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ส่วนที่ 1  เนื้อหา/องค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ 
  Development of Public-sector Productivity Specialist เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการหารือ
เกี่ยวกับความส าคัญในการเพิ่มผลผลิตของหน่วยงานภาครัฐ และเข้าใจถึงบทบาทของผู้เช่ียวชาญด้านการเพิ่มผลผลิตในการ
สนับสนุนความคิดริเริ่มในการปรับปรุงองค์กรภาครัฐ โดยการให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกส่งผู้แทนเข้าร่วมการอบรมการ
พัฒนาทักษะและความสามารถท่ีจ าเป็นเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและผลิตผลของภาครัฐได้อย่างต่อเนื่อง ส าหรับวิสัยทัศน์ใน
การจัดอบรมครั้งนี้ ครอบคลุมถึงการน านวัตกรรมมาพัฒนาการเติบโตของผลผลิตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกผ่านการเพิ่มผลิตภาพ 

 
รูปที่ 1 Introduction of Resource Persons and Participants 

นอกจากนี้ การน าแนวทางการพัฒนาของผู้เช่ียวชาญด้านการเพิ่มผลผลิตของภาครัฐภายในกรอบการท างาน
ด้านการเพิ่มผลผลิตของภาครัฐของ APO สามารถอธิบายแนวคิดโดยรวมของ APO Public-sector Productivity Framework  
ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้มีความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับหลักการส าคัญส าหรับการบรรลุผลผลิตของภาครัฐ และใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงจาก
องค์การไม่แสวงหาผลก าไร ที่มุ่งปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของภาครัฐ โดยมีเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของแต่ละหัวข้อในการ
อบรม ดังนี ้
  



 
 

บทท่ี 1: Role of the Public Sector and Global Trends in Improving Productivity 
บทบาทของภาครัฐและแนวโน้มระดับโลกในการปรับปรุงผลิตภาพ โดย Dr. Shin Kim 

ในหัวข้อนี้เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดของผลผลิต ธรรมาภิบาล และภาครัฐ ว่ามี
ความเกี่ยวข้องกันอย่างไร เรียนรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของการบริหารราชการแบบเก่าไปสู่การจัดการภาครัฐแบบใหม่  การบริการ
สาธารณะแบบใหม่ และการวิเคราะห์บทบาทของภาครัฐในการพัฒนาผลิตภาพบริการสาธารณะ โดยมีจุดประสงค์เพื่อการ
พัฒนาการบริการสาธารณะที่ดีที่สุดให้แก่ประชาชน โดยการสร้างงานและผลักดันสังคมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ในการสร้าง
ประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชน 

 
รูปที่ 2 Role of the Public Sector and Global Trends in Improving Productivity 

บทท่ี 2: Public-sector Leadership 
ความเป็นผู้น าภาครัฐ โดย Dr. D. Brian Marson 

หัวข้อนี้จะอธิบายความหมายและความแตกต่างของการเป็นผู้น าและการจัดการในภาครัฐ วิเคราะห์ว่าแนวคิด
ทั้งสองนี้สามารถน ามาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างไร เข้าใจบทบาท คุณค่า 
และสมรรถนะของการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงภาวะผู้น าผ่านแนวคิดของผู้น าจากประเทศต่าง ๆ เพื่อเป็น
กรอบแนวทางส าหรับผู้เข้าร่วมในการวางแผน การพัฒนา การปรับปรุงความสามารถในการจัดการ และความเป็นผู้น าของตนเอง
ได้ โดยสามารถระบุบทบาทเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญของผู้น าภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนความรู้ ทักษะ แล ะค่านิยมที่จ าเป็น
ส าหรับผู้บริหาร ผู้น าขององค์กรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถด าเนินการตามขั้นตอนเพื่อพัฒนานวัตกรรมสู่ความส าเร็จ
ภายในองค์กรของตน สามารถใช้การประเมินตนเอง และการประเมินระดับองค์กร เพื่อประเมินความสามารถในการเป็นผู้น า และ
สามารถในการพัฒนาแผนการพัฒนาความเป็นผู้น าส าหรับตนเอง และส าหรับองค์กรของตนได้ โดยอ้างอิงจากการวิจัยความเป็น
ผู้น าของภาครัฐและแนวทางปฏิบัติที่ดีท่ีสุด 



 
 

 
รูปที่ 3 Public-sector Leadership 

บทที่ 3: Citizen-centered Service and Opportunities for Improving Public Service Delivery in the New Normal  
บ ริการที่ มี ประชาชน เป็นศู นย์กลางและโอกาสในการป รับป รุงการให้บ ริการสาธารณ ะในยุค  New Normal  
โดย Dr. D. Brian Marson 

บทเรียนนี้จะช่วยให้สามารถวัดผลและปรับปรุงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อบริการของรัฐ และท าความ
เข้าใจกับนวัตกรรมที่มี เป้าหมายเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของประชาชน และภาคธุรกิจต่อการให้บริการสาธารณะ โดยมีการ
ยกตัวอย่างของประเทศในภูมิภาค ได้แก่ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ และแคนาดา ในการวัดและปรับปรุงความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการของรัฐบาลทั้งในระดับชาติและระดับโครงการ นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นถึงโอกาสในการปรับปรุงการ
ให้บริการในยุค New Normal เช่น นวัตกรรมการบริการภาครัฐที่น ามาใช้ในช่วงที่เกิดโรคระบาด เป็นต้น โดยมีการอธิบายถึง
ประเด็น ดังนี ้

- แนวคิดการบริการประชาชนเป็นศูนย์กลางข้ันพ้ืนฐานและการประยุกต์ใช้ในยุค New Normal 
- เข้าใจความต้องการและความท้าทายของการน าบริการเบ็ดเสร็จแบบครบวงจรไปใช้ 
- การน าเครื่องมือและเทคนิคการจัดการเพื่อวัดและปรับปรุงความพึงพอใจในการให้บริการในองค์กรภาครัฐ 
- เลือกเครื่องมือและเทคนิคท่ีเหมาะสมในการส ารวจ วิเคราะห์ข้อมูล และปรับปรุงล าดับความส าคัญ 
- การท าความเข้าใจและปรับปรุงความพึงพอใจในการให้บริการ ความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่  และความ

ไว้วางใจกับสาธารณชน 



 
 

 
รูปที่ 4 Citizen-centered Service and Opportunities for Improving Public Service Delivery in the New Normal 

บทท่ี 4: Performance Management  
การจัดการประสิทธิภาพ โดย Dr. Shin Kim 

เป็นการเจาะลึกถึงการจัดการผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับผลผลิต และความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ เริ่มต้น
จากการทบทวนความรับผิดชอบต่อสาธารณะไปจนถึงการอภปิรายประเด็นส าคัญของการจัดการผลการปฏิบัติงาน นอกจากน้ียังได้
เรียนรู้กรอบการท างานเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานในภาครัฐ  โดยการวัดประสิทธิภาพผลผลิตนั้น สามารถ
ประเมินผลหรือตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ สามารถควบคุม และรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา 
การจัดสรรงบประมาณ การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ 
ซึ่งเป็นหน่ึงในเครื่องมือส าคัญในการบริหารจัดการประสิทธิภาพการบริการสาธารณะทั้งในส่วนของคุณภาพ และปริมาณ 

 
รูปที่ 5 Performance Management 

 

  



 
 

บทท่ี 5: Development of Productivity Improvement Plans 
การพัฒนาแผนพัฒนาการเพ่ิมผลผลิต โดย Dr. D. Brian Marson 

ได้เรียนรู้วิธีสร้างแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพส าหรับองค์กรภาครัฐ การประเมินประสิทธิภาพพื้นฐานส าหรับ
องค์กรของตนเอง และการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถเลือกส่วนประกอบของแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพ การประเมิน
ประสิทธิภาพปัจจุบันขององค์กรโดยใช้ตัวบ่งช้ีหลัก และการระบุล าดับความส าคัญของการปรับปรุงประสิทธิภาพแผนการพัฒนา
ก่อนจะถูกน าไปใช้ โดยผ่านการเรียนรู้วิธีสร้าง Productivity and Innovation Improvement Plan ส าหรับองค์กรสาธารณะ 
การประเมินความพร้อมขององค์กร เข้าใจองค์ประกอบพื้นฐานของแผนการปรับปรุง การก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนส าหรับ
แผนการปรับปรุง การด าเนินการตามแผนปรับปรุงขององค์กร การติดตาม การวัดผลจริงเทียบกับประสิทธิภาพ และผลลัพธ์ที่
ก าหนดไว้ตามแผน 

 
รูปที่ 6 Development of Productivity Improvement Plans 

บทท่ี 6: Measuring Public-sector Productivity 
การวัดผลผลิตภาครัฐ โดย Arnel D. Abanto 

เข้าใจความหมาย และความส าคัญของการวัดผลผลิตในภาครัฐ ซึ่งช่วยระบุข้อควรพิจารณาที่ส าคัญในการ
ประเมินผลผลิตภาครัฐ รวมถึงการใช้วิธีการที่เหมาะสม และอธิบายข้อมูลที่มีประสิทธิภาพที่เป็นประโยชน์ส าหรับนโยบาย  
การตัดสินใจ และการด าเนินการปรับปรุง การวัดประสิทธิภาพสามารถท าใหเ้ห็นภาพกว้างเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทรัพยากรที่ใช้
ในการผลิตให้เหมาะสม การศึกษาแนวโน้มในระยะยาวเพื่อศึกษาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบาย โดยขั้นตอนในการวัดการ
เพิ่มผลผลิตของภาครัฐนั้นส าคัญมาก เพราะเป็นตัวช้ีวัดในการแสดงถึงปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงของ input output และ 
productivity โดยการเปลี่ยนแปลงในดัชนีผลผลิตแสดงให้เห็นว่าผลผลิตทั้งหมดเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเทียบกับ input 
นอกจากน้ีผู้ประเมินต้องมีความเข้าใจในข้อมูล และสูตรการค านวณอย่างแม่นย า 



 
 

 
รูปที่ 7 Measuring Public-sector Productivity 

บทท่ี 7: Change Management in the Public Sector 
การบริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐ โดย Dr. D. Brian Marson 

เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎี และแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการการเปลี่ยนแปลงกับภาครัฐ ผ่านการศึกษากรณีศึกษา
ตัวอย่าง และการอภิปราย โดยมุ่งเน้นกระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลง ข้ันตอนท่ีจ าเป็น และวิธีการเอาชนะความท้าทายที่พบ
ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถอธิบายขั้นตอนส าคัญในกระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
ชัดเจน ระบุคุณลักษณะที่ส าคัญของผู้น าที่มีประสิทธิภาพต่อการริเริ่มการเปลี่ยนแปลงในภาครัฐ และสามารถพัฒนาแผนงานที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อจัดการต่อการเปลี่ยนแปลง เมื่อได้เริ่มด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพภายในองค์กรของตนไปตามขั้นตอน  
ดังตัวอย่างความส าเร็จของประเทศแคนนาดาที่ใช้ KOTTER’s Eight Step Model ในการประเมินและวางแผนจัดการต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

 
รูปที่ 8 Change Management in the Public Sector 



 
 

บทท่ี 8: Approaches for Improving Organizational Productivity  
แนวทางการปรับปรุงผลิตภาพขององค์กร โดย Magdalena L. Mendoza 

บทเรียนนี้มุ่งเน้นสาระส าคัญ แนวทาง เครื่องมือ และเทคนิคเชิงปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงผลิตภาพโดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้ทรัพยากร และการด าเนินงานขององค์กรภาครัฐ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่คาดหวัง โดยมุ่งเน้นให้
ภาครัฐมีการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการขจัดของเสีย หรือการท าให้เกิดของเสียน้อยท่ีสุด เพื่อลดต้นทุน  
โดยการท าความเข้าใจกับแนวคิด และค าจ ากัดความของประสิทธิภาพการท างานขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงแนวทางต่าง ๆ ในการเอาชนะ
ปัญหาการเพิ่มผลผลิตขององค์กรภาครัฐ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือ และเทคนิคการจัดการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ท างานขององค์กรภาครัฐ และเลือกใช้เครื่องมือ และเทคนิคที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาด้านประสิทธิภาพและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
รูปที่ 9 Approaches for Improving Organizational Productivity 

บทท่ี 9: Regulatory Reform 
การปฏิรูปกฎระเบียบ โดย Dr. Shin Kim 

บทเรียนนี้จะช่วยให้เข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการปฏิรูปกฎระเบียบและเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุง
กฎระเบียบและการท างานของภาครัฐ เพื่อน าไปสู่ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  

 
รูปที่ 10 Regulatory Reform 



 
 

บทท่ี 10: e-Government 
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดย Dr. Shin Kim 

ในบทเรียนนี้ ได้เรียนรู้ว่าการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โปรแกรม กฎระเบียบ และบริการของภาครัฐได้อย่างไร อีกท้ังยังสามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงความโปร่งใสใน
การตัดสินใจและการด าเนินงานของภาครัฐ ส่งผลให้ช่วยลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริต นอกจากนี้ยังแบ่งปัน และเรียนรู้แนวทาง
ปฏิบัติที่ดีในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั่วทั้งภาครัฐผ่านการน าเสนอกรณีต่าง ๆ และหารือเกี่ยวกับวิธีสร้าง และ
การด าเนินการตามแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต และได้รับความไว้วางใจจาก
ประชาชน 

 
รูปที่ 11 e-Government 

ส่วนที่ 2  ประโยชน์ที่ได้รับและการขยายผลจากการเข้าร่วมโครงการ  

 โปรดระบุประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ โดยแบ่งเป็น 

 ประโยชน์ต่อตนเอง 
การอบรมครั้งนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวผู้รับการอบรมในด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการเพิ่ม

ผลผลิตภาครัฐโดยใช้องค์ความรู้ เครื่องมือ และเทคนิคเชิงปฏิบัติต่าง ๆ เช่น การพัฒนาแผนพัฒนาการเพิ่มผลผลิต การก าหนด

เป้าหมายที่ชัดเจน และก าหนดตัวช้ีวัดที่ใช้ในการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน รวมถึงการวัดผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อน าไปสู่โอกาสในการปรับปรุงการให้บริการ นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบกา รณ์กับ

ผู้เข้าร่วมการอบรมจากประเทศต่าง ๆ ท าให้ได้รับแนวคิดที่หลากหลายแตกต่างกันตามศักยภาพของแต่ละประเทศ และสามารถ

น ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการท างานท่ีเกี่ยวข้องได้ 

 ประโยชน์ต่อหน่วยงานต้นสังกัด  
สามารน าองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมมาถ่ายทอดให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตภาครัฐ การวัดผลผลิตภาครัฐ และการวัดผลความพึ่งพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อน า

ผลที่ได้ไปใช้พัฒนาปรับปรุงการให้บริการ เป็นต้น ส่งผลให้บุคลากรภายในหน่วยงานเกิดความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึง



 
 

ความส าคัญในการมุ่งเน้นที่จะพัฒนางานบริการให้ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการน า

ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนกับผู้เข้าร่วมโครงการจากประเทศต่าง ๆ  ทั้งในด้านการปรับปรุงการให้บริการภาครัฐ และด้านอ่ืน ๆ 

ซึ่งมีความหลากหลายแตกต่างกันไป มาถ่ายทอดให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการปรับปรุงการปฏิบัติ

ราชการให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

 ประโยชน์ต่อสายงานหรือวงการวิชาชีพในหัวข้อนั้น ๆ  
ด้วยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มีภารกิจที่ส าคัญเกี่ยวกับการสร้างความยั่งยืนด้าน

พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานของประเทศเพื่อให้เกิดการผลิตและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผู้รับบริการและผู้ส่วนได้ส่วนเสียในภาพกว้าง ทั้งประชาชนทั่วไป บริษัทเอกชน และภาครัฐ เป็นต้น ดังนั้น องค์ความรู้
ที่ได้จากการอบรมในครั้งน้ีจึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินงานตามภารกิจเป็นอย่างมาก เช่น การจัดการประสิทธิภาพ (Performance 
Management) เป็นหัวข้อที่มุ่งเน้นการจัดการผลผลิตที่เกิดขึ้น และความรับผิดชอบต่อสาธารณะจากการด าเนินการ โดยต้องค านึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการในเชิงลบ พร้อมทั้งหาแนวทางการป้องกันแก้ไข และปรับปรุงกระบวนการท างาน โดยมี
จุดมุ่งหมายในการเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้องค์กรเกิดภาพลักษณ์ที่ดีในการรับผิดชอบต่อการด าเนินงานที่ส่งผล
กระทบเชิงลบต่อสังคม และบริการที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและโอกาสในการปรับปรุงการให้บริการสาธารณะในยุค  
New Normal (Citizen – centered Service and Opportunities for Improving Public Service Delivery in the New 
Normal) มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจ าเป็นต้องมีการวัดผลความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้สว่นเสยี ผลที่ได้จะสามารถสะท้อนให้เหน็ถึงประสทิธิภาพการให้บรกิารของภาครฐั และน ามาใช้ประกอบ
ในการพัฒนาปรับปรุงงานบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตรงตามความต้องการผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย อีกท้ังเป็นการช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ ประชาชน ภาครัฐ และเอกชน 

 กิจกรรมการขยายผลที่ได้ด าเนินการภายในระยะเวลา 60 วันนับจากวันสุดท้ายของโครงการ  
(กิจกรรม เช่น การฝึกอบรมภายในหน่วยงาน การบรรยายให้กับทีมงาน บทความที่ลงจดหมายข่าวใน

หน่วยงาน เป็นต้น โดยสรุปรายละเอียดกิจกรรม พร้อมภาพประกอบ และใบลงช่ือผู้ร่วมกิจกรรม)  

ผู้เข้าร่วมอบรมได้จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน เพื่อให้เกิด

ความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดการเพิ่มผลผลิตภาครัฐ ส่งผลให้ทีมงานสามารถน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการท างานให้มี

ประสิทธิภาพ และให้ความส าคัญต่อการพัฒนาการท างานเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนจนส่งผลให้เกิด

ความพึงพอใจสูงยิ่งขึ้น 

 

  



 
 

ส่วนที่ 3 เอกสารแนบ  

 

 

 


