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บทสรุปผูบริหาร

กรมการกงสุล เปนกรมหนึ่ ง ในกระทรวงการตางประเทศที่มี งานหลัก  คือ
งานใหบริการประชาชน ซึ่งไมเพียงแตจะเปนงานบริการภายในกระทรวงเทานั้น แตยังรวมถึงการ
ใหบริการประชาชนคนไทยในตางประเทศ และชาวตางชาติที่พํานักในประเทศนั้นดว ย
การใหบริการงานกงสุลจึงนับวาเปนงานที่สําคัญย่ิง ซึ่งถือเปนหนาตางของกระทรวงการ
ตางประเทศ แตเนื่องจากกระทรวงการตางประเทศมีการบริหาร งานรวมศูนยในดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ แตการใหบริการไดจําแนกไปยังหนวยงานตางๆ ทั้งในและตางประเทศ การพัฒนาการ
ใหบริการโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองสอดประสานความรวมมือ
ระหวางหนวย โดยเฉพาะในยุคปจจุบันที่ตองอาศัยความรวดเร็ว ความถูกตองของขอมูล เพื่อ
ใหบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ผานมากระทรวงการตางประเทศก็ไดใหความสําคัญใน
ดานการบริการจนไดรับการยอมรับของประชาชนทั่วไป เปนหนวยงานของรัฐในลําดับตนๆ ที่
นําเอาระบบ One stop service มาใช รวมทั้งการ outsource ในดานการบริการตางๆ เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในการบริหารจัดการ และไดนําเอาประสบการณตางๆ มาประยุกตใช
เพื่อใหเกิดความเหมาะสมและทันสมัย  ถึงกระนั้นก็ตาม การใหบริการในตางประเทศโดย
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล รวมทั้งสถานกงสุลกิตติมศักด์ิที่มีคนตางชาติดํารงตําแหนง
ยังตองดําเนินงานโดยเจาหนาที่ในสังกัดที่มีจํานวนจํากัด  และนับวันการบริการดานกงสุลจะเพิ่ม
ปริมาณมากขึ้น ในขณะที่อัตราบุคลากรของหนวยงานดังกลาวไมไดเพิ่มหรือขยายตัวตามปริมาณ
งาน เชน การใหบริการดานหนังสือเดินทาง การตรวจลงตรา (Visa) การใหการคุมครองคนไทย
ตกทุกขไดยาก และการใหบริการดานเอกสารนิติกรณ การศึกษาสวนบุคคลนี้จึงเนนแนวคิดในการ
พัฒนาระบบงานกงสุลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาชวยสนับสนุนงาน ซึ่งไมเพียงแตจะ
บริหารจัดการขอมูล (management of information system) เพื่อตอบสนองนโยบายการทูตเพื่อ
ประชาชนเทานั้น แตจะตองยึดแนวพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ. ศ. 2456ที่ใหหนวยงานภาครัฐอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการ
ของประชาชน รวมทั้งการพัฒนาใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล  ซึ่งเอกสารการเดินทางจะตอง
พัฒนาใหเปนไปตามมาตรฐานขององคการ ICAO ดวย ดวยเหตุนี้ การศึกษาจึงหวังผลใหเกิดการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง โดยคํานึงถึงความเปนเลิศ การตอบสนองความตองการของประชาชน และ
ความเปนมาตรฐานสากล ซึ่งถือวาเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และปฏิบัติตาม
แนวนโยบายรัฐบาลที่มีจุดมุงหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศปรับปรุงดานบริการใหแก
ประชาชนอยางทั่วถึงเพื่อใหเกิดความพึงพอใจและประโยชนสุขของประชาชนในฐานะผูใชบริการ
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Abstract

[คลิกที่น่ีเร่ิมตนพิมพ]



ฉ
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กิตติกรรมประกาศ

ผูเขียนรายงานศึกษาสวนบุคคลขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนรวมในการทําใหรายงาน
ฉบับน้ีเสร็จสิ้นสมบูรณดวยดี  ผูเขียนมีเวลาจัดทํารายงานน้ี เพียงเตรียมตัวนอยมาก จึงมีขอจํากัดใน
การจัดหาขอมูลพอสมควร แตก็ไดบุคคลที่ผูเขียนไดรับความอนุเคราะหเป นอยางมาก ทําให
งานชิ้นน้ีประสบผลสําเร็จในที่สุด บุคคลที่ผูเขียนขอแสดงความขอบคุณมา ณ ที่น้ี มีดังน้ี

1) นายสมพงษ กางทอง เจาหนาที่การทูต 7 กองตรวจลงตราและเอกสารคนตางดาว
กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ

2) นางสาวเนตรนภา คงศรี เจาหนาที่การทูต 7 กองหนังสือเดินทาง
3) นางอภิญญา ณ นคร เลขานุการเอก กองตรวจลงตราและเอกสารตางดาว กรมการ

กงสุล กระทรวงการตางประเทศ
4)  นายไสว ปดเมือง เลขานุการเอก กงสุล ประจําการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ

กรุงโรม และเจาหนาที่ทองถิ่นประจําสถานเอกอัครราชทูต ฯ
5) นายเสถียร โคตรกันทา เจาหนาที่สื่อสาร 5 ผูดูแลระบบงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ กองหนังสือเดินทาง
6) นางสาวณัฐกานต สําราญจิตต  เจาหนาที่กองหนังสือเดินทาง
นอกจากน้ี คณาอาจารยที่ปรึกษาทุกทาน เปนผูที่สมควรไดการคารวะและขอบคุณ

เปนอยางสูง ที่ไดกรุณาใหคําแนะนําใหการทํารายงานน้ีประสบความสําเร็จ รวมทั้งคําแนะนําของ
เพื่อนๆ ขาราชการที่เขารวมฝกอบรมนักบริหารการทูต รุนที่ 1 ดวย
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บทท่ี 1
บทนํา

1. ภูมิหลัง
กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ เปนหนวยงานที่ใหบริการประชาชนภายใต

ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของกระทรวงการตางประเทศ โดยมีหนวยงานหลัก คือ กองหนังสือ
เดินทาง กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนตางดาว กองสัญชาติและนิติกรณ กองคุมครองและ
ดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ ศูนยประสานงานการเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร โดยกอง
ตางๆ เหลาน้ีมีหนาที่ใหบริการประชาชนที่เกี่ยวของกับการเดินทางไปตางประเทศหรือพํานักใน
ตางประเทศ เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่จะเดินทางไปตางประเทศ หรือคนตางชาติที่
ตองการเดินทางเขาประเทศไทย โดยมีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลไทย (สอท./สกญ.) เปน
หนวยงานตัวแทนปฏิบัติหนาที่ดังกลาวในตางประเทศ เชน การรับคํารองขอมีหนังสือเดินทาง การ
รับ รอง เอก ส า รนิ ติก รณ  ก า รช วย เหลือค นไ ท ยที่ ตก ทุกข ไ ด ย า ก  แล ะ กา รตรวจล ง ตรา
(วีซา) งานบริการเหลาน้ี จําเปนจะตองปรับปรุงระบบงานกงสุลโดยใชความกาวหนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศสนับสนุนการทํางาน เพื่อใหเกิดความรวดเร็วความสะดวกของผูใชบริการ ความถูกตอง
ของขอมูลบุคคล ซึ่งปจจุบันพบวาระบบงานบริการยังไมทันสมัยเทาที่ควร การพัฒนาระบบเพื่อให
สามารถเชื่อมโยงขอมูลระหวางกันไดในการบริการรูปแบบตางๆ โดยใชเคร่ือข ายอินเตอรเนทไดอ
ยางมีประสิทธิภาพ จะเปนการเอ้ือประโยชนกับประชาชนคนไทยในตางประเทศไดเปนอยางมาก

กระทรวงการตางประเทศไดดําเนินนโยบาย “การทูตเพื่อประชาชน” เพื่อใหนโยบาย
การตางประเทศสามารถตอบสนองตอความตองการของพี่นองประชาชนคนไทยไดเปนรูปธรรม
และสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่ตองการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนด
นโยบายของรัฐบาลดานตางๆ ที่มีผลกระทบตอการดํารงชีวิตประจําวัน ทั้งน้ี เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
สูงสุดในการทําใหการตางประเทศเปนการตางประเทศของประชาชนและเพื่อผลประโยชนของ
ประชาชนอยางแทจริง ซึ่งรวมถึงบทบาทของหนวยงานกระทรวงการตางประเทศในตางประเทศ
ดวย คือ สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล และสถานกงสุลกิตติมศักด์ิ โดยสรุปความบทบาทหนาที่
ของงานกงสุลในตางประเทศได ดังน้ี
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1.1 บริการหนังสือเดินทางเพื่อประชาชน
กระทรวงการตางประเทศไดปรับปรุงระบบการใหบริการหนังสือเดินทาง โดยการเพิ่มและ

พัฒนาระบบคอมพิวเตอรทั้งฮารดแวรและซอฟแวร การจัดทําระบบเชื่อมโยงขอมูลหนังสือเดินทาง
กับประวัติบุคคลตองหามเดินทางออกนอกประเทศ การพัฒนารูปแบบและการผลิตหนังสือเดินทาง
รวมทั้งการนําเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมมาใชในการพัฒนาระบบการใหบริการทําหนังสือ
เดินทางที่ทันสมัย รวดเร็ว และปองกันการปลอมแปลง ไดแก หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส
(e-passport)

นอกจากน้ี กระทรวงการตางประเทศยังไดจัดโครงการหนังสือเดินทางสัญจรขึ้น เพื่อจัด
หนวยบริการเคลื่อนที่ออกใหบริการทําหนังสือเดินทางแกประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ซึ่งอาจไมได
รับความสะดวกในการเขามารับบริการจัดทําหนังสือเดินทาง ณ กองหนังสือเดินทางในกรุงเทพ
มหานครหรือสํานักงานสาขาในภูมิภาค รวมทั้งใหสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใน
ตางประเทศ ดําเนินกิจกรรมกงสุลสัญจร เพื่อใหบริการแกประชาชนคนไทยที่ พํานักอยูใน
ตาง ประเทศ และอยูหางไกลสถานที่ต้ังของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลในเมืองหลวง
หรือแมแตประเทศที่ไมมีที่ต้ังสถานทูต แตอยูอีกประเทศหน่ึง ซึ่งอยูความดูแลของสถานทูตไทยอีก
ประเทศหน่ึง โดยการบริการกงสุลสัญจรครอบคลุมการบริการหนังสือเดินทาง  งานคุมครอง
คนไทยในตางประเทศ งานสัญชาติและนิติกรณ ทั้งน้ี เพื่อใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลที่เนน
การอํานวยความสะดวกแกประชาชนในการเขารับบริการจากภาครัฐอยางทั่วถึงและเปนธรรม

1.2 การชวยเหลือและคุมครองคนไทยในตางประเทศ
รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการสงเสริม รักษา และคุมครองสิทธิและผลประโยชนของ

ประเทศ และภาคเอกชน แรงงานและคนไทยในตางประเทศ รวมทั้งการใหความชวยเหลือและ
อํานวยความสะดวกใหแกคนไทยในตางประเทศ โดยใชการตางประเทศเปนเคร่ืองมือสําคัญใน
การดําเนินนโยบายดังกลาวใหเปนรูปธรรม

ที่ผานมา กระทรวงการตางประเทศไดดําเนินการปรับปรุงระบบการจัดเก็บขอมูลทะเบียน
ราษฎรและทะเบียนครอบครัว จากการจัดเก็บโดยเอกสารมาเปนการจัดเก็บโดยระบบบันทึกขอมูล
อิเล็กทรอนิกสและไดแจกจายแผนบันทึกขอมูลไปยังสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ
ทุกแหงทั่วโลกเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนที่ประสงคจะตรวจสอบหรือ
คัดขอมูลทะเบียนราษฎรของตนในตางประเทศ

ในดานการใหความชวยเหลือคนไทยในตางประเทศน้ัน กระทรวงการตางประเทศไดมอบ
ใหสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญทุกแหงทั่วโลกความชวยเหลือคนไทยที่ประสบภัย
และตกทุกขไดยากในตางประเทศโดยทั่วไป การใหความชวยเหลือแรงงานไทยและประมงไทยที่
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ประสบปญหาในตางประเทศ  อยางไรก็ตาม ยังมีความจําเปนที่จะตองพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อ
สนับสนุนการทํางานของหนวยงานในตางประเทศใหสมบูรณยิ่งขึ้น

1.3 การทํานิติกรณ (Document legalization)
การบริการประชาชนในดานสัญชาติและนิติกรณ ภายใตการกํากับงานของกองสัญชาติและ

นิติกรณ ครอบคลุมการดําเนินการรับรองรองเอกสารทะเบียนราษฎร เอกสาร บุคคล หนังสือมอบ
อํานาจ การออกสูติบัตรใหผูเยาวที่เกิดในตางประเทศ  และหนังสือสัญญาตางๆ การขอสัญชาติและ
การเพิกถอนสัญชาติ ฯลฯ  ซึ่งการบริการนิติกรณยังตองใชเอกสารประกอบเปนอยางมาก การใช
เทคโนโลยีการสื่อสารระบบออนไลนจะชวยใหการบริการมีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

1.4 การตรวจลงตรา (Visa)
สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล และสถานกงสุลกิตติมศักด์ิ มีหนาที่ในการดําเนินการ

ตรวจลงตราใหบุคคลตางชาติที่ตองการเดินทางเขาราชอาณาจักรไทย ซึ่งการพิจารณาการตรวจ
ลงตรามีขั้นตอนการปฏิบัติที่ตองพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยสนับสนุนการทํางาน อาทิ
การตรวจบัญชีรายชื่อบุคคลตองหาม การรับคํารองขอรับการตรวจลงตรา (วีซา) ฯลฯ

2. ความสําคัญของปญหา
เน่ืองจากความจําเปนของงานกงสุลเหลาน้ีที่ตองใหบริการประชาชนคนไทยและตางชาติ

ที่ตองการความสะดวก ความพึงพอใจ ความรวดเร็ว และการจัดหาขอมูลทางราชการ จึงมีการเรงนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชกับระบบงานบริการ โดยเร่ิมจากการทําหนังสือเดินทาง และไดมีการ
ปรับปรุงการบริการมาอยางตอเน่ือง เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนดานหน่ึง และ
เปนการใช IT มาชวยลดปญหาการปลอมแปลงบุคคลหรือการนําขอมูลของบุคคลอ่ืนมาใชแทน
(สวมตัวบุคคล) ในการทําหนังสือเดินทาง สวนงานกงสุลในดานอ่ืนๆ ก็ไดมีการนํา IT มาใชเชนกัน
แตยังไมมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะงานที่ตองเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานของกระทรวงฯ
หรือนําประโยชนจากขอมูลทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทยมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับ
งานบริการกงสุลในตางประเทศเพื่อบริการคนไทยในตางประเทศ

นอกจากน้ี กระทรวง ฯ ยังไดตระหนักถึงความจําเปนของงานกงสุล ซึ่งนับวันจะมีปริมาณ
เพิ่มขึ้นเร่ือยๆ ในขณะที่ไมสามารถเพิ่มบุคลากรไดตามสัดสวนของปริมาณงาน จึงจําเปนตองนํา IT
เขามาชวยเสริมอยางจริงจัง ประกอบกับมีการพัฒนาระบบการสื่อสารทั้งในและตางประเทศทั่วโลก
มากขึ้น รวมทั้งการพัฒนาระบบอินเตอรเนทที่มีการใชงานอยางแพรหลาย ทําใหการใหบริการดาน
กงสุลตองพัฒนาใหสอดคลองกับยุคสมัย เร่ิมจากการรับคํารองขอหนังสือเดินทาง การบันทึกขอมูล
ผูขอตรวจลงตราเดินทางเขาราชอาณาจักร และตรวจสอบขอมูลบุคคลตองหาม (ตางชาติ)



4

เดินทางเขาประเทศไทยการพิมพขอมูลแผนสติกเกอรที่ใชตรวจลงตรา แทนการใชตรายาง เพื่อ
ปองกันการปลอมแปลง  อีกทั้งองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (International Civil
Aviation Organization – ICAO) ยังไดกําหนดมาตรฐานเอกสารเดินทาง (Travel document)ระหวาง
ประเทศใหสามารถอานขอมูลไดดวยเคร่ือง (machine readable travel document) การพัฒนาจึงไม
เพียงแตจะเปนการบริหารจัดการขอมูล (Management of Information System) เทาน้ัน แตจะตอง
คํานึงถึงมาตรฐานสากลดวย

3. วัตถุประสงคของการศึกษา
อยางไรก็ดี การบริหารจัดการขอมูลยังคงจํากัดอยูที่การรับคํารองขอมีหนังสือเดินทางการ

ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผูตองหาม การออกสต๊ิกเกอรตรวจลงตรา (วีซา) เทาน้ัน แตก็ไมไดพัฒนาการ
บริการไปถึงสวนที่ตองออกหนังสือเดินทางชั่วคราวและหนังสือสําคัญประจําตัว (CI)  ซึ่งยังใช
ระบบ manual ในการใหบริการ การศึกษาสวนบุคคล จึงเห็นวาการใชเทคโนโลยีการสื่อสารจําเปน
จะตองตอยอดในการบริการรูปแบบตางๆ เพราะงานบริการประชาชนในเร่ืองที่เกี่ยวของกับงาน
ทะเบียนราษฎรในตางประเทศมีความจําเปนมากขึ้น เน่ืองจากจํานวนประชาชนคนไ ทยใน
ตางประเทศมีเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ การติดตอกับสวนราชการในตางประเทศที่เกี่ยวของกับงานกงสุลจึง
เพิ่มขึ้นโดยปริยาย ดังน้ัน การบริการจัดการเพื่ออํานวยความสะดวกโดยพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศ
จึงเปนสิ่งจําเปน โดยดําเนินการศึกษา ดังน้ี

3.1 เพื่อศึกษาระบบงานกงสุลของ สอท./สกญ. โดยทําการศึกษาขั้นตอนในปจจุบันทั้งการ
บริการรับรองเอกสารทะเบียนราษฎร การตรวจสอบขอมูลของหนวยงานของรัฐที่เปนเอกสาร
เชน บัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนบาน สูติบัตร ฯลฯ  โดยใชระบบเชื่อมโยงขอมูลทาง
อินเตอรเนทออนไลนเพื่อใหสามารถผลิตและรับรองเอกสารใหกับผูใชบริการในตางประเทศทั้ง
คนไทยและตางชาติได

3.2 ศึกษาระบบการเชื่อมโยงฐานขอมูลระหวางกรมการกงสุล ศูนย ICT และศูนย
ประสานงานทะเบียนราษฎร (ศปท) กระทรวงมหาดไทย เพื่อเชื่อมโยงขอมูลทะเบียนราษฎร
หนังสือเดินทางประวัติอาชญากรรมหรือบุคคลตองหามให สอท./สกญ. เพื่อความสะดวก รวดเร็ว
และไดรับขอมูลที่ถูกตอง

3.3 นําเสนอแผนงานปรับปรุงจากผลการศึกษาการเชื่อมโยงเครือขายระบบ on lineใหศูนย
ICT เปนผูบริหารจัดการเชื่อมโยงขอมูลดังกลาวให สอท./สกญ ของไทย โดยการพัฒนาระบบ
เชื่อมโยงขอมูลที่มีอยูแลวไปสูการผลิตเอกสารแบบ on line
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4. ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาจะทําความเขาใจกับระบบงานและการใชบริการของประชาชนคนไทยและ

ตางชาติที่มาใชบริการที่ สอท./สกญ.  การใหบริการงานกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตประเทศ
อ่ืนๆ ที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการสนับสนุนการทํางานดานกงสุล โดยมีขอบเขต
การศึกษาที่คลอบคลุมการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Management of Information
System) ดังน้ี

1) การออกหนังสือสําคัญประจําตัว
2) การออกหนังสือเดินทางชั่วคราว
2) การคัดสําเนาขอมูลทะเบียนราษฎร
3) การตรวจสอบบัญชีรายชื่อบุคคลตองหามของสถานกงสุลกิตติมศักด์ิ
4) การจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนของคนไทยที่พํานักในตางประเทศ

5. ประโยชนของการศึกษา
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการทํางานดานกงสุลจะชวยลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติ ประหยัดเวลาทํางาน มีความถูกตองในการใหขอมูล สะดวกแกผูใชบริการมีความทันสมัย
ประหยัดคาใชจายในการใชกําลังคนและอุปกรณ มีความทันสมัย และจะสรางความพึงพอใจใหกับ
ผูใชบริการเปนอยางมาก และสอดคลองกับนโยบายการทูตเพื่อประชาชน และพัฒนาใหสอดคลอง
กับมาตรฐานขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (International Civil Aviation
Organization – ICAO) ในอนาคตเพื่อนําไปใชกับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลไทย 90 แหง
ทั่วโลก



บทท่ี 2
แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ

การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศจะตองคํานึงถึงกฎระเบียบขอบังคับของภาครัฐเพื่อ
เปนแนวทางประกอบการศึกษาสวนบุคคล อาทิ พระราชกฤษฎีกา วิสัยทัศนของหนวยงาน พันธกิจ
และแนวคิด ดังตอไปน้ี
1. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546

หมวดที่ 1 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
มาตรา 6 การบริหารกิจการบานเมืองที่ ดีไดแก การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมาย

ดังตอไปน้ี
(1) เกิดประโยชนสุขของประชาชน
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
(4) ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ
(6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ
(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ

หมวด 4 การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรา 20 เพื่อใหการปฏิบัติราชการภายในสวนราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ใหสวน

ราชการ กําหนดเปาหมาย แผนการทํางาน ฯลฯ
หมวด 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
มาตรา 27 ใหสวนราชการจัดใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ

อนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอ่ืนใดของผูดํารงตําแหนงที่มีหนาที่
รับผิดชอบในการดําเนินการในเร่ืองน้ันโดยตรง เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ ทั้งน้ี ในการกระจายอํานาจการตัดสินใจดังกลาวตองมุงผลใหเกิดความสะดวกรวดเร็วใน
การบริการประชาชน
หมวด 7 การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชนเปน
การกําหนดแนวทางที่สวนราชการตองจัดใหมีขึ้นเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน
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ใหไดรับการบริการโดยเร็ว ในขณะเดียวกันก็จะสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน
รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาไดตอไป โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี

1) สวนราชการที่มีภารกิจในการใหบริการประชาชน หรือติดตอประสานงานระหวาง
สวนราชการดวยกัน ตองกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน และประกาศใหประชาชนไดรับทราบ
และเปนหนาที่ของผูบังคับบัญชาตองตรวจสอบใหขาราชการของตนมีการปฏิบัติงานแลวเสร็จตาม
ระยะเวลาดวย

2) การจัดระบบสารสนเทศ
สวนราชการตองจัดใหมีระบบเครือขายสารสนเทศเพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน

เพื่อติดตอสอบถามหรือใชบริการในสวนน้ันได
สวนราชการตองจัดใหมีระบบเครือขายสารสนเทศสวนกลาง เพื่อใหมีการเชื่อมโยง

ขอมูลระหวางสวนราชการและจะตองชวยเหลือสวนราชการอ่ืนจัดทําระบบเครือขายสารสนเทศ

2. วิสัยทัศนกรมการกงสุล
กระทรวงการตางประเทศมีนโยบายเพื่อการดํารงไวซึ่งการเปนหนวยงานหลักในการให

ความชวยเหลือคนไทยตกทุกขไดยากในตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ เสริมสรางความเขมแข็ง
ใหชุมชนไทยทั้งในและนอกประเทศ และกระจายงานบริการดานกงสุลไปทุกภูมิภาคดวยนวัตกรรม
เพื่อสรางความพึงพอใจแกประชาชน ตามนโยบาย "การทูตเพื่อประชาชน"

กรมการกงสุล เปนองคกรในการเสริมสรางสถานะและบทบาทของไทยในเวทีระหวาง
ประเทศอยางมีเกียรติและสมศักด์ิศรี ทั้งทางดานเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมือง ศักยภาพ
ความเจริญทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคม ตลอดจนนําโอกาสจากกระแสโลกาภิวัฒนมาสู
สังคมไทยอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีพันธกิจ ดังน้ี

1. ปกปอง รักษา และสงเสริมสถานะและผลประโยชนของไทยในความสัมพันธระหวาง
ประเทศ

2. เปนตัวแทนรัฐบาลในการเจรจาระหวางประเทศใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะเชิง
ยุทธศาสตร นโยบาย และกลยุทธดานการตางประเทศ และกฎหมายระหวางประเทศ

3. สรางนักการทูตที่มีจิตสํานึกและมีความเขาใจสังคมไทย ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญแล ะ
รอบรูในดานตางๆ เพื่อเปนตัวแทนในการรักษาและสงเสริมผลประโยชนของไทยในตางประเทศ

4. ใหความคุมครอง สงเสริม และดูแลสิทธิและผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศ
ตลอดจนการใหบริการแกประชาชนดานการกงสุล
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5. ใหความรูและความเขาใจที่ถูกตองตอสาธารณชนทั้งในประเทศและต างประเทศ
เกี่ยวกับการดําเนินงานเชิงรุกดานการตางประเทศของไทยที่เปนผลประโยชนแหงชาติ และสราง
ความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับประเทศไทยใหประชาคมโลกไดรับทราบ

6. ดําเนินงานเกี่ยวกับพิธีการ ระเบียบแบบแผน ที่สนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
ดานการตางประเทศ

7. บูรณาการและประสานการดําเนินภารกิจตางประเทศกับทุกภาคสวน
8. ดําเนินงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี

3. โครงสรางกรมการกงสุล
กรมการกงสุลเปนหนวยงานภารกิจซึ่งรับผิดชอบในเร่ืองที่มีนัยเกี่ยวกับ “การกงสุล”ซึ่ง

ประกอบดวย การออกหนังสือเดินทาง การออกเอกสารเดินทาง การคุมครองดูแลผลประโยชนของ
ชาวไทยในตางประเทศ และการดําเนินการในเร่ืองสัญชาติและนิติกรณ ซึ่งมีปริมาณงานเพิ่มขึ้น
อยางไมหยุดยั้ง โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัฒนที่การเดินทางออกนอกราชอาณาจักร และการต้ัง
ถิ่นฐานในตางประเทศของชาวไทยเปนเร่ืองปกติวิสัย ดังน้ัน ในทางปฏิบัติ กรมการกงสุลเปน
หนวยงานของกระทรวงการตางประเทศที่รับรองงานดานบริการประชาชนโดยประสานกับ
หนวยงานดานการปกครองและทะเบียนราษฎรทั้งในและนอกประเทศอยางใกลชิด พรอมกันน้ัน
ยังดําเนินการพัฒนาใหหนังสือเดินทาง เอกสารเดินทางของประเทศไทยและเอกสารการตรวจลง
ตราของประเทศไทยมีความทันสมัยและทัดเทียมกับมาตรฐานสากล เพื่อใหเปนที่ยอมรับนับถือใน
ประชาคมระหวางประเทศ

ตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ พ.ศ.2541
กรมการกงสุลมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี

1. เสนอความเห็นเพื่อกําหนดนโยบายและแผนดานการกงสุล รวมทั้งกําหนดระเบียบดาน
การกงสุล

2. ประสาน สนับสนุน และกํากับดูแลสถานกงสุลใหญ สถานเอกอัครราชทูต และสถาน
กงสุลกิตติมศักด์ิของไทยในตงประเทศ ตลอดจนประสานงานและใหความรวมมือกับหนวยราชการ
ของไทยทั้งในและตางประเทศในการดําเนินงานเกี่ยวกับการกงสุลใหเปนไปตามกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการ ทั้งน้ี โดยสอดคลองกับอนุสัญญากรุงเวียนนา วาดวยความสัมพันธทางการ
กงสุล พ.ศ. 2506 สนธิสัญญาความตกลงระหวางประเทศ และกฎเกณฑแหงกฎหมายจารีตประเพณี
ระหวางประเทศที่เกี่ยวกับงานดานการกงสุล

3. ดําเนินการเกี่ยวกับหนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทางใหแกคนสัญชาติไทย
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4. ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจลงตราและเอกสารการเดินทางสําหรับคนตางดาว
5. ดําเนินการเกี่ยวกับการคุมครองดูแลรักษาผลประโยชนและชวยเหลือคนสัญชาติไทย

และนิติ
6. บุคคลสัญชาติไทย รวมทั้งเรือและอากาศยานไทยในตางประเทศ
7. ดําเนินการเกี่ยวกับงานสัญชาติ งานนิติกรณ งานทะเบียนคนไทยในตางประเทศ และ

เร่ืองอ่ืนๆ ตามอํานาจหนาที่ที่บัญญัติไวในกฎหมาย และระเบียบของทางราชการ
8. ตลอดจนการดําเนินการเกี่ยวกับความรวมมือระหวางประเทศในกระบวนการยุติธรรม
9. กําหนดอัตราคาธรรมเนียม คาทําการและคาใชจายอ่ืนๆ ในงานที่เกี่ยวกับการกงสุล

ตามที่บัญญัติไวในกฎหมายและประกาศของกระทรวงการตางประเทศ
10. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมหรือตามที่

กระทรวงฯ หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
กรมการกงสุล ประกอบดวยสวนราชการดังตอไปน้ี
1. สํานักงานเลขานุการกรม
2. กองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ
3. กองสัญชาติและนิติกรณ
4. กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนตางดาว
5. กองหนังสือเดินทาง
6. ศูนยประสานงานการเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร

การบังคับบัญชาจะเปนรูปแบบเดียวกับกรมทั่วไป กลาวคือ อธิบดีกรมการกงสุลจะรับ
นโยบายสั่งการ กํากับดูแลการปฏิบัติงานของกรมการกงสุล โดยมีปลัดกระทรวงฯ หรือรองปลัด
กระทรวงฯ ที่ไดรับมอบหมายเปนผูกํากับดูแลใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลในสวนของการ
ติดตอ ประสานงาน ระหวางกรมการกงสุลกับสถานเอกอัครราชทูต /สถานกงสุลใหญ อธิบดี
กรมการกงสุลจะเปนผูวินิจฉัย สั่งการไปยังสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ ในนามของ
ปลัดกระทรวงฯ และสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ จะรายงานกลับมายังปลัดกระทรวงฯ
โดยกรมการกงสุลเปนกรมที่รับผิดชอบปฏิบัติในสวนของงานดานกงสุลทั้งหมด

ก. ภารกิจสํานักงานเลขานุการกรม
สํานักงานเลขานุการกรม มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรมและ

ราชการที่มิไดแยกใหเปนหนาที่ของกองหรือสวนราชการใดโดยเฉพาะ
ข. ภารกิจกองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ
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กองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ มีอํานาจหนาที่ในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการคุมครอง ดูแล รักษาผลประโยชน และชวยเหลือคนสัญชาติไทย และ
นิติบุคคลสัญชาติไทย รวมทั้งเรือและอากาศยานไทยในตางประเทศ

ค. ภารกิจของกองสัญชาติและนิติกรณ
กองสัญชาติและนิติกรณมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับงานสัญชาติ งาน

นิติกรณ งานทะเบียนคนไทยในตางประเทศ และเร่ืองอ่ืนๆ ตามอํานาจหนาที่บัญญัติไวในกฎหมาย
และระเบียบของทางราชการ ตลอดจนการดําเนินการเกี่ยวกับความรวมมือระหวางประเทศใน
กระบวนการยุติธรรม

นอกจากภาระหนาที่และความรับผิดชอบดังกลาวขางตนแลว กองสัญชาติฯ จึงเปน
หนวยงานที่ตองประสานงานขั้น ตน  กับสถานทูตและสถานกงสุลไทยในต างประเทศ
กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง สํานักงานตํารวจแหงชาติ กรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม
สํานักอัยการสูงสุด และกับสถานทูตหรือสถานกงสุลใหญตางประเทศในประเทศไทยดวย โดยที่
ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนของงานกระทรวงการตางประเทศ จึงพยายามที่จะยกระดับ
งานดานสัญชาติ การทะเบียน และนิติกรณ ใหมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และความถูกตองของงาน
หรือเอกสารที่เกี่ยวของกับการใหบริการ ซึ่งถือเปนการรักษาผลประโยชนสาธารณะและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน พรอมทั้งสงเสริมภาพลักษณที่ดีของประเทศโดยรวม

ง. ภารกิจของกองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนตางดาว
กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนตางดาว กรมการกงสุล มีภารกิจทั้งใน

ตางประเทศและในประเทศ
ภารกิจในตางประเทศ คือ มีอํานาจหนาที่สั่งการเกี่ยวกับการตรวจลงตรา (วีซา)

ไปยังสถานทูตและสถานกงสุลไทยในตางประเทศ ซึ่งมีทั้งหมด 90 แหง
สวนภารกิจในประเทศ คือ มีอํานาจหนาที่แกไขรหัสวีซา และออก re-entry visa

ใหแกบุคคลในคณะทูต กงสุล องคการระหวางประเทศ รวมทั้งเจาหนาที่ตางชาติที่เขามาปฏิบัติ
หนาที่ตามคําขอของไทย รวมทั้ง ออกเอกสารการเดินทางสําหรับคนตางดาว (Travel Document for
Aliens   (ใหกับคนตางดาวที่ไรสัญชาติที่มีถิ่นที่อยูถาวรในประเทศไทย และออกเอกสารเดินทาง
ฉุกเฉินใหกับคนตางดาวที่ทําหนังสือเดินทางสูญหาย ซึ่งไมมีสถานทูตหรือสถานกงสุลของคนชาติ
น้ันในประเทศไทย ทารกคนตางดาว ซึ่งไมมีสถานทูตหรือสถานกงสุลของคนชาติน้ันในประเทศ
ไทย เด็กไมมีสัญชาติไทยในความดูแลของกรมประชาสงเคราะห และผูลี้ภัยทางการเมือง เปนตน
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จ. ภารกิจของกองหนังสือเดินทาง
กองหนังสือเดินทาง มีอํานาจหนาที่ในการใหบริการและอํานวยความสะดวกแก

คนไทยในการออกหนังสือเดินทางและเอกสารเดินทาง ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใน
ตางประเทศก็มีบทบาทหนาที่น้ีเชนกัน โดยใหบริการแกคนไทยที่พํานักในตางประเทศ

กองหนังสือเดินทางไดสงเสริมและพัฒนางานบริการประชาชนตามนโยบายการ
ทูตเพื่อประชาชน อันเปนผลใหผูใชบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว และพึงพอใจ จนได รับ
ประกาศนียบัตรมาตรฐาน ISO 9002 เปนหลักประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน

กรมการกงสุลไดพัฒนาหนังสือเดินทางใหมีความทันสมัยตามแนวทางสากล เพื่อ
ปองกันการปลอมแปลง โดยพัฒนาหนังสือเดินทางใหเปนหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปน
หนังสือเดินทางที่มีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค (Technical Specifications   (ตามขอกําหนดของ
องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) ซึ่งแตกตางจากหนังสือเดินทางแบบเดิม  คือ

- มีการบันทึกขอมูลชีวภาพ (biometric data   (ไดแก ลายน้ิวมือ รูปใบหนา ไวใน
Contactless Integrated Circuit ซึ่งฝงอยูในเลมหนังสือเดินทาง

- สามารถอานไดดวยเคร่ือง Automatic Gate  ณ จุดผานแดนระหวางประเทศ
โดยมีการตรวจพิสูจนโดยอัตโนมัติ เพื่อเปรียบเทียบขอมูลในหนังสือเดินทาง
กับผูถือหนังสือเดินทาง

กรมการกงสุลเปนหนวยงานภารกิจซึ่งรับผิดชอบในเร่ืองที่มีนัยเกี่ยวกับ “การ
กงสุล” ซึ่งประกอบดวย การออกหนังสือเดินทาง การออกเอกสารเดินทาง การคุมครองดูแล
ผลประโยชนของชาวไทยในตางประเทศ และการดําเนินการในเร่ืองสัญชาติและนิติกรณ ซึ่งมี
ปริมาณงานเพิ่มขึ้นอยางไมหยุดยั้ ง  โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัฒนที่การเดินทางออกนอ ก
ราชอาณาจักร และการต้ังถิ่นฐานในตางประเทศของชาวไทยเปนเร่ืองปกติวิสัย ดังน้ัน ในทางปฏิบัติ
กรมการกงสุลเปนหนวยงานของกระทรวงการตางประเทศที่รับรองงานดานบริการประชาชนโดย
ประสานกับหนวยงานดานการปกครองและทะเบียนราษฎรทั้งในและนอกประเทศอยางใกลชิด
พรอมกันน้ัน ยังดําเนินการพัฒนาใหหนังสือเดินทาง เอกสารเดินทางของประเทศไทยและเอกสาร
การตรวจลงตราของประเทศไทยมีความทันสมัยและทัดเทียมกับมาตรฐานสากล เพื่อใหเปนที่
ยอมรับนับถือในประชาคมระหวางประเทศ

ตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ
พ.ศ.2541 กรมการกงสุลมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี

1. เสนอความเห็นเพื่อกําหนดนโยบายและแผนดานการกงสุล รวมทั้งกําหนด
ระเบียบดานการกงสุล
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2. ประสาน สนับสนุน และกํากับดูแลสถานกงสุลใหญ สถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุลกิตติมศักด์ิของไทยในตงประเทศ ตลอดจนประสานงานและใหความรวมมื อกับ
หนวยราชการของไทยทั้งในและตางประเทศในการดําเนินงานเกี่ยวกับการกงสุลใหเป นไปตาม
กฎหมายและระเบียบของทางราชการ ทั้งน้ี โดยสอดคลองกับอนุสัญญากรุงเวียนนา วาดวย
ความสัมพันธทางการกงสุล พ.ศ. 2506 สนธิสัญญาความตกลงระหวางประเทศ และกฎเกณฑแหง
กฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศที่เกี่ยวกับงานดานการกงสุล

3. ดําเนินการเกี่ยวกับหนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทางใหแกคนสัญชาติ
ไทย

4. ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจลงตราและเอกสารการเดินทางสําหรับคนตางดาว
5. ดําเนินการเกี่ยวกับการคุมครองดูแลรักษาผลประโยชนและชวยเหลือคน

สัญชาติไทยและนิติบุคคลสัญชาติไทย รวมทั้งเรือและอากาศยานไทยในตางประเทศ
6. ดําเนินการเกี่ยวกับงานสัญชาติ งานนิติกรณ  งานทะเบียนคนไทยใน

ตางประเทศ และเร่ืองอ่ืนๆ ตามอํานาจหนาที่ที่บัญญัติไวในกฎหมาย และระเบียบของทางราชการ
ตลอดจนการดําเนินการเกี่ยวกับความรวมมือระหวางประเทศในกระบวนการยุติธรรม

7. กําหนดอัตราคาธรรมเนียม คาทําการและคาใชจายอ่ืนๆ ในงานที่เกี่ยวกับการ
กงสุลตามที่บัญญัติไวในกฎหมายและประกาศของกระทรวงการตางประเทศ

8. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมหรือ
ตามที่กระทรวงฯ หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

กรมการกงสุล ประกอบดวยสวนราชการดังตอไปน้ี
1. สํานักงานเลขานุการกรม
2. กองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ
3. กองสัญชาติและนิติกรณ
4. กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนตางดาว
5. กองหนังสือเดินทาง
6. ศูนยประสานงานการเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร

3. พันธกิจ
กรมการกงสุลมีพันธกิจที่ตองดําเนินการในเร่ืองตางๆ ดังน้ี
3.1 ประสานและอํานวยความสะดวกสถานทูต สถานกงสุลในการใหความชวยเหลือ

คนไทยตกทุกขไดยากในตางประเทศ
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3.2 ดําเนินมาตรการ/โครงการปองกันปญหาการคามนุษยทั้งในและนอกประเทศ
3.3 นโยบายและกลยุทธการบริหาร

กรมการกงสุลมีวิสัยทัศนที่ชัดเจน คือ
- เปนหนวยงานบริการประชาชนทีมีประสิทธิภาพดีเยี่ยม โดยใหผูรับบริการไดรับ

ความพึงพอใจสูงสุด รวมทั้งการเปนผูนําในระบบอิเล็กโทรนิคส (E-consular) โดยมีผลชี้วัดที่เปน
รูปธรรม เพื่อตอบสนองตอนโยบายการทูตเพื่อประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ

- นโยบายที่ชัดเจนที่สุดในการการกงสุลของกรมการกงสุล คือตองการใหคนไทยที่
พํานักอยูในที่ตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศไดรับบริการอยางทั่วถึง ทุกภูมิภาค และสะดวก
รวดเร็ว ตองการใหประชาชนมีความเขาใจ สนใจ และสนับสนุนนโยบายตางประเทศของรัฐบาล

- นอกจากน้ี กรมการกงสุลยังมีประเด็นยุทธศาสตรอีก 2 ประการ คือ การสรางความ
เขมแข็งใหชุมชนไทยในตางแดน และการปกปองและคุมครองประโยชนของคนไทยใน
ตางประเทศ

นโยบายและกลยุทธการบริหารน้ี ไดเพิ่มบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุลไทยในตางประเทศเปนอยางมาก ความพึงพอใจของประชาชนคนไทยในตางประเทศ
เปนหัวใจของการบริหารจัดการ โดยเฉพาะสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลเปรียบเสมือน
หนวยงานตัวแทนภาครัฐทุกหนวยงานที่คนไทยในตางประเทศตองการติดตอดวย ไมวาจะเปนงาน
ของกระทรวงมหาดไทย(งานทะเบียนราษฎร) กระทรวงกลาโหม (การขึ้นทะเบียนเกณฑทหาร)
กระทรวงศึกษาธิการ (การศึกษา) กระทรวงแรงงาน (การจัดหางาน) ฯลฯ

3.4 ขยายงานบริการดานการกงสุลทั้งในประเทศและตางประเทศ การใหความชวยเหลือ
คนไทยตกทุกขไดยากในตางประเทศ และงานบริการดานนิติกรณ

3.5 นํานวัตกรรมการใหบริการดานกงสุลเพื่อสรางความพึงพอใจใหแกประชาชน

4. ภาครัฐ (e-Government)
รัฐบาลมีเปาหมายในการนํา ICT มาพัฒนาและปรับปรุงระบบงานบริหารที่สําคัญทุก

ประเภทของสวนงานของรัฐ ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ภายในพ.ศ.2547 และพัฒนาบริการที่ใหแก
สาธารณชนใหไดครบทุกขั้นตอนใน พ.ศ.2553 ยุทธศาสตรที่ใชในการพัฒนาเปนการปฏิรูปงาน
วางแผนและงบประมาณการจัดองคกร การพัฒนาบุคลากรของรัฐ การพัฒนาการบริหารและการ
ใหบริการโดยรวม โดยมุงใหเกิดความกะทัดรัด ความประหยัด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
ใช ICT ควบคูกับการปรับขั้นตอนและกระบวนการทํางาน
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5. แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง
งานบริการหนังสือเดินทางกอนป 2542 ยังคงใชระบบการบริการที่ตองพึ่งพางานขอมูลที่

เปนเอกสาร (hard copy) กระทรวง ฯ จึงไดใหความสําคัญในการปรับปรุงพัฒนางานหนังสือ
เดินทางที่พึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น และศึกษาความกาวหนาทางเทคโนโลยีการสื่อสารไป
พรอมๆ กับการนําไปใชกับระบบการออกหนังสือเดินทางที่ทันสมัย และการปรับปรุงหนวยงาน
ภายในกระทรวง ฯใหมีความทันสมัย โดยเฉพาะงานดานกงสุล ซึ่งมีศูนยขอมูลเปนหนวยงานที่
จัดเก็บขอมูลดานบุคคล ประวัติการทําหนังสือเดินทาง ในขณะที่กระทรวง ฯ ก็มีอีกหนวยงานหน่ึง
คือ กองวิทยุโทรเลข ทําหนาที่จัดระบบการสื่อสารภายในกระทรวง ฯ ระหวาง กระทรวง ฯ กับ
-สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล ซึ่งเปนหนวยงานของกระทรวง ฯ  ในตางประเทศ ตอมาในป
2547 กระทรวง ฯ ไดควบรวมกองวิทยุโทรเลข กับศูนยขอมูล โดยนอกจากจะทําหนาที่ดานการ
สื่อสารโทรคมนาคมภายในและภายนอกของกระทรวง ฯ แลวยังรับผิดชอบการจัดเก็บขอมูลการทํา
หนังสือเดินทาง อีกดวยโดยปจจุบันมีชื่อเรียกใหม คือ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
communication Technology Center) หรือ ศูนย ICT ทําใหบทบาทของศูนย ICTมีมากขึ้น โดยตอง
ทําการพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลงานหนังสือเดินทาง ประวัติบุคคลตองหาม และขอมูลตางๆ ที่
เกี่ยวกับการทําหนังสือเดินทาง

กระทรวงการตางประเทศไดมีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทํางานของบุคลากรใน
กระทรวงฯ อยางมาก มีการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) อยางมีระบบและ
ผูบริหารระดับสูงมีความต้ังใจที่จะใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางเปนรูปธรรมขึ้นอยางรวดเร็ว
ประกอบกับการจัดทําระบบงานใหมสวนกลางน้ีสามารถจัดทําขึ้นไดอยางรวดเร็วภายในเวลา
ประมาณ 1 ป หลังจากเร่ิมจัดทําในป 2548

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง ฯ ไม เพียงแตจะตองดําเนินการ
ภายในประเทศ เทาน้ัน สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลไทยในตางประเทศจําเปนตองพัฒนา
ไปพรอมๆ กัน โดยเฉพาะงานกงสุล เชน การทําเอกสารเดินทาง (Travel document) ที่ตองปฏิบัติ
ตามหลักสากลภายใตการกํากับดูแลขององคการ International Civil Aviation Organization –
ICAO) ที่จะกําหนดรูปแบบและกฎเกณฑตางๆ เพื่อนําไปสูมาตรฐานสากล



บทท่ี 3
วิธีการศึกษา

การศึกษาในบทน้ีจะแสดงใหเห็นถึงวิธีการศึกษาในกลุมตางๆ  คือ กลุมเปาหมายเคร่ืองมือ
ที่ใชในการศึกษา การเก็บรวบรวมขอมูล ละการวิเคราะหขอมูล โดยสรุปไดดังน้ี

1. ผูที่อยูในกลุมเปาหมายเพื่อการศึกษาประกอบดวย ผู รับบริการงานกงสุลจา ก
สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลไทยในตางประเทศ คือประชาชนคนไทยที่พํานักในตางประเทศ
หรือผูที่เดินทางไปตางประเทศ

2. ผูที่ใหบริการ คือ เจาหนาที่กงสุลที่ประจําการในตางประเทศ ทั้งที่เปนขาราชการและ
ลูกจางทองถิ่นประจําการที่ฝายกงสุล ของสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลไทยในตางประเทศ

3. ผูที่พัฒนาระบบงานดานกงสุลที่มีความเกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีการสื่อสารของ
กระทรวงการตางประเทศ

4. เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา
4.1 เอกสารของหนวยงานที่เกี่ยวของของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลซึ่ง

ประกอบดวย คํารองขอใชบริการงานกงสุลในดานตางๆ เชน คํารองขอทําหนังสือสําคัญประจําตัว
(CI) หนังสือเดินทางชั่วคราว คํารองขอรับการตรวจลงตรา เปนตน

4.2 การสัมภาษณ
การศึกษาไดใชการสัมภาษณและสนทนากับบุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของกับระบบงาน

กงสุล ดังน้ี
1) นายสมพงษ กางทอง เจาหนาที่การทูต 7 กองตรวจลงตราและเอกสารตางดาว

กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ
2) นายเสถียร โคตรกันทา เจาหนาที่สื่อสาร 5 ผูดูแลระบบงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ กองหนังสือเดินทาง
3) นายไสว ปดเมือง เลขานุการเอก กงสุลที่ประจําการ ณ สถานเอกอัครราชทูต

ณ กรุงโรม และเจาหนาที่ทองถิ่นประจําสถานเอกอัครราชทูต ฯ ประชาชน
4) ผูใชบริการงานกงสุลที่สถานเอกอัครราชทูตเพื่อรับทราบขอมูลและความเห็น

ในเร่ืองการรับบริการและการพัฒนาระบบงานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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5. การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีการรวบรวมสถิติ จากกองตรวจ ลงตรา กองหนังสือ

เดินทาง และกองสัญชาติและนิติกรณ
6. การวิเคราะหขอมูล ใชวิธีการวิเคราะหขอมูลโดยใชการบรรยายพรรณา



บทท่ี 4
ผลการศึกษา

ผลการศึกษา พบวากรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศมีลักษณะการบริการแบบ
รวมศูนย  มีหนาที่ดําเนินการใหบริการประชาชนในดานตางๆ อาทิ การบริการหนังสือเดินทาง  การ
ดําเนินงานดานสัญชาติและนิติกรณ การใหการคุมครองคนไทยในตางประเทศ  การต รวจลงตรา
(Visa) และการเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร ในขณะที่งานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในความ
รับผิดชอบของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) กองตางๆ ในกรมการกงสุล ซึ่งเปนหนวยงาน
ปฏิบัติจําเปนจะตองนําเอาปญหาการบริการมาวิเคราะหและบริหารจัดการโดยพึ่งพาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  แตจุดออนของการพัฒนาคือ งานกงสุลในตางประเทศที่สถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุลเปนผูรับผิดชอบ และตองพึ่งพาการพัฒนาระบบจากหนวยงานสวนกลาง ตนสังกัด คือ
ศูนย ICT และกรมการกงสุล

จากการสํารวจและติดตามการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวายังขาดความตอเน่ืองใ น
การใชระบบที่ครบวงจร ซึ่งมีความจําเปนที่ตองใหผูใชบริการไดประโยชนอยางทั่วถึง ทั้งการ
บริการภายในประเทศและตางประเทศ  ในเร่ืองตางๆ ดังน้ี

1. การใหบริการดานการผลิตหนังสือสําคัญประจําตัว (CI) หรือหนังสือเดินทางชั่วคราว
จากการติดตามขอมูลจากผูที่เกี่ยวของ คือ

- เจาหนาที่กงสุลในตางประเทศ ที่มีหนาที่ใหบริการประชาชนตองการใหมีการพัฒนา
ระบบงานในการออกหนังสือสําคัญประจําตัว โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยสนับสนุนการ
ทํางาน

- ประชาชนที่ใชบริการตองการความรวดเร็ว สะดวกในการขอรับบริการขอหนังสือ
สําคัญประจําตัว

- เจาหนาที่สวนกลางที่ประจําการในสํานักงานสวนกลาง ตองการเห็นการพัฒนา
พัฒนาระบบใหมีความกาวหนาและทันสมัยยิ่งขึ้น โดยการใชระบบเครือขายอินเตอรเนท on line ใน
การออกหนังสือสําคัญประจําตัว (CI) หรือการออกหนังสือเดินทางชั่วคราวในตางประเทศ

การใหบริการไดในกรณีที่บุคคลสัญชาติไทยที่เดินทางไปตางประเทศและทํา
หนังสือเดินทางหาย จําเปนจะตองขอหนังสือสําคัญประจําตัว (Certificate of Identity - CI) ซึ่งใน
ปจจุบันการใหบริการออกหนังสือสําคัญประจําตัวมีความลาชา โดยมีขั้นตอนที่เปนลักษณะ Manual
โดยเจาหนาที่กงสุลจะตรวจสอบขอมูลบุคคลจากเอกสารของผูยื่นขอ และนําหนังสือ CI ไปพิมพ
ขอมูล ชื่อ นามสกุล วันเดือนปเกิด ฯลฯ ดวยพิมพดีด และติดรูปถายผูยื่นขอ CI เพื่อใชแทนหนังสือ
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เดินทางในการเดินทางกลับประเทศไทย ขั้นตอนเหลาน้ีมีความลาสมัย ลาชา และยังไมสามารถ
ยืนยันตัวบุคคลไดอยางสมบูรณ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตตางประเทศไดใชวิธีการออกหนังสือสําคัญ
ประจําตัวโดยการพัฒนา IT  ที่เชื่อมโยงขอมูลจากฐานขอมูลบุคคลและพิมพรูปเลมที่สามารถอาน
ดวยเคร่ืองได (Machine readable)  ซึ่งประเทศไทยก็ควรพัฒนาใหทัดเทียมกับประเทศที่มี
ความกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลที่ประเทศพัฒนาแลว
ไดใชระบบการออกหนังสือสําคัญประจําตัว ที่สามารถอานขอมูลดวยเคร่ืองอานได

การพัฒนารูปแบบการออก CI สามารถดําเนินการไดโดยใหผูยื่นขอ CI แสดงหลักฐาน
ประจําตัว เชน สําเนาบัตรประชาชน (ถามี) ใหกับเจาหนาที่บันทึกหมายเลขประจําตัวบุคคล (13
หลัก) ไปในระบบเพื่อเขาสูฐานขอมูลจากศูนย ICT และศูนยประสานงานทะเบียนราษฎร (ศปท.)
ของกระทรวงมหาดไทยที่เชื่อมโยงขอมูลกับกรมการกงสุลอยูแลว (กรณีที่ไมมีเอกสารก็สามารถ
พิมพหมายเลขประจําตัวบุคคล (13 หลัก) ชื่อ นามสกุลเพื่อหาขอมูลได และยังมีขอมูลบุคคลบันทึก
จากการทําหนังสือเดินทางในฐานขอมูล (Database) ของศูนย ICT  และโอนถายขอมูลดังกลาวไปยัง
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล โดยจะตองมีการออกแบบ Template และ webform รองรับ
ขอมูลดังกลาว เพื่อพิมพแบบ CI ออกมาพรอมกับรูปถายของผูขอ ซึ่งการเขาสูฐานขอมูลโดยตรงน้ี
จะทําใหเกิดความถูกตองสมบูรณ เน่ืองจากเปนขอมูลของ ศปท. และที่บันทึกไวในการทําหนังสือ
เดินทางของบุคคลน้ันแลว การพัฒนาการออก CI โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงไดประโยชน
ดังน้ี

- ผูยื่นขอไมตองไปถายรูปเพื่อติดบนหนังสือ CI เน่ืองจากมีขอมูลรูปถายในหนังสือเดินทาง
แลว

- ขอมูลบุคคลไดโอนถายมาจากศูนย ICT ของกระทรวง ฯ และศูนย ศปท.ในระบบ on line
จึงมีความรวดเร็ว ถูกตอง และในหลักปฏิบัติอาจไมตองมีการสอบปากคําเพื่อตรวจสอบสัญชาติอีก
เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยตอไป เน่ืองจากเปนแหลงขอมูลของหนวยงานของรัฐที่ออกเอกสาร
ดังกลาว

- การโอนถายขอมูลบุคคลลงใน CI โดยไมตองพิมพดวยเคร่ืองพิมพดีด เปนการ
ประหยัดเวลาอยางมาก โดยเฉพาะผูยื่นขอเอกสารที่จําเปนตองเดินทางดวน และหากมีการรองขอ CI
จํานวนมาก เจาหนาที่จะสามารถใหบริการไดอยางรวดเร็ว ซึ่งในปจจุบันยังคงใชการพิมพแบบ
คํารอง CI ดวยเคร่ืองพิมพดีด ซึ่งนับวาลาสมัยและสิ้นเปลืองเวลา

- การพัฒนาระบบโดยการเชื่อมโยงขอมูล และการออกแบบ Template เพียง คร้ังเดียว
เพื่อใหสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลไทยทั่วโลกใช  เปนสิ่งคุมคากับการดําเนินงานเพื่อ
อํานวยความสะดวกแกประชาชนคนไทยในตางประเทศ อีกทั้งการพัฒนางานกงสุลโดยการใช
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เทคโนโลยีสารสนเทศเปนสิ่งที่หนวยงานที่เกี่ยวของควรนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับการ
บริการที่ทันสมัย

- การศึกษาไดคํานึงถึงความตองการของผูใชบริการโดยถือหลักการทูตเพื่อประชาชนซึ่ง
รวมถึงคนไทยที่พํานักในตางประเทศ รวมทั้งคนตางชาติที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล
ไทยต้ังอยูในการใหบริการดานตางๆ ของภาครัฐดวย อาทิ การบริการหนังสือเดินทาง  การ
ดําเนินงานดานสัญชาติและนิติกรณ การใหการคุมครองคนไทยในตางประเทศ  การตรวจลงตรา
(Visa)โดยการบริหารขอมูลดวยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Management of
Information System)  เปนตน

สถิติการใหบริการ
จากสถิติที่ไดสอบถามขอมูลจากเจาหนาที่กรมการกงสุล พบวาในจํานวน สถาน

เอกอัครราชทูต และสถานกงสุลไทยในตางประเทศ ไดทําการออกหนังสือสําคัญประจําตัว หนังสือ
เดินทางชั่วคราว เฉพาะในป 2550 – ปจจุบัน มีสถิติ ดังน้ี

ก. สถิติการออก CI และหนังสือเดินทางชั่วคราวของสถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุลไทยในตางประเทศ (แหลงขอมูล: กรมการกงสุล)

การออก CI ป 2550 จํานวน 3,873 เลม
ป 2551 จํานวน 3,708 เลม
ม.ค. – เม.ย. 2552 จํานวน 1,367 เลม

ข. การออกหนังสือเดินทางชั่วคราว
ป 2550 จํานวน 1,118 เลม
ป 2551 จํานวน 1,232 เลม
ป ม.ค. – เม.ย. 2552 จํานวน 430 เลม

ปริมาณการใหบริการเอกสารเหลาน้ีควรตองมีศึกษาพัฒนาระบบ โดยการนําเอาเทคโนโลยี
มาชวยสนับสนุนการทํางานของฝายกงสุล ของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลไทยให
ปรับปรุงการบริการอยางรวดเร็ว ทันสมัย เปนไปตามมาตรฐานสากล และทัดเทียมกับการบริกา ร
ของสถานเอกอัครราชทูตตางชาติ
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ศูนยประสานงานทะเบียนราษฎร
 (ศปท.) กระทรวงมหาดไทย

ศูนย ICT กต กองหนังสือเดินทาง
ขอมูลประวัติการทํา
หนงสือเดินทาง

สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล
ไทยในตางประเทศ

ขอมูลการทําหนังสือเดินทาง
และประวัติผูถือ

ขอมูลบัตรประจําตัว ปชช,
และรูปถายผูถือบัตร

(ตัวอยาง)
หนังสือสําคัญประจําตัว / หนังสือเดินทางชั่วคราว

Certificate of Identity / Temporary Passport

Name and surname…………………………….
Sex………..……..….Height…………..............
 Place and  Date of Birth………………….……
Nationality………………………………………

      …………..…………  Profession: …………………………………….
     Signature of Bearer  Address:…………………………… …………

Signature of issuing officer and seal
(machine readable code)………………………………………………….

Photo

A

B ทะเบียนบาน
สูติบัตร ฯลฯ
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ขอมูลบุคคลในคํารองขอหนังสือเดินทางที่สามารถนําไปออกแบบเปนหนังสือสําคัญประจําตัว (CI)
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2. การดําเนินงานดานสัญชาติและนิติกรณ
กองสัญชาติและนิติกรณเปนหนวยงานหน่ึงของกรมการกงสุล คือการบริการทั้งคน

ไทยและคนตางชาติที่ตองการรับบริการดานสัญชาติ เชน การขอสัญชาติบุคคลตางชาติ การยกเลิก
สัญชาติของบุคคลสัญชาติไทย การรับรองเอกสารนิติกรณ (เอกสารทะเบียนราษฏร) รับรองคําแปล
การออกสูติบัตรใหผู เยาว การคัดสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนบาน สูติบัตรใน
ตางประเทศ  ฯลฯ

จากการติดตามและประเมินผลการใหบริการประชาชนคนไทยที่พํานักในตางประเทศ
พบวาการใหบริการดานเอกสารสัญชาติและนิติกรณยังมีความลาชาและไมทันสมัย เน่ืองจากเอกสาร
ที่เกี่ยวกับการทํานิติกรณ เชน เอกสารทะเบียนราษฎร ซึ่งกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยเปน
ผูเก็บรักษาขอมูล อาทิ สูติบัตร บัตรประจําตัวประชาชน ที่ผูที่พํานักในตางประเทศมีความจําเปน
ที่ตองใชในการแสดงตนตอหนวยงานของรัฐในตางประเทศ ยังไมสามารถโอนถายขอมูลได และ
ยังตองอาศัยการคัดสําเนาจากประเทศไทยเพื่อนํามาใช ดังน้ัน หากมีการพัฒนาระบบการเชื่อมโยง
ขอมูลทะเบียนราษฎร ฐานขอมูลของกระทรวงการตางประเทศทั้งศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
กรมการกงสุล โดยการจัดเก็บขอมูลบุคคลและจําแนกทะเบียนของบุคคลไว เพื่อใหเรียกดูขอมูล
ไดจากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลทันที โดยการบันทึกรหัสประจําตัวบุคคล 13 หลัก เพื่อ
คัดสําเนาเอกสารทะเบียนราษฎรประเภทตางๆ อาทิ บัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบาน
ใบสูติบัตร เปนตน การบริการเหลาน้ีควรตองนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยสนับสนุนการ
ทํางาน

การใหบริการของสํานักงานทะเบียนราษฎรเกี่ยวกับการรับรองเอกสารนิติกรณ
งานทะเบียนราษฎรมักจะมีอยูเสมอๆ เชน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนบาน สูติบัตรเพื่อ
นําไปเปนหลักฐานแสดงตนของบุคคลสัญชาติไทยที่พํานักอยูในตางประเทศใหกับหนวยงาน
ทองถิ่นในประเทศน้ัน โดยผูขอจะตองนําสําเนาเอกสารดังกลาวมาทําการรับรองนิติกรณจาก สอท./
สกญ.กอน หากไมไดดําเนินการในประเทศไทยมากอน ซึ่งตองนําเอกสารประจําตัวไปแปลและ
รับรองที่กองสัญชาติและนิติกรณ กรมการกงสุลแหงเดียว และหากผูที่พํานักอยูในตางประเทศ
ตองการดําเนินการดังกลาว แตไมมีสําเนาเอกสารไปแสดงก็จะตองมอบอํานาจใหบุคคลในประเทศ
ไทยเปนผูดําเนินการแทน ซึ่งเปนขั้นตอนที่ยุงยากและสลับซับซอน ซึ่งตองนําเอกสารประจําตัวไป
แปลและรับรองที่กองสัญชาติและนิติกรณ กรมการกงสุลแหงเดียว โดยเฉพาะกรณีที่ผูรองขอพํานัก
อยูในตางประเทศ ดังน้ัน หากกรมการกงสุล ศุนย ICT สามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยี
สารสนเทศก็จะชวยบรรเทาปญหาน้ีไดอยางดี โดยพัฒนาระบบในลักษณะการเชื่อมโยงฐานขอมูล
ทะเบียนราษฎรและศูนย ICT ไปยังสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลเพื่อผลิตเอกสารดังกลาว
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3. การตรวจสอบขอมูลบุคคลตองหามของสถานกงสุลกิตติมศักด์ิโดยตรง
ปจจุบันการตรวจสอบขอมูลบุคคลตองหามของสถานกงสุลกิตติมศักด์ิสําหรับผูยื่น

คํารองขอรับการตรวจลงตรา (วีซา) ของตางชาติยังคงใชเอกสารในรูปแบบของแผนดิสเกตท ที่ตอง
ปรับปรุงขอมูลอยูเสมอๆ ความรวดเร็วและความถูกตองของขอมูลจึงขึ้นอยูกับการปรับปรุงขอมูล
สวนกลางของฝายตรวจสอบประวัติ กองหนังสือเดินทาง

หากมีการเชื่อมโยงขอมูลระบบ on line กับหนวยงานสวนกลาง หรือจาก
สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไปยังสถานกงสุลกิตติมศักด์ิก็จะทําใหสถานกงสุลกิตติมศักด์ิ
สามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อบุคคลตองหามกอนอนุมัติการออกวีซาไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และมี
ขอมูลทันสมัยอยูตลอดเวลา

4. การขอวีซาใน website ของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลไทย
ปจจุบันการขอวีซาของบุคคลตางชาติที่ตองการเดินทางเขาประเทศไทยยังคงใช

เอกสารเขียนคํารอง ซึ่งนับวาลาสมัย และในหลายประเทศที่พัฒนาแลวไดใชระบบการขอวีซาผาน
เว็บไซทของสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุล ซึ่งเปนการประหยัดเวลา ลดขั้นตอนการ
ดําเนินการ อีกทั้งยังชวยลดปญหาการแออัดหนาชองบริการของฝายกงสุล ของสอท./สกญ.ดวย

5. การจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนใหคนไทยที่พํานักในตางประเทศ
ในเดือนพฤษภาคม 2552 กระทรวงการตางประเทศมีนโยบายจัดทําบัตรประจําตัว

ประชาชนในตางประเทศ โดยใหกรมการกงสุล กรมสนธิสัญญาและ กฏหมาย หารือกับ
กระทรวงมหาดไทย (มท)ในความเปนไปไดในการมอบอํานาจใหสถานเอกอัครราชทูต  ออกบัตร
ประจําตัวประชาชนในตางประเทศ

ผูเสนอรายงานเห็นวาการออกบัตรประจําตัวประชาชนในตางประเทศ มีปจจัยหลัก
ที่ตองพิจารณา คือ จุดคุมทุนเร่ืองการจัดหาอุปกรณทําบัตร ความจําเปนและอํานาจหนาที่ อยางไรก็ดี
กระทรวงฯสามารถเจรจากับ มท. เพื่อรับมอบอํานาจเปนตัวแทนรับคํารองขอมีบัตรประจําตัว
ประชาชนได โดยดําเนินการดังน้ี

1) บันทึกขอมูลผูขอมีบัตรตามเงื่อนไขของกระทรวงมหาดไทย
2) สงคํารองพรอมภาพถายผูขอมีบัตร ไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบของ มท. ในระบบ

on line
3) ใหมท.จัดทําบัตร ออกหมายเลขประจําตัวประชาชน (13 หลัก) เน่ืองจากคนไทยที่

แจงเกิดในตางประเทศที่ยังไมนําชื่อเขาทะเบียนบานในประเทศไทยจะไมมีเลขประจําตัว
4) เมื่อกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ผลิตบัตรประจําตัวประชาชนแลว

ดําเนินการสงบัตรให สอท.เปนผูมอบใหผูขอ เชนเดียวกับการรับคํารองขอมีหนังสือเดินทาง
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จากการสัมภาษณเจาหนาที่ที่เกี่ยวของที่ดูแลงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรม
การกงสุล 26 เจาหนาที่กงสุลที่ประจําการในตางประเทศ และการติดตามความเห็นของผูใชบริการ
ในตางประเทศพบวาทุกฝายอยากเห็นการพัฒนางานบริการกงสุลที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สะดวก
ตอการใหบริการ และการรับบริการ ในยุคของความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการ
กงสุลจําเปนจะตองเรงพัฒนาระบบใหทันสมัยอยูเสมอ และไมเพียงแตจะเนนการบริหารจัดการ
ขอมูลภายในประเทศเทาน้ันแตจะตองคํานึงถึงผูใชบริการในตางประเทศดวย การตอยอดระบบจาก
สวนกลางไปยังสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลและสถานกงสุลกิตติมศักด์ิ จึงเปนสิ่งจําเปนอยาง
เรงดวน และการผลักดันในระดับนโยบายใหการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ตางประเทศเปนสิ่งที่ผูบริหารควรใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง

การนําเสนอการศึกษาสวนบุคคลในประเด็นตางๆ เหลาน้ี จึงยังตองการการพัฒนาเพื่อ
ความทันสมัยในการบริการ อยางไรก็ดี ผลการศึกษาตามแนวคิดน้ี มีทั้งจุดออนและจุดแข็งอยูในตัว
ซึ่งพอสรุปได ดังน้ี

1) องคกรที่ควบคุมการบริหารจัดการขอมูล
หนาที่หลักของกระทรวงการตางประเทศ คือการดําเนินนโยบายตางประเทศ และ

การเสริมสรางความสัมพันธระหวางประเทศ แต กรมการกงสุลซึ่งเปนหนวยงานหน่ึงของกระทรวง
การตางประเทศมีหนาที่ใหบริการประชาชนที่จะเดินทางไปตางประเทศ หรือพํานักอยูใน
ตางประเทศ โดยทําหนาที่แทนหนวยงานของรัฐในดานตางๆ เชน กระทรวงมหาดไทยในดานงาน
ทะเบียนราษฏร กระทรวงแรงงานในดานแรงงานไทยในตางประเทศ กระทรวง สํานักงานตรวจคน
เขาเมืองในดานการอนุญาตใหคนตางชาติเดินทางเขาหรือพํานักในประเทศ เปนตน งานตางๆ
เหลาน้ีครอบคลุมการใชกฎระเบียบตางๆ ที่กรมการกงสุลไดรับมอบอํานาจใหเปนหนวยงานที่
ดําเนินการแทน และสถานเอกเอกอัครราชทูต สถานกงสุลและสถานกงสุลกิตติมศักด์ิของไท ยใน
ตางประเทศก็เปนหนวยงานสาขาที่ใหบริการในตางประเทศ จุดแข็งคือไมมีหนวยงานอ่ืนของ
ภาครัฐที่ทํางานในลักษณะดังกลาวในตางประเทศ ซึ่งถือวาเปน one stop service โดยปริยาย มีการ
บริหารจัดการในหนวยงานเล็กๆ คลองตัวในการปฏิบัติ สายการบังคับบัญชาไมสลับซับซอน

2) ปญหาดานบุคคลากร
ถึงแมวากรมการกงสุลมีนโยบายและกลยุทธที่ชัดเจนก็ตาม แตกลไกที่สนับสนุน

การปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายยังไมมีความสอดคลองอยางเปนระบบ เน่ืองจากมีขอจํากัดดาน
บุคลากรที่มีการโยกยายเปนประจํา ทําใหการปฏิบัติตามนโยบายไมเปนไปอยางตอเน่ื อง สงผลให
การพัฒนาระบบงานบริการกงสุลไมกาวหนาเทาที่ควร ขาราชการที่เดินทางไปประจําการใน
ตางประเทศมีวาระเพียง 3- 4 ป บางแหงที่เปนประเทศกันดารจะประจําการเพียง 2-3 ป ดังน้ัน
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การเขาใจงานบริการและการพัฒนางานจึงไมสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ือง อีกทั้ งงานเหลาน้ี
ตองอาศัยความเขาใจอยางลึกซึ้ง เพื่อพัฒนาระบบอยางตอเน่ืองและเปนระบบ  กรมการกงสุลจึง
จําเปนตองใหเจาหนาที่ที่จะดํารงตําแหนงกงสุลตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบในการผลักดัน
ใหองคกร (สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล) บรรลุตามนโยบายและกลยุทธที่กําหนดไว

3) ความสันทัดและความเชี่ยวชาญ
กรมการกงสุลจึงจําเปนตองใหความสําคัญกับทรัพยากรบุคคลของสถาน

เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหมาก โดยพัฒนาและฝกอบรมใหเจาหนาที่ที่จะไปดํารงตําแหนง
กงสุลมีประสิทธิภาพ มีความเขาใจในเน้ือหาสาระของงาน มีประสบการณในดานงานกงสุล มีใจ
บริการ และมีความรูในดานเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ซึ่งถือวาเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง  เพื่อ
ศึกษาปญหา วิ เคราะหและสรางสรรคแนวคิดในสิ่งใหมๆ เพื่อพัฒนางานบริการกงสุลใน
ตางประเทศใหทันสมัย สอดคลองกับมาตรฐานสากล และสนองความตองการของประชาชนคน
ไทยและตางชาติที่ใชบริการ

4) การจัดทําโครงการและจัดสรรงบประมาณ
การพัฒนาระบบงานกงสุลในตางประเทศโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศตองใช

งบประมาณในการศึกษา การเขียนโปรแกรมใชงาน รวมทั้งทั้งการจัดหาอุปกรณและผูเชี่ยวชาญดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ประจําการในประเทศ (ผูพัฒนาระบบ) ที่มีความรูความเขาใจงานกงสุลของ
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล รวมทั้งสถานกงสุลกิตติมศักด์ิดวย



บทท่ี 5
บทสรุปและขอเสนอแนะ

5.1 บทสรุป
ปจจุบันกรมการกงสุลไดดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงการใหบริการประชาชนคนไทยและ

ตางชาติมาโดยตลอดจนทําใหการบริการดีขึ้นเปนลําดับ แตการใหบริการดังกลาวยังมิใชการบริการที่
สมบูรณหรือเทียบเทาประเทศที่มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศสูง กรมการกงสุลและ
หนวยงานภาครัฐ เชน สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลไทยในตางประเทศ ยังคงตองพัฒนา
ปรับปรุงการบริหารจัดการขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศตอไป ซึ่งการศึกษาน้ีไดนําแนวทาง
ความคิดการบริหารจัดการมาศึกษาและประเมิน โดยศึกษาองคประกอบของของแนวคิด ทฤษฏีตางๆ
เพื่อนํามาปรับใชในการบริหารจัดการขอมูล ผูเสนอรายงานเห็นวาแนวความ คิดของการบริหาร
จัดการขอมูล (Management of Information System) เปนทฤษฏีที่ดีและมีประโยชนที่สามารถนํามาใช
กับสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล และสถานกงสุลกิตติมศักด์ิของไทยในตางประเทศเพื่อสราง
มาตรฐานและการยกระดับการบริการใหดียิ่งขึ้นโดยมุงไปสูความเปนเลิศ และใหเปนไปตามนโยบาย
การทูตเพื่อประชาชน

ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดทําการวิเคราะหความเปนมาของกรณีศึกษา ประสบการณ วัตถุประสงค
ของการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษาน้ี โดยพยายามเนนให
เห็นถึงการตอยอดการพัฒนาการใชขอมูลที่มีอยูใหเปนประโยชนตอผูใชบริการในตางประเทศ ที่อยู
หางไกลฐานขอมูลประจําตัว และตองอาศัยหนวยงานภาครัฐในตางประเทศเปนผูอํานวยความสะดวก
ใหบริการที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งความจําเปนที่ตองพัฒนาระบบใหสอดคลองกับขอกําหนดของ
องคการระหวางประเทศที่ใชมาตรฐานสากล (ICAO) เปนแนวปฏิบัติ ดังน้ัน การศึกษาสวนบุคคลน้ี
จึงมีจุดมุงหมายที่นําผลการศึกษามาวิเคราะหแลวกําหนดเปนแนวทางเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการ
ใหเปนมาตรฐานสากลและพัฒนาใหการบริการกงสุล โดยเฉพาะในสวนของสถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุลไทย รวมทั้งสถานกงสุลกิตติมศักด์ิใหมีความเปนเลิศและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย
เนนความพึงพอใจของประชาชนเปนหัวใจสําคัญ
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5.2 ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาสวนบุคคลน้ี เห็นควรใหมีการพัฒนาระบบงานบริการกงสุลโดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเปนตัวชวยสนับสนุนการทํางานของฝายกงสุล ใหมีการพัฒนาระบบงานดานการออก
หนังสือสําคัญประจําตัว การออกหนังสือเดินทางชั่วคราว การคัดสําเนาทะเบียนราษฎรการตรวจ
ลงตรา (วีซา) การตรวจสอบบัญชีรายชื่อบุคคลตองหามเดินทางเขาราชอาณาจักร เพื่อใหสามารถ
เชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานสวนกลาง และหนวยงานที่เกี่ยวของ พัฒนาการใหใหบริการที่ดี ซึ่งยัง
ตองเพิ่มประสิทธิภาพในเร่ืองความถูกตอง ความคุมคาและประหยัดงบประมาณ และให ไดผลงานที่
เพิ่มขึ้น นอกจากน้ี เห็นควรใหปลูกฝงใหเจาหนาที่เนนการใหบริการที่รวดเร็ว เพิ่มทักษะการทํางาน
ในยุคที่ตองพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น โดยการเชื่อมโยงฐานขอมูลทางอินเตอรเนท และ
ตระหนักถึงความพึงพอใจของประชาชนเปนหลัก ภายใตนโยบายการทูตเพื่อประชาชน แตปจจัย
สําเร็จที่จะทําใหแนวคิดน้ีบรรลุผลได จะตองไดรับการสนับสนุนเร่ืองงบประมาณอยางเพียงพอ และ
มีอัตรากําลังเจาหนาที่ดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีศักยภาพ สามารถเขาใจระบบงานไดอยางถองแท
เพื่อนําเอาปญหาและอุปสรรคมาวิเคราะหแกไข ปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น ผูเสนอรายงานจึงขอเสนอ
รายงานขางตนเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาตอยอดความรูและพัฒนาการใหงานบริการกงสุลใน
ตางประเทศสูความเปนเลิศแกประชาชน และอาจปรับปรุงใหเหมะสมตอไป

ประการสําคัญ การบริหารจัดการเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรตองตระหนักถึงกฎระเบียบ
ขอบังคับของภาครัฐ เชน พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 เพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน ใหไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการ
ตอบสนองความตองการ โดยเฉพาะในเร่ืองการจัดระบบสารนิเทศ  ที่ใหสวนราชการตองจัดใหมี
ระบบเครือขายสารสนเทศใหมีการเชื่อมโยงขอมูลระหวางสวนราชการดวย



ภาคผนวก
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546

ในการดําเนินการปฏิรูประบบราชการ นอกจากจะมีการกําหนดนโยบายในรูปแบบของ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการแลว รัฐบาลยังไดออกพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยมีความประสงคจะใหใชบังคับกับสวนราชการในทุก
กระทรวง ทบวง กรม ทั้งที่เปนราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาค รวมทั้งหนวยงานอ่ืนที่อยู
ในกํากับของราชการฝายบริหารที่มีการจัดต้ังขึ้นและมีการปฏิบัติราชการเชนเดียวกับกระทรวง
ทบวง กรม ดังมีรายละเอียดของหลักเกณฑวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และกรอบแนว
ทางการดําเนินการที่สําคัญ มีดังน้ี
หมวดที่ 1 เปนการกําหนดขอบเขตความหมาย
หมวดที่ 2 กําหนดแนวทางการบริหารราชการ
หมวดที่ 3 กลาวถึง “การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ”
หมวดที่ 4 การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา
หมวดที่ 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หมวดที่ 6 การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ
หมวดที่ 7 การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน
หมวดที่ 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

หมวดท่ี 1 เปนการกําหนดขอบเขตความหมายของคําวา “การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี”

โดยชี้ใหเห็นถึงวัตถุประสงคของการบริหารราชการ และแนวทางปฏิบัติราชการของทุก
สวนราชการในการกระทําภาริจวาจะตองมีเปาหมาย ดังน้ี

1. เกิดประโยชนสุขของประชาชน
2. เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
4. ไมมีขั้ตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ซึ่งไดแก การกําหนดระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงาน จัดใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ เพื่อใหการปฏิบัติงานเสร็จสิ้นที่จุด
บริการใกลตัวกับประชาชน รวมทั้งการปฏิบัติงานในรูป one-stop service
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5. มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ ซึ่งไดแก การทบทวนและ
ปรับปรุงกระบวนการ และขั้นตอนทํางานใหมอยูเสมอ ทบทวนลําดับความสําคัญ และ
ความจําเปนทางแผนงานและโครงการทุกระยะ การยกเลิกสวนราชการที่ไมจําเ)น และ
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบตางๆ ใหเหมาะสมกับเหตุการณอยูเสมอ

6. ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ ซึ่ง
ไดแก การปฏิบัติราชการที่มุงเนนกับความตองการและความพึงพอใจของประชาชน
ผูรับบริการอยางสม่ําเสมอ เพื่อนํามาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ

7. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ ซึ่งไดแก การตรวจสอบและวัดผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดระบบการควบคุมตนเอง

หมวดท่ี 2 กําหนดแนวทางการบริหารราชการ

ในความหมายของ “การบริหารราชการใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนวาตองอยูใน
แนวทางที่ถือวาประชาชนเปนศูนยกลางในการไดรับบริการจากรัฐ” ดังตอไปน้ี

1. การกําหนดภารกิจแตละเร่ือง รัฐและสวนราชการมีหนาที่ตองกําหนดใหอยูในกรอบที่
มีวัตถุประสงค เพื่อใหบรรลุเปาหมายใหเกิดประโยชนสูงสุดของประเทศ  ความสงบ
และปลอดภัยของสังคมสวนรวม และผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน
โดยทั่วไป และสอดคลองกับแนวนโยบายแหงรัฐและนโยบายคณะรัฐมนตรี

2. ตองจัดวางระบบใหการปฏิบติราชการเปนไปโดยมีความซื่อสัตยสุจริต สามารถ
ตรวจสอบได และมุงใหเกิดประโยชนแกประชาชนในภาพรวม

3. กอนเร่ิมดําเนินการในภารกิจใด ตองมีการศึกษาวิเคราะหผลดีและผลเสียใหครบถวน
ทุกดาน มีการวางกลไกการทํางานชัดเจนทุก ขั้นตอนและโปรงใส ในกรณีที่มี
ผลกระทบตอประชาชนตองมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนหรือมีการชี้แจงทํา
ความเขาใจกับประชาชน ใหไดทราบถึงประโยชนที่สวนรวมจะไดรับจากภารกิจน้ัน

4. เมื่ออยูในระหวางการดําเนินการตามภารกิจใด ตองรับฟงความคิดเห็นและสํารวจ
ความพึงพอใจของสังคมโดยรวม เพื่อปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมอยูเสมอ

5. ในกรณีที่พบปยหาอุปสรรคตองจัดใหมีการแกไขปยหาน้ันโดยเร็ว และถาเปนปญหา
จากสวนราชการอ่ืนตองแจงใหสวนราชการที่เกี่ยวของแกไขปรับปรุงโดยเร็ว
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ในการดําเนินการของสวนราชการที่ดําเนินตามหมวดน้ี
- จะตองคํานึงถึงการใหบริการประชาชนเปนศูนยกลางในการไดรับการบริการจากรัฐ

เปนหลักสําคัญ การกําหนดภารกิจแตละเร่ืองตองมีดัชนีชี้วัดและแสดงผลลัพธใหเห็นโดยชัดเจน
ประชาชนไดรับประโยชนจากภารกิจน้ันตรงตอความตองการของประชาชน หรือเกิดผลตอการ
พัฒนาชีวิต ความเปนอยู และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอยางยั่งยืน โดยคํานึงถึงประโยชน
ของประชาชนสวนรวม และแตละรายควบคูกัน

-  การดําเนินการใหมีความโปรงใส จะเกิดขึ้นไดเมื่อสวนราชการไดสรางหลักเกณฑ
การปฏิบัติในแตละเร่ืองขึ้นไวอยางชัดเจน และตรวจสอบไดในทุกขั้นตอน และเปดเผยขอมูลทุก
ขั้นตอนในการปฏิบัติภารกิจใหประชาชนไดรับทราบ

-  การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึงการเปดโอกาสใหประชาชนไดรับรูขอมูล
เกี่ยวกับภารกิจหรือโครงการที่สวนราชการจะดําเนินการ ซึ่งมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูโดย
ปกติของประชาชนในชุมชนน้ัน การทําความเขาใจถึงผลกระทบและแนวทางแกปญหาที่สวน
ราชการจะดําเนินการ และการปรึกษาหารือรวมกันระหวางภาครัฐและของประชาชน โดยให
ประชาชนแสดงความคิดเห็นและรัฐตองรับฟงและแกไขปญหาจนประชาชนเกิดความพอใจ และมี
สวนรวมในการผลักดันภารกิจน้ันเกิดผลสําเร็จ

หมวดท่ี 3 กลาวถึง “การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ”

ซึ่งหมายถึง การบริหารงานมุงเนนผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่สอดคลอง
เปนไปในแนวทางเกียวกันกับภารกิจและวัตถุประสงคที่กําหนดขึ้นไวสําหรับงานน้ันๆ โดยผลลัพธ
ที่เกิดขึ้นมีความคุมคากับการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถกําหนดตัวชี้วัดผลการ
ทํางานไดอยางชัดเจน

บทบัญญัติในหมวดที่ 3 เปนการกําหนดวิธีการปฏิบัติราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ซึ่ง
จะวาดวยการกําหนดแผนการทํางานที่มีวัตถุประสงคและตัวชี้วัดผลลัพธของงาน ดังน้ี

1. การปฏิบัติของสวนราชการตองสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจท่ีกระทําไดอยาง
ชัดเจน โดยตองปฏิบัติดังตอไปน้ี

- ในการจัดทําภารกิจตางๆ สวนราชการตองมีแผนปฏิบัติงานลวงหนากอนลงมือ
ดําเนินการ
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- แผนปฏิบัติงานตองมีรายละเอียดที่แสดงใหเห็นถึงขั้นตอนระยะเวลาและ
งบประมาณที่จะตองใช เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัด
ความสําเร็จของภารกิจ

- ตองมีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานน้ัน
- ในกรณีที่มีผลกระทบตอประชาชน สวนราชการตองแกไขหรือบรรเทา

ผลกระทรบ หรือเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสม
2. การบริหารราชการแบบบูรณาการ

การบริหารงานแบบบูรณาการ คือ การรวมมือกันในระหวางสวนราชการที่
เกี่ยวของ เพื่อใหมีการปฏิบัติงานรวมกัน หรือมีแผนการดําเนินงานที่สอดคลองไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งจะทําใหภารกิจที่สําคัญของรัฐในแตละดานเกิดผลสําเร็จเปนประโยชนแก
ประชาชนสวนรวม และมีความประหยัดโดยใชทรัพยากรรวมกันให เกิดประโยชนสูงสุด
รวมทั้งสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการใหเกิดความรวดเร็ว และมีประสิทธภาพจากการ
รวมมือปฏิบัติงานของทุกฝายที่เกี่ยวของ ซึ่งในพระราชกฤษฎีกาน้ีมีแนวทาง ดังตอไปน้ี

(1) ในกรณีที่สวนราชการหลายแหงมีภารกิจใดที่เกี่ยวของสัมพันธกันใหสวน
ราชการทุกแหงที่มีภารกิจเกี่ยวของกันน้ันกําหนดแนวทางปฏิบัติราชการเพื่อใหมีการบริหารจัดการ
ทั้งในดานการวางแผน การใชทรัพยากร และการดําเนินการรวมกัน โดยกําหนดเปาหมายใหเกิดผล
สําเร็จ ในภารกิจน้ันเปนเอกภาพเดียวกัน

(2) โดยที่ขณะน้ี รัฐบาลไดมีนโยบายในการใหมีการบริหารราชการแบบบูรณา
การในจังหวัดและในตางประเทศ โดยในจังหวัดน้ันเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วา
ดวยระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546 และในตางประเทศเปนไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ฉะน้ัน ในพระราชกฤษฎีกาน้ี
จึงบัญญัติรองรับการดําเนินการดังกลาว โดยใหสวนราชการทุกแหงมีหนาที่สนับสนุนการปฏิบัติ
ราชการของผูวาราชการจังหวัดหรือหัวนหาคณะผูแทนในตางประเทศ เพื่อใหการบิรหารราชการ
เปนผลสําเร็จ โดยสามารถใชอํานาจหนาที่ตามกฎหมายไดอยางครบถวนตามความจําเปน ซึ่งในการ
ดําเนินการดังกลาวตองใชการมอบอํานาจ และในขณะน้ีไดมีการกําหนดรายละเอียดไวแลวใน
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546

3. การพัฒนาสวนราชการใหเปนองคการแหงการเรียนรู
ในการบริหารราชการแนวใหม สวนราชการจะตองพัฒนาความรู ความเชี่ยวชาญ

ใหเพียงพอแกการปฏิบัติงาน ใหสอดงคลองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และ
สถานการณของตางประเทศที่มีผลกระทบตอประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตาม
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พระราชกฤษฎีกาน้ีจะตองมีการวางแผนการปฏิบัติราชการทุกระยะ ตองมีการปรับแผนเพื่อให
บรรลุเปาหมาย ตองมีการกําหนดผลสัมฤทธิ์ของงานที่เปนความจริง ฉะน้ัน แนวความคิดของผู
ปฏิบัติงานภาครัฐจะตองเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม จากการที่ยึดแนวความคิดวาตอง
ปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว ต้ังแตอดีตจนตอเน่ืองถึงปจจุบัน เนนการสรางความคิด
ใหมๆ ตามวิชาการสมัยใหมและนํามาปรับใชกับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกา
ฉบับน้ีจึงกําหนดเปนหลักการวา สวนรราชการตองมีการพัฒนาความรูเพื่อใหมีลักษณะเปนองคการ
แหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังน้ี

- ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง
- ตองสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติ

ราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
- ตองมีการสงเสริมและพัมนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยน

ทัศนคติของขางราชการ เพื่อใหขาราชการทุกคนเปนผูมีความรู ความสามารถในวิชาการสมัยใหม
ตลอดเวลา มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีคุณธรรม

- ตองมีการสรางความมีสวนรวมในหมูขาราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่ง
กันและกัน เพื่อการนํามาพัฒนาใชในการปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ

4. การจัดทําคํารับรองในการปฏิบัติราชการ
ในการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์น้ัน จะมีแผนงานในการปฏิบัติราชการกํากับ

การดําเนินการอยูเสมอ เพื่อแสดงนโยบายของรัฐบาลใหเห็นเปาหมายการบริหารงานในระดับชาติ
เปนภาพรวมของภารกิจของรัฐ ซึ่งจะแสดงออกมาในรูปแผนการบริหารราชการแผนดิน และสวน
ราชการทุกแหงจะมีการกําหนดแผนปฏิบัติการเพื่อนํานโยบายที่ รัฐบาลกําหนดแปลงไปสู
ภาคปฏิบัติซึ่งจะกําหนดวิธีดําเนินการและผลสําเร็จของงานที่มีตัวชี้วัดไดวาเกิดผลสัมฤทธิ์ตรงตาม
เปาหมาย ฉะน้ัน เพื่อใหมีการดําเนินการตามแผนตางๆ บรรลุผลสําเร็จอยางแทจริ ง โดยมี
ผูรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานน้ัน จึงกําหนดมาตรการใหมีจัดทําคํารับรองในการปฏิบัติราชการ
(Performance agreement) ขึ้น เพื่อเปนมาตรการสําคัญในการกํากับการปฏิบัติราชการใหเปด
ผลสัมฤทธิ์ ในการจัดทําคํารับรองในการปฏิบัติราชการน้ันจะจัดทําในรูปแบบการทําความตกลง
รวมกันระหวางผูกําหนดนโยบายกับผูรับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติแตละเร่ือง โดยเปน
การทําความตกลงระหวางรัฐมนตรีกับปลัดกระทรวง ปลัดกระทรวงกับอธิบดี หรือผูดํารงตําแหนง
อ่ืนๆ ที่ตองรับผิดชอบปฏิบัติภารกิจตามแผนงาน ทั้งน้ี การดําเนินการตามหลักการน้ีจะนํามาใชเมื่อ
ก.พ.ร. ไดวิเคราะหและจัดทํารูปแบบ และหลักเกณฑของการทําความตกลงในการปฏิบัติงานเสนอ
ตอคณะรัฐมนตรี เพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงานของแตละระดับการจัดทําคํารับรองในการปฏิบัติ
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ราชการนอกจากเปนมาตรการในการกํากับการปฏิบัติราชการเพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติงาน
ตามแผนใหเกิดผลสําเร็จแลว ยังใชเปนขอมูลในการประเมินศักยภาพของบุคคลผูดํารงตําแหนง
ตางๆ และความเหมาะสมในการมอบหมายความรับผิดชอบตอไป รวมถึงจะเปนขอมูลเพื่อสราง
แรงจูงใจและจายคาตอบแทนตามผลงาน (Performance-related pay) ไดในระยะตอไปดวย

5. การจัดทําแผนบริหารราชการแผนดิน
เพื่อใหการบริหารราชการมีเปาหมายที่ชัดเจนและทุกสวนราชการสามารถกําหนด

ยุทธศาสตรการปฏิบัติราชการใหเปนไปอยางตอเน่ือง รวมทั้งกําหนดความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการซึ่งจะเปนที่มาของการจัดทําขอตกลงวาดวยผลงานใหเกิดขึ้น และทุกคนในองคกรของ
ภาครัฐรวมทั้งประชาชนจะสามารถทราบไดวาในแตละปทิศทางของการบริหารประเทศจะ
ดําเนินการในเร่ืองใด การดําเนินการในสวนน้ีจึงกําหนดใหมีแผนตางๆ ที่จะตองจัดทําขึ้น ดังน้ี

(1) แผนการบริหารราชการแผนดิน เปนแผนการบริหารของรัฐบาล มีระยะเวลา 4
ป ซึ่งเปนการนํานฌยบายของรัฐบาลมาแปลงเปนแผนโดยสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐตาม
รัฐธรรมนูญและแผนพัฒนาประเทศดานตางๆ เพื่อกําหนดหัวขอที่สําคัญในแตละเร่ือง ที่จะใชเปน
แนวทางการบริหาราชการแผนดินที่มีเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของาน การกําหนดผูที่จะตอง
รับผิดชอบรายไดรายจายและทรัพยากรที่ตองใช ระยะเวลา และการติดตามประเมินผล

ในการดําเนินการน้ัน สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักเลขิการนายรัฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงบประมาณ จะเปน
ผูรับผิดชอบรวมกันในการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน โดยจะเร่ิมจัดทําเมื่อรัฐบาลได
แถลงนโยบายตอรัฐสภาแลว จะตองทําใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน เพื่อประกาศใชเปนแผนชาติที่มี
ผลผูกพันทุกสวนราชการตองนําไปปฏิบัติ

(2) แผนนิติบัญญัติ เปนการจัดทําแผนดากฎหมายที่จะตองจัดใหมีหรือแกไข
เพิ่มเติมกฎหมายเพื่อเปนกลไกรองรับการดําเนินการตามแผนการบริหารราชการแผนดิน ซึ่งจะมี
การกําหนดสาระสําคัญของกฎหมาย ผูรับผิดชอบ และระยะเวลาการดําเนินการที่สอดคลองกับ
ระยะเวลาของแผนการบริหารราชการแผนดิน

ในการดําเนินการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี จะรับผิดชอบรวมกันเพื่อจัดทําแผนนิติบัญญัติขึ้น เมื่อมีแผนนิติบัญญัติแลว ทุกสวน
ราชการที่เกี่ยวของจะตองนําไปจัดทํากฎหมายใหสอดคลองกับเน้ือหาและระยะเวลา เพื่อใหมี
กฎหมายเปนกลไกสนับสนุนการดําเนินการตามแผนการบริหาราชการแผนดินไดตอไป
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(3) แผนปฏิบัติราชการ เปนแผนของทุกสวนราชการที่จะแปลงแผนบริหาร
ราชการแผนดิน ซึ่งเปนการกําหนดในเชิงนโยบายใหเปนแนวทางการปฏิบัติราชการตามความ
รับผิดชอบของสวนราชการน้ัน ซึ่งจะตองมีการจัดทําเปน 2 ระยะ คือ

- แผนปฏิบัติราชการสี่ป เพื่อเปนการวางแผนระยะยาวในการปฏิบัติตามภารกิจใน
ขอบเขตความรับผิดชอบของแตละสวนราชการใหสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน

- แผนปฏิบัติราชการประจําป เพื่อเปนการกําหนดแผนการปฏิบัติราชการในแตละป
โดยแปลงมาจากแผนสี่ปน้ันวา ในปหน่ึงมีภารกิจใดจําเปนตองกระทํา โดยมีเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของงานอยางไร ซึ่งแผนปฏิบัติราชการประจําปน้ีจะเปนสิ่งที่กําหนดงบประมาณของ
สวนราชการในปน้ันดวย เพราะเมื่อคณะรัฐในตรีเหนชอบกับแผนปฏิบัติราชการประจําปของสวน
ราชการใดแลว สํานักงบประมาณจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อใหเพียบพอแกการปฎิบัติงาน
ใหเกิดผลสําเร็จ และการโอนงบประมาณจะทําไดเมื่อมีการปรับแผนตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดไว คือ ภารกิจใดไมอาขดําเนินการตอไปด หรือหมดความจําเปนหรือมี
ความจําเปนอยางอ่ืน และในการปรับแผนน้ันจะตองแกไขแผนบริหารราชการแผนดินใหสอดคลอง
กันดวย สวนแผนปฏิบัติราชการใดคณะรัฐมนตรีไมอนุมัติจะจัดสรรงบประมาณใหมิได และเมื่อ
สิ้นปสวนราชการตองรายงานแสดงผลสัมฤทธิ์เสนอตอคณะรัฐมนตรี หลักการในขอน้ีมีขึ้นเพื่อ
รองรับการปรับปรุงระบบงบประมาณแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งขณะน้ีกําหลังดําเนินการ
ปรับปรุงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณที่กําหนดใหสวนราชการตองมีแผนระยะยาว แผนระยะ
ปานกลางขึ้นไวเพื่อการจัดสรรงบประมาณดวย ฉะน้ัน เมื่อมีการตรากฎหมายงิธีการงบประมาณ
กําหนดใหมีแนวทางดังกลาว สํานักงบประมาณ และ ก.พ.ร. จะตองรวมกันกําหนดแนวทางการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการใหสามารถใชได โดยสอดคลองกับการจัดทํางบประมาณ

(4) ความตอเน่ืองในการปฏิบัติราชการ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐในตรี
หัวหนาสวนราชการมีหนาที่สรุปผลและใหขอมูลตอนายกรัฐมนตรีคนใหม เพื่อใชเปนขอมูลการ
กําหนดนโยบายการบริหารราชการแผนดิน

หมวดท่ี 4 การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา

เปนการกําหนดวิธีการทํางานของสวนราชการ ทั้งในกรณีที่ใหเกิดประสิทธิภาพใน
การทํางานและสามารถวัดความคุมคาในการปฏิบัติแตละภารกิจ โดยกําหนดใหสวนราชการตอง
ปฏิบัติตามหลักการ ดังน้ี

1. หลักความโปรงใส
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สวนราชการตองประกาศกําหนดเปาหมาย และแผนการทํางาน ระยะเวลาแลว
เสร็จ และงบประมาณที่ตองใชเพื่อใหขาราชการและประชาชนทราบ ซึ่งจะทําใหการทํางานมีความ
โปรงใสสามารถตรวจสอบแผนการทํางานได

2. หลักความคุมคา
(1) สวนราชการตองจัดทําบัญชีตนทุนในงานบริการสาธารธณะแตละประเภท

และรายจายตอหนวยของบริการสาธารณะ เพื่อการเปรียบเทียบความคุมคาระหวางปจจัยนําเขากับ
ผลลัพธที่เกิดขึ้น ซึ่งหากรายตายตอหนวยของงานบริการสาธารณะของสวนราชการใดสูงกวา
รายจายตอหนวยของงานบริการสาธารณะประเภทเดียวกันของสวนราชการอ่ืน สวนราชการน้ัน
ตองจัดทําแผนการลดรายจายตอหนวย เพื่อดําเนินการปรับปรุงการทํางานตอไป ซึ่งรายละเอียดใน
การจัดทําบัญชีตนทุนกรมบัญชีกลางจะเปนผูกําหนดขึ้น

(2) สํานักงานคระกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จะเปนผู
ตรวจสอบความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจแหงรัฐ เพื่อรายงานตอคระรัฐในตรีประเมินวาภารกิตใด
สมควรทําตอไปหรือยุบเลิก โดยคํานึงถึงประโยชนที่รัฐและประชาชนจะพึงไดรับจากภารกิจน้ัน
และในการประเมินความคุมคาจะตองคํานึงถึงประเภทและสภาพของแตละภารกิจ ความเปนไปได
ประโยชนที่รัฐและประชาชนจะไดรับ โดยเทียบกับรายจายของรัฐ ทั้งน้ี มิใชคํานวณเปนตัวเงิน
เทาน้ัน แตตองคํานึงถึงประโยชนไดเสียของสังคมดวย

(3) การจัดซื้อจัดจางจะตองกระทําโดยเปดเผยและเที่ยงธรรม โดยจะตอง ชั่ง
นํ้าหนักถึงประโยชนและผลเสียตอสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคที่ใช ราคา และ
ประโยชนระยะยาวของสวนราชการ ซึ่งมิใชถือราคาตํ่าสุดเปนเกณฑอยางเดียว แตคํานึงถึงการใช
ทรัพยากรอยางคุมคาในระยะยาวที่จําทําใหตนทุนการบริการสาธารณะตํ่าลงได โดยจะตองมีการ
ปรับปรุงระเบียบวาดวยการพัสดุเพื่อใหเปนไปตามหลักการดังกลาว

3. หลักความชัดเจนในการปฏิบัติราชการ (หลักความรับผิดชอบ)
(1) ในการปฏิบัติราชการระหวางสวนราชการดวยกัน ถาการปฏิบัติงานของสวน

ราชการหน่ึงตองไดรับความเห็นชอบ หรืออนุญาตจากอีกสวนราชการหน่ึง สวนราชการผูเห็นชอบ
หรืออนุญาตตองดําเนินการภายใน 15 วัน เวนแตจะไดประกาศกําหนดเวลาไวลวงหนาแลววาตอง
เกินกวา 15 วัน เพราะตองปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ถามีการเหนชอบหรืออนุมัติเกินเวลา
ขาราชการที่เกี่ยวของตองรับผิดชอบ

(2) การวินิจฉัยชี้ขาดปญหาใดๆ สวนราชการตองเปนผูพาจารณาวินิจฉัยโดยเร็ว
และหลีกเลี่ยงการแตงต้ังคณะกรรมการขึ้นพิจารณา ทั้งน้ี เพื่อใหเกิดหลักที่ชัดเจนในการรับผิดชอบ
ของสวนราชการ และมิใหใชเวลานานในการพิจารณาในรูปแบบของคณะกรรมการ
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(3) ในกรณที่เปนการพิจารณาในรูปแบบคณะกรรมการใหมีผลผูกพันผูแทนสวน
ราชการแมจะมิไดเขารวมประชุม และจะตองมีบันทึกฝายขางนอยไวดวย ทั้งน้ี เพื่อใหเกิดหลักที่
ชัดเจนในความรับผิดชอบของผูปฏิบัติหนาที่แทนสวนราชการในคณะกรรมการ อันจะกอใหเกิด
ผลสรุปของงานที่แนนอนไมเปลี่ยนแปลงโดยสวนราชการน้ันในภายหลัง

(4) การสั่งราชการตองเปนลายลักษณอักษร ถามีการสั่งการดวยวาตาตองบันทึก
คําสั่งน้ันไว ทั้งน้ี เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการสั่งเพื่อปฏิบัติราชการที่ตองมีหลักฐานยืนยันคําสั่งที
แนนอน มีความรับผิดชอบทั้งผูสั่งและผูปฏิบัติงาน

หมวดท่ี 5 การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน

กําหนดหนาที่ใหสวนราชการปฏิบัติเพื่อเปนการลดระยะเวลาในการพิจารณา การสั่ง
การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่มีผลโดยตรงตอประชาชนใหเกิดความสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น ดังน้ี

1. การกระจายอํานาจการตัดสินใจ
(1) สวนราชการตองจัดใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจลงไปสูผู ดํารง

ตําแหนงที่มีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการในเร่ืองน้ันโดยตรง โดยมุงผลใหเกิดความสะดวก
และรวดเร็วในการบริการประชาชน

(2) สวนราชการตองจัดใหมีหลักเกณฑการควบคุม ติดตาม และกํากับดูแลการใช
อํานาจและความรับผิดชอบของผูรับมอบอํานาจและผูมอบอํานาจ เพื่อใหเกิดความรับผิดชอบและ
เปนกรอบการปฏิบัติหนาที่ แตตองไมเพิ่มขั้นตอนเกินจําเปน และใหใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
โทรคมนาคมตามความเหมาะสม เพื่อใหเกิดการลดขั้นตอนในการติดตอราชการ เพิ่มประสิทธิภาพ
และประหยัดคาใชจาย และเมื่อมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเปนประการใดแลว ใหเผยแพรให
ประชาชนทราบดวย

(3) ก.พ.ร. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
หรือแรวทางในการกระจายอํานาจ ความรับผิดชอบ และการลดขั้นตอน เพื่อใหสวนราชการถือ
ปฏิบัติก็ได

(4) สวนราชการแตละแหงตองจัดทําแผนภูมิขั้นตอน และระยะเวลาการ
ดําเนินการ รวมทั้งรายละเอียดอ่ืนโดยเปดเผยเพื่อใหประชาชนตรวจสอบได ซึ่งจะเปนการลด
ขั้นตอนการติดตอสอบถามหรือการทําความเขาใจเร่ืองสําหรับประชาชนที่จะมาขอรับบริการจาก
รัฐไดโดยสะดวกและรวดเร็ว
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2. การจัดตั้งศูนยการบริการรวม
(1) ใหเปนหนาที่ของแตละกระทรวงตองจัดสวนราชการภายในที่รับผิดชอบใน

การปฏิบัติงานกับประชาชนใหรวมเปนศูนยบริการรวมแหงเดียวที่ประชาชนจะสามารถติดตอ
สอบถาม ขอขอมูล ขออนุญาต หรือขออนุมัติไดพรอมกันทุกเร่ืองที่อยูในความรับผิดชอบของ
กระทรวงน้ัน

(2) กระทรวงตองจัดใหมีเจาหนาที่และแบบพิมพที่จําเปนในศูนยบริการรวม
เพื่อใหเจาหนาที่ น้ันบริการประชาชนไดอยางครบถวน โดยเจาหนาที่ น้ันจะตองสามารถแจง
รายละเอียดรับเอกสารหลักฐานที่จําเปน แจงใหทราบระยะเวลาดําเนินการ และเปนผูติดตอ
ประสานกับสวนราชการอ่ืน เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑของกฎหมายหรือกฎในเร่ือง
น้ันๆ

(3) ในการดําเนินการของศูนยบริการรวม ถาหากมีปญหาหรืออุปสรรคที่ไมอาจ
ดําเนินการได เพราะไมเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายหรือกฎระเบียบกําหนดไว ให
สวนราชการแจงให ก.พ.ร. ทราบเพื่อเสนอคณะรัฐในตรีใหมีการปรับปรุงกฎหมายหรือกฎระเบียบ
น้ันตอไป

(4) แนวทางการจัดต้ังศูนยบริการรวมของกระทรวงน้ี ใหผูวาราชการจังหวัดและ
นายอําเภอจัดใหมีขึ้นในจังหวัดหรืออําเภอ แลวแตกรณี ตามที่ตนตองรับผิดชอบดวย

หมวดท่ี 6 การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ

มีวัตถุประสงคเพื่อใหสวนราชการมีหนาที่ตรวจสอบภายในของสวนราชการตนเอง
เพื่อการปรับปรุงภารกิจใหเปนไปโดยเหมาะสมกับสภาพการณที่เปลี่ยนไปของสังคม หรือ
สอดคลองกับการปฏิบัติงานตามนโยบายหรือแผนการปฏิบัติราชการ ดังตอไปน้ี

1. การทบทวนภารกิจ
(1) สวนราชการจะตองทบทวนภารกิจตามระยะเวลาที่ ก .พ.ร. กําหนด เพื่อ

ตรวจสอบวาภารกิจใดมีความจําเปนตองดําเนินการตอไปหรือไม โดยคํานึกถึงแผนการบริห าร
ราชการแผนดิน นโยบายของรัฐ เงินงบประมาณของประเทศ ความคุมคาของภารกิจ ซึ่งหากเห็น
ความเปลี่ยนแปลงตองเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อปรับปรุงอํานาจหนาที่ โครงสรางและอัตรากําลังให
สอดคลองกับภารกิจที่จะยกเลิกปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงขึ้น
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(2) ในกรณี ก.พ.ร. ไดทําการวิเคราะหความจําเปนของภารกิจของสวนราชการใด
แลว อาจเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาปรับปรุงภารกิจ อํานาจหนาที่ โครงสรางหรืออัตรากําลัง
ของสวนราชการใดก็ได

2. การทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
(1) สวนราชการมีหนาที่สํารวจและทบทวนเพื่อยกเลิก ปรับปรุง หรือจัดใหมีขึ้น

ใหมสําหรับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ฯลฯ ที่อยูในความรับผิดชอบเพื่อใหทันสมัยอยูเสมอ
และเพื่อใหลดภาระของประชาชน โดยตองรับฟง

(2) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกามีหนาที่ตรวจสอบกฎหมาย กฎระเบียบ
ฯลฯ ของทุกสวนราชการ ที่ไมเหมาะสมแกกาลสมัยหรือไมเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาประเทศหรื อ
เปนภาระแกประชาชน เพื่อเสนอใหมีการแกไข ปรับปรุง หรือยกเลิก ซึ่งโดยปกติสวนราชการ
จะตองดําเนินการแกไขปรับปรุงตอไป แตถาไม เห็นดวยกับขอเสนอจะตองเสนอเร่ืองให
คณะรัฐมนตรีวินิจฉัยตอไป

หมวดท่ี 7 การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน

เปนการกําหนดแนวทางที่สวนราชการตองจัดใหมีขึ้นเพื่อเปนการอํานวยความสะดวก
แกประชาชนใหไดรับบริการโดยเร็ว ในขณะเดียวกันก็จะสามารถตรวจสอบความตองการของ
ประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาไดตอไป โดยมีสาระสําคัญดังน้ี

1. การกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
สวนราชการที่มีภารกิจในการใหบริการประชาชน หรือติดตอประสานงาน

ระหวางสวนราชการดวยกัน ตองกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน และประกาศใหประชาชน
ไดรับทราบ และเปนหนาที่ของผูบังคับบัญชาตองตรวจสอบใหขาราชการของตนมีการปฏิบัติงาน
แลวเสร็จตามระยะเวลาดวย

ในกรณีที่ ก.พ.ร. เห็นวา สวนราชการใดไมกําหนดระยะเวลาหรือกําหนดเวลาที่
ลาชาเกินสมควร ก.พ.ร. จะกําหนดเวลาแลวเสร็จ เพื่อใหสวนราชการน้ันตองปฏิบัติก็ได

2. การทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
(1) สวนราชการตองจัดใหมีระบบเครือขายสารสนเทศเพื่ออํานวจความสะดวกแก

ประชาชน เพื่อติดตอสอบถามหรือใชบริการของสวนราชการน้ันได
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(2) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตองจัดใหมีระบบเครือขาย
สารสนเทศกลาง เพื่อใหมิการเชื่อมโยงขอมูลระหวางสวนราชการ และจะตองชวยเหลือสวน
ราชการอ่ืนในการจัดทําระบบเครือขายสารสนเทศ

3. การรับฟงขอรองเรียน
(1) สวนราชการตองจัดใหมิระบบตอบคําถามเกี่ยวกับงานในหนาที่ของสวน

ราชการใหประชาชนไดทราบ โดยตองมีระยะเวลาในการตอบใหชัดเจน
(2) ในกรณีที่สวนราชการไดรับคํารองเรียน ขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นจาก

ประชาชนในการชี้แจง ปญหาอุปสรรค ความยุงยาก หรือปญหาในวิธีปฏิบัติราชการ สวนราชการ
จะตองนํามาพิจารณาดําเนินการใหลุลวงไปและแจงผลใหผูแจงทราบดวย

(3) สวนราชการที่มีหนาที่ออกกฎเพื่อบังคับสวนราชการอ่ืนใหปฏิบัติตามมีหนาที่
ตองตรวจสอบวากฏน้ันเปนอุปสรรคหรือเกิดความยุงยาก ซ้ําซอนหรือลาชาหรือไม เพื่อปรับปรุง
ใหเหมาะสมและถาไดรับการรองเรียนจากสวนราชการหรือขาราชการใหสวนราชการที่ออกกฎ
พิจารณา โดยทันทีและแจงผลใหทราบ

4. การเปดเผยขอมูล
(1) สวนราชการมีหนาที่ตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการใหทราบ

โดยทั่วไป เวนแตกรณีจําเปนตองกระทําเปนความลับเพื่อความมั่นคงหรือรักษาความสสงบ
เรียบรอย หรือคุมครองสิทธิของประชาชน

(2) สวนราชการตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจาย รายการจัดซื้อ จัด
จาง และสัญญาใด ๆ ที่มีการดําเนินการ โดยหามทําสัญญาใดที่มีขอความหามมิใหเปดเผยขอความ
หรือขอตกลงในสัญญาเวนแตขอมูลที่ไดรับความคุมครองโดยกฏหมาย

หมวดท่ี 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

มีขึ้นเพื่อการวัดผลการปฏิบัติราชการวา มีผลสัมฤทธิ์ตรงตามเปาหมายที่กําหนดขึ้นไว
หรือไม คุณภาพ และความพึงพอใจอยูในระดับที่ยอมรับได หรือไม รวมทั้งการตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการภายในองคกร โดยมีการดําเนินการ ดังน้ี

1. การประเมินผลโดยคณะผูประเมินอิสสระ เพื่อวัดผลสําฤทธิ์ของภารกิจความพึง
พอใจของผูรับบริการ และความคุมคาในภารกิจ

2. การประเมินประสิทธิภาพในการบังคับบัญชา
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3. การประเมินผลการปฎิบัติงานของขาราชการ ซึ่งตองกระทําทั้งการปฎิบัติงานของ
ขาราชการ ซึ่งตองกระทําทั้งการปฎิบัติงานเฉพาะตัว และเปนประโยชนของหนวยงานที่ผูน้ันสังกัด
อยู ทั้งน้ี เพื่อใหเกิดการปฎิบัติงานในลักษณะที่เปนทีมทํางานมากขึ้น

4. ในกรณีที่การปฎิบัติราชการของสวนราชการใดผานการประเมินที่แสดงวาอยูใน
มาตราฐานและการปฎิบัติงานเปนไปตามเปาหมายอยางมีผลดี ใหมีการจัดสรรเงิน เพื่อเปนบําเหน็จ
ความชอบของสวนราชการหรือเปนเงินรางวัลการเพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งน้ี เพื่อเปนการจูงใจใหสวน
ราชการพัฒนาการปฎิบัติราชการใหบังเกิดประสิทธิภาพตามความมุงหมาย

หลักการของการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี จะประกอบดวย

1. การประเมินผลสวนราชการวาไดดําเนินการใหเกิดผลสัมฤทธิ์เพียงใดซึ่งจะวัดจาก
ผลผลิต (output) และ (outcome) วาไปตามวัตถุประสงคหรือไม คุณภาพของการใหบริการซึ่งวัดได
จากความสะดวกในการขอรับบริการ (convenience) ความไมยุงยากตอการทําความเขาใจ
(simplicity) การใหบริการที่ถูกตองรวดเร็ว (accuracy and timeliness) รวมทั้งการสํารวจความพึง
พอใจของผูรับบริการและความคุมคาในการใชทรัพยากรกับประโยชนที่ไดรับ

2. การประเมินผูปฎิบัติงานโดยแยกเปนการประเมินผูบังคับบัญชา เพื่อใหเกิด การ
สะทอนกลับของการปฎิบัติงานในฐานะผูบังคับบัญชา เพื่อใหเกิด การสะทอนกลับของการ
ปฎิบัติงานในฐานะผูบริหาร เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงใหเกิดเปนทีมทํางานที่มีประสิทธิภาพ
และการประเมินเจาหนาที่ซึ่งเปนการประเมินศักยภาพของเจาหนาที่แตละราย เพื่อวัดความสามารถ
เฉพาะตัวและความสามารถในการมีสวนรวมในผลสําเร็จของภารกิจในความรับผิดชอบของหนวย
ราชการน้ัน หลักเกณฑที่นาพึงพอใจจะเปนเคร่ืองชี้วัดความสําเร็จในการบริหารงานแบบ
มุงสัมฤทธิ์และสวนราชการจะไดรับรางวัลตอบแทน เพื่อพัฒนาคุณภาพของสวนราชการน้ันตอไป
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ประวัติผูเขียน
นายชาลี  สกลวารี

ชื่อ นายชาลี  สกลวารี
วุฒิการศึกษา -  ปริญญาตรี สาขาความสัมพันธระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยดักกา

- ปริญญาโท สาขาความสัมพันธระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยดักกา
ประสบการณรับราชการ - นายเวร กองสงเสริมเศรษฐสัมพันธและความรวมมือ กรมเศรษฐกิจ

- เจาหนาที่การทูต 4 กองการหนังสือพิมพ กรมสารนิเทศ
-  เลขานุการโท คณะทูตถาวรฯ ประจําสหประชาชาติ นครเจนีวา
-  เจาหนาที่การทูต 6 กองการเจาหนาที่ สํานักงานปลัดกระทรวง
-  เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการตา
-  เจาหนาที่การทูต 7 กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล

2547-ปจจุบัน -  อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม
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