประชาชน ซึ่งสิ่งเหลา่นีข้้าพเจ้าได้รับ
ประสบการณ์ที่ดีมากจากการได้เข้ารับฟังเวที conference ณ ประเทศมาเลเซีย ขอขอบคุณในการได้รับ
โอกาสที่ดีจากทา่นผู้ เก่ียวข้อง มา ณ โอกาสนี ้
 

3.4 กิจกรรมการขยายผลที่ได้ด าเนินการภายในระยะเวลา 60 วนันบัจากวนัสดุท้ายของโครงการ 
(กิจกรรม เช่น การฝึกอบรมภายในหน่วยงาน การบรรยายให้กับทีมงาน บทความที่ลงจดหมายข่าวใน
หน่วยงาน เป็นตน้ โดยสรุปรายละเอียดกิจกรรม พร้อมภาพประกอบ และใบลงชื่อผูร่้วมกิจกรรม)  

3.5 กิจกรรมการขยายผลที่จะด าเนินการภายใน 6 เดือนหลงัเข้าร่วมโครงการ 
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(กิจกรรมขยายผล เช่น แผนงานกิจกรรมที่จะด าเนินการ เป็นต้น โดยส่งเอกสารสรุปรายละเอียดกิจกรรม 
พร้อมภาพประกอบ เมื่อเสร็จส้ินกิจกรรมใหส่้วนวิเทศสมัพนัธ์)  
กิจกรรมขยายผล จะสบืเนื่องจากข้อ 3.2.2 (ในระดบัการวางแผนปฏิบตัิราชการ แผนปฏิบตัิราชการประจ าปี
ของกรุงเทพมหานคร หรือแผนพฒันาระยะยาว 5 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี ตามแผนใหญ่ แผนพฒันา
กรุงเทพมหานคร 20 ปี) ผู้อ านวยการส านกังานกฎหมายและคดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย (ระดบัหวัหน้ากลุม่
งานขึน้ไป) และ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไป จะได้เข้าร่วมจดัท าแผนพฒันากรุงเทพมหานครฯ รวมถึงการ
ประชมุปรับปรุงแผนงานตา่งๆ เพื่อให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์ปัจจุบนัที่เปลี่ยนแปลง ดงันัน้ จึงมีโอกาสได้
น าเสนอความคิด ประสบการณ์ ตา่งๆ ท่ีได้จากเวทีการ Conference ในการประชุมระดมความคิดเห็น และ
หากผา่นการอภิปรายที่หลากหลายของที่ประชมุใหญ่ อาจจะท าให้แนวคิด หลกัการบริหาร หรือ กรณีศึกษา
ตา่งๆ ปรากฎรูปธรรมในแผนพฒันากรุงเทพมหานคร ต่อไป  

ส่วนที่ 4 เอกสารแนบ 
4.1 ก าหนดการฉบบัลา่สดุ (Program) 
4.2 เอกสารประกอบการประชมุ/สมัมนา (Training Materials) 
       -ไมม่ีการแจกเอกสารประกอบการประชมุ มีแตก่ารออกบู๊ทของหนว่ยงานมาเลเซยีที่เก่ียวข้อง หนว่ยงานฯ ได้  
       จดัท าบอร์ดประชาสมัพนัธ์องค์กร- 
4.3 ประวตัิโดยสงัเขปของวิทยากรบรรยาย (CV) 
       -ไมม่ีการแจก CV เป็นเอกสาร แตม่ีการพดูแนะน าวิทยากรโดยผู้ด าเนินรายการ- 
4.4 รายงานก่อนการเดินทาง (Country Paper-Thailand) 
       -ไมต้่องจดัท ารายงาน- 
4.5 เอกสารน าเสนอผลงานหลงัจากเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ (Group Presentation 
       -ไมม่ีการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่- 

_______________________________________ 
หมายเหตุ  
1. ตวัอกัษรและขนาดของตวัอกัษรที่ใช้ คือ Cordia New 14 pt. 
2. รายงานการเข้าร่วมโครงการเอพีโอ ต้องจดัท าเป็นรายบคุคล และมีก าหนดจดัสง่ภายในระยะเวลา 60 วนันบัจากวนัสดุท้ายของโครงการ  
3. การจดัสง่รายงาน สามารถด าเนินการด้วยวิธีตอ่ไปนี ้
 ก.  ในกรณีเอกสารแนบเป็นซอฟต์ไฟล์ ให้บนัทกึไฟล์รายงานและเอกสารแนบทัง้หมดลงแผ่นซีดีและจดัสง่มาทางไปรษณีย์ หรือ 
 ข.  ในกรณีเอกสารแนบเป็นกระดาษ ให้ส่งไฟล์รายงานทางอีเมล (liaison@ftpi.or.th) และส่งส าเนาเอกสารแนบทัง้หมดมาทาง

ไปรษณีย์ 
ที่อยู ่...  ส่วนวิเทศสมัพนัธ์ สถาบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ  

อาคารยาคูลท์ ชัน้ 12 เลขที ่1025 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. การเผยแพร่ สามารถติดตามการเผยแพร่รายงานการเข้าร่วมโครงการเอพีโอหรือรายงานที่จดัท าโดยผู้ เข้าร่วมโครงการเอพีโอในโครงการ

อ่ืนๆ ได้ที่ http://www.ftpi.or.th/services/apo/apo-article  
5. หากทา่นไมด่ าเนินการจดัท าเอกสารหลงัการสัมมนาตามเงื่อนไขข้างต้น ส่วนวิเทศสมัพนัธ์จะจดัส่งหนังสือแจ้งการขึน้ทะเบียน  Black list 

ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด โดย (1) ในกรณีที่ไม่จัดส่งรายงาน จะขึน้ทะเบียนรายชื่อของท่านเป็นการถาวรและหน่วยงานต้นสังกัดเป็น
ระยะเวลา 2 ปี หรือ (2) ในกรณีจัดส่งเกินก าหนดระยะเวลา 60 วัน จะขึน้ทะเบียนรายชื่อของท่านเป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ส่ง
รายงาน ทัง้นี ้เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาเสนอชื่อเป็นผู้สมคัรเข้าร่วมโครงการเอพีโอในครัง้ตอ่ไป 
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