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รายงานการเข้าร่วมโครงการเอพีโอ 

19-IN-39-GE-TRC-A Development of Public-sector Productivity Specialists 
 (APO Certified Public-sector Specialists) 

ระหว่างวันที่ 22- 26 กรกฎาคม 2562 
ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

จัดท าโดย นายมนัสวี นาวิก 
ต าแหน่งหัวหน้าส่วนออกแบบระบบผลิตและสูบจ่ายน  า การประปานครหลวง 

ส่วนที่ 1 เนื้อหา/องค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ  
Development of Public-sector Productivity Specialists (APO Certified Public-sector Specialists) เป็น

หลักสูตรที่ถูกจัดท าขึ นเพื่อรองรับความต้องการของประเทศสมาชิกในการเพิ่มบทบาทของหน่วยงานภาครัฐในกลุ่มประเทศ
ก าลังพัฒนาในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้วยการพัฒนาการเพิ่มผลผลิตของหน่วยงานภาครัฐ ในการจัดการฝึกอบรมให้
ได้รับความรู้เพื่อน าไปถ่ายทอดแก่ผู้ปฏิบัติที่มีความสนใจในการพัฒนาศักยภาพ จุดมุ่งหมายส าคัญอย่างหน่ึงของ APO Vision 
2020 คือการสร้างความส าเร็จในการเป็นผู้น าในการพัฒนาการเพิ่มผลผลิตในระดับสากลและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของ
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ซ่ึงโปรแกรมได้ถูกออกแบบเป็นสองส่วนประกอบด้วย 1).การฝึกอบรมผู้ เข้ารับการฝึกอบรมในการเพิ่ม
ศักยภาพตามที่หน่วยงานก าหนด 2). การออกใบรับรองแก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเม่ือผู้อบรมสามารถด าเนินการตามข้อก าหนดการ
ฝึกอบรม  

ทั งนี  หัวข้อเนื อหาในการฝึกอบรมครั งนี ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี  
  1.การผลิตภาครัฐและกรอบการผลิตสาธารณะของ APO 

2.เครื่องมือส าหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กร 
3.บริการที่มีพลเมืองเป็นศูนย์กลาง 
4.E-Govemment 
5.การปฏิรูปกฎระเบียบ 
6.การจัดการประสิทธิภาพ 
7.การวัดผลผลิตภาคสาธารณะ 
8.ความเป็นผู้น าส าหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
9.การท างานร่วมกันเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ 
10.การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
11.การพัฒนาแผนปรับปรุงการผลิตและกระบวนการให้ค าปรึกษาและการรับรอง 
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รูปที่ 1 Introduction of Resource Persons and Participants 

 
ตามหัวข้อที่ได้ก าหนดมาของหลักสูตร แต่ละหลักสูตรได้ถูกก าหนดตามผู้บรรยายที่มีความเชี่ยวชาญสูงได้แก่ 1. Dr. Shin Kim 
จากประเทศเกาหลีใต้ 2. Ms. Magdalena Legaspi จากประเทศฟิลิปปินส์ 3. Ms. Rauzah Zainal Abidin จากประเทศ
มาเลเซีย 
  

The role of the public sector and global trends in improving productivity (Dr. Shin Kim) 
ความส าคัญของการผลิต ภาครัฐเน่ืองจาก ภาครัฐเป็นนายจ้างขนาดใหญ่และผู้ให้บริการที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ อีก
ทั งภาครัฐยังเป็นผู้ใช้ภาษีของประเทศ ดังนั นการพัฒนาและปรับปรุงการผลิตภาครัฐจึงมีความส าคัญอย่างมาก อย่างไรก็ตาม
รูปแบบของนโยบายและรูปแบบของเศรษฐกิจก็เป็นหัวข้อส าคัญในการพัฒนาการผลิตภาครับอย่างมาก จากรูป 2 สามารถ
บอกถึงความสัมพันธ์ของรูปแบบการปกครองและระบบเศรษฐกิจได้ กล่าวคือ หากรูปแบบการปกครองเป็นระบบ
ประชาธิปไตยแบสมบูรณ์และเศรษฐกิจแบบระบบตลาดเสรี รูปแบบการพัฒนาการผลิตภาครัฐก็จะสามารถท าได้อย่างสมบูรณ์
แบบ 

 

 
 

รูปที่ 2 Politics and Economy Quadrant 
ตัวอย่างที่สามารถแสดงให้เห็นได้ชัดเจนคือการพัฒนาของหน่วยงานรัฐบาลเกาหลีใต้ ซ่ึงมีแนวทางตาม   

รูปที่ 3 
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รูปที่ 3 Evolution of Korean Government  

จากการด าเนินการรัฐบาลมีจุดประสงค์เพื่อจัดการบริการที่ดีแก่ประชาชนและสร้างงานและแรงในการ
ขับเคลื่อนสังคมเพื่อจุดหมายสูงสุดในการสร้างความสุขแก่ประชาชน ผลการด าเนินการสามารถอธิบายอุปสรรคที่ส าคัญคือ 1.
ความไม่ชัดเจนของระดับนโยบาย 2. ทัศนคติและความสามารถของผู้น าหน่วยงาน 3. เรื่องเก่ียวกับทรัพยากรบุคคล เช่น 
กฎระเบียบข้อบังคับ ค่าตอบแทน 4. ทรัพยากรอ่ืน ๆ เช่น การฝึกอบรมพนักงานในการน าความรู้ไปใช้  

 
Performance management คือเรื่องของประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงสามารถพิจารณาได้จาก

การวัดค่าของ inputs, outputs and outcomes ในการที่จะสร้างให้ Performance ดีนั นก็จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงให้ดี
ยิ่งขึ น กลยุทธ์ที่สามารถน ามาใช้ในการปรับปรุงสามารถพิจารณาได้จากรูปที่ 4 

 
รูปที่ 4 

จากรูปที่ 4 กลยุทธ์ที่น ามาใช้มี 5 รูปแบบ คือสถานการณ์แรกก าลังท างานมากขึ นด้วยค่าใช้จ่ายน้อยลง 
(เช่นรัฐบาลที่ท างานได้ดีขึ นและมีค่าใช้จ่ายน้อยลง) สถานการณ์ที่สองคือการท ามากขึ นด้วยการลงทุนและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
สถานการณ์ที่สามคาดว่าจะได้ผลผลิตเพิ่มขึ นจากแหล่งป้อนข้อมูลเดียวกัน (เป็นกลยุทธ์ของรัฐบาลทั่วไปผ่านการลดต้นทุน) 
สถานการณ์ที่สี่คือระดับประสิทธิภาพเดียวกันโดยมีทรัพยากรน้อยลง  (เช่นการขัดสีของแรงงานโดยไม่ต้องเปลี่ยนใหม่) 
สถานการณ์ที่ห้ารัฐบาลคาดหวังผลการด าเนินงานที่ลดลงโดยมีปัจจัยการผลิตน้อยลง (เช่นการตัดงบประมาณมาตรการความ

Performance	Improvement	Strategies	
Source:	Van	Doreen,	Bouckaert	&	Halligan,	2015	
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เข้มงวดลดประสิทธิภาพแทนที่จะ มุ่งหวังที่ จะมีประสิทธิภาพมากขึ น  อีกประเด็นที่ ส าคัญคือเรื่อง Performance 
Measurement การวัดประสิทธิภาพช่วยในการจัดการในเรื่องต่อไปนี  

•การประเมินผลหรือตรวจสอบระดับของการปฏิบัติงานตัวแทน 
•ควบคุมหรือรับรองว่าผู้ใต้บังคับบัญชาก าลังท าสิ่งที่ถูกต้อง 
•การจัดท างบประมาณหรือตัดสินใจเก่ียวกับโปรแกรมและโครงการที่ผู้ดูแลระบบสาธารณะควรใช้จ่ายเงิน

ของสาธารณะ 
•แรงจูงใจหรือสร้างแรงบันดาลใจให้ กับผู้ มีส่วนได้เสียภายในเพื่อ  “ท าสิ่งที่จ าเป็นเพื่อปรับปรุง

ประสิทธิภาพ” 
•ส่งเสริมหรือโน้มน้าวใจผู้มีส่วนได้เสียภายนอกว่าหน่วยงานก าลังท างานได้ดี 
•เฉลิมฉลองหรือตระหนักถึงความส าเร็จ 
•การเรียนรู้หรือก าหนดสิ่งที่ท างานและสิ่งที่ไม่ท า 
•และการปรับปรุงหรือตรวจสอบว่าใครควรท าสิ่งที่แตกต่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
องค์ประกอบของระบบการวัดประสิทธิภาพ 
ระบบการวัดประสิทธิภาพประกอบด้วยการปฏิบัติขั นตอนเกณฑ์และมาตรฐานที่ควบคุมการรวบรวมข้อมูล 

(Input) การวิเคราะห์ข้อมูล (throughput) และการรวบรวมผลลัพธ์ในรูปแบบเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ (output)  
ในการออกแบบเครื่องมือส าหรับการวัดประสิทธิภาพต้องพิจารณาประเด็นต่อไปนี  
1. ระดับองค์กรที่วัดประสิทธิภาพ 
2. ความถี่ของรายงานที่คาดหวังระยะเวลาระหว่างความพยายามในการรวบรวมข้อมูลและหากจ าเป็น

ขั นตอนการสุ่มตัวอย่าง 
3. ข้อมูลที่จะรวบรวมและข้อมูลที่เป็นแกนกลางของรายงาน 
4. ผู้ใช้ที่ตั งใจไว้และการใช้งานตามวัตถุประสงค์ 
5. ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลรวบรวมรายงานประสิทธิภาพและเผยแพร่รายงานไปยังผู้ใช้ที่

ต้องการ 
ในส่วนนี สามารถแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการจัดการประสิทธิภาพคือการเลือก

การวัด คือเครื่องมือการวัดต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการประสิทธิภาพ หากน ามาปรับใช้ภายในองค์กร ควรมี
การพิจารณาคัดเลือกเครื่องมือการวัดให้รอบด้านเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 

 
Development of productivity improvement plan ประกอบด้วยหัวข้อหลัก 5 หัวข้อคือ  
1. Readiness คือ การประเมินสภาพแวดล้อมปัจจุบันขององค์กรและระดับประสิทธิภาพและความพร้อม

ในการปรับปรุง 
2. Plan คือ การพัฒนาแผนการปรับปรุง 
3. Do คือ การใช้งานแผนการปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. Check คือ การวัดผลของความส าเร็จ 
5. Act คือ ระบุบทเรียนที่เรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรู้และความสามารถในการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่าง

ต่อเน่ือง 
ในหัวข้อนี สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือการประเมินด้วยมิติการประเมินที่ใช้ในแบบจ าลองความเป็นเลิศทางธุรกิจ

เป็นวงจรการเรียนรู้ขององค์กรซ่ึงสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพขององค์กรของคุณกับแต่ละรายการ เช่น ความเป็นผู้น า, 
ข้อมูลและกระบวนการ ดังแสดงในรูปที่ 5 ซ่ึงจากการประเมินจะท าให้เราสามารถทราบว่าด้านใดที่องค์กรท าการพัฒนา
ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
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รูปที่ 5 SWAT Assessment 

 

Measuring Public-sector Productivity การ วัดประสิท ธิภาพสามารถให้ภาพกว้าง เ ก่ียว กับ
ประสิทธิภาพของทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตผลผลิตที่ต้องการ รวมถึงการปรับการใช้ทรัพยากร (input) ให้เหมาะสมเพื่อสร้าง
ผลผลิตที่มีคุณภาพมากขึ นและดีขึ น การวัดประสิทธิภาพเป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องดูแนวโน้มการผลิตเป็นระยะเวลานานเพื่อวัดผล
กระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ตัวอย่างการวัดผลของการบริการภาครัฐสามารถพิจารณาจากรูปที่ 6  

ขั นตอนการวัดส าคัญของการเพิ่มผลผลิตของรัฐบาล ดัชนีจะถูกใช้เป็นวิธีในการแสดงการเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยของ input output and productivity การเปลี่ยนแปลงจากช่วงเวลาหน่ึงไปยังช่วงเวลาถัดไปจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์
ของมูลค่าในช่วงเวลาฐาน การเคลื่อนไหวในดัชนีผลผลิตแสดงให้เห็นว่าผลผลิตทั งหมดก าลังเคลื่อนไหวอย่างไรเม่ือเทียบกับ
input 

•วัด output บริการสาธารณะโดยใช้วิธีการระดับปริมาณโดยตรง 
•ปรับการวัดระดับปริมาณของผลผลิตเพื่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ 
•วัด input บริการสาธารณะโดยใช้วิธีการโดยตรงหรือโดยอ้อม 
•ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้ตัวป้อนข้อมูลที่เหมาะสมที่เฉพาะเจาะจงกับการบริการสาธารณะโดยใช้

วิธีการทางอ้อม 
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รูปที่ 6 ตัวอย่างการวัดผลการบริการภาครัฐ 

•ใช้หลักฐานยืนยันเพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของประมาณการผลผลิตขั นสุดท้าย 
หน่ึงในรูปแบบที่พบบ่อยที่สุดของดัชนีที่ใช้ใน ONS คือ Laspeyres คุณสมบัติหลักของ Laspeyres คือ

น  าหนักที่ใช้มาจากช่วงเวลาพื นฐาน ตัวอย่างเช่นหากเราพิจารณาดัชนีราคาด้วยฐาน t-1 ราคาจะถูกรวมส าหรับทุกช่วงเวลาโดย
ใช้น  าหนักจากช่วงเวลานั น สมการที่ใช้ค านวณสามารถพิจารณาตาม รูปที่ 7 

 
รูปที่ 7 

  จากการลองท า Workshop พบว่า การค านวณมีความซับซ้อนมาก ผู้ศึกษาต้องมีความเข้าใจในข้อมูลและ
สูตรการค านวณอย่างแม่นย าในการน าข้อมูลมาใช้ อีกทั งในการค านวณยังมีวิธีการค านวณอีกหลายวิธีขึ นอยู่กับรูปแบบของ
ข้อมูลและข้อจ ากัดเช่น Fixed Base Year Chain-linking และ Annual Chain-linking 
 
  Approaches for improving organizational productivity คือความสามารถขององค์กรภาครัฐใน
การน าทรัพยากรไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ หลักพื นฐานของการผลิตคือการขจัดของเสีย หรือท าให้ของเสียเกิดน้อย
ที่สุด มีค ากล่าวที่ว่า “หากสามารถลดเวลาในการท ากิจกรรมการผลิตใด ๆ  ลง20% โดยการจัดล าดับงานของงานให้ง่ายที่สุด
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผลผลิตจะสามารถเพิ่มมูลค่าขึ นได้ 20%” ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการลงทุนด้วยเงินทุนเพื่อเปลี่ยนแปลง
ประสิทธิภาพการผลิตไม่ใช่ทางเลือกเดียว เราสามารถจัดการการท างานเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพหากเราสามารถ
เลอืกวิธีที่ถูกต้องได้ 
  การปรับปรุงการผลิตเป็นระบบที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง เครื่องมือส าคัญคือ PDCA ( PLAN DO 
CHECK ACT) ในการก าจัด WASTE เครื่องมือที่ส าคัญอีกประการคือ 5S (5ส)  Seiri คือ การจัดล าดับสิ่งที่ไม่จ าเป็นและก าจัด
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อย่างเหมาะสม Seiton คือ จัดล าดับสิ่งที่จ าเป็นตามล าดับที่เหมาะสม Seiso คือ ท าความสะอาดสถานที่ท างานและอุปกรณ์ 
Seiketsu คือ ท าให้เป็นมาตรฐานและหม่ันฝึกฝน Shitsuke ดูแลรักษากิจวัตรที่ดีให้เป็นนิสัย ซ่ึงจะสามารถเห็นได้ว่า 5S นี มี
ความใกล้แตกต่างแต่ก็ใกล้เคียงกับแนวทาง 5 ส ของคนไทย ซ่ึงหากได้น ากลับมาปฏิบัติและประยุกต์ให้สอดคล้องกับการ
ท างานก็จะสามารถเป็นวิธีที่ใช้ในการลดของเสียจากการท างานได้เป็นอย่างดี ทั งเวลาและทรัพยากร 
 
  Citizen-centered service บริการที่เน้นผู้คนเป็นศูนย์กลางเป็นหน่ึงในความริเริ่มจากรัฐบาลในการ
ให้บริการและทรัพยากรที่เหมาะกับการบริการและความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้รวมถึงประชาชนผู้พักอาศัยพนักงานของรัฐ
และอ่ืน ๆ บริการที่มีพลเมืองเป็นศูนย์กลางประกอบด้วยความกังวลของประชาชนในทุกขั นตอนของการออกแบบบริการและ
กระบวนการจัดส่ง น่ันคือความต้องการของประชาชนกลายเป็นหลักการจัดระเบียบที่มีการก าหนดผลประโยชน์สาธารณะและ
วางแผนการให้บริการ  
  นวัตกรรมถูกน ามาเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนา Citizen-centered service ค าว่านวัตกรรมถูก
ก าหนดไว้ว่า "ความคิดเทคนิคหรืออุปกรณ์ที่ใหม่ส าหรับเรื่องนั น ๆ ที่น ามาใช้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใหม่ทั งหมดส าหรับโลกหรือสิ่งที่ยืม
มาทั งหมดหรือบางส่วน ซ่ึงสามารถจัดหมวดหมู่นวัตกรรมได้หลายประเภทคือ 
  • นวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยมุ่งเน้นที่การสร้างบริการสาธารณะหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ 

• นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ นจากการสร้างสรรค์และการใช้สิ่งใหม่ 
• เทคโนโลยีเช่นการใช้อุปกรณ์พกพาและการกระจายเสียงของเซลล์เพื่อเตือนประชาชนในกรณีฉุกเฉิน

นวัตกรรมกระบวนการมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการทางธุรกิจทั งภายในและภายนอกเช่น
การยื่นโดยตรงและอัตโนมัติการประเมินภาษี 

• นวัตกรรมองค์กรที่ มุ่งเน้นการสร้างรูปแบบองค์กรใหม่การแนะน าวิธีการจัดการและเทคนิคใหม่และ
วิธีการท างานใหม่ ตัวอย่างคือการสร้างศูนย์บริการที่ใช้ร่วมกันหรือการใช้ระบบคุณภาพ 

• แนวคิดเชิงนวัตกรรม นวัตกรรมเหล่านี เกิดขึ นในความสัมพันธ์กับการแนะน าแนวคิดใหม่กรอบอ้างอิงหรือ
แม้แต่กระบวนทัศน์ใหม่เช่นแนวคิดของการจัดการสาธารณะใหม่หรือแนวคิดของการก ากับดูแล และนวัตกรรมของสถาบันซ่ึง
หมายถึงการเปลี่ยนแปลงขั นพื นฐานในความสัมพันธ์ของสถาบันระหว่างองค์กรสถาบันและนักแสดงอ่ืน ๆ ในภาครัฐ ตัวอย่าง
คือการแนะน าองค์ประกอบของระบอบประชาธิปไตยโดยตรงผ่านการอ้างอิงในตัวแทนประชาธิปไตย  รัฐบาลชั นน าทั่วโลก
คิดค้นนวัตกรรมการให้บริการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพโดยเน้นการบริการประชาชน 

อย่างไรก็ตาม ตัวขับเคลื่อนหลักในการก าหนดอนาคตของการให้บริการภาครัฐ จะเก่ียวข้องกับรายละเอียด
ดังนี  

1. กลยุทธ์ประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า การเปลี่ยนแปลงไปจากจุดที่ให้บริการรูปแบบเดิมเพื่อ
สนับสนุนการเดินทางของลูกค้าอย่างเต็มรูปแบบ ซ่ึงได้รับการปรับเปลี่ยนอย่างมากและเพิ่มระดับการบูรณาการระหว่างโลก
ทางกายภาพและดิจิทัล 

2. การเข้าถึงของรัฐบาลผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เพิ่ม มุ่งเน้นในการสร้างความม่ันใจในการให้บริการนั นเป็นวิธี
ที่ง่ายที่สุด เป็นมิตรและมีประสิทธิภาพส าหรับประชาชน 

3. การปกป้องความเป็นส่วนตัว การน าเทคโนโลยีบัญชีที่ปลอดภัยแบบจ าลองการให้ความยินยอมและ
ยุทธวิธีการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ใหม่มาใช้เพื่อลดภัยคุกคามความเป็นส่วนตัวที่เกิดขึ นใหม่ 

4. Technology Enablers ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือวิเคราะห์ล่าสุด , คลาวด์คอมพิวติ งและเครื่องมือ
เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อปรับปรุงความสามารถในการให้บริการ 

5. วัฒนธรรมของพนักงานบริการ การจัดตั งวิธีการใหม่ของการสรรหาการจัดระเบียบและการพัฒนาอย่าง
มืออาชีพที่มุ่งเน้นการบริการ 

6. Fostering Solution - Oriented Innovation ปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมโดยการรวบรวม
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายเพื่อสร้างต้นแบบและขยายแนวคิดใหม่ที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นหลัก 

7. การท างานร่วมกันของรัฐบาล บทบาทการพัฒนาของรัฐบาลจากผู้ให้บริการแบบเชิงรุกไปจนถึงการ
ท างานร่วมกันและอ านวยความสะดวก 

8. ผลลัพธ์จากการออกแบบการเปลี่ยนแปลงการมุ่งเน้นการให้บริการจากปัจจัยการผลิตกิจกรรมและ
ผลลัพธ์ต่อผลลัพธ์ ท าให้บริการมีผลกระทบและมีความหมายมากขึ นส าหรับลูกค้า  
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  E-government คือ การประยุกต์ใช้เครื่องมือรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของ
ภาครัฐได้หลายวิธี 
  การลดต้นทุน หน่ึงในการใช้งานที่ส าคัญที่สุดของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในรัฐบาลคือ
การลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพ การให้บริการภาครัฐแบบออนไลน์สามารถลดค่าใช้จ่ายในการให้บริการแก่ประชาชน
และธุรกิจอย่างมากเม่ือเทียบกับรูปแบบการให้บริการแบบดั งเดิมจากหน่วยงานของรัฐ 
  การปรับปรุงการส่งมอบบริการ ตามเนื อผ้าบริการของรัฐมีให้ผ่านทางหน่วยงานของรัฐที่เปิดให้บริการใน
ระหว่างวันและอาจจะห้าวันต่อสัปดาห์และต้องการให้ประชาชนเดินทางไปยังส านักงานเหล่านั นและรอเข้าแถวเพื่อด าเนิน
ธุรกิจหรือรับบริการที่พวกเขามีคุณสมบัติ กระบวนการแบบดั งเดิมนี มักใช้เวลานานมากและน าไปสู่ความไม่พอใจของประชาชน
และธุรกิจเน่ืองจากเวลาและความไม่สะดวกของกระบวนการท าธุรกรรม 
  การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ รัฐบาลทั่วเอเชียมุ่งเน้นไปที่การบรรลุอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจใน
ระดับสูงเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน ซ่ึงรวมถึงการแข่งขันเพื่อการลงทุนโดยตรงจากบริษัทต่างประเทศที่สามารถ
สร้างงานในเศรษฐกิจภายในประเทศ ในบริบทนี รัฐบาลหลายประเทศได้สร้างแรงจูงใจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยีช่วยให้รัฐบาลสามารถสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ได้รับการปรับปรุงโดยลดความซับซ้อน
และลดความสัมพันธ์กับธุรกิจและลดขั นตอนที่จ าเป็นในการปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านกฎระเบียบ 
  การปรับปรุงการบริหารรัฐกิจ เพื่อให้รัฐบาลสามารถให้บริการและการควบคุมทางการตลาดรัฐบาลรักษา
ระบบภายในขนาดใหญ่ส าหรับการจัดการด้านการเงินของรัฐบาลส าหรับการบริหารงานบุคคลและการจ่ายเงินเดือนและ
ส าหรับการบริหารอาคารและการจัดซื อ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สามารถท าหน้าที่บริหารได้อย่างคล่องตัวลดค่าใช้จ่ายปรับปรุง
การบริการและปรับปรุงประสิทธิภาพ 
  การปรับปรุงการมีส่วนร่วมและการมีส่วนร่วมของประชาชน รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และ“ E-Governance” 
เพิ่มความสามารถของรัฐบาลในการสื่อสารและปรึกษากับประชาชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและ
โทรศัพท์มือถือ ซ่ึงอาจเก่ียวข้องกับการส ารวจออนไลน์การให้ค าปรึกษาออนไลน์การติดตั งพลเมืองออนไลน์ตัวเลือก
ข้อเสนอแนะในเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตของรัฐบาลรวมถึงการลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์  ดังนั น ICT สามารถปรับปรุงการสื่อสาร
ภาครัฐในสองทิศทาง จากรัฐบาลถึงประชาชนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประชาชนสู่รัฐบาล 
  การปรับปรุงความโปร่งใสของรัฐบาลและความรับผิดชอบ  หน่ึงในการมีส่วนร่วมที่ส าคัญของรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์สามารถท าให้รัฐบาลดีขึ นได้คือการปรับปรุงความโปร่งใสของกระบวนการตัดสินใจของรัฐบาลโดยการเข้าถึ ง
ข้อมูล สิ่งนี เก่ียวข้องกับการเผยแพร่การโต้วาทีและการตัดสินใจของรัฐบาลออนไลน์การถ่ายทอดสดการโต้วาทีทางกฎหมาย
ผ่านทางอินเทอร์เน็ตการเผยแพร่และการจัดการข้อมูลทางการเงินออนไลน์และให้ความโปร่งใสในการจ้างงานของรัฐบาลและ
การตัดสินใจในการจัดซื อจัดจ้าง 
  การลดการคอร์รัปชั่น จากข้อมูลของสหประชาชาติการให้บริการภาครัฐออนไลน์ช่วยลดโอกาสส าหรับ
บุคคลในรัฐบาลในการใช้ต าแหน่งของพวกเขาในการรับสินบนที่แน่นอนจากประชาชนและธุรกิจ 
  รูปแบบของ E-government ประกอบด้วย 
  Government to Citizen (G2C) เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์แบบสองทางระหว่างรัฐบาลและประชาชน 
ผ่าน E-Government G2C ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการของรัฐบาลได้ทันทีสะดวกจากทุกที่ด้วยการใช้
หลายช่องทางและด้วย ICT ที่ให้บริการฐานข้อมูลทั่วไปและที่สอดคล้องกันในทุกช่องทาง (รวมถึงตัวบุคคลโทรศัพท์และ
อินเทอร์เน็ต) รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อนุญาตให้องค์กรสาธารณะแจ้งประชาชนเก่ียวกับนโยบายโปรแกรมและประสิทธิภาพ
รวมถึงการให้บริการที่ดีขึ น การบริการที่ดีขึ นรวมถึงการพัฒนาศูนย์บริการแบบครบวงจรที่ประชาชนสามารถรับบริการภาครัฐ
ที่หลากหลายในที่เดียว ศูนย์เหล่านี และรายการเทียบเท่าออนไลน์ของพวกเขาอ านวยความสะดวกด้วยระบบไอซีทีครบวงจรซ่ึง
เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการรวมบริการ 
  Government to Business (G2B) ประกอบด้วยการปฏิสัมพันธ์ทางอิเล็กทรอนิกส์สองทางระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชน โอกาสในการท าธุรกรรมออนไลน์กับรัฐบาลสามารถลดโอกาสในการทุจริตและลดความซับซ้อนและ
ประสานงานกระบวนการก ากับดูแล จึงช่วยให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้มากขึ นในระดับประเทศและระดับสากล เช่นเดียวกับ
ธุรกรรม G2C น่ีเป็นกระบวนการสองทาง ในอีกด้านหน่ึงเครื่องมือรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้รัฐบาลสามารถสื่อสารนโยบาย
ระเบียบและกระบวนการต่าง ๆ ให้กับภาคธุรกิจได้ดีขึ น รวมถึงการให้บริการที่ดีขึ นผ่านอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี
โทรศัพท์มือถือ ไอซีทียังช่วยให้รัฐบาลสามารถให้บริการแบบครบวงจรกับธุรกิจโดยท าให้แผนกต่าง  ๆ และเอเจนซ่ีท างาน
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ร่วมกันได้ง่ายขึ นผ่านศูนย์บริการแบบครบวงจรหรือรวมเว็บไซต์แบบครบวงจรและศูนย์บริการ ช่องทางรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถสื่อสารและมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐได้ดีขึ นเก่ียวกับกฎหมายที่เสนอและนโยบายที่เสนอรวมทั งให้
ค าแนะน าบริการเฉพาะการปรับปรุงกฎระเบียบ 
  Government to Government (G2G) รัฐบาลมักขึ นอยู่กับหลายแผนกและหลายระดับของรัฐบาลเพื่อให้
บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและจัดสรรความรับผิดชอบ ในการส่งเสริมการให้บริการประชาชนเป็นศูนย์กลางจุดเชื่อมต่อกับ
รัฐบาลมักเป็นเป้าหมายสูงสุดซ่ึงจ าเป็นต้องมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและหน่วยงานของรัฐที่แตกต่างกัน การใช้ ICT 
ส าหรับธุรกรรม G2G อ านวยความสะดวกในการแบ่งปันฐานข้อมูลเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลและระบบบริการเบ็ดเสร็จครบ
วงจร G2G สามารถเป็นแนวนอนหรือแนวตั งได้ตามธรรมชาติ “Horizontal G2G” ซ่ึงเก่ียวข้องกับการท างานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานรัฐบาลหลาย ๆ  แห่ง โดยใช้เครื่องมือรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเปิดใช้งานกิจกรรมความร่วมมือ ตัวอย่างคือการใช้ 
ICT เพื่ออ านวยความสะดวกในการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐบาลที่จ าเป็นในการให้บริการจดทะเบียนธุรกิจแบบ
ออนไลน์ 
   
  Site visit (Museum Siam) การศึกษาดูงานภาคสนามได้ถูกก าหนดขึ นเพื่อศึกษาถึงแนวทางการเพิ่ม
ผลผลิตของหน่วยงานภาครัฐที่เกิดขึ นจริง ซ่ึงเดิม Museum Siam มีข้อจ ากัดในเรื่องของเงินทุนที่ได้รับจากรัฐบาล แต่เม่ือมี
การพัฒนารูปแบบการท างานแล้ว องค์กรสามารถด าเนินกิจการได้อย่างคล่องตัวและสามารถสร้างรายได้ได้มากขึ น จากการ
สร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ ในการหมุนเวียนนิทรรศการเพื่อน ามาจัดแสดงทั งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการปรับตัวเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของภาคประชาชนให้มีความทันสมัย ในการท าการตลาดเชิงรุกและการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการ
พัฒนาการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงถือว่าเป็นหน่วยงานต้นแบบที่ดีในการพัฒนาปรับปรุงศักยภาพขององค์กร 
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ส่วนที่ 2  ประโยชน์ที่ได้รับและการขยายผลจากการเข้าร่วมโครงการ  
 โปรดระบุประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ โดยแบ่งเป็น 

▪ ประโยชน์ต่อตนเอง  
ในการเข้าร่วมโครงการนั นมีประโยชน์ต่อตัวเองหลายประการ ประการแรกคือการได้รับความรู้ความเข้าใจในการ

พัฒนาการปรับปรุงประสิทธิภาพของการท างานของหน่วยงานภาครัฐด้วยเครื่องมือรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงทราบถึงรายละเอียด
หลักการพื นฐานในการพัฒนาการผลิตของหน่วยงานภาครัฐ ประการที่สองคือการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เข้าร่วมโครงการ
ท่านอ่ืน ๆ ประสบการณ์ที่แตกต่างกันสามารถสร้างแนวคิดการปรับปรุงอีกทั งสามารถเป็นตัวอย่างประเด็นปัญหาที่ผู้เข้าร่วม
โครงการท่านอ่ืนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสถานะการณ์ของตนเองได้ ประการที่สามคือการที่สามารถน าความรู้ไปถ่ายทอด
ให้ทีมงานและสามารถน าไปปรับปรุงรูปแบบการท างานของตนเองได้ อย่างเช่น สามารถน าหลักการของ 5S ไปใช้ร่วมกับ 5ส 
เดิมที่เราปฏิบัติอยู่เพื่อเป็นการสร้างอุปนิสัยที่ดีของตัวผู้ปฏิบัติงาน หรือการที่สามารถน าหลักการของ e-government ไปใช้
เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการประชาชน ก็เป็นเครื่องมือที่ท าให้เราสารถใช้ความคิดและความรู้เพื่อพัฒนาการท างานของ
ตัวเองได้ตลอดเวลา 

▪ ประโยชน์ต่อหน่วยงานต้นสังกัด  
ในส่วนของประโยชน์ที่เกิดขึ นต่อหน่วยงานต้นสังกัดนั นสามารถ เห็นได้ชัดจากการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่พนักงานสู่

พนักงานด้วยกัน ช่วยกระตุ้นให้พนักงานมีความต้องการอยากที่จะพัฒนารูปแบบการท างานของตนเองเพื่อส่งเสริมการท างาน
ขององค์กรในการให้บริการแก่ประชาชน ประโยชน์ต่อองค์กรอีกประการคือ การรับรู้ถึงแนวโน้มในการพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตขององค์กรระดับสากลว่ามีพัฒนาการไปในทิศทางใด หรือมีเทคโนโลยีหรือทฤษฎีการท างานใหม่เข้ามาเป็นเครื่องมือช่วย
ในการท างานอย่างไร รวมถึงประโยชน์ที่เกิดขึ นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรจากการพัฒนาศักยภาพการผลิตขององค์กร 
แต่สิ่งส าคัญอย่างหน่ึงคือ องค์กรต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดรูปแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

▪ ประโยชน์ต่อสายงานหรือวงการวิชาชีพในหัวข้อนั น ๆ  
ถึงแม้การประปานครหลวงจะเป็นองค์กรที่เก่ียวข้องกับการผลิตเป็นส่วนใหญ่ แต่การให้บริการประชาชนก็เป็นส่วน

ส าคัญอย่างหน่ึงที่องค์กรให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก ดังนั น ประโยชน์ที่เกิดขึ นในสายงานที่อยากจะกล่าวถึงคือในเรื่องของ 
Citizen-centered service ที่จะต้องเน้นความต้องการของประชาชนเป็นศูนย์กลาง องค์กรจึงพัฒนาประสิทธิภาพในการ
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ท างานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ตรงตามความต้องการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด และได้น าความพึงพอใจ
ของลูกค้ามาเป็นดัชนีชี วัดความส าเร็จในการให้บริการประชาชน เม่ือมีโอกาสได้น าความรู้มาถ่ายทอดให้ผู้ปฏิบัติงานทราบจึง
ท าให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงหลักการและเหตุผลในการวัดความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการและยังช่วยส ร้างความ
ตระหนักในการพัฒนาการให้บริการของตนเองและทีมงาน 

▪ กิจกรรมการขยายผลที่ได้ด าเนินการภายในระยะเวลา 60 วันนับจากวันสุดท้ายของโครงการ  
ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสบรรยายเนื อหาการเข้าร่วมโครงการให้กับทีมงานเข้าใจถึงบทบาทในการปรับปรุงและ

พัฒนาการผลิตของภาครัฐเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการขององค์กร รวมถึงให้พนักงานตระหนักถึงความส าคัญของ
การท างานของตนเอง ยิ่งไปกว่านั นผู้เข้าร่วมโครงการได้รับโอกาสในการให้น าเสนอเนื อหาโครงการต่อผู้บริหารระดับฝ่ายขึ นไป
ในการประชุมระดับนโยบาย 

 

 
  


