การมีสวนรวมของประชาชน:
ประสบการณและบทเรียนจากนานาประเทศ

1
F

F

ความคาดหวังของประชาชนที่เพิ่มขึ้นสงผลกระทบอยางมากตอการดําเนินงานของ
ภาครัฐในปจจุบัน เนื่องจากประชาชนเริ่มที่จะเปรียบเทียบการใหบริการภาครัฐกับภาคเอกชน และมี
ความตองการใหภาครัฐใหบริการที่ดี มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพเทียบเคียงกับภาคเอกชน ตลอดจนมี
ความคุ ม ค า กั บ เงิ นภาษี ที่เ สี ย ไป ที่ ผา นมาพบว า หน ว ยงานภาครั ฐ มั ก คิ ด เอาเองว า ประชาชน
ตองการอะไร และทําหนาที่เปนผูกําหนดและออกแบบรูปแบบการใหบริการตางๆ โดยปฎิบัติตอ
ประชาชนทุกคนอยางเทาเทียมกัน จึงเปนที่มาของการใหบริการรูปแบบเดียวกันสําหรับประชาชน
ทุก ๆ คน (One-size-fit-all services) ซึ่งเปนการมองขามธรรมชาติที่วาประชาชนแตละคนมีความ
ตองการ และความคาดหวังที่แตกตางกัน
จากการศึกษาองคกรที่ประสบความสําเร็จในดานการใหบริการตางๆ พบวา ปจจัยพื้นฐาน
สําคัญ 3 ประการที่จะชวยยกระดับคุณภาพการใหบริการตอประชาชน ประกอบดวย
1) การใหความสําคัญผูรับบริการเปนรายบุคคล (Personalized): การนําขอมูลเฉพาะตัว
ของผูเขารับบริการมาใช เพื่อนําเสนอการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ
เปนรายๆ เปนการสรางความรูสึกวาผูรับบริการไดรับการดูแลเปนพิเศษ อาทิ การบริการแจง
ปญหา 24 ชั่วโมงของนครชิคาโก สหรัฐอเมริกา หรือที่เรียกวา 311 โดยที่หนวยงาน 311 จะ
ติดตอกลับเพื่อรายงานผลการดําเนินงานแกไขปญหาที่ประชาชนแจงใหแกไข เชน ถนนเปน
หลุมบอ เปนตน
2) การใหความสะดวกในการรับบริการ (User-friendly): การใหบริการใดๆ นั้น ผูรับบริการ
จะสามารถติดตอรับบริการไดอยางสะดวก ซึ่งหมายถึงผูใหบริการจะตองเขาใจถึงพฤติกรรมของ
ผูรับบริการอยางดี และสามารถออกแบบชองทางการใหบริการตาง ๆ ที่อํานวยความสะดวกตอ
การรับบริการของกลุมผูรับบริการที่แตกตางกัน
3) การใหผูรับบริการมีสวนรวมในการออกแบบและปรับปรุงการใหบริการ (Interactive)
จะตองมีกลไกที่จะรับฟงความคิดเห็นของผูรับบริการในทุก ๆ ขั้นตอนอยางสม่ําเสมอ อาทิ การ
เริ่มใหบริการ การขยายผลการดําเนินงาน การปรับปรุงการดําเนินงาน เปนตน เพื่อที่จะนําไป
พัฒนาการใหบริการที่สอดคลองตอกลุมประชาชนตาง ๆ
1

เรียบเรียงผลจาก


การจัดประชุมนานาชาติดานการพัฒนาระบบราชการ หัวขอ “Enhancing Citizen Participation in Public
Governance” ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2551



การจัดการบรรยายหัวขอ Governing Forward: Government Trends Road Map โดย Mr. William D.
Eggers จากบริษัทดีลอยท ทูช โทมัตสุ ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2551



การเขารวมประชุม Multi-Country Study Mission on Public Governance หัวขอ “Improving Public
Service Delivery: Experiences and Challenges ณ ประเทศเกาหลี เมื่อวันที่ 14-16 ตุลาคม 2551
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ในการปรั บ ปรุ ง งานบริ ก ารให ต อบสนองต อ ความต อ งการที่ แ ท จ ริ ง ของประชาชนนั้ น
ภาครัฐสามารถนําเอากระบวนการออกแบบการใหบริการของภาคเอกชนมาประยุกตใชได ซึ่งในการ
ออกแบบดั ง กล า ว ก ารเข า ใจความต อ งการที่ แ ท จ ริ ง ของประชาชนผู รั บ บริ ก าร และการเป ด
U

โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมออกแบบและใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการใหบริการ
U

นับเปนจุดเริ่มตนสําคัญในการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการของภาครัฐ ซึ่งกระบวนการปรับปรุงการ
ใหบริการประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังนี้
1) การกําหนดสิ่งที่ประชาชนควรไดรับ (Define Experience) โดยในกระบวนการนี้จะตอง
ทําความเขาใจความตองการของประชาชนผูมารับบริการ และกําหนดประสบการณและสิ่งตางๆ
ที่ประชาชนควรจะไดรับ
2) การออกแบบการใหบริการ (Design Experience) โดยแบงกลุมของผูมารับบริการตาม
ลักษณะและชองทางการใหบริการ พรอมทั้งกําหนดแนวทางการปฎิบัติงานเพื่อใหประชาชน
ไดรับประสบการณตามที่ไดกําหนดไว
3) การดําเนินการใหบริการ (Deliver Experience)

เนื่องจากการใหบริการของภาครัฐมี

หลากหลาย และจํานวนเจาหนาที่ภาครัฐที่เปนผูใหบริการโดยตรงตอประชาชนมีจํานวนมาก
กระบวนการพัฒนาทักษะของเจาหนาที่จึงมีความสําคัญมาก ที่จะทําใหการบริการตาง ๆ โดย
เจาหนาที่ของรัฐแตละคนมีมาตรฐานเดียวกัน อันจะสงผลใหประชาชนไดรับประสบการณตาม
มาตรฐานที่ไดกําหนดไวทุก ๆ ครั้งที่ไดรับการบริการจากภาครัฐ
4) การวัดผลการดําเนินการใหบริการ (Measure Experience) การวัดผลการดําเนินงาน
เปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งในการชวยประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการพรอมๆ
กับประสิทธิภาพในการดําเนินงานเพื่อที่จะนําไปปรับปรุงกระบวนการการใหบริการใหดียิ่งขึ้น
แนวโนมและการเปลี่ยนแปลงของโลกกับการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
I. การสรางความเขมแข็งใหกับภาครัฐ (Inside-Out): Government 2.0 และ e-participation
U

Government 2.0 หรือ รัฐบาล 2.0 หมายถึงปรากฏการณที่ภาครัฐทั่วโลกไดนาํ เอา
เทคโนโลยี (web 2.0) มาใชเปนเครือ
่ งมือสําหรับการบริหารจัดการ มีเปาประสงคเพื่อใหการทํางาน
ของภาครัฐมีประสิทธิภาพ

และมีประสิทธิผลมากกวาเดิม

เปนการพัฒนาระบบบริการของภาครัฐใหมี

การเชื่อมตอเปนเครือขายระหวางหนวยงานตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวก และลดภาระของประชาชน
ในการเขามาติดตอกับภาครัฐ
UNPAN หรือ United Nations Public Administration Network ไดจัดทํารายงาน
เรื่อง From E-Government to Connected Governance ซึ่งเปนผลการสํารวจสถานะการ
พัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส หรือ eGovernment ของประเทศตางๆ ทั่วโลก ในป ค.ศ. 2008
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ในการใหคะแนน UN Global e-Government Readiness Index ไดจัดความสามารถ
ออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ Emerging -> Enhanced --> Interactive --> Transactional --> Connected
ระดับที่มีประสิทธิภาพดีทส
ี่ ุดคือ ระดับ connected ซึ่งเปนการเชื่อมโยงโครงสรางพื้นฐาน (ซอฟตแวร
และฮารดแวรในทุกระดับใหสามารถทํางานรวมกันได) ทั้งในแนวตั้ง/แนวดิง่ (ระหวางสวนกลาง สวน
ภูมิภาค

และสวนทองถิน
่ )

และแนวนอน/แนวราบ

(ระหวางหนวยงานตางๆ ระหวางรัฐ

เอกชน

สถาบันการศึกษา ประชาชน และระหวางผูมีสวนไดสวนเสียทัง้ หมด)
ตัวชี้วัดการมีสวนรวม (E-Participation Index) เปนหนึ่งในตัวชี้วัดที่ UN ใชเพื่อ
วัดระดับความสามารถและความสะดวกที่รัฐจะติดตอกับประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย โดยประเมิน
ความสําเร็จจาก

1)

ความมุงมั่นของผูบริหารในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกําหนด

นโยบายตางๆ และ 2) โครงสรางพื้นฐานตางๆ ที่เอื้อใหประชาชนมีชองทางแสดงความคิดเห็นและ
เสนอแนะแนวคิดไดแบบสองทาง (two-way communication)
ตัวอยางกิจกรรม
U

o The Connected Republic: คือปรากฎการณที่บริษัท Cisco's Internet Business
Solutions Group ไดพัฒนาขึ้น โดยไดจัดทําหนังสือปกขาวเรื่อง The Connected Republic
U

2.0(2007) เพื่อเปนแนวทางสําหรับภาครัฐใหสามารถสราง พัฒนาเครือขาย และเทคโนโลยีให
U

มีขีดความสามารถพรอมนําไปสูการเปลีย
่ นแปลงของภาครัฐในอนาคตได
(www.theconnectedrepublic.org)
HU

UH
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o สหภาพยุโรป: ไดพัฒนาเว็บไซต www.epractice.eu ขึ้น เพื่อเปนชองทางสําหรับการพบปะ
HU

UH

แลกเปลี่ยน และเรียนรู (meet -- > share -- > learn) ของผูป
 ฏิบัติงานในหนวยงานตางๆ
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี (อาทิ การพัฒนา one touch gov ในประเทศอังกฤษ) ตลอดจน เปน
เวทีสรางสรรคนวัตกรรมในการสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน

o สาธารณรัฐเกาหลี : Ministry of Public Administration and Security (MOPAS) ไดพัฒนา
U

ระบบขอเสนอแนะจากประชาชน (citizen’s idea suggestion system) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค
U

เพื่อ

1)

เปดใหประชาชนเสนอแนะแนวคิดเพื่อพัฒนาการใหบริการของรัฐผานทางชองทาง

ตางๆ อาทิ เว็บไซต (www.epeople.go.kr) แฟกซ และอีเมล 2) เสริมสรางวัฒนธรรม คานิยม
HU

UH

และทัศนคติเชิงบวก ในขณะที่ประชาชนรูสึกภูมิใจทีไ
่ ดมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงงาน
ของภาครัฐ ตัวขาราชการเองก็จะรูส
 ึกภูมิใจตอผลงานของตน ไมรูสึกเหมือนโดนจับผิดจากภาค
ประชาชน กอใหเกิดความรวมมืออยางจริงใจและความสําเร็จแบบ win-win และ 3) พัฒนา
รูปแบบการใหบริการภาครัฐใหทันสมัย

โปรงใส

และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้

รัฐบาลเกาหลีไดกระตุนและจูงใจใหประชาชนเขามามีสวนรวมโดยจะคัดเลือกและจัดสรร
สิ่งจูงใจใหกบ
ั ผูที่มีขอเสนอแนะที่ดี และนาสนใจ
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II. การเสริมสรางความเขมแข็งใหกับภาคสวนที่เกีย
่ วของ (Outside-in): การมีสวนรวมและ
U

การตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐโดยภาคสวนตางๆ
แนวคิดที่ปรากฏในหนังสือเรื่อง Ideas are free ของ Alan G. Robinson และ Wisdom of
ี วนไดสวนเสีย
Crowds ของ James Surowiecki เปนการกระตุนใหบุคลากรในภาครัฐ และประชาชนผูมส
กับงานบริการของรัฐแสดงไดมโี อกาสความคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน
และการใหบริการของภาครัฐใหดียงิ่ ๆ ขึน
้ ไป

ดวยเหตุนี้ ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ จึงเปนเครือขายที่สําคัญของภาครัฐ
ขอเสนอแนะและความเห็นตางๆ ที่ไดมาอาจนําไปสูการพัฒนานวัตกรรมในภาครัฐดังที่ Mr. William D.
Eggers ไดกลาววา การสรางเครือขายการดําเนินการ (Network) เปนการเปดกวางใหภาคสวน
ตางๆ เขามามีสวนรวมในการพัฒนานวัตกรรม (Open

Source)

เปนการนําประชาชนรวมทั้งองคกร

ภายนอกมารวมในการพัฒนาแนวคิดใหม ๆ กับภาครัฐเพื่อนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม ตลอดจนการมี
สวนรวมในการทดสอบนวัตกรรมที่ไดพัฒนาขึ้นดวย โดยมีจุดเดนคือภาครัฐเปนเพียงผูคัดเลือก และ
นํ า เอานวั ต กรรมที่ คิ ด ว า เหมาะสมกั บ บริ บ ทไปใช หรื อ นํ า ไปผสมผสานกั น โดยมี ป ระชาชนเป นผู อ ยู
เบื้องหลังความสําเร็จดังกลาว

External
partners

Citizens
report a
number of
problems

In-source ideas
• Idea scouts
• Network partners
• Open networks

Citizen input is
necessary if new
ideas are to
succeed

Predict ideas worth
pursuing
• Prediction
markets
• Aggregation
mechanisms

External
partners, citizens
and employees
can be engaged
in selecting ideas

Engage the creativity
and specialized skills
of a range of provide
Build citizen
networks
• Discovery studios
• Social networks
• Citizen-innovators

Citizens know
what they want
but may not be
able to articulate it
clearly

Source: Deloitte Touche Tomatsu
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Look for solutions
that meet
unconscious needs
of your customers

Create a learning
organization
• Mechanisms to collect
reactions
• Timely access to wide
knowledge base

Middle and senior
managers should not
be insulated from
citizen reactions

ตัวอยางกิจกรรม
U

o สหรัฐอเมริกา: www.FedSpending.org สรางขึ้นโดยกลุมคนที่เรียกตัวเองวาเปนผูตรวจสอบ
HU

UH

หนวยงานดานการบริหารจัดการและงบประมาณของสหรัฐฯ

เปนเว็บไซตทช
ี่ วยใหประชาชน

ทราบวามีการใชจายงบประมาณอยางไร โดยรัฐบาลสหรัฐฯ เองไมมีสวนเกี่ยวของกับการจัดทํา
เว็บดังกลาว

o นิวซีแลนด:

ประชาชนสามารถติดตามไดวาผูแทนที่ไดรับการเลือกตั้งเขาไปในสภากําลังทํา

อะไรผานเว็บไซต www.TheyWorkForYou.co.nz นอกจากนี้ ไดมีการสงเสริมการมีสวนรวม
HU

UH

ทางออนไลนอยางตอเนื่อง เชน ตํารวจไดเปดโอกาสใหประชาชนรางกฎหมายฉบับใหม ซึ่ง
ทางหนวยงานก็ไดยอมรับวาการไดความเห็นจากประชาชนผานเว็บ (ParticipatioNZ wiki) ทํา
U

ใหรางกฎหมายฉบับใหมมค
ี วามสมบูรณกวาวิธีเดิมที่เคยทํามา
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o สหราชอาณาจักร: ขอมูลที่เกี่ยวของกับรัฐสภาทั้งหมดไดมีการรวบรวมไวใหประชาชนสามารถ
เขาติตตามขอมูลไดวาผูแทนของพวกเขาไดดําเนินการใดๆ ไปแลวบางและมีความกาวหนาใน
การดําเนินการอยางไร ทางเว็บไซต http://www.theyworkforyou.com/
HU

-------------------------แหลงขอมูล
wiki.participation.e.govt.nz
U

www.cisco.com
HU

U

www.deloitte.com
HU

UH

www.epeople.go.kr
HU

UH

www.fedspending.org
HU

U

www.ibm.com
HU

UH

www.theconnectedrepublic.org
HU

UH

www.theyworkforyou.com
HU

U

www.theyworkforyou.co.nz
HU

U

-------------------------------------
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