รายงานการเข้ าร่ วมโครงการเอพีโอ
10-RP-45-GE-STM-B
Study Meeting on Innovation in Public-sector Service Delivery
ระหว่ างวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2553
ณ จาการ์ ตา ประเทศอินโดนีเซีย
จัดทําโดย น.ส.เพ็ญนภา เมืองแก้ ว
นักวิเคราะห์ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ (สวทช.)
วันที่ 6 ธันวาคม 2553
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของโครงการ
1.1 รหัสและชื่อโครงการ
รหัสโครงการ : 10-RP-45-GE-STM-B
ชื่อโครงการ : Study Meeting on Innovation in Public-sector Service Delivery
1.2 ระยะเวลา
วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2553
1.3 สถานที่จดั
Jakarta, Indonesia
1.4 ชื่อเจ้ าหน้ าที่เอพีโอประจําโครงการ
1. Mr. Kunjung Masehat
Director of Productivity, Directorate General of Training and Productivity Development
Ministry of Manpower and Transmigration, Indonesia
2. Dr. A.K.P. Mochtan
Director, Administration and Finance Department, Asian Productivity Organization, Japan
1.5 จํานวนวิทยากรบรรยาย
จํานวน 4 คน ได้ แก่
Mr. Arthur Daniels จากประเทศแคนนาดา
Dr. Robin Mann จากประเทศนิวซีแลนด์

Ms.Magdalena Legaspi Mendoza จากประเทศฟิ ลิปปิ นส์ Mr.Hadrian Sjah Razad จากประเทศอินโดนีเซ๊ ย
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1.6 จํานวนผู้เข้ าร่วมโครงการและประเทศที่เข้ าร่วมโครงการ
จํานวน 20 คน มาจากประเทศต่างๆ ดังนี ้ อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม เกาหลี มาเลเซีย อิหร่ าน ปากีสถาน
ฟิ ลิปปิ นส์ ศรี ลงั กา
ส่ วนที่ 2 สรุ ปเนือ้ หา/องค์ ความรู้ จากการเข้ าร่ วมโครงการ
2.1 ที่มาหรือวัตถุประสงค์ของโครงการโดยย่อ
เพื่อประเมินคุณภาพการให้ บริ การประชาชนของหน่วยงาน และวิเคราะห์ถึงประเด็นที่สามารถปรับปรุ ง
การให้ บริ การให้ ดีขึ ้น โดยเทียบกับแนวทางการปฏิบตั ิและปั จจัยต่างๆ สําหรับการบริ การของภาครั ฐที่
ประเทศสมาชิก APO ให้ การยอมรับ เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและเพิ่มระดับความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ ส่วนเสียกับองค์กร
2.2 สรุปเนื ้อหา/องค์ความรู้ที่ได้ จากการฟั งบรรยาย (จําแนกตามหัวข้ อและระบุชื่อวิทยากรบรรยาย)
การปรับปรุ งบริการภาครัฐ ขอบข่ ายและมุมมอง (Mr. Arthur Daniels)
บริ บทของการปรับปรุ งการบริ การภาครัฐมีองค์ประกอบทังจากปั
้
จจัยภายในและภายนอกองค์กร ปั จจัย
ภายใน เช่น นโยบายจากภาครั ฐ การที่ มีการใช้ เทคโนโลยีที่มากขึ ้น การริ่ เริ่ มกระบวนการใหม่ภายใน
องค์กร การพัฒนาทักษะของพนักงานภายในองค์กร ปั จจัยภายนอก เช่น ความคาดหวังของประชาชนที่
เปลี่ยนแปลงไป การปฏิรูปของภาครัฐ การมีทรัพยากรอย่างจํากัด การมีเทคโนโลยีสมัยใหม่ และกระแส
โลกาภิวฒ
ั น์
ขอบข่ายของการปรับปรุงบริ การภาครัฐ ประกอบด้ วย
- การให้ ประชาชนเป็ นศูนย์กลาง : เป็ นการให้ ความสําคัญกับประชาชน/ลูกค้ า และศึกษา/สํารวจความ
ต้ องการ และความคาดหวังของประชาชน/ลูกค้ าที่มีต่อภาครัฐ โดยหลายๆ องค์กรอาจดําเนินงาน
ร่วมกันและนําข้ อมูลที่ได้ มาใช้ ในการปรับปรุงการให้ บริการและบูรณาการการให้ บริการร่วมกันได้
- การใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย : เป็ นการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ เพื่อให้ บริ การแก่
ประชาชน เช่น เทคโนโลยีบตั รสมาร์ ทการ์ ด (ตัวอย่างเช่น มาเลเซีย) การให้ บริ การผ่านทางโทรศัพท์
หรื อทางอินเตอร์ เน็ต (ตัวอย่างเช่น สิงคโปร) การมีช่อง TV ของภาครัฐสําหรับให้ บริ การประชาชน
(ตัวอย่างเช่น เกาหลี) เป็ นต้ น
- การปฏิรูประเบียบ ข้ อบังคับต่างๆ : เป็ นการกําหนดกฎระเบียบอย่างเหมาะสม ยกเลิกกฎระเบียบที่
ซับซ้ อนและไม่มีความจําเป็ น เพราะกฎระเบียบที่มากและเคร่ งครัดจนเกินไปทําให้ ประสิทธิภาพการ
ทํางานของภาครัฐรวมถึงเศรษฐกิจของประเทศลดลง
- การมีส่วนร่ วมของภาครัฐและเอกชน : การดําเนินงานร่ วมกันของภาครัฐและเอกชน หรื อ Publicprivate partnerships (PPP) เป็ นสิ่งที่จําเป็ นและสําคัญที่ช่วยให้ การปรับปรุ งบริ การแก่ภาค
ประชาชนมีประสิทธิภาพและรวดเร็ วมากขึ ้น โดยการสนับสนุนซึ่งกันและกันทั ้งในเรื่ องของนวัตกรรม
เทคโนโลยี ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และงบประมาณ โดย PPP อาจอยู่ในรู ปแบบต่างๆ เช่น DesignBuild (DB), Operation & Maintenance Contract (O&M), Design-Build-Finance-Operate
(DBFO), Build-Own-Operate (BOO), Operation License, Finance Only
- การเชื่อมโยงการทํางานของภาครัฐ : เป็ นการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริ การร่ วมกันของ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อการให้ บริ การประชาชน การทํางานร่ วมกันช่วยให้ เกิด
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พลังในการขับเคลื่อน สามารถแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างของการเชื่อมโยง
การบริ การภาครัฐ อาทิ การมีจดุ ให้ บริ การแบบเบ็ดเสร็ จ (One stop service) การมีศนู ย์บริการร่วม
(Share service) การทํางานในลักษณะเครือข่าย
การให้ บริการภาครัฐของประเทศแคนนาดา (Mr. Arthur Daniels)
รัฐบาลของออนตาริ โอ ประเทศแคนนาดามีประชาชนทั ้งสิ ้น 12,000,000 คน มีข้าราชการทั ้งสิ ้น 61,000
คน ใน 23 กระทรวง และมีสํานักงานกระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆ ทั ้งสิ ้น 1,800 แห่ง การปฏิรูปการบริ การ
ภาครัฐของออนตาริ โอตั ้งแต่ปี ค.ศ.1945-1972 เป็ นการให้ บริ การในเชิงรับ ทํางานภายใต้ กฎระเบียบต่างๆ
มากมาย และมีข้าราชการเป็ นศูนย์กลาง ต่อมาในช่วง ค.ศ.1972-1995 เริ่ มมีการบริ หารจัดการเชิงรุ ก มี
นโยบายและลําดับความสําคัญในการดําเนินงาน มีแผนการดําเนินงานประจําปี และแผนการดําเนินงาน
ระยะยาว เน้ นการบริ ก ารจัด การเพื่ อให้ บ รรลุวัต ถุป ระสงค์ ต่ อ มาในปี 1995-1999 มี ก ารปรั บเปลี่ย น
รูปแบบการดําเนินงานโดยให้ ความสําคัญกับลูกค้ า จัดทําแผนกลยุทธ์ การดําเนินงาน นําเทคโนโลยีเข้ ามา
ใช้ ใ นการสื่ อ สารและเชื่ อ มโยงข้ อ มูล มี ก ารประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งาน และเน้ นความโปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้ และตังแต่
้ ค.ศ.2000-ปั จจุบนั ได้ ดําเนินงานโดยกลไกความร่ วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เน้ น
ผลลัพธ์ในการดําเนินงาน สร้ างความสามารถและการจัดการองค์ความรู้ สร้ างมาตรฐานการบริ การลูกค้ า
สร้ างวัฒนานธรรมที่ดีในการให้ บริ การ โดยวิสยั ทัศน์ในการให้ บริ การภาครัฐของรัฐออนตาริ โอ คือ ทําให้
ประชาชนมัน่ ใจในคุณภาพการบริ การ มุ่งเน้ นการให้ บริ การในธุรกิจหลัก เป็ นองค์กรขนาดเล็กและมีความ
ยืดหยุ่น ให้ บริ การในลักษณะบูรณาการร่วมกัน และเขื่อถือได้
ขอบข่ายของการปรับปรุงบริ การภาครัฐของออนตาริ โอ
o
การให้ ประชาชนเป็ นศูนย์กลาง :
- มีการจัดทําหนังสือคู่มือการบริ การของภาครัฐ (Blue pages) โดยได้ เพิ่มเติมหน้ าที่โดยสังเขปของ
หน่วยงานต่างๆ ไว้ ด้วยเพื่อให้ ประชาชนเข้ าใจและใช้ บริการได้ ง่ายมากยิ่งขึ ้น
- มีการสํารวจความต้ องการในการรับบริ การและความพึงพอใจในบริ การของภาคประชาชนและ
นํามาจัดลําดับความสําคัญสําหรับใช้ เป็ นข้ อมูลในการปรับปรุงบริการ โดยผลการสํารวจพบว่าสิ่งที่
ประชาชนต้ องการ คือ การลดระยะเวลาในการขอรับบริ การ. ปั ญหาการทุจริ ต, การมี One stop
service, ใช้ เอกสารและแบบฟอร์ มที่เข้ าใจง่าย, ขยายชัว่ โมงการให้ บริ การ, การได้ รับข้ อมูลการ
บริ การโดยง่าย, การให้ บริ การด้ วยภาษาที่เรี ยบง่าย, การใช้ บริ การผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์, การที่
เจ้ าหน้ าที่มีอํานาจตัดสินใจในเรื่ องต่างๆ ได้ เป็ นต้ น
- ออนตาริ โอสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์การให้ บริ การได้ ด้วยหลักการสําคัญ 6 ข้ อ คือ 1) การมี
เป้าหมายให้ ประชาชนเป็ นศูนย์กลางบริ การ 2)การให้ บริ การที่เหนือกว่า 3)การให้ บบริ การแบบ
บูรณาการ 4)การส่งมอบบริการที่มีประสิทธิภาพ 5)การมีพนั ธมิตรที่เข้ มแข็ง และ 6)การเป็ นองค์กร
ที่มีศกั ยภาพสูง
- ออนตาริ โอมีการจัดตัง้ หน่วยงาน Ontario Service (ปี ค.ศ.2000) ขึ ้นเพื่อให้ ศูนย์ กลางในการ
ให้ บริ การแก่ประชาชน ทั ้งบริ การแจ้ งเกิด แจ้ งตาย ย้ ายที่อยู่ จดทะเบียนรถยนต์ ทําใบขับขี่ จด
ทะเบียนธุรกิจ เป็ นต้ น มีจดุ ให้ บริ การแบบเบ็ดเสร็ จจํานวน 60 แห่ง เพื่อให้ ประชาชนในออนตาริ โอ
สามารถเข้ าถึงบริ การได้ ง่ายขึ ้น รวมทังมี
้ Call Center ที่ให้ บริ การประชาชนผ่านทางโทรศัพท์ และ
เว็ บ ไซต์ ข องรั ฐ ที่ ใ ห้ ประชาชน รวมถึ ง มี ก ารติ ด ตั ง้ เครื่ องให้ บริ ก ารอั ต โนมั ติ (Kiosk)ใน
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o

o

o

ห้ างสรรพสินค้ าและหน่วยงานของรัฐบางแห่งเพื่อให้ ประชาชนสามารถรับบริ การจากรัฐได้ ตลอด
24 ชัว่ โมง/วัน และ 7 วัน/สัปดาห์
- ออนตาริ โอมีการกําหนดมาตรฐานการให้ บริ การประชาชนอย่างชัดเจน อาทิ ในหนึ่งครัง้ ของการรับ
บริ การประชาชนจะใช้ เวลา 5-9 นาทีในการคอยคิวการรับบริ การ. จะติดต่อกับเจ้ าหน้ าที่ไม่เกิน 2
คน, ใช้ เวลาในการบริ การไม่เกิน 15 นาที, กรณีติดต่อทางโทรศัพท์จะรอสายโทรศัพท์ไม่เกิน 30
วินาทีเพื่อติดต่อเจ้ าหน้ าที่ให้ บริ การ และสนทนากับเจ้ าหน้ าที่ไม่เกิน 2 คน, จะได้ รับการตอบกลับ
ภายในวันเดียวกันหากใช้ บริ การผ่านทาง email หรื อ voicemail และจะใช้ เวลาไม่เกิน 1-2 สัปดาห์
สําหรับการติดต่อทางไปรษณีย์
การปฏิรูประเบียบ ข้ อบังคับต่างๆ :
- ลดการติดสินบนเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
- ยกเลิกกฎหมายที่ล้าสมัย จํานวน 57 ฉบับ
- ปรับปรุงกฎหมายให้ มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ ้น จํานวน 200 ฉบับ
- ยกเลิกระเบียบข้ อบังคับที่ไม่เหมาะสมมากกว่า 2,000 ฉบับ
- สามารถช่วยธุรกิจได้ มากกว่า 180 ธุรกิจจากปั ญหาการติดสินบน ฯลฯ
การมีสว่ นร่วมของภาครัฐและเอกชน
- ออนตาริ โอได้ ร่วมกับภาคเอกชน (TARANET) เพื่อพัฒนาธุรกิจในออนตาริ โอ โดยร่ วมลงทุนด้ าน
การจดทะเบียนที่ดินโดยผ่านกลไกทางอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้ ลดต้ นทุนการดําเนินการระบบจด
ทะเบียนที่ดินของออนตาริ โอ จาก 45 ล้ านดอลล่า ในปี ค.ศ.1991 เป็ น 21 ล้ านดอลล่า ในปี ค.ศ.
2008 ลดจํานวนพนักงานที่ต้องปฏิบตั ิหน้ าที่จาก 1,400 คน ในปี ค.ศ.1991 เหลือเพียง 400 คน ใน
ปี ค.ศ.2010 โดยสามารถลดเวลาในการปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าที่จากการใช้ เวลาเป็ นชั่วโมงหรื อ
เป็ นไม่กี่วินาที
- ออนตาริ โอได้ ร่วมกับมหาวิทยาลัย (University of Guelph) ในการปรับปรุงบริการด้ านการเกษตร
แสวงหารพันธมิตรรภาคเอกชนในการหารายได้ และยกระดับการวิจยั และถ่ายทอด ดูแลโครงสร้ าง
พื ้นฐานและผู◌เ้ ชี่ยวชาญให้ คงอยู่เพื่อสนับสนุนภาคการเกษตร อาหาร ชุมชนชนบทในอนาคต รวมถึง
แสวงหาช่องทางธุรกิจที่เป็ นไปได้ ด้วย ผลจากการดําเนินงานทําให้ เงินทุนด้ านการวิจยั เพิ่มมากขึ ้น
เงินทุนด้ านการวิจยั เพิ่มสูงขึ ้นจากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม มีการจดสิทธิบตั รและมีรายได้ จาก
การอนุญาติให้ ใช้ สิทธิ เทคโนโลยีประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้ บริ การห้ องปฏิบตั ิการ มีเงิน
ลงทุนในการปรับปรุงห้ องปฏิบตั ิการ เครื่ องมือและเทคโนโลยี
การเชื่อมโยงการทํางานของภาครัฐ :
- ตัวอย่างที่ดีของการเชื่อมโยงการทํางานภาครัฐในออนตาริ โอ ได้ แก่ ศูนย์ บริ การร่ วมออนตาริ โอ
(Ontario Share Service: OSS) ที่ให้ บริ การต่างๆ เช่น บริ การด้ านธุรกิจ การเงิน สวัสดิการ การ
อบรมทัว่ ไป การบริ หารจัดการทัว่ ไป (บริ การแบบฟอร์ มต่างๆ บริ การด้ านการเดินทาง บริ การแปล
เอกสาร) ซึง่ สามารถช่วยให้ ประหยัดค่าใช้ จ่ายได้ ประมาณ 300 ล้ านดอลล่าต่อปี โดยมี 70% ของ
บริ ษัทเอกชนได้ นํา OSS ไปปรับใช้ เป็ นกลยุทธ์ในการดําเนินงานของตนแล้ ว
- 5 ยุทธศาสตร์ ใ นการผลัก ดัน OSS คือ 1) ลดต้ นทุนของการบริ การและผลิต ภัฑณ์ 2) ปรั บ
กระบวนการทํางานให้ ง่าย 3) ปรับเปลี่ยนนโยบายให้ สอดรับกับการบริ การ 4) สนับสนุนการ
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ให้ บริ การแบบฉลาด (เช่น เทคโนโลยีที่ผ้ บู ริ โภคสามารถบริ การตนเองได้ ) 5) จัดหาทรัพยากร
บุคลากรในองค์กรอย่างเหมาะสม
- ในปี ค.ศ.2008 OSS ได้ มีก ารประเมิ นความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ ก าร จากผลการสํารวจพบว่า
ผู้ใช้ บริ การมีความพึงพอใจ 68% OSS จึงได้ ดําเนินการปรับปรุ งบริ การ ยกระดับความน่าเชื่อถือ
ของการบริการ และสร้ างมาตรฐานการให้ บริ การ
o
สรุ ปในภาพรวม : การปรับปรุ งบริ การภาครัฐของออนตาริ โอทําให้ สามารถลดจํานวนข้ าราชการที่
ปฏิบตั ิงานลงได้ จาก 82,000 (1995) เหลือ 60,000 (2003) ลดการใช้ งบประมาณลงได้ ขณะที่ความพึง
พอใจของผู้รับบริ ก ารเพิ่ ม ขึ ้น โดยความพึงพอใจของประชาชนเพิ่ม ขึน้ จาก 48% (1998) เป็ น 74%
(2008), 94% ของผู้รับบริ การพึงพอใจกับการใช้ เครื่ อง Kiosk, 95% ของผู้ติดต่อธุรกิจในออนตาริ โอพึง
พอใจกับบริการที่ได้ รับ และ 95% ของผู้รับบริ การพึงพอใจกับการใช้ บริ การ Counter Services
พืน้ ฐานการบริการภาครั ฐ (Mr. Arthur Daniels)
o
องค์ประกอบการการบริ การที่มีประชาชนเป็ นศูนย์กลาง ประกอบด้ วย การฟั งเสียงของภาคประชาชน
และภาคธุรกิจ ริเริ่มการบริการที่ให้ ประชาชนเป็ นศูนย์กลาง นําเทคโนโลยีมาใช้ ในการบริการ กําหนด
มาตรฐานการบริ การ ทํางานร่วมกันเป็ นเครื อข่าย มีกฎหมายที่ป้องกันการทุจริ ต และมีขั ้นตอนการ
ปฏิบตั ิที่ง่าย
o
ในประเทศแคนนาดาได้ มีการสํารวจความต้ องการของประชาชนเพื่อศึกษาความคาดหวังและความ
พึงพอใจในการบริ การของภาครัฐ และได้ จดั ลําดับความสําคัญของประเด็นที่ต้องมีการปรับปรุงการ
บริ การเพื่อนําไปสู่แผนปฏิบตั ิการของภาครัฐ โดยประเด็นต้ องมีการปรับปรุงได้ แก่ การลดระยะเวลา
ในการขอรับบริ การ. ปั ญหาการทุจริต, การมี One stop service, ใช้ เอกสารและแบบฟอร์ มที่เข้ าใจ
ง่าย, ขยายชัว่ โมงการให้ บริการ, การได้ รับข้ อมูลการบริ การโดยง่าย, การให้ บริการด้ วยภาษาที่เรี ยบ
ง่าย, การใช้ บริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์, การที่เจ้ าหน้ าที่มีอาํ นาจตัดสินใจในเรื่ องต่างๆ ได้ เป็ นต้ น
โดยบริการที่ได้ มีผลการประเมินความพึงพอใจสูงสุดคือ 5 อันดับคือ สถานีดบั เพลิง ห้ องสมุด
สาธารณะ ซูเปอร์ มาเก็ต สวนสาธารณะ และตํารวจ โดยช่องทางที่ใช้ ในการสํารวจความพึงพอใจ คือ
ผ่านการสํารวจในสํานักงานของภาครัฐ อินเตอร์ เน็ต Kiosk ไปรษณีย์ การออกสํารวจโดยเจ้ าหน้ าที่
ของรัฐ อีเมล โทรศัพท์ และแฟ็ กซ์
o
การวัดความพึงพอใจและความคาดหวังของประชาชน ต้ องใช้ เครื่องมือเหมาะสมและไม่ซบั ซ้ อน
เพื่อให้ สามารถใช้ งานได้ ง่ายในหน่วยงานบริการของภาครัฐ สามารถเทียบเคียงผลการศึกษาและ
แบ่งปั นข้ อมูลระหว่างหน่วยงานได้ และข้ อมูลการศึกษาสามารถนํามาเปรี ยบเทียบกับหน่วยงานที่มี
ลักษณะใกล้ เคียงกันได้ ช่วยให้ สามารถระบุถึงส่วนงานที่ต้องมีการปรับปรุงคุณภาพการบริการได้
และข้ อมูลดังกล่าวควรเก็บเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานเพื่อดูแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลง นําไปสูก่ ารเสนอแนะ
แนวทางการปฏิบตั ิที่ดี และองค์ความรู้ตา่ งๆ อย่างเหมาะสม
o
การจัดการคุณภาพการให้ บริการโดยเตรียมเทียบกับการปฏิบตั ิที่ดี ประกอบด้ วย การกําหนด
มาตรฐานการให้ บริ การทั ้งการบริ การผ่านสํานักงาน โทรศัพท์ อีเมล เป็ นต้ น การมุ่งเน้ นคุณภาพการ
บริ การ โดยผ่านการกําหนดแผนธุรกิจ การวัดผลการดําเนินงาน, การเพิม่ ช่องทางการสื่อสารทังใน
้
และนอกองค์กร, การใช้ เครื่ องมือต่างๆ ในการบริ หารจัดการเช่น การสํารวจความต้ องการของลูกค้ า
ความเห็นจากพนักงาน การเปรียบเทียบกับมาตรฐาน และการใช้ เครื่องมือทางสถิติ เป็ นต้ น การเป็ น
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องค์กรแห่งการเรียนรู้ ,และการจัดทําแผนการจัดการคุณภาพ โดยผ่านการประเมินผลการดําเนินงาน
ขององค์กร จัดลําดับความสําคัญของสิ่งที่ต้องปรับปรุง กําหนดเป้าหมายการปรับปรุง และ
ดําเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
o
การมอบรางวัลแก่หน่วยงานที่มีการปรับปรุงบริ การที่ดีสามารถใช้ เป็ นเครื่ องมือในการควบคุมผลการ
ดําเนินของรัฐบาลได้ โดยต้ องมีการกําหนดเงื่อนไขให้ สอดคล้ องกับนโยบายของรัฐบาล และ
พิจารณาถึงพัฒนาการของหน่วยงานในแต่ละปี โดยคํานึงหลักเกณฑ์สําคัญ 4 ประการ คือ 1) การ
ให้ ความร่วมมือในการดําเนินงานกับภาครัฐ 2) ผลการดําเนินงานในภาพรวมของกระทรวง 3) ผลการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน และ 4) การให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบและควบคุม
o
การปรับปรุงการให้ บริ การให้ งา่ ยต่อผู้ใช้ บริ การ ผู้ให้ บริ การควรลดการร้ องขอเอกสารที่ชํ ้าซ้ อน ลด
การให้ ผ้ รู ับบริ การกรอกแบบฟอร์ มที่เกินความจําเป็ นและลดกรอกรายละเอียดในส่วนที่ต้องใช้
เวลานาน ควรปรับปรุงการประสานงานของภาครัฐในการบูรณาการฐานข้ อมูลร่วมกันเพื่อลดการร้ อง
ขอเอกสารจากผู้รับบริการ และลดการกรอกข้ อมูลต่างลงในแบบฟอร์ มขอรับบริ การ
o
การบริหารจัดการแบบมุ่งเน้ นผลงาน (Managing By Results; RBM) เป็ นการรวมระบบการจัดการ
เข้ าด้ วยกันเพื่อมุ่งเน้ นผลสําเร็จแห่งการบริการลูกค้ า และสามารถปฏิบตั ิได้ จริงในหน่วยงานเพื่อสร้ าง
ความเชื่อถือให้ แก่ประชาชนผู้เสียภาษี
o
กฎแห่งการบริหารจัดการแบบมุ่งเน้ นผลงาน (Managing By Results; RBM) ต้ องประกอบด้ วย การ
มุ่งเน้ นที่ผลงาน, การให้ ประชาชนเป็ นศูนย์กลาง, การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ สว่ นเสีย, มีความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ , มีการบูรณการระหว่างหน่วยงาน, มีการประเมินความเสี่ยง, มีการวัดผล
การดําเนินงาน, และมีการติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน
ประเด็นปั ญหา ความท้ าท้ าย และลําดับความสําคัญของการปรับปรุ งบริการภาครั ฐ (Ms.
Magdalena Legaspi Mendoza)
o
ประเด็นปั ญหาของการบริการภาครัฐ ได้ แก่ กฎเกณฑ์/วิธีปฏิบตั ิที่เข้ มงวด ตายตัว, ด้ อยประสิทธิภาพ
, ด้ อยคุณภาพ, ไม่มีความแน่นอน, ไม่เป็ นทัว่ ถึง, ประสานงานไม่ดี, รวมถึงระบบราชการที่ล้มเหลว
อื่นๆ
o
ส่วนหนึง่ ของการส่งมอบบริการภาครัฐที่มีคณ
ุ ภาพดูได้ จากการอํานวยความสะดวกต่อการทําธุรกิจ,
ความสามารถในการแข่งขันในระดับโลก, และการมีตวั ชี ้วัดที่เป็ นสากล
o
การปกครองอย่างมีคณ
ุ ภาพต้ อง มีความน่าเชื่อถือ มีเสถียรภาพทางการเมือง (มีการปฏิบตั ิที่เป็ นไป
ตามรัฐธรรมนูญ และไม่มีการก่อการร้ าย) มีรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ (มีข้าราชการมีคณ
ุ ภาพ อิสระ
ุ ภาพ (โดย
จากภาคการเมือง มีนโยบายที่น่าเชื่อถือและนําไปสูก่ ารปฏิบตั ิ) มีระเบียบข้ อบังคับที่มีคณ
รัฐสามารถกําหนดและปฏิบตั ิตามนโยบายเหล่านั ้น และมีระเบียบข้ อบังคับเอื ้อต่อการสนับสนุนการ
พัฒนาภาคเอกชน) มีการควบคุมโดยกฎหมาย (กฎหมายต้ องมีความยุติธรรม มีประสิทธิภาพในการ
บังคับใช้ ) และมีการควบคุมคอรัปชัน่ (มีการสอดส่องดูแลการคอรัปชัน่ ทั ้งโดยภาครัฐและประชาชน)
o
ปั จจัยที่สง่ ผลให้ มีการปฏิรูปการบริการภาครัฐ ประกอบด้ วย ปั จจัยจากภาคการเมือง เช่น การเพิ่ม
ความเชื่อถือและความรับผิดชอบต่อภาครัฐ การลดขนาดของระบบราชการ, ปั จจัยจากภาคสังคม
เช่น ความไม่เท่าเทียมกัน การแบ่งแยกและแตกแยกในสังคม, ปั จจัยจากองค์กรภายนอก เช่น โลกาภิ
วัตน์ของระบบเศรษฐกิจและการเมืองทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างการบริ หารจัดการไปสูก่ าร
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กระจายอํานาจ, และปั จจัยจากเศรษฐกิจ เช่น แนวโน้ มการตลาดที่ให้ ความสําคัญกับสิ่งแวดล้ อม
ความยากจนของประชาชน เป็ นต้ น
o
รูปแบบการปรับปรุงการบริ การภาครัฐในประเทศแถบเอเซีย ได้ แก่ การปรับเปลี่ยนโครงสร้ าง การ
มอบรางวัลด้ านคุณภาพ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-governance) จุดให้ บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One
stop shop) การสํารวจความพึงพอใจ การลดการทุจริต และ Public-private partnerships (PPP)
o
จากการสํารวจของ APO เกี่ยวกับสถานะด้ านการบริการภาครัฐของประเทศสมาชิก APO ในปี ค.ศ.
2009 สามารถจัดความสําคัญของประเด็นความท้ าทายในการจัดเตรี ยมบริ การภาครัฐที่ดี ได้ ดงั นี ้
- อันดับที่ 1 คือ ด้ านโครงสร้ าง ด้ านการดําเนินงานตามนโยบาย ด้ านขีดความสามารถ,
- อันดับที่ 2 คือ ด้ านการบริ การจัดการ การพัฒนานโยบาย และภาวะผู้นํา
- อันดับที่ 3 คือ ด้ านงบประมาณ ด้ านการเงิน ด้ านการเมือง และ
- อันดับที่ 4 คือ ด้ านระบบที่ไม่มีประสิทธิภาพ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารบุคลากร
และผลจากการสํารวจโดยมุ่งเน้ นที่ ธรรมาภิบาล การบริ หารจัดการ ประชาชนและข้ าราชการ พบว่า
ประเทศไทยมีประเด็นที่ต้องปรับปรุงได้ แก่ การทํางานร่วมกันของภาคการเมืองและสังคม และเพิม่
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
o
ผลที่ได้ จากการนํานวัตกรรมมาใช้ ในการบริการภาครัฐ คือ การยกระดับคุณภาพการบริการด้ วย
ขันตอน/กระบวนการให้
้
บริการที่ง่ายและระบบบริหารจัดการแบบมุ่งเน้ นผลงาน, เพิม่ ระดับความพึง
พอใจของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย, ปรับปรุงค่าใช้ จ่ายผลผลิต ประสิทธิภาพ และภาพรวมการดําเนินงาน
ขององค์กร รวมทั ้งทําให้ เกิดความโปร่งใสการดําเนินงาน
นวัตกรรมการบริการภาครั ฐของประเทศอินโดนีเซีย (Mr. Hadrian Sjah Razad)
o
การให้ บริการอย่างมีคณ
ุ ภาพจะเป็ นการเสริ มสร้ างรากฐานของธรรมาภิบาล ปรับปรุงสวัสดิการ
สาธารณะ พัฒนาศักยภาพของประเทศ และสนับสนุนการเจริ ญเติบโตของเศรษฐกิจ กระทรวง
พาณิชย์ของประเทศอินโดนีเซียจึงได้ ริเริ่มการปฏิรูปการขั ้นตอนปฏิบตั ิในการให้ บริ การการอนุญาต
้
ทางการค้ าตั ้งแต่หลังปี ค.ศ.2000 เป็ นต้ นมา โดยเริ่ มจากการระบุปัญหาโดยคํานึงถึงขันตอนงานใช้
บริ การที่ง่าย และเทคโนโลยีที่เหมาะกับประชาชน เพื่อนําไปสู่การปรับปรุงการบริ การที่ได้ มาตรฐาน
มากยิ่งขึ ้น ตัวอย่างหนึ่งในการปรับปรุงบริ การคือ การใช้ Certificate of Origin (COO) เพื่อปรับปรุง
การให้ บริการการรับรองคุณภาพสินค้ า ในปี ค.ศ.2005 โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
- ทบทวนกฎระเบียบและระบุความซํ ้าซ้ อน
- ทําแผนที่นําทางขององค์กรตามแนวโน้ มที่เป็ นเหตุเป็ นผล
- ทําแผนที่ธุรกิจเพื่อระบุแนวโน้ มส่วนที่อาจจะเป็ นปั ญหาคอขวด
- ทําให้ ขั ้นตอนการตีพิมพ์ COO ง่ายต่อการใช้ งาน
- พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์
- พิสจู น์ / หาที่มาดัง่ เดิมของสินค้ า
- พัฒนาความสามารถและถ่ายทอดเทคโนโลยี
- บริ หารจัดการความเปลี่ยนแปลง
o
สําหรับ Rules of origin (ROO) เป็ นเครื่องมือที่มีชื่อเสียงมานานในทางการค้ า โดยใช้ ในการ
ตรวจสอบและป้องกันการถ่ายเทสินค้ าจากประเทศหนึง่ ไปยังประเทศหนึง่ เพื่อหวังผลประโยชน์ใน
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การได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จาก FTA โดย ROO เป็ นเกณฑ์ความต้ องการที่กําหนดโดยประเทศ
ที่เป็ นแหล่งกําเนินสินค้ า เพื่อยับยังการนํ
้
าเข้ าสินค้ าในหลายกรณีที่วตั ถุประสงค์ในการหลีกเลีย่ งภาษี
o
อินโดนีเซียมีสํานักงาน COO ระดับภูมิภาค ทั ้งหมด 85 แห่ง โดย 28 แห่ง มีการเชื่อมโยงข้ อมูล
ออนไลน์แบบ Real time ผู้สง่ ออกสามารถส่งเอกสารให้ COO ผ่านสํานักงานแห่งใดแห่งหนึ่งได้ ทัง้
ในรูปแบบ email หรื อส่งข้ อมูลในรูปของ Diskette/ flash disk / USB หรือส่งข้ อมูลผ่านทางเว็บไชต์
(www.skaservices.com) สําหรับอีก 57 แห่ง มีลกั ษณะการให้ บริ การแบบกึ่งออนไลน์ ผู้ส่งออก
สามารถส่งเอกสารให้ COO โดยยื่นผ่านสํานักงาน และทางเว็บไชต์ข้างต้ น
o
ผลจากการดําเนินงานพบว่า ระบบมีความปลอดภัยและช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทํางาน
แบบ Manual การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถลดภาระงานและสะดวกในการเรียกดูข้อมูล
ย้ อนหลัง การส่งข้ อมูลผ่านระบบออนไลน์สามารถลดขั ้นตอนการปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีนยั สําคัญ และ
้ าราชการ
3 ปี หลังจากการใช้ งานระบบและขันตอนการในการปฏิ
้
บตั ิงานมีเสถียรภาพ ประชาชน (ทังข้
และผู้สง่ ออก) ได้ รับความสะดวกสบาย และทุกๆ ปี จะมีการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อปรับปรุงการ
ทํางาน และฝึ กอบรมพนักงานใหม่เพื่อเป็ นการป้องกันปั ญหาการเปลี่ยนงาน/ย้ ายงานของพนักงาน
ด้ วย
o
ปั จจัยแห่งความสําเร็จประกอบด้ วย ความจริ งจังและต่อเนื่องในการปรับปรุงของผู้บริหารระดับสูง
การจัดสรรทรัพยากรจากระดับสูงสุดและระดับกลาง การพยายามปรับเปลี่ยนการจัดการโดยมุ่งเน้ นที่
ประชาชน กระบวนการ และเทคโนโลยี ขจัดขั ้นตอนที่ซํ ้าซ้ อนและเป็ นคอขวดโดยใช้ ขนตอนที
ั้
่ง่าย
และได้ มาตรฐานในเชิงคุณภาพ ต้ นทุน และเวลา มีการสื่อสารกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียอย่างเพียงพอ
สามารถรับมือกับรายละเอียดทางด้ านเทคนิค แนวคิดและการเข้ าใจที่ไม่ถกู ต้ องได้
ภาพรวมของเครื่องมือและวิธีการในการปรับปรุ งบริการภาครัฐ (Dr. Robin Mann)
o
ความเป็ นมาของกรอบความเป็ นเลิศด้ านธุรกิจหรือ Business Exellence (BE) เริ่มขึ ้นในปี ค.ศ.1979
โดยนํา Benchmarking มาใช้ ต่อมาในปี ค.ศ.1984 มีการนําระบบ Tatal Quality Management
(TQM) เข้ ามาใช้ ตามด้ วย ISO 9000 Standards (1987), Baldrige Award (1988), Balanced
Scorecard (1988), Business Excellence (2000) และปั จจุบนั (2010) มี 86 ประเทศที่นํา
Business Excellence Award มาใช้
o
เครื่ องมือ Benchmarking มีจดุ เริ่ มต้ นจากบริ ษัท XEROX Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ที่
ได้ ประสบปั ญหาอย่ า งรุ น แรงในการแข่ ง ขั น ทางการค้ ากั บ บริ ษั ท คู่ แ ข่ ง โดยบริ ษั ท XEROX
Corporation ได้ นําบริ ษัทตนเองไปเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทคู่แข่งทําให้ บริ ษัทได้ หนั มาค้ นหาในการที่จะ
ั้
ค Benchmarking ก็ได้ รับความนิยม
ลดค่าใช้ จ่ายต่างๆ ในกระบวนการผลิต ซึง่ นับตั ้งแต่นนมาเทคนิ
เรื่อยมาจนกระทัง่ ถึงในปั จจุบนั นี ้
o
Benchmarking หมายถึง กระบวนการของการระบุ การทําความเข้ าใจ และการประยุกต์ด้วยการ
นําเอาการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศจากองค์กรต่างๆ ทัว่ โลก เพื่อมาช่วยปรับปรุ งผลการปฏิบตั ิงานองค์การ
ของตนเองให้ ดียิ่งขึ ้น โดยเป็ นการมองออกไปข้ างนอกเพื่อค้ นหาและนําผลการปฏิบตั ิงานที่ประสบ
ผลสําเร็จในระดับสูง มาหาทางในการวัดผลการปฏิบตั ิงานจริ งขององค์การตนเองเทียบกับสิ่งที่ดีที่สดุ
นั ้น
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Baldrige Criteria for Business Exellence เป็ นหนึง่ ในเครื่ องมือที่นิยมนํามาใช้ ในการบริ หารจัดการ
คุณภาพองค์กร โดยมีเกณฑ์ในการประเมินทังสิ
้ ้น 7 หมวด และมีกรอบคะแนนในแต่ละหมวด ดังนี ้
1) การนําองค์กร (120 คะแนน)
2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (85 คะแนน)
3) การมุ่งเน้ นลูกค้ าและตลาด (85 คะแนน)
4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (90 คะแนน)
5) การมุ่งเน้ นทรัพยากรบุคคล (85 คะแนน)
6) การจัดการกระบวนการ (85 คะแนน)
7) ผลลัพธ์การดําเนินการ (450 คะแนน)
โดยต้ องดําเนินการภายใต้ ค่านิยมหลัก (Core Value) 11 ข้ อ คือ 1)การนําองค์ก์การอย่างมีวิสยั ทัศน์
2)ความรับผิดชอบต่อสังคม 3)การให้ ค้ความสําคัญกับพนักงานและคูค่ ้ า 4)ความเป็ นเลิศที่ม่งุ เน้ นที่
ลูกค้ า 5)การมุ่งเน้ นอนาคต 6)ความคล่องตัว 7)การเรียนรู้ขององค์กรและแต่ละบุคคล 8)การจัดการ
เพื่อนวัตกรรม 9)การจัดการโดยใช้ ข้อมูลจริง 10)การมุ่งเน้ นที่ผลลัพธ์และการสร้ างคุณค่า 11)มุมมอง
เชิงระบบ
o ควรให้ ความสําคัญกับการเลือกวิธีประเมินผลที่เหมาะสม โดยการประเมินผลสามารถทําโดย การใช้
แบบสอบถาม การทํา Workshop การทําแบบสอบถามร่วมกับการทํา Workshop และการมอบรางวัล
โดยแต่ละวิธีใช้ เวลาในการดําเนินงานตั ้งแต่น้อยไปถึงมากตามลําดับ ทั ้งนี ้ วิธีที่ต้องใช้ เวลามากก็ทํา
ให้ ผ้ ปู ระเมินได้ รับข้ อมูลเชิงลึกมากขึ ้นด้ วย
o ผลจากการประเมินที่ได้ นําไปจัดลําดับความสําคัญของต้ องสิ่งที่ต้องการดําเนินการปรับปรุ ง และ
จัดทําเป็ นแผนปฏิบตั ิการของหน่วยงาน เมื่อดําเนินงานตามแผนแล้ ว ต้ องมีการติดตามผล และกลับ
เข้ าสู่ขั ้นตอนของการประเมินผลการดําเนินงานอีกครัง้ โดยดําเนินการเป็ นวัฎจักรเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนาการดําเนินงานให้ ดีขึ ้นเป็ นลําดับ
o ในปี ค.ศ.2009 ที่ผ่านมา APO ได้ มีการศึกษายุทธศาสตร์ แห่งชาติด้านการความเป็ นเลิศทางธุรกิจ
(Business Excellent: BE) ใน 5 ประเทศ ได้ แก่ อินเดีย ญี่ปนุ่ สิงคโปร์ ไต้ หวัน และไทย ทําให้ ทราบ
ถึงประเด็นท้ าทายที่แต่ละประเทศให้ ความสําคัญ เช่น อินเดีย ให้ ความสําคัญกับโรคไข้ หวัดหมู การ
ฟอกเงิน, สิงคโปรให้ ความสําคัญกับประเด็นวิกฤตเศรษฐกิจของโลก การบูรณาการวัฒนธรรมและ
สังคม สังคมผู้สงู อายุ, ไต้ หวันให้ ความสําคัญกับนโยบายรัฐบาลและภาษีการค้ า และสําหรับประเทศ
ไทยมีประเด็นที่ให้ ความสําคัญ คือ การลดต้ นทุนด้ านพลังงาน ปั ญหาแรงงานขาดคุณภาพ และ
สําหรับประเด็นที่ต้องมีการยกระดับของไทยคือการพัฒนาไปสูก่ ารมีเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติที่ดี
ยิ่งขึ ้น (National Benchmarking)
เครื่องมือการทํา Benchmarking สําหรั บบริการภาครัฐ (Dr. Robin Mann)
o
การทํา Benchmarking ทําให้ หน่วยงานสามารถระบุจดุ แข็งและโอกาสในการปรับปรุงการ
ดําเนินงานของตนเองได้ โดยเปรียบเทียบการดําเนินงานของหน่วยงานของตนเองกับหน่วยงานอื่นที่
มีลกั ษณะของกระบวนการและกิจกรรมที่ใกล้ เคียงกัน และการทํา Benchmarking สามารถทําได้ ทงั ้
ในด้ านการเงินและด้ านอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการเงิน

o
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o

o

o

o

สาเหตุที่ทําให้ การดําเนินงานโครงการต่างๆ ล้ มเหลวมักมาจากการไม่ทําการวิเคราะห์ต้นทุน/ผลผลิต
(35%) ไม่มีแผนการดําเนินโครงการที่ดี (30%) ไม่ดําเนินการตามหลักการของ Benchmarking
(30%) และไม่มีการอบรมการใช้ Benchmarking (25%)
ปั ญหาและอุปสรรคสําคัญในการทํา Benchmarking พบว่า มีหลายประการไม่วา่ ด้ านการขาด
วิเคราะห์ต้นทุนและประโยชน์ที่ได้ รับ ความรู้ความเข้ าใจไม่เพียงพอ ไม่ได้ ทําตามขั ้นตอนกระบวนการ
Benchmarking อีกทังไม่
้ ได้ อธิบายวัตถุประสงค์ ขอบเขตการสนับสนุนและไม่ทําตามข้ อตกลง
จรรณยาบรรณ Benchmarking
การกําหนดหัวข้ อการทํา Benchmarking ต้ องพิจารณาว่าองค์กรควรมีการปรับปรุงเรื่ องใดก่อน โดย
เริ่มต้ นจากการวิเคราะห์องค์กรของตนเองเสียก่อน จากมุมมองภายในที่เป็ นประเด็นสําคัญภายใน
องค์กร (Internal standpoint of productivity ) และจากมุมมองภายนอกองค์กรที่มาจากลูกค้ า (
External standpoint of customer ) โดยอาศัยข้ อมูลประกอบทั ้งจากภายในและภายนอกองค์กร
ข้ อมูลการตลาด กําไร ขาดทุน คุณภาพสินค้ าบริการ ข้ อร้ อง เรียนจากลูกค้ า ผลการประเมินจาก
ลูกค้ า และอื่นๆ ข้ อมูลเหล่านี ้จะช่วยในการตัดสินใจว่า การทํา Benchmarking ควรเริ่ มที่ประเด็นใด
ก่อน
ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิที่ดีในการทํา Benchmarking คือ TRADE โดยที่
T= Terms of Reference / การวางแผนการดําเนินงาน
R= Research / การศึกษาสถานะปั จจุบนั
A=Act / การเก็บข้ อมูลและวิเคราะห์
D=Deploy / สื่อสารและดําเนินการตามขั ้นตอนปฏิบตั ิ
E=Evaluate / ประเมินขั ้นตอนการทํา Benchmarking และผลลัพธ์
โดย TRADE มุ่งเน้ นการแลกเปลีย่ นข้ อมูลและการปฏิบตั ทิ ี่ดี เพื่อนํามาสูก่ ารปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงาน สินค้ า และบริ การ
Terms of Reference / การวางแผนการดําเนินงาน
- กําหนดประเด็นที่จะปรับปรุง
- ทํารายละเอียดโครงการเบื ้องต้ น
- กําหนดทีมทํางาน
- อบรมทีมงาน
- ทําความเข้ าใจในประเด็นที่จะทํา Benchmarking
- จัดทําขอบเขตการดําเนินงาน
- จัดทําระบบเอกสาร
- ทบทวนขันตอนการดํ
้
าเนินงานในขอบเขตการดําเนินงาน
- ดําเนินการขออนุมตั ิโครงการเพื่อดําเนินงานในขั ้นตอนถัดไป
(Terms of Reference ควรประกอบด้ วยสาระสําคัญ คือ วิสยั ทัศน์ ผู้รับผิดชอบ ทีมงาน ชื่อ
โครงการ เป้ าหมาย ขอบเขตการดําเนินงาน ความเป็ นมา วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้ รับ งบประมาณ ผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสีย)
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o

R= Research / การศึกษาสถานะปั จจุบนั ประกอบด้ วยขั ้นตอนการดําเนินการดังนี ้
- เข้ าใจประเด็นที่จะทํา Benchmarking
- กําหนดมาตรการดําเนินงาน
- ระบุสถานการณ์ดําเนินงานปั จจุบนั
- ทบทวนขันตอนการศึ
้
กษา
- ดําเนินการขออนุมตั ิโครงการเพื่อดําเนินงานในขั ้นตอนถัดไป
A=Act / การเก็บข้ อมูลและวิเคราะห์
- กําหนดเกณฑ์การเลือกหน่วยงานที่จะนํามาเป็ น Benchmark
- เลือกหน่วยงานที่มีศกั ยภาพในการเป็ น Benchmark
- ติดต่อและเชิญหน่วยงานที่เป็ น Benchmark
- เตรี ยมการเพื่อเก็บข้ อมูล
- ดําเนินการเก็บข้ อมูล
- วิเคราะห์ข้อมูล
- จัดทําข้ อเสนอแนะ
้
บตั ิ
- ทบทวนขันตอนการปฏิ
- ดําเนินการขออนุมตั ิโครงการเพื่อดําเนินงานในขั ้นตอนถัดไป
D=Deploy / สื่อสารและดําเนินการตามขั ้นตอนปฏิบตั ิ
- สื่อสารข้ อมูลโดยละเอียด
- จัดทําแผนปฏิบตั ิการ
- ขออนุมตั ิแผนปฏิบตั ิการ
- ดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิการ
้
าเนินการ
- ทบทวนขันตอนการดํ
- ดําเนินการขออนุมตั ิโครงการเพื่อดําเนินงานในขั ้นตอนถัดไป
E=Evaluate / ประเมินขั ้นตอนการทํา Benchmarking และผลลัพธ์
- ทําการวิเคราะห์ต้นทุนและผลผลิต
- ทบทวนขันตอน
้
TRADE
- แบ่งปั นประสบการณ์และผลลัพธ์
- ปิ ดโครงการ
12 ปั จจัยสู่ความสําเร็จในการทํา Benchmarking ได้ แก่
1. การมีเป้าหมายและขอบเขตที่ชดั เจน
2. การมีผ้ นู ําที่เข็มแข็ง
3. การจัดสรรทรัพยากรอย่างพอเพียง
4. การฝึ กอบรมการทํา Benchmarking ให้ แก่ทีมงาน
5. การลําดับความสําคัญของปั ญหา / โอกาสที่จะปรับปรุง / กระบวนการดําเนินงาน
6. การดําเนินการทํา Benchmarking อย่างรวดเร็ว ซึง่ ไม่จําเป็ นต้ องมีการดูงานในสถานที่จริง
7. การคิดนอกกรอบของหน่วยงานที่เราเลือกเป็ น Benchmark
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8. ต้ องมัน่ ใจได้ วา่ โครงการสามารถนําไปสู่การปฏิบตั ิได้
9. ต้ องมัน่ ใจได้ วา่ โครงการจะดําเนินการอย่างต่อเนื่อง และทีมงานควรมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงาน
10. ต้ องมีการสื่อสารกันระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
11. ทบทวนผลสําเร็จที่ได้ รับ ฉลองความสําเร็จ และสรุปประเด็นสําหรับการเรียนรู้ในแต่ละ
โครงการ
12. ควรให้ มีอย่างน้ อย 1 คนที่จะเป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านการทํา Benchmarking และรู้วิธีการ
ปฏิบตั ิโดยละเอียด
เครื่องมือ Business Exellence (BE) สําหรั บบริการภาครัฐ (Dr. Robin Mann)
o
Business Exellence (BE) คือ ความเป็ นเลิศในด้ านกลยุทธ์ การปฏิบตั ิ และความสัมพันธ์กบั ผู้มีสว่ น
ได้ สว่ นเสีย ซึง่ ได้ ให้ การยอมรับในขอบข่ายความเป็ นเลิศทางธุรกิจ
o
ขอบข่ายงานด้ านความเป็ นเลิศทางธุรกิจ ประกอบด้ วย Baldrige Criteria, EFQM Excellence
Model, Japan Quality Award Model, Singapore Quality Award Criteria, Australian Business
Excellence Framework, Canadian Business Excellence Framework
o
Baldrige Criteria เป็ นเกณฑ์ที่นําไปสูก่ ารประเมินองค์กร และที่สําคัญช่วยปรับปรุงการดําเนินงาน
ขีดความสามารถ และผลการดําเนินงาน เป็ นช่องของการสื่อสารและแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบตั ิที่ดี
ระหว่างองค์กรที่มีการดําเนินงานคล้ ายกัน และเป็ นเครื่ องมือในการทําความเข้ าใจและบริหารจัดการ
การดําเนินงาน และเป็ นแนวทางในการวางแผนและเรี ยนรู้โอกาสในการปรับปรุงการดําเนินงาน
o
Awards Style assessment เป็ นรูปแบบการประเมินองค์กรที่ดีต้องเริ่ มต้ นด้ วยการจัดทําข้ อมูลการ
ปฏิบตั ิงาน ระบบ และผลการดําเนินงานขององค์กรอย่างละเอียด และให้ ผ้ ปู ระเมินเข้ าตรวจเยี่ยมการ
ดําเนินงานขององค์กรว่าเป็ นไปตามเอกสารรายละเอียดที่ระบุไว้ หรื อไม่ หลังจากนั ้นผู้ประเมินจัดทํา
รายงานผลโดยระบุจดุ แข็งและโอกาสที่จะปรับปรุงการดําเนินงานโดยอ้ างอืงข้ อมูลจากเอกสาร
รายละเอียดและการเข้ าตรวจเยี่ยมองค์กร
o
การใช้ Awards Style assessment มีข้อดีคือ คะแนนที่ได้ จากการประเมินความถูกต้ อง จุดแข็งและ
โอกาสที่ได้ จากการวิเคราะห์มีความน่าเชื่อถือ ผู้จดั ทําเอกสารและผู้ประเมินมีโอกาสในการเรียนรู้ ผล
ที่ได้ สามารถนํามาใช้ ในการจัดทําแผนปฏิบตั ิการได้ ส่วนข้ อเสียคือ ต้ องใช้ เวลาและทรัพยากรมาก ใช้
การนําเสนอวิธีการปฏิบตั ิมากกว่าการตรวจเยี่ยม และไม่มีข้อเสนอแนะสําหรับการทําแผนปฏิบ◌ัตกิ าร
o
Questionnaire and workshop เป็ นการประเมินโดยใช้ แบบสอบถามและการจัดประชุมเชิงปฎิบตั ิ
การ เหมาะสําหรับการประเมินในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับลูกค้ าและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียจํานวนมาก มี
ขันตอนการดํ
้
าเนินการโดยให้ ผ้ จู ดั การระดับสูงและพนักงานทําการตอบแบบสอบถาม จากนั ้นจัด
ประชุมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม รวมถึงจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงการดําเนินงาน
เปรี ยบเทียบกับหน่วยงานอืน่ ที่มีลกั ษณะคล้ ายกัน และให้ ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนการ
ดําเนินงาน
o
การใช้ Questionnaire and workshop มีข้อดีคือ คะแนนที่ได้ มีความน่าเชื่อถือเมื่อคะแนนน้ อยกว่า
300 คะแนน (อย่างไรก็ตามคะแนนที่ได้ มีความน่าเชื่อถือน้ อยกว่าวิธี Awards Style assessment)
จุดแข็งและโอกาสที่ได้ จากการวิเคราะห์มีความน่าเชื่อถือ เป็ นวิธีการประเมินที่เกี่ยวข้ องลูกค้ าและผู้มี
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ส่วนได้ ส่วนเสียจํานวนมาก ผลตอบรับที่ได้ มีการเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นแล้ ว ผลที่ได้ สามารถ
นํามาใช้ ในการจัดทําแผนปฏิบตั ิการได้ ส่วนข้ อเสียคือ ความน่าเชื่อถือของพนักงานมีผลอย่างมากที่
ทําให้ ได้ มาซึง่ การตอบแบบสอบถามที่สมบูรณ์ วิธีนี ้มีความถูกต้ องน้ อยกว่า Awards Style
assessment ขาดมุมมองจากผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับองค์กร
o
การประเมินตนเองมี 3 ขั ้นตอนสําคัญ คือ ต้ องมีคํามัน่ สัญญาที่จะประเมินตนเอง จัดทําแผนในการ
ประเมินตนเอง และมีทีมงานที่มีความเข้ าใจในเรื่ องการประเมินองค์กร
2.3 สรุปเนื ้อหา/องค์ความรู้ที่ได้ จากการศึกษาดูงานแต่ละแห่ง (ถ้ ามี) พร้ อมแนบภาพประกอบ
- ไม่มี 2.4 สรุปเนื ้อหา/องค์ความรู้ที่ได้ จากการเข้ าร่วมกิจกรรมกลุม่ (Group Discussion)
การนํ า กลยุ ท ธ์ แ ละนโยบายการให้ บริ ก ารภาครั ฐ ที่ ดี ไ ปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ ห้ บรรลุ ผ ล (Strategy/Policy
Innovation) มีองค์ประกอบสําคัญที่ต้องดําเนินการ ประกอบด้ วย
o
การสํารวจความต้ องการของภาคประชาชน ระบุประเด็นและจัดลําดับความสําคัญประเด็นต่างๆ
ตามความจําเป็ นเร่งด่วน
o
ทบทวนและปรับปรุงกฎระเบียบข้ อบังคับ วิธี และขั ้นตอนการปฏิบตั ิงานต่างๆ ให้ งา่ ยขึ ้นและ
เหมาะสมกับความต้ องการของประชาชน โดยควรมีการพิจารณาทุกส่วนการให้ บริ การครอบคลุมทุก
ช่วงชีวิตของประชาชน
o
จัดทํามาตรฐานการให้ บริการและคูม่ ือการปฏิบตั ิงาน โดยการปฏิบตั ิงานต่างๆ ในภาพรวมของ
องค์กรนันควรมี
้
การถ่ายทอดลงสูแ่ ผนการปฏิบตั ิงานเฉพาะบุคคลของพนักงานในองค์กรด้ วย
(อาจจะอยู่ในรูปแบบตัวชี ้วัดรายบุคคล) เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการเชื่อมโยงแผนปฏิบตั ิงานและ
มาตรการต่างๆ ให้ ไปสูก่ ารปฏิบตั ิได้ อย่างแท้ จริ ง รวมทั ้งควรมีแผนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
องค์กรให้ สอดคล้ องกับแผนการปฏิบตั ิงานด้ วย
o
สร้ างเครื่องมือต่างๆ ทัง้ Hardware, Software, Wetware เพื่อให้ บริการตามแผนปฏิบตั ิงาน โดยให้
สะท้ อนมุมมองที่เกี่ยวข้ อง อาทิ ความพึงพอใจของภาคประชาชน ผลการดําเนินงานของโดยรวมของ
ภาครัฐ และผลการดําเนินงานขององค์กร เป็ นต้ น
o
พิจารณาเครื่ องมือในการวัดประสิทธิภาพการดําเนินงานอย่างเหมาะสม
o
นวัตกรรมสูก่ ารบริ การภาครัฐที่ดี อาทิ
- กฎของเลข 1 (Rule of One) เช่น ประชาชนสามารถใช้ บริ การภาครัฐโดยดําเนินการผ่านทาง
อินเตอร์ เน็ตเพียง 1 ปุ่ ม, ผ่านเจ้ าหน้ าที่เพียง 1 คน, ติดต่อสถานที่เพียง 1 แห่ง, ใช้ เพียง 1
แบบฟอร์ ม เป็ นต้ น
- ปรับเปลี่ยนมุมมองการให้ บริ การขององค์กร โดยใช้ แนวคิดว่า ประชาชนต้ องมาก่อน
- การบูรณาการข้ อมูลหน่วยงานภาครัฐแบบออนไลน์
- การใช้ ธรรมาภิบาล มีสํานึกต่อสิ่งแวดล้ อม และมุ่งพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
- การมีกฎระเบียบที่มีประสิทธิภาพ ลดขันตอนปฏิ
้
บตั ิต่างๆ ที่ซบั ซ้ อนและยุ่งยาก คํานึงถึงประโยชน์
ของประชาชนผู้ใข้ บริ การเป็ นหลัก
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ส่ วนที่ 3 ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับจากการเข้ าร่ วมโครงการ
3.1 ประโยชน์ ต่อตนเอง
การได้ เรี ยนรู้ แนวคิด/หลักการและเครื่ องมือในการปรับปรุงการบริ การภาครัฐทําให้ เกิดความตระหนักและเห็น
ถึ ง ความสํ า คัญ ของการปรั บ ปรุ ง กระบวนการและการบริ ห ารจัด การที่ เ ป็ นส่ ว นสํ า คัญ ทํ า ให้ อ งค์ ก รสามารถรั ก ษา
ประสิทธิภาพการดําเนินงานและพัฒนากระบวนการทํางานได้ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้ เห็นตัวอย่างการ
บริ การภาครัฐที่ดีของประเทศแคนนาดา อินโดนีเซีย และประสบการณ์ในการปรับปรุงบริ การของประเทศอื่นๆ ที่แตกต่าง
จากประเทศไทย นับเป็ นโอกาสที่ ดีในเรี ยนรู้ แนวคิ ดในการดํา เนิ นงานที่มี การบูรณาการการทํ างานร่ ว มกันระหว่า ง
หน่วยงานภาครั ฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน และรู ปแบบการจัดการบริ การภาครั ฐ เช่น การจัด
หน่วยงานบริการลูกค ้าแบบ One-stop Service

การจัดตัง้ ศูนย์บริการร่วม (Service Link) การจัดตัง้ หน่วยงาน

Call Center การจัดตังหน่
้ วยงานลูกค้ าสัมพันธ์ (CRM : Customer Relationship Management) รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(e-Governance) เป็ นต้ น การศึกษาความคาดหวังของผู้รับบริ การ และประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริ การ รวมถึงได้
เรี ยนรู้ทฎษฎี หลักการ และความเชื่อมโยงกันของเครื่ องมือที่เป็ นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการดําเนินงานขององค์กร
เช่น Business Excellent, Best Practices, Benchmarking และขันตอนที
้
่นําไปสู่การปฏิบตั ิ ความรู้ ดงั กล่าวสามารถใช้
เป็ นพืน้ ฐานในการศึกษา ค้ นคว้ า และเรี ยนรู้ เพิ่มเติมด้ วยตัวเองเกี่ ยวกับเครื่ องมือการบริ หารจัดการคุณภาพองค์ก ร
ดังกล่าวและเครื่ องมืออื่นๆ รวมถึงวิธีดําเนินการ ข้ อดี ข้ อเสีย ความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้ ทั ้งนี ้ เพื่อนําความรู้ ที่ได้
ไปสู่การวิเคราะห์และสังเคราะห์ทฤษฎี/แนวทางปฏิบตั ิต่างๆ ที่จะสามารถนํามาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิงานได้ อย่าง
เหมาะสม สามารถคิดสร้ างโอกาสในการปรั บปรุ งการดําเนินงานให้ มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ ้น รวมทัง้ ขยายผลให้ เป็ น
ประโยชน์ตอ่ ส่วนงานอื่นๆ ภายในองค์กรด้ วย
3.2 ประโยชน์ ต่อหน่ วยงานต้ นสังกัด
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็ นหน่วยงานในกํากับของรัฐที่มีพนั ธกิจหลัก
ในด้ านการสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม โดยเฉพาะในสาขาเทคโนโลยี ที่มีความสําคัญเพื่อมุ่งให้ เกิ ดผล
กระทบต่อภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศ และยังมีพนั ธกิจเกี่ยวข้ องในด้ านการถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนากําลังคน และ
พัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานระดับชาติทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีโดยเน้ นความร่ วมมือกับหน่วยงานอื่นทังในภาครั
้
ฐ
สถาบันการศึกษา และเอกชน เพื่อเป็ นการสร้ างชีดความสามารถทางเทคโนโลยีและความสามารถในการพึ่งพาตนเอง
ในภาคการผลิตและบริการ และส่งเสริ มให้ เกิดการนําวิทยาศาสตร์ ไปในประยุกต์ใช้ ในการสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่ชมุ ชน
การดําเนินงานของ สวทช. จึงตั ้งอยู่บนความคาดหวังของภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการที่จะเห็น สวทช. มีส่วนใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้ วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ดังนั ้น สวทช. ในฐานะองค์กรสมัยใหม่ที่ม่งุ มัน่ ตังใจที
้ ่จะปรับปรุงกระบวนการและกลไกในดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง
เพื่อให้ สง่ มอบผลงานสูส่ งั คมให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดสามารถนําแนวคิดและ
เครื่ องมือในการบริ หารจัดการองค์กรข้ างต้ นมาประยุกต์ใช้ ในการปรับปรุงแนวทางการดําเนินงาน อาทิ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์และวิธีการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ (Best Practices) จากองค์กรอื่นที่มีลกั ษณะการดําเนินงานใกล้ เคียงกัน
หรือการทํา “Benchmarking” โดยยึดหลักแนวคิดที่ว่า สวทช. ไม่ได้ เก่งในทุกเรื่อง ยังมีองค์กรที่เก่งมากกว่าในบางเรื่อง
การศึกษาจากประสบการณ์ตรงขององค์กรอื่นแล้ วนํามาประยุกต์ให้ เหมาะสม จะช่วยประหยัดเวลาและลดการลองผิด
ลองถูก และเป็ นเส้ นทางลัดสูค่ วามเป็ นเลิศอย่างก้ าวกระโดด สามารถปรับปรุงการดําเนินงานให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
โดยเลือกสรรและนําวิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศเหล่านี ้ไปใช้ ในกระบวนการทํางานซึง่ ไม่ใช่เป็ นการลอกเลียนแบบแต่เป็ นการ
สร้ างสรรค์ผลงานใหม่ๆ และทําให้ ตอบคําถามได้ ว่า องค์กรของเราอยู่ห่างชั ้นกับองค์กรนั ้นๆ แค่ไหน และต้ องทําอย่างไร
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บ้ างจึงจะเดินไปถึงจุดหมาย หรื อมีอปุ สรรคตรงส่วนไหนในหน่วยงาน เมื่อเปรี ยบเทียบกับหน่วยงานอืน่ ๆ เป็ นต้ น และ
นอกจากนี ้การดําเนินการดังกล่าวยังทําให้ ได้ มาซึง่ ความได้ เปรี ยบเชิงกลยุทธ์ Benchmarking ทําให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูง
และระดับกลางหันมาสนใจกับทักษะความสามารถที่จําเป็ นในการสร้ างความได้ เปรียบเชิงกลยุทธ์ทงด้
ั ้ านการสร้ างความ
พึงพอใจให้ แก่ลกู ค้ า และเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งมอบ สามารถเพิ่มอัตราการเรี ยนรู้ภายใน สวทช. สร้ างแนวคิดใหม่
และช่วยให้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตา่ ง ๆ ง่ายขึ ้น นับเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยในการเรี ยนลัดเพื่อให้ ก้าวทันองค์กรอื่น ๆ
3.3 ประโยชน์ ต่อสายงานหรือวงการในหัวข้ อนัน้ ๆ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีการดําเนินงานเกี่ยวข้ องกับการให้ บริ การประชาชนสามารถนําแนวคิดและ
เครื่ องมือในการปรับปรุ งคุณภาพการบริ การข้ างต้ นมาประยุกต์ใช้ ในการยกระดับการให้ บริ การและการทํางาน เพื่อ
ตอบสนองความคาดหวังและความต้ องการของประชาชนที่มีความสลับซับซ้ อนหลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว โดยหน่วยงานจะต้ องดําเนินการโดยถือ “ประชาชนเป็ นศูนย์กลางที่จะได้ รับการบริ การจากรัฐ” อย่างไรก็ตาม
การที่จะดําเนินการให้ ประชาชนเป็ นศูนย์กลางที่จะได้ รับบริการนี ้หากจะแปลงเป็ นรูปธรรมที่สามารถนําไปสู่การปฏิบตั ิได้
จริ งนั ้น ในทางปฏิบตั ิคอ่ นข้ างจะเป็ นไปได้ ยาก ด้ วยสาเหตุส่วนหนึง่ มาจากรากฐานระบบราชการมาจากแนวคิดเดิมซึง่ ไม่
มีแนวคิดการให้ บริการ แนวคิดข้ าราชการยังติดอยู่กบั ระบบเดิม (Bureaucracy) ในด้ านการมีสายการบังคับบัญชามีการ
แบ่งงานตามความถนัดเฉพาะด้ าน มีกฎระเบียบ ข้ อบังคับ และวิธีการปฏิบตั ิงาน ลักษณะจึงเป็ นการให้ บริ การแบบตั ้งรับ
ไม่มีแนวคิดเชิงรุ ก หรื อมีแต่แนวคิดจากในออกนอกไม่มีแนวคิดจากนอกเข้ าใน รวมถึงการขาดแนวคิดการแปลงแผนสู่
้ ้ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้วิธีการปฏิบตั ิที่ดี/เป็ นเลิศ (Best
การปฏิบตั ิเนื่องจากไม่มีแนวคิดในการบริ หารจัดการที่ดีพอ ทังนี
Practices) จากองค์กรอื่นที่ทําได้ ดีกว่า โดยเปรี ยบเทียบวัดให้ ร้ ู ถึงผู้ที่ทําได้ ดีกว่า และเข้ าไปเรี ยนรู้ วิธีการปฏิบตั ิซง่ึ ทําให้
ประสบความสําเร็ จหรื อมีค่า Benchmark สูง เพื่อนํามาใช้ ปรับปรุ งองค์กรของตนเอง ในการกําหนดว่าองค์ กรควร
เปรี ยบเทียบกับผู้ที่มีผลการปฏิบตั ิที่ดีกว่าในระดับใดนันขึ
้ ้นอยู่กบั ความต้ องการขององค์กรว่าต้ องการปรับปรุ งไปสู่ระดับ
ใด หรื อต้ องการแข่งขันกับคู่แข่งขันระดับใด เช่น ระดับ อุตสาหกรรม ระดับภูมิภาค หรื อระดับโลก อย่างไรก็ตาม ค่า
ของ Benchmark เป็ นตัวเลขซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลา ดังนั ้น การปรับปรุ งองค์กรโดยการเปรี ยบเทียบวัดและ
เรี ย นรู้ จากผู้ที่ ทํ า ได้ ดี ก ว่ า จึ ง ต้ อ งมี ก ารทํ า อย่ า งต่อ เนื่ อ งตลอดเวลา เนื่ อ งจากผู้ที่ ทํ า ได้ ดี ก ว่ า ก็ ย่ อ มมี ก ารปรั บ ปรุ ง
ตลอดเวลา วิธีปฏิบตั ิของผู้ที่ทําได้ ดีกว่า/เป็ นเลิศ (Best Practices) จึงเป็ นข้ อมูลสําคัญที่นําไปสู่การปรับปรุงองค์กรใน
การทํา Benchmarking
แม้ ว่า Benchmarking ยังค่อนข้ างเป็ นเรื่ องใหม่ ประเทศไทยเริ่ มมีการนําเครื่ องมือนี ้มาใช้ ในการปรับปรุงองค์กร
อย่า งเป็ นระบบเมื่ อไม่ กี่ ปีที่ ผ่ า นมา แต่ในต่ า งประเทศมีก ารใช้ กันอย่ า งแพร่ หลาย โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา โดยการทํา Benchmarking จะทําให้ องค์กรสามารถรักษาและยกระดับความสามารถของตนเองเพื่อให้
แข่งขันได้ จากการเรี ยนรู้ และปรับปรุ งตนเองอย่างต่อเนื่อง และทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปรับปรุงในระยะเวลาอัน
สั ้น เนื่องจากเป็ นการเรี ยนรู้ วิธีปฏิบตั ิที่ดีที่สดุ จากภายนอกองค์กร ทําให้ สามารถก้ าวทันองค์กรอื่น ๆ จึงเป็ นการปรับปรุ ง
แบบก้ าวกระโดด รวมทั ้งเป็ นการสนับสนุนรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย (Thailand Quality Award) ที่เป็ น
แรงกระตุ้นให้ เกิดการปรับปรุงคุณภาพด้ านการจัดการ ซึง่ ใช้ แนวทางของ Malcolm Baldrige เป็ นหลักเกณฑ์ในการ
3.4 กิจกรรมการขยายผลที่ได้ ดาํ เนินการภายใน 1 เดือนหลังเข้ าร่ วมโครงการ
3.4.1 ดําเนินการศึกษา ค้ นคว้ า หาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทํา Benchmarking และจัดทําเอกสาร
สรุ ป ย่ อเพื่ อ ประชาสัม พันธ์ ให้ ค วามรู้ แก่ ที ม งานประสานหน่ ว ยงานภายนอก (ภายใต้ ฝ่ ายนโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณ) เนื่ อ งจากเป็ นที มงานที่ มี ภารกิ จ หลัก ในการให้ บ ริ ก ารข้ อมูล ของสํ า นัก งานฯ ให้ แก่ ห น่ว ยงาน/องค์ ก ร
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ภายนอก รวมถึงประชาชนที่สนใจ และมีบทบาทในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แนะนําหน่วยงาน/ผลงาน/และการบริการ
ของสํานักงานฯ ให้ เป็ นที่ร้ ู จกั แก่สงั คมผ่านกลไกการประชุมวิชาการและนําคณะบุคคลเข้ าเยี่ยมชมหน่วยงาน/โครงการ
สําคัญของสํานักงานฯ ซึง่ ถือเป็ นการแนะนําเครื่ องมือการบริ หารจัดการกระบวนการทํางานให้ แก่ทีมงานได้ ร้ ู จกั และ
กระตุ้นให้ ทีมงานให้ ความสําคัญในการปรับปรุ งและพัฒนาการดําเนินงานภายในทีมให้ มีประสิทธิ ภาพมากขึ ้น ทังนี
้ ้
นับเป็ นจุดเริ่มต้ นอันจะนําไปสูก่ ารระดมสมองร่วมกันภายในทีมเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดําเนินงานในปั จจุบนั และ
ประเด็นที่เห็นร่ วมกันว่าจะต้ องมีการปรับปรุ งกระบวนการทํางานให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น รวมถึงกําหนดวิธีการปฏิบตั ิ
เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายร่วมกันต่อไป
3.4.2 สรุปรายละเอียดกิจกรรม พร้ อมภาพถ่าย และใบลงชื่อผู้ร่วมกิจกรรม
(เอกสารสรุปเกี ย่ วกับการทํา Benchmarking มีรายละเอียดดังไฟล์แนบ)
3.5 กิจกรรมการขยายผลที่จะดําเนินการภายใน 6 เดือนหลังเข้ าร่ วมโครงการ
3.5.1 มี แผนงานกิ จกรรมที่ จะดําเนิ นการจัดประชุม ระดมสมองร่ ว มกันในที มงานประสานหน่วยงาน
ภายนอก (ภายใต้ ฝ่ายนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ) เพื่อทบทวนบทบาทในการดําเนินงาน ตัวชี ้วัดการดําเนินงาน
และผลการดําเนินงานที่ผ่านมา และหารื อถึงประเด็นที่ควรมีการปรับปรุงการดําเนินงานให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้นโดย
เน้ นในเชิงการประหยัดเวลา ลดขันตอนการประสานงาน
้
การเพิ่มผลิตภาพการทํางานและคุณภาพของงานที่ส่งมอบ
โดยเปรียบเทียบการดําเนินงานกับทีมอื่น/ฝ่ ายอื่นทังในและนอกหน่
้
วยงานที่มีลกั ษณะงานใกล้ เคียงกัน และเลือกประเด็น
้ ้ อาจเริ่ มต้ นจากการ
สําคัญเร่ งด่วนที่จะส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานสูงสุดในการปรับปรุ งการดําเนินงานร่วมกัน ทังนี
พัฒนาระบบควบคุมการทํางานขั ้นพื ้นฐานที่จําเป็ นที่ทีมงานยังไม่เคยมีการกํ าหนดอย่ างเป็ นรู ปธรรม และสามารถ
ดําเนินงานได้ ในระยะเวลาอันสัน้ และจึงค่อยพัฒนาไปสู่การปรับปรุ งในส่วนงานที่มีความซับซ้ อน และใช้ เวลามาก โดย
ผลของการดําเนินงานอาจจัดทําเป็ นเอกสารหรื อ guideline ในการดําเนินงาน เพื่อนําเสนอผู้บงั คัญบัญชาพิจารณา
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิร่วมกันต่อไป
3.5.2 ส่งเอกสารสรุปกิจกรรมดังข้ อ 3.4.2 เมื่อเสร็จสิ ้นกิจกรรมให้ ส่วนวิเทศสัมพันธ์
ส่ วนที่ 4 เอกสารแนบ (รายละเอียดดังไฟล์ แนบ)
4.1 กําหนดการฉบับล่าสุด (Program)
4.2 เอกสารประกอบการประชุม/สัมมนา (Training Materials)
4.3 ประวัติโดยสังเขปของวิทยากรบรรยาย (CV)
4.4 รายงานก่อนการเดินทาง (Country Paper-Thailand)
4.5 เอกสารนําเสนอผลงานหลังจากเข้ าร่วมกิจกรรมกลุม่ (Group Presentation)
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ประมวลภาพบรรยากาศการสัมมนา
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