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เอกสาร Working Together: Public Services on Your Side ฉบับนี้ รัฐบาลอังกฤษไดจัดทําขึ้นเมื่อเดือน
มีนาคม 2009 เพื่อ เสริ ม สรางความเขา ใจร วมกันระหวา งหน ว ยงานตา งๆ ในการขับเคลื่ อนการยกระดั บการใหบริ การ
สาธารณะ (public services) ของประเทศอังกฤษ ซึ่งแนวคิดในการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการที่ประเทศอังกฤษได
ให ค วามสํ า คั ญ คื อ การให ค วามสํ า คั ญ แก ผู รั บ บริ ก าร ซึ่ ง ก็ คื อ ประชาชนนั่ น เอง โดยได เ ป ด โอกาสให ไ ด เ ข า มาร ว ม
ออกแบบการสงมอบบริการใหมีความเปน personalised และ มีทางเลือก (greater choice) มากยิ่งขึ้น
บริการสาธารณะที่รัฐบาลอังกฤษไดมุงเนนและ
ให ค วามสํ า คั ญ ที่ จ ะพั ฒ นาให เ ป น services
ที่
personalised to the different needs, capabilities
and ambitions of individuals and local
communities ประกอบดวย

o health & social care
o excellence for all our children
o active welfare & high skills
o policing & justice
o empowering local communities
o strategic government

กลยุทธ 3 ขอที่ไดวางไวเพื่อให public service
reform ประสบผลสําเร็จตามที่ตั้งเปาไว คือ
1. citizen empowerment โดย put people first และ
investing power in the hands of citizens and
communities ในการออกแบบ personalised services
2. a new professionalism โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การทํางานในระดับ front-line ใหมุงไปสูการประสานความ
รวมมือใหสามารถตอบสนองความตองการของชุมชนได
3. strategic leadership โดยทบทวนบทบาทของ
ภาครัฐ ปรับลดบทบาทที่ไมจําเปนออก และใหมุงเนนการ
กําหนดมาตรฐาน การขับเคลื่อนผลผลิต สงเสริมและแลก
เปลียนนวัตกรรมตางๆ อันจะชวยสนับสนุนการทํางานของ
ภาครัฐใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ เพื่อใหเห็นความสําเร็จที่ชัดเจนเปนรูปธรรม รัฐบาลอังกฤษจึงไดกําหนด milestones เกี่ยวกับ public
services ตางๆ ไวดวย เชน

health & social care

Excellence for all our children

active welfare & high skills

policing & justice

-to make sure that General Practitioners (GP) are
available when you want them –with 75 per cent
of GPs’ surgeries open in the evening, early
morning or at weekends
- to introduce new NHS services with 1 million
people getting a free health check-up
-to give parents additional support with childcare
with 3,000 Children’s Centres offering support to
2.4 million families
- to offer 140 thousand pupils one-to-one catchup tuition in English and Maths in the next school
year
- to create greater choice and innovation by
offering as many as 25 new Foundation Trust
hospitals and 80 more Academies in 2009 alone
and
- to reduce the fear of crime with neighbourhood
policing in every community.

l
ในประเด็นเรื่องการสราง strategic

government นั้น ความทาทายไมไดอยูที่ขนาดของภาครัฐ แตอยูที่การ

ทํางานที่มีประสิทธิผลมากกวา “…the test for government is effectiveness, not whether it is big or small…”
ดว ยเหตุ นี้ รั ฐบาลอัง กฤษจึง มุง มั่น ที่จ ะลดภาระการทํา งานของเจา หน าที่ ร ะดั บ front-lines ในเรื่อ งขอ มูล ลงให ไ ด
30% ภายในป 2011 โดยมีวิธีการ ดังนี้
o we will publish information about public services in ways that are easy to find, easy to use, and
easy to re-use
o we will develop and publish a new performance management scorecard
o we are reviewing a number of key policy areas, focusing on value-for-money issues within
individual areas of spending
o commissioners

will explore new ways of paying service providers on the basis of the

outcomes they achieve rather than the ‘activity’ they undertake
o the Government will therefore move further from traditional one way consultation to a genuine twoway conversation and collaboration with citizens, communities and professionals เปนตน

ตัวอยาง
Indicative
of Changes

2

