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Better Public Services
บริการสาธารณะตองเผชิญกับความทาทายที่ไมอาจคาดเดาเหตุการณและอนาคตที่ไมมีความแนนอน
โดยส ว นใหญ บริ ก ารสาธารณะถู ก ออกแบบขึ้ น มาก อ นการมี อิ น เทอร เ น็ ต จึ ง เป น เรื่ อ งเร ง ด ว นที่ จ ะต อ ง
ปรับเปลี่ยนบริการสาธารณะใหทันสมัยเพื่อการเปลี่ยนผานสูศตวรรษที่ 21 อีกทั้ง ปญหาทางเศรษฐกิจ ความ
ไมแนนอนของการออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร จํานวนประชากรผูสูงอายุ ความตองการของ
สาธารณะที่ไมจํากัด ลวนแลวแตเปนปจจัยที่ทําใหตองเรงพัฒนาบริการสาธารณะใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่
จะเกิดขึ้น

ปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการสาธารณะใหทันสมัยไดอยางไร
เทคโนโลยีดิจิทัลเปนหลักสําคัญในการเปลี่ยนรูปแบบการทํางานของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ
การทํางานที่ดีขึ้น โดยมุงเนนการจัดสรรทรัพยากรขององคกรไปที่การใหบริการ ซึ่งไมเพียงแตเปนการลด
การใชกระดาษและกระบวนการทํางานตาง ๆ เทานั้น แตยังเปนการทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา
บริการของหนวยงานใหดียิ่งขึ้น
หน ว ยงานภาครั ฐ ควรให ค วามสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นาบริ ก ารสาธารณะและการพั ฒ นาองค ก รดว ย
การประยุกตใชเทคโนโลยี เพื่อลดคาใชจายเบ็ดเตล็ด ลดกระบวนการทํางาน และปรับโครงสรางองคกร ซึ่งเปน
การสงเสริมใหเกิดการติดตอสื่อสารระหวางหนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาครัฐกับประชาชน อันจะเปน
ประโยชนตอทุกภาคสวนและกอใหเกิดความรวมมือกันในการพัฒนาบริการ ดังนั้น การเริ่มตนเจรจาหารือกัน
เปนสิ่งสําคัญเพื่อที่จะพัฒนาบริการใหตรงตอความตองการ อยางไรก็ตาม เพื่อใหไดผลลัพธที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด มีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานแบบเดิม ๆ ใหสอดคลองตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
พรอมทั้งควรใหความสําคัญกับเจาหนาที่ระดับปฏิบัติงาน เพราะเปนปจจัยสนับสนุนหลักที่สําคัญ
ทั้งนี้ ประชาชนสวนมากมีความกังวลกับคุณภาพของการใหบริการสาธารณะ ซึ่งถึงเวลาที่ตองเริ่มตั้ง
คํ า ถามกั บ แนวคิ ด ทางการเมื อ ง วั ต ถุ ป ระสงค ความมุ ง มั่ น ตั้ ง ใจ ของบริ ก ารสาธารณะป จ จุ บั น ว า เป น

สวัสดิการ ที่ดีพอแลวหรือยัง

ความทาทาย
อินเทอรเน็ตเขามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิต ทําใหผูบริโภคคุนเคยกับความยืดหยุน
และคุณคาตาง ๆ ที่อินเทอรเน็ตสามารถสงผานมาได ซึ่งจะเปนเรื่องที่ดี หากหนวยงานภาครัฐสามารถใชขอดี
ของอินเทอรเน็ตในการพัฒนาบริการสาธารณะที่สนองตอความตองการของประชาชนไดเชนเดียวกับภาคธุรกิจ
ระบบอินเตอรเน็ตของภาครัฐคอนขางลาสมัยเมื่อเปรียบเทียบกับภาคธุรกิจ แมวาหนวยงานรัฐหลาย ๆ
หนวยเริ่มมีการปรับตัวจากการใชกระดาษสูการทํางานดวยระบบคอมพิวเตอรมากขึ้น แตยังไมสามารถพัฒนา
ไปสูก ารใหบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพได
การใชประโยชนจากอินเทอรเน็ตในการบริการใหกับชุมชน การสรางตลาดออนไลน หรือการสราง
ระบบการจายเงินเพื่อรองรับธุรกรรม ลวนแลวแตเปนการใชทรัพยากรที่คุมคาของหนวยงานภาครัฐ ดังนั้น
หนวยงานภาครัฐควรทบทวนแนวคิดดานบริการสาธารณะในประเด็นของคุณคาที่เกิดขึ้น และเริ่มตั้งคําถามวา
เมื่อไร อยางไร เพื่อที่จะใหบริการสาธารณะเกิดประโยชนสูงสุด ลดระยะเวลา ลดกระบวนการ ลดตนทุน และ
มุงสรางกิจกรรมที่กอใหเกิดคุณคา อีกทั้งควรตระหนักวาการพัฒนาคุณคาการบริการสาธารณะในปจจุบัน
แตกตางจากอดีตมาก เพราะฉะนั้นควรดําเนินการอยางไร เพื่อใหไดมาซึ่งบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในยุคที่
ขับเคลื่อนดวยดิจิทัล

โอกาส
บริการสาธารณะกลายเปนบริการที่สามารถเขาถึงได และงายตอการใชสําหรับประชาชนในยุคดิจิทัล
บริษัทยักษใหญอยาง Amazon’s และ Google ลงทุนในการสรางความเชื่อมั่นของบริการสาธารณะเปนเงิน
จํานวนมาก รวมทั้งมาตรการรักษาความปลอดภัย และความเปนสวนตัวของขอมูล
เพื่อที่จะดําเนินการในลักษณะนี้ หนวยงานภาครัฐตองจัดหาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลใหเหมาะสมตอ
ศตวรรษที่ 21 เพื่อที่จะสนับสนุนการเปดเผยขอมูลและการทํางานรวมกัน และสามารถแลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางหนวยงานภาครัฐได ทั้งนี้ โครงสรางพื้นฐานกลางเปนประโยชนอยางมากตอเจาหนาที่รัฐและประชาชน
ทั่วไป ทั้งในดานของความโปรงใสในการทํางาน และการลดภาระงาน กระบวนการ หนาที่ ที่ซ้ําซอนได อีกทั้ง
จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาบริการ
การปฏิรปู หนวยงานภาครัฐในกรณีนี้ คือ การออกแบบใหมโดยมุงที่ผลลัพธแทนการมุงที่ทรัพยากรที่มี
อยู และใหความสําคัญในการพัฒนานโยบาย และกระบวนการที่จะเปนสวนชวยในการพัฒนาบริการ
การลดตนทุนตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ถือเปนความสําเร็จของการสรางมาตรฐานในการสรางบริการสาธารณะ
ที่จะสามารถตอยอดไดในอนาคต และสามารถรวบรวมการบริหารจัดการพื้นฐานตาง ๆ มาไวรวมกันไดใหเกิด
เป น โครงสร า งพื้ น ฐานหรื อ บริ ก ารดิ จิ ทั ล กลางสาธารณะ (a public community of shared digital
infrastructure and service) โดยใช แ นวคิ ด ของการต อ เลโก (Lego bricks) ที่ จ ะนํ า บริ ก ารต า ง ๆ เช น
Payment, Licensing, Registration ตาง ๆ มาวางบนโครงสรางพื้นฐานหรือบริการดิจิทัลกลางสาธารณะ

First Steps
ในการเริ่มดําเนินการปรับปรุงดังกลาว ตองเริ่มจากระบุและกําจัดความซ้ําซอนและตนทุนคาใชจายที่
ไม จํ าเป น ที่อยู ในภาครั ฐ ซึ่ งรวมถึ งหน า ที่ (functions) ระบบ (systems) กระบวนการ (processes) และ
โครงสรางองคกร (organisational structures)
องคกรภาครัฐตองเตรียมตัวสําหรับการแลกเปลี่ยนขอมูลและเทคโนโลยี โดยตองบริหารจัดการใหงาย และทํา
ใหเปนมาตรฐาน (standardise) และในการกําหนดมาตรฐาน (standardise) องคกรภาครัฐตองเปดกวาง
วิเคราะห และจัดระเบียบองคกรตนเองใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยคํานึงถึงความตองการของประชาชนและ
เจาหนาที่ผูใหบริการแกประชาชน (frontline employees)

รัฐบาลตอง …
1) STANDARDISE AND CONSUME แลกเปลี่ยนความเขาใจในขอมูลการดําเนินงานในปจจุบัน ความ
ตองการ บทบาท หนาที่ กระบวนการ ระบบ และตนทุนขององคกรภาครัฐ รวมถึงทดแทนความซับซอน
ดวยรูปแบบหรือมาตรฐานเดียวกัน (standardisation) และสม่ําเสมอ (consistency) เปดเผยขนาดของ
ความซ้ําซอนและไมมีประสิทธิภาพภายในองคกรและระหวางองคกร สรางโอกาสสําหรับบริการใหมๆ
และทําใหแนใจวาองคกรดําเนินการใชเทคโนโลยีของ shared ecosystems ซึ่งสนับสนุนใหการบริการ
สาธารณะดีขึ้นและยั่งยืนมากขึ้น
2) REFOCUS นํ า ความสามารถที่ มีร ว มกัน (common capabilities) มาใช (“Lego blocks”) เรงการ
ออกแบบและการสงมอบบริการใหมและบริการที่ปรับปรุงแลวไปสูการปฏิบัติ โดยคํานึงถึงประชาชนและ
เจาหนาที่ผูใหบริการแกประชาชน (frontline employees) แทนโครงสรางองคกรเดิม
3) EMPOWER ดําเนินการตามวิธีปฏิบัติ (practices) และหลักการ (principles) ซึ่งสงเสริมการปฏิวัติ
บริการสาธารณะของสหราชอาณาจักร ในบริบทของการเปลี่ยนแปลงที่คาดการณไมได (unpredictable
change) และความตองการที่เพิ่มขึ้น (increasing demand) โดยการลดคาใชจายอื่น ๆ และจัดสรรเงิน
ไปสูง านบริการ (frontline) มากขึ้น
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวไมงาย องคกรภาครัฐใหญและซับซอน การเปลี่ยนแปลงตองกระทําอยางระมัดระวัง
การพัฒนาจะไมสําเร็จหากทําในรูปแบบ “grand plan” จึงแนะนําใหเริ่มแบบเล็กๆ โดยเริ่มจากกลุมผูบุกเบิก
ที่ ป ระกอบด ว ยหน ว ยงานที่ ตองการเปลี่ย นแปลงตนเองใหมีป ระสิทธิภ าพมากขึ้น และตองการยายคุณคา
(Value) ไปสู frontline ซึ่งทําใหสามารถเห็นวาอะไรที่สําเร็จ มีปญหาอะไรเกิดขึ้น มีคุณคาอะไรเกิดขึ้น การ
เปลี่ยนผานไปสู “Lego government” และวิธีการดําเนินการตองการการเติบโต ทดสอบ และทําซ้ํา อีกทั้ง
การเปลี่ยนผานตองนําโดยองคกรภาครัฐที่มองเห็นโอกาสสําคัญที่อาจเกิดขึ้น

การปรับปรุงดังกลาวจะเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1) จําแนกความแตกตางระหวางการใหบริการ (frontline) กับการบริหารจัดการ (overheads) เพื่อใหเห็น
อยางชัดเจนวาตรงไหนที่สามารถปรับปรุงได
2) เผยแพร (Publish) ทุกอยางในรูปแบบดิจิทัล (a digital commons) เพื่อใหสามารถระบุและลดความ
ซ้ําซอนของคาใชจาย และกาวเขาสู “Lego government” ที่มีความรับผิดชอบและปรับตัวได
3) จัดทําดัชนีชี้วัดคุณคาของบริการสาธารณะ (Public Value Index) เพื่อใหสามารถเขาใจและติดตามวา
บริการที่ดีเปนอยางไร จากมุมมองของประชาชนและผูใหบริการ (frontline workers)
4) สงเสริมการเคลื่อนยายกิจกรรมขององคกรภาครัฐไปสูการใหบริการแกประชาชน (frontline) เพื่อทําให
มั่นใจวาทักษะที่ถูกตองอยูถูกที่ และสงเสริมผูใหบริการ (frontline workers) ในการพัฒนาบริการของรัฐ
5) คํานึงถึงเจาหนาที่และการใหบริการในชวงที่กําลังเปลี่ยนแปลง เพื่อใหเกิดการปฏิบัติตอเจาหนาที่ที่ถูก
ยกเลิกบทบาท หรือยายบทบาทจากการบริหารจัดการไปสูงานบริการ (frontline) ดวยความเห็นอกเห็นใจ
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