
 

[1] 
 

นางสาวอรมณส์ บัณฑิตสุขุมาลย์ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ส านักงาน ก.ก.) 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ความส าคัญของการบริหารผลงาน ท าให้
องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชียได้จัดสัมมนาในเรื่อง
ดังกล่าวขึ้นที่กรุงธากา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมจากประเทศ
สมาชิก 11 ประเทศ ได้เรียนรู้เรื่องแนวทางการเพิ่ม
ผลิตภาพของการบริหารผลงานส าหรับองค์กรภาครัฐ
ยุคใหม่ที่สอดคล้องกับการท างานของโลกยุคใหม่และ
มาตรฐานสากล สามารถน าแนวคิดไปปรับใช้กับ
ประเทศของตนเอง และสามารถก าหนดกลยุทธ์   
เพื่อยกระดับการบริหารงานส าหรับองค์กรภาครัฐ   
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาธิบาลและเกิดประสิทธิผล  
เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

ผู้เขียนได้มีโอกาสเป็น 1 ในผู้เข้าร่วม
โครงการ และได้เรียนรู้เทคนิค ประสบการณ์ จาก
ผู้เชี่ยวชาญจาก 3 ประเทศ ได้แก่ ดร. Wouter Van 
Dooren จากเบลเยี่ยม, ดร. John Antony Xavier  
จากมาเลเซีย และ ดร. Nowwok Park จากเกาหลีใต้ 
 

 

รายงานผลการเข้ารับการสัมมนา
หลักสตูร 19-IN-71-GE-WSP-A : 
Workshop  on Advanced 
Performance Management 
for Modern Public-sector 
Organizations  
 

จัดโดยองค์การเพิม่ผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพโีอ)  |        
ณ กรุงธากา สาธารณรัฐประชาชนบงัคลาเทศ |  
ระหว่างวันที่ 18 – 24 พฤษภาคม 2562 

ส่วนที่ 1 องคค์วามรู้ส าคญั 
 

ระบบบริหารผลงาน (Performance Management) เป็น
กระบวนการในการสร้างสภาพแวดล้อมและวิธีการในการท างานที่
สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยมีเป้าหมายส าคัญอยู่ที่การสร้างผลผลิตและผลการ
ปฏิบัติงานที่สูงขึ้นและการสร้างความชัดเจนในผลการปฏิบัติงาน   
ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการปฏิบัติงานในระดับองค์กร 

หากองค์กรน าระบบบริหารผลงานมาปฏิบัติอย่างจริงจัง
และต่อเน่ืองเป็นวงจรแล้ว ผลงานจะเพิ่มพูนขึ้น การปฏิบัติงานของ
คนในองค์กรมีความชัดเจนและมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน มี การวัดผล
งานสามารถสะท้อนเน้ืองานและคุณค่าของผลการปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม และน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในงานบริหารทรัพยากร
บุคคลและการบริหารด้านอ่ืนๆ อีกด้วย ทั้งน้ีหลายองค์กรภาครฐัใน
ประเทศต่าง  ๆได้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
ผลงาน เริ่มตั้งแต่การวางแผน การก าหนดตัวชี้วัด การเก็บข้อมูล  
การติดตามผลงาน ประเมินผลงาน ซ่ึงท าให้การท างานมีความสะดวก 
รวดเร็ว และเกิดความโปร่งใส มากยิ่งขึ้น 
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ภาพถ่ายผู้เข้าร่วมโครงการและผู้เกี่ยวข้องในการจัดโครงการ 

 นอกจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน ยังมี ดร. Jose Elvinia ผู้จัดการโครงการ ที่ร่วมอภิปรายมุมมองต่างๆ โดย ดร. Jose     
ได้ชี้ให้เห็นความส าคัญของการบริหารผลงานที่เป็นกระบวนการส าคัญของทุกองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงต้องอาศัย     
การมีส่วนร่วมระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ปฏิบัติงานในการผลักดันผลงานให้สูงขึ้น และสอดคล้องกับทิศทาง เป้าหมาย ผลสัมฤทธ์ิ 
ต่อภารกิจขององค์กร โดยน าตัวชี้วัดผลงานมาใช้เป็นเครื่องมือก าหนดเป้าหมายการท างานของบุคคลร่วมกัน ซ่ึงผู้บังคับบัญชา
สามารถติดตามผลการปฏิบัติงาน หาแนวทางในการพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน และประเมินผลงานตามตัวชี้วัดผลงานที่ก าหนด เพื่อจะได้
ให้สิ่งจูงใจเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานดี เกิดผลสัมฤทธ์ิ ทั้งน้ีในประเทศต่างๆ ล้วนมีการบริหารผลงานทั้งสิ้น 
แต่อาจจะใช้เทคนิคที่แตกต่างกันไป ซ่ึงเราจะได้เรียนรู้ในการสัมมนาครั้งน้ี นอกจากน้ี ดร. โฆเซ่  ยังชี้ให้เห็นว่าหากประเทศใดน า
ไอเดียที่ได้จากการสัมมนาไปใช้แล้วต้องการความช่วยเหลือด้านวิชาการจากองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย ก็สามารถประสานงาน
ได้ โดยอาจจะมีการจัดฝึกอบรม/ประชุมเพิ่มเติม รวมทั้งองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชียยังสามารถส่งผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา/วิทยากร
ในสาขาต่างๆ ให้แก่ประเทศสมาชิก โดยองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชียเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านบัตรโดยสารเครื่องบินและ
ค่าที่พัก ส่วนค่าใช้จ่ายด้านอ่ืนๆ ประเทศสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบ  
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ผู้เขียนและเพื่อนจากประเทศสมาชิกถ่ายภาพกับ ดร. Jose (เสื้อสีโอลด์โรส) ในวนัสุดท้ายของโครงการ 

 สว่น ดร. John Antony Xavier  ได้น าเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเทคนิคในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ท างานขององค์กรโดยการก าหนดภาพที่องค์กรต้องการจะเป็นหรือก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรให้ชัดเจน (ทั้งเรื่องเป้าหมายและ
ระยะเวลา) หลังจากรับทราบภาพน้ันแล้วองค์กรจึงสามารถก าหนดแนวทางที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและแนวทางในการวัดผลงานได้
อย่างชัดเจน รวมทั้งน าเสนอเทคนิคในการเพิ่มผลิตภาพงานโดยน าหลักคิดเรื่องการปรับรื้อองค์กร (Redesign) มาใช้ ตั้งแต่การตัด
ทอนงาน การลดขั้นตอนการท างาน การเพิ่มมูลค่าของงานที่ส่งมอบ และการสร้างนวัตกรรมเพื่อให้การท างานดีขึ้น ทั้งน้ี ดร. 
จอห์น ได้ให้ทุกกลุ่มได้คิดวิธีการท างานที่จะท าให้องค  ์กรภาครัฐมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยได้ยกตัวอย่างกระบวนงานด้านการ
รักษาพยาบาลของโรงพยาบลในประเทศไทย ด้วยการแยกประเภทของคนไข้ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มแรก  
ที่ต้องได้รับการรักษา กลุ่มผู้มีความดันโลหิตสูง ซ่ึงเป็นกลุ่มที่ 2 ที่ต้องได้รับการรักษา และกลุ่มผู้มีความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ 
ที่จะได้รับการรักษาในล าดับที่ 3 ซ่ึงการแยกคนไข้เป็น 3 ประเภท ท าให้สามารถลดระยะเวลาในการจัดล าดับคิวลงได้ และยังมีการ
เพิ่มคุณค่าในการรอคอยให้แก่คนไข้ด้วยการแจกบัตรคิวที่ระบุเวลาที่จะได้พบแพทย์ ท าให้ลูกค้าสามารถไปท าธุระที่อ่ืนได้และ
กลับมาที่โรงพยาบาลในช่วงเวลาของตนเอง ซ่ึงช่วยลดจ านวนผู้ป่วยที่รอคอยใหโรงพยาบาล ลดความตึงเครียดในการรอคอย และ
เพิ่มความพึงพอใจให้ผู้รอคอย ทั้งน้ีกลุ่มของผู้เขียนที่ประกอบด้วยเพื่อนจากประเทศบังคลาเทศ อินเดีย และเนปาล ได้คิดวิธีการ
เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการท า Passport โดยใช้การตัดขั้นตอนในการไปพบต ารวจเพื่อตรวจสอบประวัติบุคคลจากเดิมที่ใช้
เวลา 1 สัปดาห์  (ในประเทศอินเดีย เนปาล และบังคลาเทศ ยังต้องมีขั้นตอนน้ี) ลดกระดาษและตัดขั้นตอนในการกรอกแบบฟอร์ม
ในการกรอกประวัติและค าร้องขอท า Passport โดยสร้างนวัตกรรมในการท างานด้วยการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ กล่าวคือ
มาช่วยการบันทึกข้อมูลประวัติบุคคลทั้งหมดลงในออนไลน์ และดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลเพื่อให้สามารถยื่นท า Passport ได้ภายใน 
3 ชั่วโมง ซ่ึงจะช่วยลดเวลาในการติดต่อราชการและเพิ่มความสะดวกให้แก่ประชาชน 
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ดร. Nowwok Park ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิจากเกาหลีใต้เป็นผู้สอนเทคนิคในการค านึงถึง
ความคุ้มค่าในการวัดผลงาน และชี้ให้ผู้เข้ารับการอบรมเห็นถึงแนวทางที่จะผูกโยงงบประมาณกับการบริหารผลงาน กล่าวคือ 
องค์กรภาครัฐจะต้องใส่ใจและค านึงถึงประสิทธิผลที่จะได้รับคืนมาจากทุกเม็ดเงินที่จ่ายไป การบริหารผลงานจะต้องสะท้อนงาน
และประโยชน์ที่ได้จากงานน้ันอย่างแท้จริง หากกระทรวงใดท างานไม่บรรลุเป้าหมายจะต้องถูกตัดทอนงบประมาณในปีถัดไป 
รวมทั้งจะต้องมีคณะกรรมการที่มาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ เข้าไปตรวจสอบการท างานขององค์กรภาครัฐ ซ่ึง ดร.ปาร์ก  
ได้ให้ทุกกลุ่มเขียนโปรเจคงานและแนวทางที่จะวัดผลให้เกิดความคุ้มค่า ซ่ึงกลุ่มของผู้เขียนได้น ากรณีตัวอย่างของกรุงเทพมหานคร
ซ่ึงเป็นองค์กรของผู้เขียนน าเสนอ โดยเสนอเรื่องการวัดประสิทธิภาพในการด าเนินการสอบแข่งขั้น ซ่ึงได้ตั้งเป้าหมายให้ลดเวลา   
ในการสอบแข่งขันจนบรรจุเข้ารับราชการจากเดิม 10 เดือน เป็น 3 เดือน ซ่ึงสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ประมาณ 3 ล้านบาท และ
ได้ผู้สมัครสอบเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 และมีผู้สอบได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 โดยใช้วิธีการรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ให้จ่ายค่าสมัครสอบ
ผ่านธนาคาร ให้ผูส้มัครตรวจสอบคุณสมบัติและคุณวุฒิทางอิเล็กทรอนิกส์ (หากไม่ตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งจะไม่ได้รับ
การตรวจข้อสอบ) จ้างเหมาบริการในการตรวจข้อสอบ จ้างเหมาบริการในการคุมสอบ และจัดเวลาในการสอบสัมภาษณ์ใหม่
เพื่อให้สามารถสอบสัมภาษณ์แล้วเสร็จภายใน 1 – 2 วัน นอกจากน้ี ดร.ปาร์ก ยังกระตุ้นให้เห็นว่าระบบบรหิารผลงานตอ้งใสใ่จกบั
กระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดทีม่คีวามต่อเนื่องและสอดคลอ้งกนั ตอ้งมองภาพรวมทัง้กระบวนการ มไิดมุ้ง่เน้นแต่เพยีงเรือ่ง
การประเมนิผลการปฏบิตังิานหรอืการวดัผลงานในตอนท้ายทีส่ดุเท่านัน้ โดยเริม่ตัง้แต่การวางแผนการปฏบิตังิาน การ
พฒันาผลการปฏบิตังิาน การติดตามผลการปฏบิตังิาน และการประเมนิผลการปฏบิตังิาน เพื่อผลกัดนัใหผ้ลงานขององค์กร
บรรลุเป้าหมาย    โดยการเชือ่มโยงเป้าหมายระดบัองค์กร ทมีงานและระดบับคุคลเขา้ดว้ยกนั ซึง่ตัง้อยู่บนฐานกระบวนการ
ความต่อเนื่อง ตัง้แต่ 

๑) การก าหนดทศิทางขององคก์รและการวางแผนการปฏบิตังิานตอ้งท าใหช้ดัเจน และสอดคลอ้งกบัทศิทางตาม
ยุทธศาสตรข์ององคก์ร 

๒) การตดิตามผลการปฏบิตังิานเพื่อใหผู้บ้งัคบับญัชาก ากบั ดแูล ใหค้ าปรกึษาแกผู่ป้ฏบิตังิานอย่างต่อเนื่อง  

๓) การพฒันาผลการปฏบิตังิานเพื่อสง่เสรมิใหผู้ป้ฏบิตังิานท างานไดด้ยีิง่ขึน้  

๔) การประเมนิผลงานเพื่อวดัความส าเรจ็ของงาน โดยเทยีบกบัเป้าหมายทีก่ าหนดไวต้ัง้แต่แรก และการน าผลที่
ได ้ จากการประเมนิไปประกอบการใหส้ิง่จูงใจแกผู่ป้ฏบิตังิาน 

ดังน้ันเม่ือเรามีการปรับกระบวนการสอบแข่งขันและการบรรจุเข้ารับราชการและสามารถท างานได้บรรลุเป้าหมาย
ตัวชี้วัดแล้ว เราต้องมองว่าเราต้องปรับปรุงกระบวนการใดอีกเพื่อให้สามารถสรรหาคนดี คนเก่ง และรักษาคนเหล่าน้ีไว้ในองค์กร 
เช่น ปรับกระบวนการวางแผนก าลังคนโดยพยากรณ์ความต้องการก าลังคนในอนาคต และวางแผนกลยุทธ์เพื่อรักษาต าแหน่งที่มี
อัตราสูญเสียสูงที่สุดในรอบ 3 – 5 ปี ปรับกระบวนการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สามารถน าความรู้ที่มีมาใช้ในงานได้อย่างเต็มที่    
และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง ปรับกระบวนการลงโทษทางวินัย เพื่อรักษาคนดีไว้ในองค์กร และก าจัดคนที่มีพฤติกรรม    
ไม่เหมาะสมกับมาตรฐานออกจากองค์กร  

 

 

 



 

[5] 
 

นางสาวอรมณส์ บัณฑิตสุขุมาลย์ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ส านักงาน ก.ก.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เขียนและเพื่อนสมาชิกกับการน าเสนอผลงานกลุ่มต่อ ดร.ปาร์ก (เสื้อเชิ้ตสีขาว ด้านซ้ายของภาพ) 

ขณะที ่ดร. Wouter Van Dooren  ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลงานจากยุโรป ได้สอนเทคนิคในการก าหนดตัวชี้วัด 

ให้สามารถวัดผลได้อย่างแท้จริง รวมทั้งเทคนิคในการประเมินผลงาน การเจรจา การแจ้งผล และให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)   
แก่ผู้รับการประเมิน ตลอดจนน าเสนอให้เห็นถึง “หลุมพรางและกับดัก” ของการประเมินผลงาน ที่ผู้ประเมินและคนท างานมักจะ
เกิดอาการเข้าใจผิดว่าผลงานของตนเองน้ันบรรลุเป้าหมายแล้ว ทั้งที่จริงมันอาจจะบรรลุเป้าหมายแค่ในเชิงตัวเลข แต่อาจจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านอ่ืนแก่สังคม ดังเช่น กรณีศึกษาที่ ดร. วูเตอร์ได้ให้ทุกกลุ่มได้แลกเปลี่ยนว่าหากสถานีต ารวจไม่มี
งบประมาณในการเติมน้ ามัน ความถี่ในการออกตรวจพื้นที่ของรถสายตรวจจะลดลง แล้วจะท าให้สถิติอาชญากรรมเพิ่มขึ้นหรือไม่ 
และสถานีต ารวจจะชี้แจงเหตุการณ์น้ีอย่างไรต่อประชาชนเพื่อให้เห็นว่าสถานีต ารวจยังมีความจ าเป็นต่อประชาชน ซ่ึงกลุ่มของ
ผู้เขียนได้อภิปรายว่าสถานีต ารวจจะต้องแสดงให้คนในชุมชนเห็นว่าปัจจุบันได้มีการท างานร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนมากขึ้น 
ท าให้มี “สายตรวจชุมชน” เพิ่มมากขึ้น ซ่ึงคนเหล่าน้ีจะช่วยเป็นหูเป็นตาแทนต ารวจและได้รับค่าตอบแทนในรูปรางวัลน าจับเพิ่ม
มากขึ้น อีกทั้งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีการติดกล้องวงจรปิดตามสถานที่ต่างๆ ที่สามารถน ามาใช้เป็นหลักฐาน ต ารวจจึงไม่
จ าเป็นต้องออกตรวจพื้นที่ตลอดเวลา และสถานีต ารวจจะต้องน าเสนอสถิติอาชญากรรมโดยเปรียบเทียบให้เห็นปีที่ผ่านมากับปี
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ปัจจุบัน รวมทั้งต้นเหตุและย่านที่มีการเกิดอาชญากรรมหนาแน่นที่สุด เพื่อแสดงให้เห็นว่าหากมีอาชญากรรมเพิ่มขึ้น อาจไม่ได้  
เกิดจากการมีสายตรวจท างานน้อยลง แต่อาจจะเกิดจากปัจจัยแวดล้อมที่ที่จะต้องมีการวางแผนเพื่อป้องกันต่อไป นอกจากน้ี     
ดร. วูเตอร์ ยังย้ าให้เห็นว่าองค์กรภาครัฐและเมืองต่างๆ จ าเป็นต้องก าหนดตัวชี้วัดที่วอดคล้องกับการบริหารงานตามหลัก         
ธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับเกณฑ์ชี้วัดของธนาคารโลกหรือองค์การระหว่างประเทศ ซ่ึงจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร
ให้ดียิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เขียนและเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม 

นอกจากการเรียนรู้ผ่านการบรรยายและการท ากิจกรรมกลุ่มภายใต้การน าของดร.จอห์น ดร.ปาร์ก และดร.วูเตอร์ ผู้เขียน
ยังได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้กรณีศึกษาของการบริหารผลงานจากประเทศสมาชิกจ านวน 10 ประเทศ (ไม่รวมประเทศ
ไทย) ได้แก่ ไตห้วนั อนิเดยี เนปาล ฟิลปิปินส ์อหิร่าน เวยีดนาม ศรลีงักา บงักลาเทศ  ฟิจ ิและมองโกเลยี ซึง่ทุกประเทศ
ลว้นใหค้วามส าคญักบัการก าหนดเป้าหมายในการท างานทีช่ดัเจน โดยมคีณะกรรมการทีป่ระกอบดว้ยหลายภาคส่วนเป็นผู้
พจิารณาความเหมาะสมของเป้าหมายและตวัชีว้ดัในการท างาน  รวมทัง้การดงูานทีส่ถาบันพัฒนาข้าราชการของบังคลาเทศ 

ที่มีเป้าหมายให้ข้าราชการทุกคนมีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานเพื่อให้ท างานบรรลุเป้าหมาย 
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การน าเสนอกรณีศึกษาของเพื่อนสมาชิกจากประเทศไต้หวนัและมองโกเลีย 
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การดูงานที่สถาบันพัฒนาข้าราชการบังคลาเทศ 

 

 

ภาพรวมของการบริหารผลงานของประเทศต่างๆ 

จากเทคนิคทั้งหมดที่ผู้เขียนได้รับจาก ดร.จอห์น ดร.ปาร์ก และดร.วูเตอร์ ผนวกกับการต่อยอดจากความรู้และ
ประสบการณ์จากการดูงานที่สถาบันพัฒนาข้าราชการของบังคลาเทศ การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม และกรณีศึกษาจากประเทศสมาชิก 
สามารถสรุปได้ว่ามี 7 ปัจจัยหลักที่จะท าให้การบริหารผลงานขององคก์รภาครัฐเกิดผลิตภาพ (Productivity) และเกิดประสิทธิผล 
(Effective) ประกอบด้วย 

1. การก าหนดทิศทางการบริหารองค์กรเชิงกลยุทธ์ที่มีความชัดเจนและเหมาะสม ตั้งแต่การก าหนดวิสัยทัศน์ (ระบุถึงสิ่ง
ที่ต้องการจะเป็นในอนาคต และกรอบระยะเวลาที่ต้องการบรรลุถึงสิ่งน้ัน) เป้าหมาย ภารกิจ เน่ืองจากทิศทางและวิสัยทัศน์ที่
ชัดเจนจะสามารถขับเคลื่อนและผลักดันให้คนในองค์กรเกิดพลัง เกิดความร่วมแรงร่วมใจ จุดประกายความกระตือรือร้น กระตุ้น
แรงบันดาลใจและพร้อมขับเคลื่อนองค์กร เพื่อเปลี่ยนแปลงไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนด ดังเช่นประธานาธิบดีเคเนดี้ของสหรัฐอเมริกาที่
เคยกล่าวสุนทรพจน์  เม่ือปี ค.ศ.1961 ว่า “ข้าพเจ้าเชื่อว่าประเทศน้ีควรผูกพันกับการบรรลุเป้าหมายและก่อนที่ทศวรรษน้ีจะผ่าน
พ้นไป เราจะส่งคนไปเหยียบดวงจันทร์และเดินทางกลับสู่โลกอย่างปลอดภัย” ซ่ึงในฤดูร้อนปี ค.ศ.1969 มนุษย์อวกาศของสหรัฐฯ 
ก็เดินทางไปเหยียบดวงจันทร์ส าเร็จ ซ่ึงเป็นผลลัพธ์จากข้อความในวิสัยทัศน์เพียงไม่ก่ีประโยคที่กระชับ รัดกุม สามารถแสดงมุมมอง
ในอนาคตได้อย่างชัดเจน 

 

 

 

• อินเดีย
• ศรีลังกา
• บังคลาเทศ

• เนปาล

• ฟิลลิปปินส์
• เวียดนาม

• ไทย
• ฟิจิ
• อิหร่าน
• ไต้หวัน
• มองโกเลีย

เน้นให้ผู้เก่ียวข้อง
ร่วมก าหนดตัวชี้วัด 
และน าผลประเมิน
ไปใช้เพ่ือพัฒนา

มุ่งเน้นความคุ้มค่า
ในการท างาน และ

ความมีประสิทธิภาพ

เน้น "ระบบ" และมี
การติดตาม

ความก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง

เน้นที่ "สิ่งที่ได้จาก
การท างาน" โดยไม่

เน้นตัวชี้วัด
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2. การก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่มีประสิทธิผลโดยใช้กรอบแนวคิด SMART ซ่ึงประกอบด้วย 

 

 

เม่ือก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่มีประสิทธิผลแล้ว องค์กรต้องคัดเลือกตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสม สามารถสะท้อน
ผลงานได้อย่างแท้จริงโดยคัดเลือกจากกิจกรรม โครงการ หรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการการพัฒนา โดยต้องเป็นไปเพื่อรองรับ/สนอง
นโยบาย มีความเชื่อมโยงกับสภาพปัญหาโดยตรง มีความสัมพันธ์กับเรื่องการเงิน มีความชัดเจนและเก่ียวข้องกับประเด็นทางสังคม
มีความเป็นไปได้ และมีความท้าทายเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ 

3. เพิ่มผลิตภาพขององค์กรด้วยการออกแบบระบบงานใหม่ (Process Redesign) เพื่อให้ตัวชี้วัดขององค์กรบรรลุ
เป้าหมาย เน่ืองจากการพยายามแก้ไขปัญหาด้วยระบบงานเดิม หรือองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมจะท าให้องค์กรไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ 
องค์กรจ าเป็นที่จะต้องมีองค์ความรู้ใหม่ ออกแบบระบบงาน/กระบวนการใหม่ เพื่อปรับปรุงงานและท าให้บรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบงาน/กระบวนการผลิตที่เป็นความสามารถที่เป็นหลักขององค์กร (Core Process) เน่ืองจากเป็น
ระบบงาน/กระบวนการที่มีความส าคัญที่สุดในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ผู้รับบริการ 

การพิจารณาปรับปรุงกระบวนการใหม่น้ัน สามารถพิจารณาจากค าถาม 4 มิติดังน้ี 

1. ท าลาย (Eliminate) มีปัจจัยหรือขั้นตอนใดบ้างที่สามารถตัดทิ้ง/ท าลายเน่ืองจากไม่ก่อให้เกิดมูลค่าต่อผู้รับบริการ
หรือไม่ส่งผลกระทบต่อการบริการ  

2. เพิ่ม (Raise) มีปัจจัยหรือขั้นตอนใดบ้างที่ท าแล้วท าให้มาตรฐานการท างานดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

3. สร้างสรรค์ใหม่ (Create) มีปัจจัยหรือขั้นตอนใดบ้างที่องค์กรยังไม่เคยท าหรือยังไม่เคยส่งมอบให้กับผู้รับบริการ 
เพื่อให้บรรลุความต้องการของผู้รับบริการ 

4. ลด (Reduce) มีปัจจัยหรือขั้นตอนใดบ้างที่สมควรถูกท าให้น้อยลงเมื่อเทียบกับที่ด าเนินการในปัจจุบัน 

S- specific

ชัดเจน 
เฉพาะเจาะจง 

M-
Measurable

วัดผลได้

A-Achievable 

ส าเร็จได้

R-Realistic 

เป็นไปได้

T-
Time Bound 

กรอบเวลา
ชัดเจน
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ทั้งน้ีองค์กรต้องพิจารณาในภาพรวมและตัดทอน/เพิ่ม/สร้างสรรค์/ลดขั้นตอนในแต่ละระบบงาน/กระบวนการ           
ให้เหมาะสม เพื่อให้เป้าหมายบรรลุผลส าเร็จ 

4. ในการรวบรวมข้อมูล/หลักฐานที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน ต้องรวบรวมจากหลายๆ แหล่ง ตามความเหมาะสมของ
ข้อมูลแต่ละประเภท และท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อน ามาประกอบการตัดสินใจให้เหมาะสม หลังจากเก็บรวบรวม
ข้อมูล ต้องมีการบริหารข้อมูลโดยเริ่มจากการสื่อสารข้อมูลการปฏิบัติงานที่จะต้องมีการก าหนด   บทสนทนาระหว่างผู้เก่ียวข้อง 
ได้แก่ ผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน ส่วนกลางและหน่วยงานภายนอก และกระทรวงกับผู้ก าหนดนโยบาย เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
และต้องใช้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ และพัฒนาเป็นหลัก ไม่ใช่เพื่อการตรวจสอบ ก าหนดให้ชัดเจนว่าใครเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากข้อมูล
น้ัน และสร้างความเป็นเจ้าของ หลังจากน้ันต้องมีการปรับปรุงการเก็บข้อมูลให้มีคุณภาพ รวมทั้งการน าข้อมูลการบริหารผลงานมา
ใช้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยการตั้งค าถามเพื่อน าไปสู่การพัฒนาดังน้ี 

 -ท าอย่างไรถึงจะสามารถปรับปรุงนโยบายและการบริหารงาน 

 -ท าอย่างไรถึงจะสามารถควบคุม ก ากับ กิจกรรมต่างๆ ให้เกิดประสิทธิผล 

 -ท าอย่างไรถึงจะสื่อสารผลการท างานให้เป็นที่รับรู้ทั่วทั้งองค์กร 

 จากน้ันต้องก าหนดแนวทางและกลยุทธ์เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาผลงานต่อไป  

5. เชื่อมโยงการบริหารผลงานเข้ากับการให้รางวัลทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน การให้ความส าคัญแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
(Recognition) และการใส่ใจกับคุณค่าส่วนบุคคลเพื่อร่วมสร้างความส าเร็จด้วยกัน (Shared Values) ซ่ึงจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานสร้าง
ผลงานที่ดีให้กับองค์กร เน่ืองจากผู้ปฏิบัติงานจะรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีความส าคัญ อยากสร้างผลงาน เกิดความเป็นเจ้าของงาน 
และองค์กร ท าให้เพิ่มผลผลิต และเพิ่มคุณค่าในการท างาน และช่วยท าให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถในการท างาน
บรรลุเป้าหมายได้  

6. เม่ือด าเนินผลงานเสร็จสิ้นแล้ว ต้องมีการรายงานผล ให้ข้อมูลย้อนกลับ และรายงานแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
กลุ่มต่างๆ เก่ียวกับสิ่งที่องค์กรได้ส่งมอบให้แก่ผู้รับบริการ ผ่านวิธีการต่างๆ เช่น การท ารายงานประจ าปี การเสนอผลส ารวจ    
การน าเสนอผลการประเมิน เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบผ่านสื่อมวลชน การน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ที่ปรึกษา การน าเสนอต่อนักการเมือง  การน าเสนอต่อสภา โดยเลือกวิธีการให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

7. กระบวนการบริหารผลงานต้องท าเป็นกระบวนการที่ต่อเน่ือง ไม่ใช่ท าแค่ครั้งเดียวจบภายหลังการประเมิน  

 

ก าหนด
วัตถุประสงค์/

มาตรฐาน (Plan)

จัดสรร
ทรัพยากร/

ด าเนินการ (Do)

วิเคราะห์/
รายงานผล 
(Study)

แก้ไขเพื่อลด
ความเส่ียง/ลงมือ

ท าให้ส าเร็จ 
(Act)
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ทั้ง 4 ขั้นตอน ต้องท าเป็นวงจรอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดการพัฒนาผลการปฏิบัติงานและขับเคลื่อนผลงานขององค์กรให้
เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เริ่มจากการวางแผน เพื่อท าข้อตกลงร่วมกันในเรื่องการปฏิบัติงาน ความคาดหวัง  การก าหนด
เป้าหมาย   การวัดผล และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่สนับสนุนเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแต่ละระดับ โดยการใช้กระบวนการบริหาร
จัดการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานผ่านการสอนงาน และการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) แก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ อีกทั้งต้องมีการทบทวนผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการและรวมถึงการอภิปรายและท า
ข้อตกลงเพื่อการพัฒนา อันจะน าไปสู่การพัฒนา เพื่อยกระดับผลการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นและมีศักยภาพในการท างานที่สามารถ
บรรลุ ผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ ดังน้ันการบริหารผลการปฏิบัติงานจึงเป็นการบริหารจัดการผลการด าเนินงานของ
องค์การ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานให้สอดคล้องและเป็นไปในทางเดียวกัน 

 

ส่วนที่ 2 ประโยชน์ที่ได้รบัและการขยายผลจากการเขา้ร่วมโครงการ 
ประโยชนต์่อตนเอง  

 1. ได้ความรู้เก่ียวกับแนวคิดการบริหารผลงาน กลยุทธ์การบริหารผลงานให้ประสบความส าเร็จและสร้างผลผลิต
ให้กับองค์กร และการออกแบบระบบการบริหารผลงานให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร 

 2. ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการบริหารผลงานและการแปลงวิสัยทัศน์ลงสู่ผู้ปฏิบัติงาน 

 3. ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเก่ียวกับการเพิ่มผลิตภาพขององค์กรด้วยการออกแบบระบบงานใหม่ (Process 
Redesign) โดยท าความเข้าใจในปัญหาต่างๆ และแก้ไขปัญหาด้วยวิธีต่างๆ ด้วยการท าลาย/ลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น เพิ่มมูลค่า  

และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้ผู้รับบริการ  โดยการตั้งค าถามและหาแนวทางแก้ไขในหลายมุมมองมาก าหนดแนวทางการแก้ไข เพื่อให้ได้
กระบวนงาน/แนวทาง/นวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้เก่ียวข้องได้ดีที่สุดในสถานการณ์น้ันๆ  

 ประโยชนท์ี่ได้รับต่อหน่วยงาน  

 1. สามารถน าความรู้มาปรับใช้เพื่อเพิ่มผลิตภาพหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครด้วยการออกแบบและพัฒนา
ระบบงาน ตลอดจนระบบงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น การรักษาจูงใจคนไว้ในองค์กร การให้ค าปรึกษาแนะน า การให้ข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) ฯลฯ ซ่ึงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของส านักงาน ก.ก. เพื่อให้ระบบงานที่ออกแบบมีความสอดคล้องกับภารกิจ
และบริบทของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร  และเก้ือหนุนให้ระบบการบริหารผลงานด าเนินไปอย่างมีประสิทธิผล   

 2. สร้างเครือข่าย (Networking) การท างานร่วมกันระหว่างส านักงาน ก.ก. และกรุงเทพมหานครกับองค์การ   
เพิ่มผลผลิตแห่งเอเชียและประเทศสมาชิกองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชียในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ท าให้เกิดการติดต่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการร่วมมือกัน ซ่ึงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2561 - 2565 และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2562 - 2564 ที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความเข้มแข็งและทันต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลง  

ประโยชนต์่อสายงาน/วิชาชีพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 1. ได้เทียบเคียงข้อมูลด้านการบริหารผลงานกับวิทยากรจากประเทศต่างๆ และประเทศอ่ืนในเอเชีย โดยเฉพาะ
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มผลิตผลให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและองค์กร การท างานแบบยืดหยุ่นเพื่อสร้างความ



 

[12] 
 

นางสาวอรมณส์ บัณฑิตสุขุมาลย์ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ส านักงาน ก.ก.) 

สมดุลในการท างานของผู้ปฏิบัติงาน การเทียบเคียงข้อมูลเรื่องตัวชี้วัดในการบริหารบ้านเมืองที่ดีตามมาตรฐานสากลขององค์กร
ระดับโลก เช่น ธนาคารโลก (World Bank) องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) สถาบันคุณภาพแห่ง
รัฐบาลซ่ึงเป็นสถาบันวิจัยอิสระที่มหาวิทยาลัยโกเธนเบิร์ก ราชอาณาจักรสวีเดน (Quality of Government Institute) และ
รายงานประจ าปีที่เผยแพร่โดยสถาบันระหว่างประเทศของสมาพันธรัฐสวิสเพื่อการพัฒนาด้านการจัดการเก่ียวกับความสามารถ  
ในการแข่งขันของประเทศ (World Competitiveness Yearbook)  ซ่ึงพบว่าล าดับของกรุงเทพมหานครยังอยู่ในล าดับท้ายๆ  
เม่ือเทียบกับมหานครอ่ืนในเอเชีย จึงต้องมีการพัฒนาระบบงานต่อไปเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกรุงเทพมหานครให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) ที่ก าหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวง  
แห่งเอเชีย ซ่ึงองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมสัมมนาในต่างประเทศสามารถน ามาก าหนดกลยุทธ์เพื่อพัฒนา
กรุงเทพมหานครต่อไป 

 2. นักทรัพยากรบุคคลของส านักงาน ก.ก. ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์ที่ดีมีความร่วมมือในการท างานกับผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรของประเทศสมาชิก
องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย ซ่ึงน าไปสู่การสร้างภาคีเครือข่ายทางวิชาการของนักทรัพยากรบุคคลในอนาคตต่อไป 

 3. สามารถน าความรู้ไปปรับระบบงาน (Process Redesign) เพื่อให้ตัวชี้วัดของหน่วยงานบรรลุเป้าหมาย            
โดยวิเคราะห์ผลการปฏิบัติราชการที่ผ่านมาของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครว่าตัวชี้วัดใดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะ
ตัวชี้วัดด้านบริการ และปรับปรุง/ออกแบบระบบงานเพื่อให้ตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมาย ด้วยการตัดทอน/ลดขั้นตอนการท างาน/เพิ่ม
มูลค่า/สร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อให้ท างานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

4. เน่ืองจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น การก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วของเทคโนโลยี ความต้องการความสมดุลระหว่างการท างานและการใช้ชีวิต (Work Life Balance) จึงจ าเป็นต้องหาวิธีการ
ใหม่ ๆ เพื่อรักษาบุคลากรไว้ในองค์กรพร้อมๆ กับใช้ศักยภาพของบุคคลอย่างเต็มที่ เพื่อให้สามารถเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเน่ือง จึงควร
น าแนวทางที่ประสบความส าเร็จขององค์กร/ประเทศต่างๆ มาเป็นต้นแบบเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และสร้างเครือข่าย
การท างานร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครกับองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชียและประเทศสมาชิกขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่ง
เอเชียในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนามหานครในรูปแบบต่างๆ เช่น  

• การจัดประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม/แลกเปลี่ยนข้อมูล/ความรู้/ประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กร 
การบริหารทรัพยากรบุคคล  

• การสร้างความร่วมมือในการศึกษา วิจัยเก่ียวกับการจัดองค์กร พัฒนาระบบงาน/ระบบการให้บริการ  
การบริหารผลงาน การจัดท ายุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยด าเนินการศึกษา วิจัย พัฒนา
งานร่วมกัน หรือส่งผู้เชี่ยวชาญจากประเทศ/เมือง/องค์กรต่างๆ มาเป็นที่ปรึกษา/คณะกรรมการ เพื่อให้
ค าปรึกษาแนะน าในการ พัฒนางาน/ศึกษาวิจัยในหัวข้อที่ก าหนด 
 

  กิจกรรมการขยายผลที่ได้ด าเนินการภายในระยะเวลา 60 วัน  

• 1. รายงานผลการฝึกอบรม และแผนการพัฒนางานที่จะด าเนินการภายหลังการฝึกอบรมต่อปลัด
กรุงเทพมหานคร และเวียนแจ้งรายงานการฝึกอบรมฯ ให้ทุกคนในกองพัฒนาระบบราชการ
กรุงเทพมหานคร ส านักงาน ก.ก. ได้รับทราบ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 
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• 2. จัดประชุมเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การบริหารผลงานขององค์กรภาครัฐให้เกิดผลิตภาพ                   
และประสิทธิผล เม่ือวันที่ 19 กรกฎาคม 2562  เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้เก่ียวกับแนวทางการ
เพิ่มผลิตภาพของการบริหารผลงานส าหรับองค์กรภาครัฐยุคใหม่ ให้แก่นักทรัพยากรบุคคลของกองต่างๆ 
ในส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ส านักงาน ก.ก.) และน าแนวทางการเพิ่มผลิต
ภาพของการบริหารผลงานมาปรับใช้กับส านักงาน ก.ก. และกรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข 2 
 

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

 

การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ เม่ือวันที่ 19 ก.ค. 62 

กิจกรรมขยายผลที่จะด าเนินการภายใน 6 เดือนหลังเข้าร่วมโครงการ 

กิจกรรม ช่วงเวลาที่จะพัฒนา ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ออกแบบการบริหารผลงานภายใต้การท างานรูปแบบใหม่ที่จะ
ด าเนินการปรับรูปแบบและเวลาการท างาน  

มิ.ย. 62 – ก.ย. 63 มีแนวทางการบริหารผลงานที่
สามารถติดตามและวัดผลส าเร็จ
ของงานได้อย่างแท้จริง  

2. ศึกษา วิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขของ
กรุงเทพมหานคร โดยการตัดทอน/ลดขั้นตอนการท างาน/เพิ่ม
มูลค่า/สร้างสรรค์สิ่งใหม่  เพื่อให้ท างานเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ทั้งน้ีได้วิเคราะห์ข้อมูลและจัดสัมมนา 
เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาระบบบริการฯ ไปแล้วเม่ือวันที่ 

มิ.ย. 62 – ก.ย. 63 1. การปฏิบัติงานและการ
ให้บริการด้านสาธารณสุขเกิด
ประสิทธิภาพ 

2. มีแนวทางการวัดการท างาน
ด้านสาธารณสุข 
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5 มิถุนายน 2562 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3 และจะ
น าเสนอผู้บริหารพิจารณาเพื่อก าหนดแนวทางปฏิบัติต่อไป 

 

โดยสรุปแล้ว ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากบังคลาเทศท าให้เรียนรู้ว่าการบริหารผลงานมีเทคนิคและวิธีการน าไป
ปรับใช้หลายรูปแบบ และสิ่งส าคัญคือไม่มีรูปแบบใดตายตัว องค์กรต้องปรับปรุงระบบให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงและความ
ต้องการของคนในองค์กรอย่างสม่ าเสมอ และต้องท าเป็นวงจรต่อเน่ืองตั้งแต่วางแผน ด าเนินการ รายงาน และปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้
บรรลุผล โดยต้องมีการปรับปรุงกระบวนงานอ่ืนควบคู่กับการบริหารผลงานไปด้วย โดยเฉพาะการออกแบบระบบงานใหม่ 
(Process Redesign) ที่จะช่วยให้การท างานของภาครัฐบรรลุเป้าหมายและสร้างคุณค่าได้ดียิ่งขึ้น ซ่ึงผู้เขียนจะได้น าไปปรับใช้กับ
การปรับระบบบริการของกรุงเทพมหานครต่อไป เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ 

ส่วนที่ 3 เอกสารแนบ 

 เอกสารหมายเลข 1 การเวียนแจ้งรายงานผลการฝึกอบรมฯ  

 เอกสารหมายเลข 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ 

 เอกสารหมายเลข 3 การพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร 

 เอกสารหมารยเลข 4 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการและประเทศที่เข้าร่วมโครงการ 

 เอกสารหมายเลข 5 ก าหนดการโครงการฯ 

 เอกสารหมายเลข 6 เอกสารประกอบการสัมมนา 

 เอกสารหมายเลข 7 รายงานที่จัดท าก่อนเดินทางเข้าร่วมโครงการ  

 เอกสารหมายเลข 8 เอกสารน าเสนอผลงานหลังเข้าร่วมโครงการ 

 

ส่วนที่ 4 เกี่ยวกับผู้เขียน 

            นกัทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ส านักงาน ก.ก. กรุงเทพมหานคร 

            +66814844602 

                auramons@gmail.com 
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