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เมื่อตนเดือนเมษายน 2009 ที่ผานมา บริษัท Deloitte รวมกับ Ash Institute for Democratic Governance
and Innovation แหง Harvard Kennedy School ไดจัดพิมพหนังสือเรื่อง The Public Innovator’s Playbook:
Nurturing Bold Ideas in Government เขียนโดย Mr. William D. Eggers และ Mr. Shalabh Kumar Singh มี
สาระสําคัญเกี่ยวกับ Blueprint ในการสรางนวัตกรรมใหเปน DNA ของหนวยงานภาครัฐ ซึ่งมีรายละเอียดประกอบดวย
1. กระบวนการสรางนวัตกรรม (the innovation process) – หนา 2
2. ยุทธศาสตรการสรางนวัตกรรมของหนวยงานภาครัฐ (the 5 innovation strategies) – หนา 3-7
3. ตัวอยางความสําเร็จในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมหนวยงานภาครัฐใหเปนองคกรแหงนวัตกรรม (the
innovation organization) –หนา 8
เนื้อหาที่ปรากฎในหนงสือเลมนี้เปนรายละเอียดเพิ่มเติมจากที่ Mr. Eggers ไดเคยมาเปนวิทยากรใหกับสํานักงาน ก.พ.ร.
ในหัวขอ “Governing Forward: Government Trends Road Map” (จัดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2551
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=5&content_id=1068) ที่ไดพูดถึงแนวโนม
การเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางของระบบราชการ ดังภาพ

โครงสรางของระบบราชการที่เปลี่ยนแปลงไป

1. กระบวนการสรางนวัตกรรม (The
(The Innovation Process)
1.

ตัวอยาง
“Innovation Exchange”
Program ระหวาง
The city of London กับ
New York City :
London offers it expertise
in dealing with issues like
congestion pricing &
climate change และ New
York shares its experience
in improving access to
services through 311 &
other technology initiatives.
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3.
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“The Marketplace”
Florida School Year 2000
The World Bank set up a
Initiative:
“bazaar” in its atrium, with
A school-reform program
booths allotted to 121 teams,
that provided teachers
each with an idea to
handheld devices to record
propose. Their proposals
student information,
were evaluated by a panel of
worked because officials
senior executives from the
modified the technology
Bank, private org, and the
used by the program after
nonprofit sector. In a single
they encountered
day, 11 ideas received
unexpected problems.
funding from a total budget
of $3 million.

“Create a buzz”
Florida Department of
Children and Families
slashed customer wait
times by 45 minutes,
reduced turnover, and
saved $11 million annually.
After the department’s
efforts earned several
awards, word spread fast,
and soon other state and
federal agencies copied its
efforts.

Case study

2. ยุทธศาสตรการสรางนวัตกรรม (The
(The 5 Innovation Strategies)
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How can public
sector alter the
environment to
overcome the
hurdles to
innovation?

2.1 Cultivate

Why are some
innovations
replicated with
speed and ease,
while others
flounder?

3
Can you extend
partnership to
“buy” innovations
from the best in
class providers?

4
How can you connect
with the best ideas,
predict which ideas are
worth pursuing,
engage citizens &
establish new delivery
models?
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5
How can you energize
large groups of people
from diverse disciplines
to enable flexible,
customized solutions?

การปลูกฝงนิสัยการคิดคนนวัตกรรมใหมๆ (Cultivate) : เนนการสรางวัฒนธรรมในองคกรที่สงเสริม
และสนับสนุนการสรางนวัตกรรม โดยมีเปาหมายหลัก คือการปรับทัศนคติและคานิยมในการดําเนินการของ
เจาหนาที่ภาครัฐโดยมีกลไกสนับสนุนการสรางนวัตกรรม อาทิ รางวัล และสิ่งจูงใจในรูปแบบตางๆ

Case study

2.2 Replicate

การนําเอานวัตกรรมที่ผูอื่นพัฒนามาประยุกตใช: การศึกษาหาวิธีการหรือนวัตกรรมใหมจาก
องค ก รต า งๆ ทั้ ง ในและต า งประเทศ โดยจะต อ งทํ า การวิ เ คราะห และปรั บ ปรุ ง การประยุ ก ต ใ ช
นวัตกรรมนั้นๆ ใหสอดคลองกับสภาพสังคมและปญหาของทองถิ่นที่จะนําเอานวัตกรรมไปทดสอบ

Case study
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2.3 Partner

การแสวงหาผูรวมดําเนินการ: การรวมดําเนินการกับภาคเอกชน (Public-Private partnership)
หรือองคกรเอกชนที่ไมแสวงหาผลกําไร เพื่อสงเสริมใหใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ และมี
ขอบเขตการดํ า เนิ นการที่ค รอบคลุ มในวงกว างมากขึ้ น ในขณะเดียวกัน ก็จ ะสามารถเขาถึ งพื้ นที่ ได
ดีกวาและดําเนินการไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

Case study
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2.4 Network

การสรางเครือขายการดําเนินการ: การนําประชาชนรวมทั้งองคกรภายนอกมารวมในการพัฒนา
แนวคิ ดใหม ๆ กั บภาครั ฐเพื่อนําไปสูการพัฒ นานวัต กรรม ตลอดจนการมีสว นรวมในการทดสอบ
นวัตกรรมดวย นับเปนการสรางเครือขายมีสวนรวมในทุกๆ จังหวะของวงจรการพัฒนานวัตกรรมและ
การประยุกตใชนวัดกรรม

Case study
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2.5 Open Source

การเป ด กว า งให ภ าคส ว นต า งๆ เข า มามี ส ว นร ว มในการพั ฒ นานวั ต กรรม (Open
Source):
เปนการสงมอบให ภ าคประชาสั งคมช วยออกแบบ และพัฒ นานวัตกรรมเพื่อ
นํ า เสนอต อ ภาครั ฐ เพื่ อ ทํ า การคั ด เลื อ กแนวทางที่ เ หมาะสมที่ สุ ด จุ ด เด น ของรู ป แบบนี้ คื อ
ภาครัฐเป น ผู คั ดเลื อกและนํา เอานวัต กรรมที่ คิ ด ว าเหมาะสมไปใช หรือนํา ไปผสมผสานกั น
โดยไมไดเปนผูออกแบบเอง

Case study
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3. ตัวอยางความสําเร็จในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมหนวยงานภาครัฐใหเปนองค
องคกรแหง
นวัตกรรม (the innovation organization)

P&G และ Commonwealth Scientific and
Industrial Research Organization (CSIRO)
Both cases involved forging relationships with multiple
organizations and individuals in order to gain a new
window into the world. P&G used proprietary and
external networks to identify good ideas. CSIRO
created the Flagship program, a network of
organizations tied to broad thematic issues and held
together through a new management structure and
technology.
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The Technology Strategy Board, UK
This case involved using multiple strategies to translate
knowledge residing in various organizations into
innovations. The board consults with members of the
private sector to set priorities and uses a dedicated Web
site to solicit funding ideas. The board then selects
projects to be funded, and research partners convert
those ideas into practical solutions. To diffuse these
solution, the board created 22 knowledge transfer
networks involving more than 13,000 people.

Redefine
organizational
boundaries

Take an
integrated view

Sustaining
a culture
of innovation

Flatten organization

Create a culture
of innovation

UK Department for Environment, Food and Rural
Affairs (DEFRA)

The British Columbia Public Service

This case involved initiating an integrated approach to
performance management. Employees are grouped into
a series of competencies based on skill sets defined by
training and experience. And project groups are created
by selecting employees from these groups. Managers
coordinate among the groups and coach employees.

This case involved defining core organization values in
consultation with employees and issued a brand
statement “Where Ideas Work” to encourage the flow of
ideas and attract innovators. Future activities to promote
cultural change include organizing “Innovation Sessions”
where employee focus groups study how they can
become more innovative.
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