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กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ มีภารกิจในดานการจัดทํา

หนังสือเดินทางใหกับประชาชนผูมีสัญชาติไทย และไดขยายการใหบริการจัดทําหนังสือเดินทาง  
แกประชาชน โดยในป พ.ศ. 2540 ไดเริ่มจัดต้ังสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวข้ึนในสวนภูมิภาค 
สาเหตุที่ตองจัดต้ังเปนสํานักงานช่ัวคราว สืบเน่ืองมาจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการตางประเทศ 
พ.ศ. 2558 ไมไดระบุใหกระทรวงการตางประเทศสามารถจัดต้ังสํานักงานข้ึนในสวนภูมิภาคได  
จึงจัดต้ังสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวข้ึนในสวนภูมิภาคตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแก
ประชาชนสามารถขอจัดทําหนังสือเดินทางไดโดยไมตองเดินทางไปขอจัดทําหนังสือเดินทางที่กรมการกงสุล 
ถนนแจงวัฒนะ ซึ่งชวยประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทางของประชาชนไดเปนอยางดีและ
เปนไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ตองการใหบริการประชาชนอยางทั่วถึงและเหมาะสม ปจจุบัน 
กองหนังสือเดินทางไดจัดต้ังสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 14 แหง โดย
มีสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาค จํานวน 3 แหง ไดใหบริการการดานสัญชาติและ
นิติกรณแกประชาชนดวย 

นอกเหนือจากภารกิจใหบริการจัดทําหนังสือเดินทางแลว สํานักงานหนังสือเดินทาง
ช่ัวคราว ในสวนภูมิภาคหลายแหงไดชวยปฏิบัติภารกิจดานการตางประเทศเพิ่มเติม ตามคํารองขอ
ของหนวยงานตางๆ ในแตละจังหวัด และตามคํารองขอของกรมตางๆ กระทรวงการตางประเทศ อาทิ 
การเขารวมการหารือขอราชการระหวางผูวาราชการจังหวัดหรือผูบริหารระดับสูงของจังหวัด  
กับเอกอัครราชทูต กงสุลใหญ และผูแทนระดับสูงของประเทศตางๆ การตอนรับการเยือนของผูแทน
ตางประเทศ ผูทําการศึกษาจึงมีความประสงคที่จะศึกษาสถานะ บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ 
และการบริหารงานของสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาค และสามารถใหขอเสนอแนะ
ในการกําหนดสถานะ บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ และการบริหารงานของสํานักงานหนังสือ
เดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาคไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

ผูทําการศึกษาพบวา การบริหารสํานักงานหนังสือเดินทางในสวนภูมิภาคควรเปนแบบ
ช่ัวคราว ซึ่งมีความคลองตัวในการพิจารณาเปด ปด สํานักงาน และเพิ่ม ลด ขาราชการและเจาหนาที่ 
หากมีความจําเปนตองเปดสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาคเพิ่มเติม กรมการกงสุล
ควรพิจารณาวางแผนการจัดสรรขาราชการใหเหมาะสมและสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลทีไ่มประสงค 
จะใหเพิ่มจํานวนขาราชการ และควรพิจารณาเปดใหบริการงานสัญชาติและนิติกรณเพิ่มเติมใน
สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาคบางแหง เพื่อเพิ่มการใหบริการและอํานวยความ สะดวก
ใหกับประชาชน ทั้งน้ี ผูอํานวยการกองหนังสือเดินทางแจงวา ในอนาคตกรมการกงสุลมีแผน จะพิจารณา
เปดสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาคเพิ่มเติมอีกหลายแหง เพื่อขยายการใหบริการ
จัดทําหนังสือเดินทางใหแกประชาชนไดอยางสะดวกและทั่วถึงย่ิงข้ึน นอกจากน้ัน กองหนังสือเดินทาง
ยังมีแผนที่จะจัดทําตูใหบริการย่ืนทําคําขอจัดทําหนังสือเดินทางอัตโนมัติ โดยประชาชนสามารถย่ืนทาํ



จ 

คําขอจัดทําหนังสือเดินทางไดดวยตนเอง และจะจัดต้ังตามสถานที่ตางๆ อาทิ ศาลากลางจังหวัด  
ที่วาการอําเภอ หางสรรพสินคา เปนตน 

กระทรวงการตางประเทศอาจพิจารณาสรางกลไกความรวมมือกับกระทรวงมหาดไทย  
โดยแตงต้ังอดีตเอกอัครราชทูตเปนที่ปรึกษาของผูวาราชการจังหวัดประจําภูมิภาคตางๆ เพื่อให
คําแนะนําและคําปรึกษาดานการตางประเทศ ซึ่งอาจชวยลดภารกิจดานการตางประเทศของหัวหนา
สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาค เพื่อใหสามารถปฏิบัติภารกิจหลักในการใหบริการ
จัดทําหนังสือเดินทางและบริการงานสัญชาติและนิติกรณไดอยางเต็มประสิทธิภาพ นอกจากน้ัน 
กรมการกงสุลอาจพิจารณากําหนดบทบาทของหัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาค 
ในสวนที่เกี่ยวกับงานดานการตางประเทศใหมีความชัดเจนวา มีหนาที่เปนผูใหคําปรึกษา และในสวน
ของการปฏิบัติงานควรเปนหนาที่ของเจาหนาที่จังหวัด และทุกครั้งที่มีการแตงต้ังหัวหนาสํานักงาน
หนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาคคนใหม กรมการกงสุลควรมีหนังสือแจงจังหวัดใหรับทราบถึง
บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของหัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาค  
เพื่อชวยใหทางจังหวัดมีความเขาใจที่ชัดเจนและมอบหมายการปฏิบัติหนาที่ไดอยางเหมาะสม 
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ผูทําการศึกษาขอกราบขอบพระคุณคณะอาจารยที่ปรึกษาทั้งสามทานเปนอยางสูง คือ 
เอกอัครราชทูต ดร. จิตริยา  ปนทอง ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. ไชยวัฒน  คํ้าชู และ ผูชวยศาสตราจารย 
ดร. อัครเดช  ไชยเพิ่ม ที่กรุณาช้ีแนะและใหคําแนะนําที่มีคุณคาย่ิงในประเด็นสําคัญตางๆ เพื่อให
รายงานการศึกษาน้ี มีเน้ือหาสาระที่ครอบคลุม ชัดเจน สมบูรณ และสําเร็จลุลวงดวยดี  

ผูทําการศึกษาขอขอบคุณเปนอยางย่ิงตอบุคคลตางๆ ที่กรุณาเสียสละเวลาในการให
สัมภาษณ ใหคําแนะนํา และสนับสนุนขอมูลตางๆ ที่เปนประโยชนตอการจัดทํารายงานศึกษาสวน
บุคคลฉบับน้ี ไดสําเร็จลุลวง ไดแก นางสาวภัทรัตน  หงษทอง รองอธิบดีกรมการกงสุล นายสุวพงศ  ศิริสรณ 
เลขานุการกรม นายธนพล  หวังออมกลาง ผูอํานวยการกองหนังสือเดินทาง นางสาวอภิรดี  อนุคระหานนท 
ผูอํานวยการกองสัญชาติและนิติกรณ นางวรพรรณี  ดํารงมณี นักการทูตชํานาญการพิเศษ กองคุมครอง
และดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ อดีตหัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวจังหวัดเชียงใหม 
นายปาณิดล  ปจฉิมสวัสด์ิ หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวจังหวัดภูเก็ต นายจิราเจตน  
วงษนรเศรษฐ หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวปราณิฉัตร  หนูมี 
นักวิชาการการเงินและบัญชีชํานาญการ กรมการกงสุล นายเชษฐพันธ  มากสัมพันธ ผูอํานวยการ
สํานักนโยบายและแผน นายพีรวัฒน เพชรศิริ รักษาราชทานแทนหัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร 
นายรมเดช  พิศาลพงศ นักการทูตชํานาญการ สํานักบริหารการคลัง นางจอมขวัญ  ภิญโญวิทย 
นักการทูตชํานาญการ สํานักบริหารบุคคล นางณัฏฐิรา  กระแสรสาร นักการทูตชํานาญการ สํานัก
บริหารบุคคล  

ผูทําการศึกษาขอขอบคุณอยางสูงตอนายกฤษณ  ตันคณารัตน ผูอํานวยการสถาบัน 
การตางประเทศเทวะวงศวโรปการและคณะเจาหนาที่ของสถาบันการตางประเทศฯ ทุกทานที่จัดการ
อบรมและอํานวยความสะดวกตางๆ ไดเปนอยางดีเย่ียม และขอขอบคุณนางสาวณุกุณ  สีหโสภณ 
ผูอํานวยการกองกลาง ที่กรุณาใหการสนับสนุนเขารวมการฝกอบรมในหลักสูตรนักบริหารการทูตครั้งน้ี 
และขอขอบคุณเจาหนาที่กองกลางทุกทานที่ชวยปฏิบัติงานตางๆ ในชวงที่ผูทําการศึกษาเขารับการ
อบรมฯ 

ผูทําการศึกษาหวังวาการจัดทํารายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ีจะเปนประโยชนในการ
นําไปพิจารณาใชเปนแนวทางการบริหารงานสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาคไดอยาง
เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค และขยายการใหบริการในดานอื่นๆ เพื่อตอบสนองและเปนประโยชน
ตอประชาชน 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1  ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา 

กระทรวงการตางประเทศเปนองคกรที่กํากับดูแลนโยบายการตางประเทศในภาพรวม  
ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะทางยุทธศาสตร นโยบาย กลยุทธดานการตางประเทศ และกฎหมาย
ระหวางประเทศแกรัฐบาลไทยและหนวยงานของไทย ตลอดจนใหการคุมครอง สงเสริม ดูแลสิทธิและ
ผลประโยชนอันชอบธรรมของคนไทยในตางประเทศ และใหบริการแกประชาชนดานการกงสุล 
รวมถึงการสงเสริมและดําเนินงานดานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศทั้งในระดับทวิภาคี
และพหุภาคี  

กระทรวงการตางประเทศไดแบงการบริหารราชการเปนกรมตางๆ จํานวน 12 กรม โดย
กรมการกงสุลมีภารกิจหลักในการใหบริการแกชาวไทยในเรื่องที่เกี่ยวของกับดานการตางประเทศ 
ประกอบดวย 4 กอง ไดแก (1) กองสัญชาติและนิติกรณ (2) กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทาง 
คน ตางดาว (3) กองคุมครองและดูแลผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศ และ (4) กองหนังสือ
เดินทาง ซึ่งมีภารกิจในดานการจัดทําหนังสือเดินทาง (Passport) ใหกับประชาชนผูมีสัญชาติไทย 

กองหนังสือเดินทางไดพัฒนาการจัดทําหนังสือเดินทางมาอยางตอเน่ือง โดยในปจจุบันไดมี
การจัดทําหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส (E-Passport) ซึ่งเปนหนังสือเดินทางที่มีคุณลักษณะเฉพาะทาง
เทคนิค (Technical Specifications) ตามขอกําหนดขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) 
ซึ่งมีการบันทึกขอมูลชีวภาพ (Biometric Data) ไดแก ลายน้ิวมือและรูปใบหนาไวใน Contactless 
Integrated Circuit ซึ่งฝงอยูในเลมหนังสือเดินทาง สามารถอานไดดวยเครื่องประตูอัตโนมัติ (Automatic 
Gate) ณ จุดผานแดนระหวางประเทศ โดยมีการตรวจพิสูจนอัตโนมัติ เพื่อเปรียบเทียบขอมูลใน
หนังสือเดินทางกับผูถือหนังสือเดินทาง เพื่อใหหนังสือเดินทางมีมาตรฐานสากล รวมถึงการใหบริการ
แกประชาชนอยางสะดวกและรวดเร็ว 

กองหนังสือเดินทาง ไดขยายการใหบริการจัดทําหนังสือเดินทางแกประชาชน โดยในป 
พ.ศ. 2540 ไดเริ่มจัดต้ังสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวข้ึนในสวนภูมิภาค สาเหตุที่ตองจัดต้ัง 
เปนสํานักงานช่ัวคราว สืบเน่ืองมาจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และ
กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการตางประเทศ พ.ศ. 2558 ไมได
ระบุใหกระทรวงการตางประเทศสามารถจัดต้ังสํานักงานข้ึนในสวนภูมิภาคได จึงจัดต้ังสํานักงาน
หนังสือเดินทางช่ัวคราวข้ึนในสวนภูมิภาคตางๆ จํานวน 3 แหง ประกอบดวย สํานักงานหนังสือ
เดินทางช่ัวคราวจังหวัดเชียงใหม สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวจังหวัดขอนแกน และสํานักงาน
หนังสือเดินทางช่ัวคราวจังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงคเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชน
สามารถขอจัดทําหนังสือเดินทางไดโดยไมตองเดินทางไปขอจัดทําหนังสือเดินทางที่กรมการกงสุล 
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ถนนแจงวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ซึ่งไดชวยประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทางของประชาชน
ไดเปนอยางดี 

กองหนังสือเดินทางไดพิจารณาจัดต้ังสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาค
เพิ่มเติมอีกจํานวน 11 แหง เพื่อชวยอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนไดมากย่ิงข้ึน โดยการจัดต้ัง 
จะพิจารณาจากปริมาณความตองการขอจัดทําหนังสือเดินทางของประชาชนในชวงที่กรมการกงสุล
ดําเนินโครงการกงสุลสัญจรประจําปเพื่อใหบริการดานงานกงสุลแกประชาชนในจังหวัดตางๆ และ
ตามการรองขอของประชาชน รวมทั้งเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ตองการใหบริการประชาชน
อยางทั่วถึงและเหมาะสม ในปจจุบันกองหนังสือเดินทางไดจัดต้ังสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราว 
ในสวนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 14 แหง โดยสถานทีจ่ัดต้ังสํานักงานตางๆ ไดรับการสนับสนุนจากจังหวัด 
องคการบริหารสวนจังหวัด และภาคเอกชนใหใชพื้นที่เพื่อจัดต้ังสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราว 
ในสวนภูมิภาค โดยไมคิดคาใชจาย ประกอบดวย  

1)  สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวจังหวัดเชียงใหม  
2)  สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวจังหวัดเชียงราย 
3)  สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวจังหวัดนครสวรรค 
4)  สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวจังหวัดพิษณุโลก 
5)  สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวจังหวัดขอนแกน 
6)  สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวจังหวัดอุดรธานี 
7)  สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวจังหวัดอุบลราชธานี 
8)  สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวจังหวัดนครราชสีมา 
9)  สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวจังหวัดจันทบุรี 
10) สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวเมืองพัทยา 
11) สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวจังหวัดสงขลา 
12) สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวจังหวัดสุราษฏรธานี 
13) สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวจังหวัดภูเก็ต 
14) สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวจังหวัดยะลา 
สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาคทุกแหง มีภารกิจหลักในการใหบริการ

จัดทําหนังสือเดินทางแกประชาชนสัญชาติไทย นอกจากน้ัน มีสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราว 
ในสวนภูมิภาค จํานวน 3 แหง ไดแก สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวจังหวัดเชียงใหม สํานักงาน
หนังสือเดินทางช่ัวคราวจังหวัดอุบลราชธานี และสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวจังหวัดสงขลา  
ไดเปดใหบริการการรับรองเอกสารนิติกรณแกประชาชนเพิ่มเติมจากการใหบริการจัดทําหนังสือ
เดินทางดวย อยางไรก็ดี มีประเด็นที่ควรทําการศึกษาวา การจัดต้ังสํานักงานหนังสือเดินทางใน 
สวนภูมิภาคที่เหมาะสมควรเปนแบบช่ัวคราวหรือแบบถาวร  

กรมการกงสุลไดกําหนดใหหัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาค  
มีตําแหนงเปนนักการทูตชํานาญการพิเศษ นักการทูตชํานาญการ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
หรือเจาพนักงานธุรการอาวุโส โดยข้ึนอยูกับภาระหนาที่และความรับผิดชอบของแตละสํานักงาน
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หนังสือเดินทางช่ัวคราว มีวาระการปฏิบัติงานไมเกิน 1 ป เน่ืองจากเปนการปฏิบัติงานช่ัวคราว  
หากปฏิบัติงานเกิน 1 ป ตามระเบียบราชการจะถือวาเปนการปฏิบัติงานประจํา  

หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวมีหนาที่ดูแลการใหบริการย่ืนขอจัดทําหนังสือ
เดินทางและการบริหารงานของสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาค ตลอดจนการให
ความรวมมือในการเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่ทางจังหวัดไดจัดข้ึน อาทิ การเขารวมประชุมหัวหนา 
สวนราชการประจําเดือน การเขารวมพิธีเน่ืองในวันสําคัญตางๆ  

สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในเขตภูมิภาคแตละแหง มีเจาหนาที่เพื่อชวยปฏิบัติงาน
ดานการบริหารสํานักงาน ซึ่งเปนตําแหนงลูกจางช่ัวคราว จํานวน 7 อัตรา โดยเปนการวาจางบุคคล
ในทองถ่ิน สําหรับในสวนของการใหบริการรับคํารองและบริการผลิตเลมหนังสือเดินทาง บริษัท  
จันวาณิชย จํากัด ซึ่งเปนบริษัทผูรับสัมปทานระบบเบ็ดเสร็จ (Outsourcing) ระบบหนังสือเดินทาง
จากกระทรวงการตางประเทศ เปนผูรับผิดชอบในการจัดเตรียมระบบ อุปกรณ และวาจางพนักงาน 
สํานักงานละประมาณ 5 คน เพื่อดําเนินการรับคํารองขอจัดทําหนังสือเดินทางใหกับสํานักงานหนังสือ
เดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาคแตละแหง 

ผูทําการศึกษามีประสบการณการเปนหัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวจังหวัด
นครราชสีมาพบวา นอกเหนือจากการใหบริการจัดทําหนังสือเดินทางแลว สํานักงานหนังสือเดินทาง
ช่ัวคราวในสวนภูมิภาคหลายแหงไดชวยปฏิบัติภารกิจดานการตางประเทศเพิ่มเติม ตามคํารองขอของ
หนวยงานตางๆ ในแตละจังหวัด และของกรมตางๆ กระทรวงการตางประเทศ อาทิ การเขารวมการหารือ
ขอราชการระหวางผูวาราชการจังหวัดหรือผูบริหารระดับสูงของจังหวัดกับเอกอัครราชทูต กงสุลใหญ 
และผูแทนระดับสูงของประเทศตางๆ การตอนรับการเยือนของผูแทนตางประเทศ กรม/กองตางๆ 
มอบหมายใหเปนผูแทนเขารวมการประชุม รวมทั้งการบรรยายเกี่ยวกับภารกิจดานกงสุลใหแก
นักศึกษาและประชาชนในโอกาสตางๆ  

สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาคไดรับงบประมาณสําหรับการบริหารงาน
จากงบประมาณคาใชจายในการดําเนินงานการกงสุล (10%) ซึ่งเปนเงินรายไดจากการดําเนินงานดานกงสุล
ของกระทรวงการตางประเทศ คาใชจายตางๆ ของสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในเขตภูมิภาค 
ประกอบดวย อาทิ คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก คาพาหนะ คานํ้ามัน คาไฟฟา คานํ้าประปา คาไปรษณีย คาเชา
เครื่องถายเอกสาร และคาจางเหมาบริการทําความสะอาด เปนตน 
 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.2.1  เพื่อศึกษาสถานะ บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ และการบริหารงานของ
สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาคในปจจุบัน 

1.2.2  เพื่อเสนอแนะสถานะที่เหมาะสมของสํานักงานหนังสือเดินทางในสวนภูมิภาควา
ควรเปนแบบช่ัวคราวหรือแบบถาวร และสามารถกําหนดสถานะ บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ 
และการบริหารงานที่เหมาะสมสําหรับสํานักงานหนังสือเดินทางในสวนภูมิภาค 
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1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 
1.3.1  ขอบเขตการศึกษา  

จะทําการศึกษาขอมูลพัฒนาการของสถานะ บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ
ของสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาคในปจจุบัน  

1.3.2  วิธีการศึกษา  
จะทําการสัมภาษณและรวบรวมเอกสารขอมูลจากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการ

บริหารงานของสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาค  
1.3.3  ประชากรท่ีจะศึกษา  

เปนเจาหนาที่ของเจาหนาที่ของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานและ
ปฏิบัติภารกิจของสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาค อาทิ ผูบริหารกรมการกงสุล 
เลขานุการกรม เจาหนาที่สํานักงานเลขานุการกรม ผูอํานวยการกองหนังสือเดินทาง หัวหนา
สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาค กรมการกงสุล และเจาหนาที่กลุมงานพัฒนาระบบ 
เจาหนาที่สํานักบริหารการคลัง เจาหนาที่สํานักบริหารบุคคล กระทรวงการตางประเทศ 

1.3.4  การประมวลผลขอมูลและการวิเคราะหขอมูล  
โดยการนําขอมูลที่ไดรวบรวมจากการศึกษาและจากการสัมภาษณเจาหนาที่

หนวยงานตางๆ มาสรุป เพื่อศึกษาวิเคราะหสถานะ บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของ
สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาค  
 
1.4  คําถามการศึกษา 

สถานะที่เหมาะสมของสํานักงานหนังสือเดินทางในสวนภูมิภาคควรเปนแบบช่ัวคราวหรือ
แบบถาวร และบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของสํานักงานหนังสือเดินทางในสวนภูมิภาคควร
ครอบคลุมภารกิจตางๆ ใดบาง 
 
1.5  สมมติฐานการศึกษา 

การพิจารณากําหนดสถานะของสํานักงานหนังสือเดินทางในสวนภูมิภาคใหเหมาะสมวา  
ควรเปนแบบช่ัวคราวหรือแบบถาวร และการกําหนดบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของ
สํานักงานหนังสือเดินทางในสวนภูมิภาคไดอยางชัดเจนและเหมาะสม จะทําใหการบริหารงานและ
การปฏิบัติงานของสํานักงานหนังสือเดินทางในสวนภูมิภาคเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนตอประชาชน 
 
1.6  ประโยชนของการศึกษา 

1.6.1  ไดรับทราบถึงสถานะที่เหมาะสมของสํานักงานหนังสือเดินทางในสวนภูมิภาควา 
ควรเปนแบบช่ัวคราวหรือแบบถาวร  

1.6.2  สามารถใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ และ
การบริหารงานของสํานักงานหนังสือเดินทางในสวนภูมิภาคไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

2.1.1  แนวคิดเก่ียวกับการบริหารภาครัฐแนวใหม  
คุณหญิงทิพาวดี  เมฆสวรรค ไดเขียนบทความเรื่อง การปฏิรูปภาคราชการ 

สูสภาพที่พึงปรารถนา : ทําอยางไรใครรับผิดชอบ ในวารสารขาราชการ ฉบับเดือนมีนาคม-เมษายน 
2540 กลาวถึง แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารภาครัฐแนวใหม โดยไดกําหนดคุณลักษณะของการ
บริหารงานภาครัฐแนวใหมและหลักสําคัญในการจัดการภาครัฐแนวใหม ดังน้ี  

2.1.1.1  คุณลักษณะของการบริหารงานภาครัฐแนวใหม 
การบริหารงานภาครัฐแนวใหม (New Public Management–NPM)   

มีคุณลักษณะที่สําคัญ1 ดังน้ี 
1)  การใหบริการที่มีคุณภาพแกประชาชน 
2)  ลดการควบคุมจากสวนกลางและเพิ่มอิสระในการบริหารใหแก

หนวยงาน 
3)  การกําหนด การวัด และการใหรางวัลแกผลการดําเนินงาน ทั้งใน

ระดับองคการและระดับบุคคล 
4)  การสรางระบบสนับสนุนทั้งในดานบุคลากร (เชน ระบบการฝกอบรม 

ระบบคาตอบแทน และระบบคุณธรรม) และเทคโนโลยี (เชน ระบบขอมูลสารสนเทศ) เพื่อชวยให
หนวยงานสามารถทํางานไดบรรลุวัตถุประสงค 

5)  การเปดกวางตอแนวคิดในเรื่องของการแขงขัน ทั้งการแขงขัน
ระหวางหนวยงานของรัฐดวยกันเองและระหวางหนวยงานของรัฐกับหนวยงานของภาคเอกชน  
ในขณะเดียวกัน ภาครัฐก็หันมาทบทวนตัวเองวาสิ่งใดควรทําเองและสิ่งใดควรใหภาคเอกชนทํา 

2.1.1.2  หลักสําคัญในการจัดการภาครัฐแนวใหม มี 7 ประการ ดังน้ี 
1)  จัดการโดยนักวิชาชีพที่ ชํานาญการ (Hand-on professional 

management) หมายถึง ใหผูจัดการมืออาชีพไดจัดการดวยตนเอง ดวยความชํานาญ โปรงใส และ   
มีความสามารถในการใชดุลยพินิจ เหตุผล เพราะเมื่อรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมายแลว ก็จะ
เกิดความรับผิดชอบตอการตรวจสอบจากภายนอก 

                                                
1
 ทิพาวดี  เมฆสวรรค, “การปฏิรูปภาคราชการสูสภาพที่พึงปรารถนา : ทําอยางไร ใครรับผิดชอบ,” วารสาร

ขาราชการ (มีนาคม-เมษายน 2540): 24-43. 
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2)  มีมาตรฐานและการวัดผลงานที่ชัดเจน (Explicit standards and 
measure of performance) ภาครัฐจึงตองมีจุดมุงหมายและเปาหมายของผลงาน และการตรวจสอบ 
จะมีไดก็ตองมีจุดมุงหมายที่ชัดเจน 

3)  เนนการควบคุมผลผลิตที่มากข้ึน (Greater emphasis on output 
controls) การใชทรัพยากรตองเปนไปตามผลงานที่วัดได เพราะเนนผลสําเร็จมากกวาระเบียบวิธี 

4)  แยกหนวยงานภาครัฐออกเปนหนวยยอยๆ (Shift to disaggregation 
of units in the public sector) ตามลักษณะสินคา และบริการที่ผลิต ใหเงินสนับสนุนแยกกัน และ
ติดตอกันอยางเปนอิสระ 

5)  เปลี่ยนภาครัฐใหแขงขันกันมากข้ึน (Shift to greater competition  
in the public sector) เปนการเปลี่ยนวิธีทํางานไปเปนการจางเหมา และประมูล เหตุผลก็เพื่อให
ฝายที่เปนปรปกษกัน เปนกุญแจสําคัญที่จะทําใหตนทุนตํ่าและมาตรฐานสูงข้ึน 

6)  เนนการจัดการตามแบบภาคเอกชน (Stress on private sector 
styles of management practices) เปลี่ยนวิธีการแบบขาราชการไปเปนความยืดหยุนในการจาง 
และใหรางวัล 

7)  เนนการใชทรัพยากรอยางมีวินัยและประหยัด (Stress on greater 
discipline and parsimony in resource use) เชน การตัดคาใชจาย เพิ่มวินัยการทํางาน จํากัด
ตนทุนการปฏิบัติ เหตุผลเพราะตองการตรวจสอบความตองการใชทรัพยากรของภาครัฐ และทํางาน
มากข้ึนโดยใชทรัพยากรนอยลง 

2.1.1.3  ประสิทธิภาพ ปจจัยที่มีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพ2 มีดังน้ี  
1)  วัฒนธรรมองคการ  

ในแตละองคการหรือสถาบันยอมตองมีระเบียบ ประเพณี แนวคิด 
ในการปฏิบัติงาน หรือการอยูรวมกันที่แตกตางกันไปตามลักษณะของประเภทธุรกิจ หรอืตามความเปนมา
ในอดีตด้ังเดิมขององคกร หรือสถาบันน้ันๆ วัฒนธรรมองคการที่ดีควรมีสวนชวยหลอหลอมจิตใจ 
ความรูสึกนึกคิดและพฤติกรรมของบุคคลในองคการใหกระตือรือรนในการทํางาน และคิดที่จะพัฒนางาน
หรือปรับปรุงงานของตนใหดีข้ึนออยูเสมอ 

2)  ระบบงาน  
การบริหารงานจะตองมีระบบงานที่เปดโอกาสใหพนักงานไดมีสวนรวม

ในการบริหาร ทั้งน้ี เพื่อใหไดความคิดที่หลากหลายอันจะนํามาสูแนวทางในการปรับปรุงเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในงานได นอกจากน้ี ระบบการพิจารณาความดีความชอบ การใหผลตอบแทนตลอดจน
สวัสดิการตางๆ หรือผลประโยชนที่พนักงานควรจะไดรับจะตองมีการพัฒนา และปรับปรุงใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงดวย 

3)  เทคโนโลยี  
เทคโนโลยีทีเ่กิดข้ึนในปจจุบันลวนมีสวนชวยเสริมประสิทธิภาพในงาน

ดานที่เกี่ยวของกับเวลา ความเร็วและความถูกตองทั้งสิ้น นอกจากน้ี ยังมีผลกระทบตอการใชกําลังคน

                                                
2
 เอกชัย  ก่ีสุขพันธ, การบริหารทักษะและการปฏิบัต ิ(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพสุขภาพใจ, 2528), หนา 324-326. 
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ที่นอยลงในการปฏิบัติงานดวย ถึงแมวาการลงทุนดานงบประมาณอาจจะสูงแตเมื่อเทียบกับ
ภาพลักษณขององคการและผลประโยชนในระยะยาวแลวก็เปนสิ่งที่ควรพิจารณาถึงเชนกัน 

4)  คน  
ปจจัยหลักที่สําคัญที่สุด คือ คน ในฐานะผูปฏิบัติงาน ไมวาจะอยูใน

ตําแหนงผูบริหาร หรือผูปฏิบัติงาน ยอมมีผลกระทบตอประสิทธิภาพของงานทั้งสิ้น 
– ผูบริหาร ความเปนผูนําของผูบริหารหรือหัวหนางานมีอิทธิพลตอ

ความคิด และการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาเปนอยางมาก ความสามารถในการนํามนุษยสัมพันธ 
ตลอดจนเทคนิคในการจูงใจผูใตบังคับบัญชา และความคิดริเริ่มสรางสรรคใหมๆ เปนคุณลักษณะ 
ที่สําคัญเชนกัน 

– ผูปฏิบัติงาน ผูปฏิบัติงานในที่น้ีหมายถึงผูที่มิไดมีตําแหนงในการ
บริหารงาน แตมีหนาที่เปนผูปฏิบัติงานหรือผูใตบังคับบัญชาของผูบริหาร เขาเหลาน้ันตองมีทัศนคติ 
ที่ดีตอองคการตอผูบริหารและตอผูรวมงาน ควรจะไดรับการพัฒนาสงเสริมใหเปนผูที่มีความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มข้ึนอยางสม่ําเสมอ จะตองเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดพัฒนา
ความคิดของตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอยูตลอดเวลา ความกระตือรือรน และการเอาจริงเอาจังใน
การปฏิบัติงานเปนเรื่องที่ตองปลูกฝงในตัวผูปฏิบัติดวย 

นอกจากน้ี ประสิทธิภาพในการทํางานในระบบราชการสามารถ จัดได
หลายมิติตามแตวัตถุประสงคที่ตองการจะพิจารณา3 ดังน้ี 

1)  ประสิทธิภาพในมิติของคาใชจายหรือตนทุนการผลิต ( Input)  
ซึ่งไดแก การใชทรัพยากร ประกอบดวย คน เงิน วัสดุ เทคโนโลยี และทรัพยากรอื่นๆ ที่มีการใชอยางคุมคา 
และประหยัดทําใหเกิดความสูญเสียนอยที่สุด 

2)  ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร (Process) ไดแก การทํางาน
ที่ถูกตองไดมาตรฐาน รวดเร็ว และใชเงิน เทคโนโลยีที่สะดวกกวาเดิม 

3)  ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ (Outcome) ไดแก  
การทํางานที่มีคุณภาพ เกิดประโยชนตอสังคม เกิดผลกําไรทันเวลา ผูปฏิบัติงานมีจิตสํานึกที่ดีกับ 
การปฏิบัติงานและบริการ เปนที่พึงพอใจของลูกคาหรือผูมารับบริการ 

2.1.1.4  คุณภาพของการบริการ องคประกอบสําคัญในการยกระดับคุณภาพของ
การบริการ4 มี 4 ปจจัย ประกอบดวย 

1)  คุณภาพของการสื่อสาร : ความสามารถในการสื่อสาร รับฟงและ 
เขาใจความตองการของผูใชบริการ 

2)  คุณภาพของขอกําหนดมาตรฐาน : ความสามารถในการเปลี่ยน 
ความตองการของผูใชบริการใหเปนขอกําหนดมาตรฐานที่ชัดเจนเขาใจงาย 

                                                
3
 ทิพาวดี  เมฆสวรรค, การบริหารมุงผลสัมฤทธ์ิ (กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ, 2539). 

4
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, คูมือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหมตามแนวทางการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี : การบริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management) (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), หนา 9. 
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3)  คุณภาพของการใหบริการ : คุณภาพของการใหบริการและการแกไข
ปญหาของผูรับบริการอยางรวดเร็ว 

4)  คุณภาพของคนและระบบ : พนักงาน ขาราชการ ไดรับการฝกอบรม 
มีแรงจูงใจและมีบริการที่ดี มีกระบวนการที่ดี  

2.1.1.5  นายพิสิทธ์ิ พิพัฒนโภคากุล ไดเขียนหนังสือเรื่องเทคนิคการสรางระบบ
บริการใหเปนเลิศ โดยกลาวถึงการปรับปรุงมาตรฐานการบริการ (Service Improvement)5 คือ  
การสรางมาตรฐานการใหบริการลูกคาใหสูงข้ึนตามความตองการของลูกคาที่เพิ่มสูงข้ึนเรื่อยๆ  
อยางตอเน่ือง โดยเครื่องมือประการหน่ึงที่ใช คือ การสรางนวัตกรรมบริการ (Service Innovation) 
ซึ่งเปนการคิดหาบริการในรูปแบบใหมที่แตกตางจากปจจุบัน โดยตองทําอยางตอเน่ืองและพัฒนา 
ใหดีข้ึนไปเรื่อยๆ 

นอกจากน้ี นายราลฟ แคทซ ไดเขียนหนังสือเรื่องการบริหารจัดการ
นวัตกรรม โดยกลาววาบริการเปนอีกสิ่งหน่ึงที่นวัตกรรมสามารถที่จะมีบทบาทสําคัญ สิ่งที่ยอดเย่ียม
จะเกิดข้ึนเมื่อคนยอนกลับมาคิดวาจะใหบริการลูกคาใหดีที่สุดไดอยางไร บางครั้งนวัตกรรมในบริการ 
ก็เปนสิ่งที่ชวยสรางตัวแบบธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ ดังน้ัน ถาหากพัฒนาบริการที่เปนนวัตกรรม
ข้ึนมาอยางหน่ึง ก็จงอยาคิดเอาเองวางานเสร็จสิ้นลงแลว จงใหความใสใจกับกระบวนการที่สนับสนุน
การใหบริการมากข้ึน ใหคิดอยางรอบคอบทุกข้ันตอนกอนที่จะเริ่มดําเนินการและใหบริการจริง 
จากน้ันจึงพยายามคิดหาวิธีการที่จะปรับปรุงบริการแตละอยางใหดีข้ึน (เพิ่มแบบคอยเปนคอยไป) 
หรือนําบริการเหลาน้ันมาผสมผสานกันหรือแทนที่บริการเดิม (เปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง) ดวยบริการที่
ดีกวา เร็วกวา และมีตนทุนตํ่ากวา6 

สรุปไดวา การบริหารงานภาครัฐแนวใหมสามารถพิจารณาไดจาก
ประสิทธิภาพในการทํางานในแงของความถูกตอง รวดเร็ว และนําเทคโนโลยีมาใชประโยชน และ
คุณภาพของการบริการ รวมถึงการปรับปรุงการใหบริการ 

2.1.2  แนวคิดเก่ียวกับการมอบหมายงาน7 
นายอํานาจ วัดจินดา ไดเขียนบทความเรื่องการมอบหมายงาน โดยใหคําจํากัดความ

ของการมอบหมายงาน หมายถึง การกระจายงานในหนาที่ ความรับผิดชอบ และอํานาจการตัดสินใจ
ภายในขอบเขตที่กําหนดใหผูอื่นไปปฏิบั ติ และไดกลาวถึงประโยชนของการมอบหมายงาน  
ขอพึงพิจารณาในการมอบหมายงาน และข้ันตอนของการมอบหมายงาน ดังน้ี 

2.1.2.1 ประโยชนของการมอบหมายงาน  
1)  ทําใหผูบริหารมีเวลามากข้ึน โดยสามารถนําเวลาไปทํากิจกรรมงาน

อื่นๆ ได เชน การแกปญหางาน หรือคิดสรางสรรคสิ่งใหม 

                                                
5
 พิสิทธ์ิ  พิพัฒนโภคากุล, เทคนิคการสรางระบบบริการใหเปนเลิศ (กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2549), หนา 45. 

6
 แคทซ, ราลฟ, การบริหารจัดการนวัตกรรม, แปลโดย ณัฐยา  สินตระการผล (กรุงเทพมหานคร: เอ็กซเปอรเน็ท, 

2550), หนา 33-36. 
7
 อํานาจ  วัดจินดา. การมอบหมายงาน [ออนไลน], แหลงที่มา : https://www.hrcenter.co.th/file/columns/ 

hr_f_20170510_172037.pdf [24 พฤษภาคม 2561]. 
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2)  เปนการเปดโอกาสใหพนักงานไดใชความรูความสามารถในการทํางาน
ซึ่งถือวาเปนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางหน่ึง 

3)  เปนการเตรียมความพรอมสําหรับผูใตบังคับบัญชาเพื่อการเปน
หัวหนางานในอนาคตซึ่งอาจถือวาเปนการประเมินศักยภาพของพนักงานไปดวย 

2.1.2.2 ขอพึงพิจารณาในการมอบหมายงาน  
การมอบหมายงานถึงแมจะมีประโยชน แตควรคํานึงถึงปจจัยบางประการ 

ที่สําคัญกับความสําเร็จในงานที่มอบหมาย ไดแก 
1)  ใครเหมาะสมกับงานที่จะมอบหมายน้ี กลาวคือ ตองใสใจและคํานึงวา 

ควรเลือกคนที่เหมาะสมมารับผิดชอบงานเพื่อประกันความสําเร็จและลดความเสี่ยง ซึ่งคําที่คุนเคย 
คือ Put the right man to the right job น่ันเอง 

2)  งานที่มอบหมายบางงานตองมีผูปฏิบัติรวมกันหลายคนควรคํานึงถึง
หลักการทํางานเปนทีมกลาวคือควรพิจารณาคนที่สามารถทํางานรวมกันได 

3)  การติดตามและประเมินผลเปนสิ่งที่สําคัญเพราะเปนการลดความเสี่ยง
หรือความเสียหายที่เกิดข้ึนหากผูที่ไดรับมอบหมายมีความสามารถไมพอ ไมต้ังใจ หรือไมมีความ
รับผิดชอบ 

2.1.2.3 ข้ันตอนของการมอบหมายงาน 
1)  กําหนดงานและวัตถุประสงคในการมอบหมายงาน งานใดที่จะ

มอบหมายใหผูใตบังคับบัญชาทําแทนไดน้ันตองพิจารณาใหดีวางานน้ันเหมาะสมหรือไม เชน  
งานบางอยางเกี่ยวของกับความลับขององคการ หรือสิ่งที่เปนงานเชิงนโยบายที่ตองอาศัยการตัดสินใจ
และความรับผิดชอบสูงอยางย่ิงก็คงไมอาจมอบหมายได แตงานที่เปนงานประจําก็คงมอบหมายได  
อีกทั้งเมื่อเลือกงานแลว ตองกําหนดวัตถุประสงคในการมอบหมายน้ันใหชัดวาตองการใหลูกนองได
พัฒนาตนเอง หรือเพื่อประเมินศักยภาพเพื่อเตรียมความพรอม 

2)  กําหนดขอบเขตหนาที่และอํานาจตัดสินใจ ในการทํางานบางงาน
ตองมีการตัดสินใจ เชน ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการเงินหรือภาพลักษณขององคการหรือหนวยงาน  
คงตองพิจารณาวาผูรับมอบหมายงานจะมีอํานาจตัดสินใจไดหรือไม หรืออาจตองมาปรึกษาหารือกัน
กอนที่จะดําเนินการ 

3)  พิจารณาบุคคลที่เหมาะสม สืบเน่ืองจากการกําหนดวัตถุประสงค  
ซึ่งการเลือกคนที่มารับผิดชอบงานน้ันคงตองคํานึงวาถาตองการงานน้ันสําเร็จอยางมีคุณภาพควร
เลือกคนที่มีความรูความสามารถมีประสบการณ ถาเพื่อจะพัฒนาลูกนองก็คงตองดูวาใครที่ยังไมมี
ความสามารถในเรื่องน้ัน แตถาตองการจะประเมินศักยภาพความพรอมคงตองเลือกคนที่มีโอกาส
เลื่อนตําแหนงในอนาคต 

4)  ทําความเขาใจกับผูรับมอบงาน สิ่งที่สําคัญย่ิงในการมอบหมายงาน 
คือ ตองมีการทําความเขาใจกับตัวผูใตบังคับบัญชาที่เลือกมาแลว กลาวคือตองสอบถามความพรอม
บอกวัตถุประสงคของการมอบหมายงาน และแนะนําวิธีข้ันตอน พรอมทั้งใหผูที่จะรับมอบหมาย 
ไดเสนอแนวทางการดําเนินการ หรือแผนงานที่จะทําเพื่อเปนการประกันโอกาสความสําเร็จ 
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5)  กระตุนจูงใจ ใหกําลังใจและสนับสนุน เมื่อผูรับมอบงานไดดําเนินการ
ตามข้ันตอนที่ทําความเขาใจกันแลว สิ่งที่สําคัญคือตองมีการกระตุนใหกําลังใจ และสนับสนุนอุปกรณ
เครื่องมือ ความสะดวก และการช้ีแนะหรือใหคําปรึกษาเปนระยะ เพื่อสรางขวัญกําลังใจและ
ความสัมพันธอันดี 

6)  ติดตามและการประเมินผลงาน ข้ันตอนสุดทายของการมอบหมายงาน 
คือ ตองติดตามความคืบหนาระหวางดําเนินการวาเปนไปตามแผนหรือแนวทางที่กําหนดหรือไม  
มีปญหาอุปสรรคอยางไรซึ่งจะไดมีการแกไข ปรับปรุงไดทันทวงทีกอนความเสียหายเกิดข้ึน และ 
เมื่องานน้ันแลวเสร็จก็ตองประเมินคุณคาวาดีเพียงใด และควรมีการใหรางวัล เชน คําชมหรือของ
รางวัล 

สรุปไดวา การมอบหมายงาน คือ ตองมอบหมายงานใหแกคนที่ เหมาะสม  
มีการกําหนดขอบเขตหนาที่และอํานาจตัดสินใจใหชัดเจน และมีการติดตามและประเมินผลวาเปนไป
ตามแผนหรือไม มีปญหาอุปสรรคอยางไรเพื่อที่จะดําเนินการแกไขไดอยางทันทวงที 

2.1.3  แนวคิดเก่ียวกับการมอบหมายงานสําหรับผูบริหาร8 
นายนิสิต มโนต้ังวรพันธุ ไดเขียนบทความเรื่องการมอบหมายงานสําหรับผูบริหาร 

โดยระบุวาการมอบหมายงานหมายถึงการมอบงานใดงานหน่ึง หรือโครงการใดโครงการหน่ึงใหอีก 
คนหน่ึงทํา ซึ่งคนที่ถูกมอบหมายงานน้ัน อาจเปนเพื่อนรวมงานที่อยูในระดับตําแหนงเทาเทียมกัน 
เพื่อรวมทีมงานในโครงการเดียวกัน พนักงานที่อยูใตบังคับบัญชาของผูมอบหมายงาน หรือบุคคล 
ภายนอกที่องคการวาจางมาก็ได และคนที่ถูกมอบหมายงานน้ันจะมีพันธสัญญาผูกพันกันวาจะตอง
ทํางานหรือโครงการน้ันใหสําเร็จเสร็จสมบูรณภายในระยะเวลาที่กําหนด เมื่อผูมอบหมายงานได
มอบหมายงานใหคนอื่นทําแลว ผูมอบหมายงานไมเพียงแตจะโอนภาระงานน้ันไปใหเขาเทาน้ันแตยัง 
รวมไปถึงการโอนความรับผิดชอบไปใหกับเขาดวย การมอบหมายงานเปนทักษะที่สําคัญสําหรับ
ผูบริหารที่ตองการใชเวลาและทรัพยากรของตัวเองใหคุมคาที่สุด และนายนิสิตฯ ไดกลาวเพิ่มเติมใน
ประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับการมอบหมายงานสําหรับผูบริหาร ดังน้ี 

2.1.3.1 ประโยชนของการมอบหมายงานสําหรับผูบริหาร  
การมอบหมายงานมีความสําคัญมากสําหรับผูบริหารองคการ มีผูบริหาร

นอยคนนักที่สามารถมอบหมายงานไดอยางมืออาชีพและประสบความสําเร็จ ผูบริหารจะตองรูจัก
เรียงลําดับความสําคัญของงานและพิจารณาวางานใดที่สามารถมอบหมายใหลูกนองทําไดและมีงานใด 
ที่ไมสามารถสงตอใหลูกนองทําได เชน การเจรจากับลูกคาหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่สําคัญมากๆ  
การเจรจาขออนุมัติเงินกูจากธนาคารเพื่อการฟนฟูหรือขยายกิจการ การเซ็นสัญญาทางธุรกิจทีสําคัญ 
เปนตน สําหรับภาระงานบางอยาง การมอบหมายงานคือการใชประโยชนจากบุคลากรใหคุมคาที่สุด
ในฐานะที่เปนทรัพยากรสวนหน่ึงขององคการ 

                                                
8
 นิสิต  มโนตั้งวรพันธุ, การมอบหมายงานสําหรับผูบริหาร [ออนไลน], แหลงที่มา: http://www.bu.ac.th/ 

knowledgecenter/executive_journal/july_sep_11/pdf/aw9.pdf [24 พฤษภาคม 2561]. 
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2.1.3.2 การเตรียมความพรอมกอนการมอบหมายงาน  
ผูบริหารตองเตรียมความพรอมกอนที่จะมอบหมายงานใหลูกนองทํา 

ดังน้ี 
1)  สรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการมอบหมายงาน ผูบริหารตอง

รูจักสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการมอบหมายงาน 
– กระตุนหรือจูงใจลูกนองทุกคนใหรวมกันแบงปนเวลาบางสวน

ของพวกเขาใหกับงานหรือโครงการใหมที่จะมอบหมาย 
– เสริมสรางความรูสึกรับผิดชอบในเปาหมายขององคกรรวมกัน 
– หลีกเลี่ยงการโยนภาระงานยากๆ ใหลูกนองทําอยางเดียว แตตอง

มอบช้ินงานหรือโครงการที่จุดประกายความสนใจใหกับเขาได 
– ใหโอกาสความกาวหนาในอาชีพแกลูกนองดวยการมอบหมาย

ภาระงาน หรือโครงการที่ทําใหเขาไดแสดงความสามารถออกมาเต็มที่ 
– มอบหมายงานใหลูกนองที่ไววางใจได ความสามารถในการ

คัดเลือกคน ที่เหมาะสมที่สุดของผูบริหารจะสะทอนถึงทักษะการตัดสินใจ และการกําหนดเปาหมาย
ไดอยางดี 

– ระลึกเสมอวาการมอบหมายงานคือการเรียนรูประสบการณของ
ผูบริหารและลูกนอง และการมอบหมายงานตองอาศัยการฝกอบรมหรือการสอนงานประกอบดวย 

– จัดทํานโยบายที่ชัดเจนในการติดตามผลงาน การตรวจสอบ 
การทํางาน และการรับผลสะทอนกลับ (Feedback) ของการทํางาน 

2) ระบุวัตถุประสงคของการมอบหมายงาน โดยผูบริหารตองถามตัวเองวา 
ตนจะมอบหมายงานไปเพื่ออะไร ตองการลดภาระงานหรือไม หรือตองการใหลูกนองพัฒนาตัวเอง 
หรือเพื่อคนอื่นในองคกรไดเห็นและรับรู ศักยภาพของผูรับมอบหมายงานหรือไม ซึ่งการระบุ
วัตถุประสงคที่ชัดเจนจะทําใหสามารถประเมินผลไดงายข้ึนวาผูบริหารบรรลุวัตถุประสงคหลักจากที่
มอบหมายงานน้ันเสร็จแลวหรือไม 

3)  ตัดสินใจเลือกตัวงานที่จะมอบใหกับลูกนอง หากงานที่จะมอบหมาย
น้ันสําคัญมากเกินกวาที่จะมอบหมายใหผูอื่นทําแทนได ผูบริหารก็ควรจะลองใชวิธีการแบงปน 
ความรับผิดชอบรวมกัน เชน แบงงานน้ันออกเปนงานยอยๆ โดยผูบริหารจะรับผิดชอบทํางานยอย
สวนหน่ึง และลูกนองจะรับผิดชอบทํางานยอยอีกสวนหน่ึง 

4)  รูวางานใดบางที่ไมควรมอบหมายใหทํา ซึ่งไดแก การวางแผน  
การกํากับดูแล การสรางแรงจูงใจใหกับทีมงาน การประเมินผลงาน การเจรจากับลูกคาสําคัญที่ยุงยาก
ซับซอน งานที่อาศัยทักษะเฉพาะทางซึ่งผูบริหารทําไดคนเดียว การวาจาง และการเลิกจางพนักงาน 

5)  ระบุทักษะที่จําเปนตองใชในการทํางานน้ัน ทักษะดังกลาว ไดแก 
ทักษะ การคิด (การแกไขปญหา การใชตรรกะ หรือความคิดสรางสรรค) และทักษะดานมนุษยสัมพันธ 

2.1.3.3 ข้ันตอนการมอบหมายงาน  
ผูบริหารสามารถมอบหมายงานใหแกลูกนอง หรือผูรับผิดชอบไดตาม

ข้ันตอน ดังตอไปน้ี  
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1)  นัดพบผูรับมอบหมายงานเปนการสวนตัว เน่ืองจากองคประกอบที่
สําคัญที่สุดของกระบวนการมอบหมายงาน คือ ปฏิสัมพันธระหวางผูมอบหมายกับผูรับมอบหมาย 
ในชวงที่มีการมอบหมายงานน้ัน นอกจากน้ี ผูบริหารควรเตรียมประเด็นสําคัญที่จะตองพูดขณะ
อธิบายรายละเอียดงานดวย 

2)  อธิบายรายละเอียดของงาน โครงการ หรือหนาที่ใหชัดเจน โดยแจง
วัตถุประสงคของงาน หนาที่ความรับผิดชอบ ใครบางที่มีสวนเกี่ยวของกับงานน้ี กําหนดเวลาสงงาน 
และสงตอขอมูลที่จําเปนตองใชในการเริ่มตนทํางานน้ัน  

3)  กําหนดมาตรฐานของผลงานที่ทั้งผูบริหารและผูรับมอบหมายงาน
ยอมรับได และกําหนดวิธีวัดผลความสําเร็จของงาน รวมทั้งกําหนดระดับความรับผิดชอบตอผลลัพธ
ของงานใหชัดเจน 

– ต้ังหนวยวัดสําหรับประเมินผลงานใหชัดเจน เชน หนวยวัด
คุณภาพของงาน ระยะเวลา และสกุลเงินของตนทุนคาใชจาย 

– ช้ีแจงระดับความรับผิดชอบของผูรับมอบหมายงานทีจ่ะตองทาํใหได
ตามมาตรฐานที่ตกลงกันไวใหชัดเจน 

4)  ช้ีแจงใหผูรับมอบหมายงานทราบวาเขาจะไดรับทรัพยากรและ 
การชวยเหลือสนับสนุนอะไรบาง โดยอาจจะสรรหาบุคลากรเพิ่มเติมมาชวยเหลือ และถามผูรับ
มอบหมายวาตองการสนับสนุนอะไรอื่นเพิ่มเติมบางหรือไม 

5)  รวมกันหาตัวแปรหรือปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของงาน เพื่อใช
ติดตามความคืบหนาของงาน 

– กําหนดระบบการรายงานผลความคืบหนาของงานใหมีข้ึนเปน
ประจํา เชน การจัดทํารายงานผลงานประจําสัปดาหหรือประจําเดือน 

– รวมกันหาตัวแปรหรือปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของงานเพื่อใช
ในการประเมินผลงาน แลวการประเมินผลงานจะมีความกดดันนอยลงหากผูบริหารและผูรับ
มอบหมายงานเห็นดวยกับการกําหนดวันเวลาประเมินและวิธีการประเมิน 

– ช้ีแจงใหผูรับมอบหมายงานและทุกคนที่เกี่ยวของกับงานน้ัน
ทราบชัดเจนวาตัวผูบริหารจะเขามาเกี่ยวของกับงานน้ีเมื่อใดและอยางไร หากงานน้ันกําลังอยูใน 
ภาวะเสี่ยงและกําลังประสบปญหาสําคัญ 

6)  การติดตามผลของงานที่มอบหมายไปแลว ประเด็นที่ทาทายมากที่สุด
สําหรับผูบริหารที่มอบหมายงานใหลูกนองไปแลวก็คือ ตองแนใจวาผูรับมอบหมายงานน้ันจะสามารถ
ทํางานน้ันไดสําเร็จ วิธีที่ทําใหผูบริหารมั่นใจไดก็คือ การรักษาระดับการควบคุมงานใหเหมาะสมโดย
กําหนดวันเวลาสงงานใหชัดเจนและติดตามความคืบหนาของงานอยางเปนประจํา การติดตามความ
คืบหนาของงานจะทําใหผูบริหารมีโอกาสสอนงานแกผูรับมอบหมายเพิ่มเติม ซึ่งผูบริหารสามารถ
เลือกใชเทคนิคการติดตามผลของงาน อาทิ จัดทํารายงานบันทึกความคืบหนาของงาน จัดประชุม
รวมกันอยางสม่ําเสมอ จัดทําเอกสารบันทึกความคืบหนาของทุกงาน ทุกโครงการ หรือทุกภาระหนาที ่
ที่เกิดข้ึนภายในหนวยงาน 
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สรุปคือ ผูบริหารตองเตรียมความพรอมกอนที่จะมอบหมายงานโดยระบุ
วัตถุประสงคที่ชัดเจน ตองพิจารณาวาหากเปนงานที่สําคัญอาจใชวิธีมอบหมายงานโดยวิธีการแบงปน
ความรับผิดชอบรวมกัน มีข้ันตอนการมอบหมายงานที่ชัดเจน มีการติดตามผลงานที่ไดมอบหมายไปแลว 
เพื่อใหมั่นใจวางานที่มอบหมายจะประสบความสําเร็จ 

  
2.2  วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

2.2.1  นางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล9 ไดศึกษา “การบริหารจัดการสํานักงานหนังสือ
เดินทาง กรณีศึกษาสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวปนเกลา” เพื่อแสวงหาคําตอบวาปญหาใดเปน
ปญหาหลักในสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวปนเกลา เพื่อประโยชนในการปรับปรุงใหบริการของ
สํานักงานเพื่อใหประชาชนพึงพอใจ และอาจใชเปนแนวทางสําหรับหนวยงานอื่นๆ ที่มีปญหาที่
เหมือนกันหรือคลายคลึงกัน โดยผูศึกษามีสมมุติฐานในการศึกษาวา ปญหาดานระบบงานนาจะเปน
ปญหาที่สุดของสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวปนเกลา ผลการศึกษาพบวา ความสามารถในการ
บริหารจัดการสํานักงานของหัวหนาสํานักงาน ความรวมมือรวมใจของเจาหนาที่ จะชวยในการแกไข
ปญหาและทําใหการบริการมีผลเปนที่พึงพอใจของประชาชน กอปรกับกลยุทธในการประชาสัมพันธ 
สื่อสารขอมูลที่ตองการเผยแพรจะชวยในการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนในสํานักงานหนังสือเดินทางปนเกลา  
ไมวาจะเปนปญหาทางดานกายภาพ ปญหาดานระบบ และปญหาทางดานประชาสัมพันธขอมูล 

2.2.2  นางสาวสุทัศนีย ราชเรืองระบิน10 ไดศึกษา “การปรับบทบาทของกรมการคา
ภายในเพื่อรองรับการเปดเสรีการคาขาว เพื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดยกรมการคา
ภายในจะตองปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงานกํากับดูแลการคาขาวในประเทศใหมีความคลองตัว
มากข้ึน โดยจะตองมีนโยบายการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยสรางระบบการสื่อสารภายใน เพื่อให
ผูเกี่ยวของเขาใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานใหดีข้ึน และ
การเปนองคการแหงการเรียนรู เน่ืองจากบุคลากรที่เกี่ยวของยังขาดองคความรูที่สําคัญหลายๆ ดาน 
เชน ระบบตลาดขาวของประเทศเพื่อนบาน หรือทักษะดานภาษาอังกฤษ รวมทั้งความรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงตองปรับปรุงองคการใหเปนองคการแหงการเรียนรู เพื่อใหบุคลากรมีความรู
ความสามารถสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน 

นางสาวสุทัศนียฯ มีขอเสนอแนะในการดําเนินการ คือ การพัฒนาบุคลากร  
โดยจัดสรรกําลังคนเพิ่มข้ึน ฝกอบรมทักษะดานภาษา สรางความรูความเขาใจดานระบบตลาดขาว
ของอาเซียน และพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยี การปรับปรุงระเบียบการคาขาว ลดการกํากับดูแล 
ที่ไมจําเปนลง เพื่อใหเกิดความคลองตัวมากข้ึน จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อใชในการจดทะเบียนการคาขาวและอบรมใหความรูแกผูประกอบการคาขาวและ
เจาหนาที่ผูเกี่ยวของ 
                                                
9
 นภัสพร  ภัทรีชวาล, การบริหารจัดการสํานักงานหนังสือเดินทาง กรณีศึกษาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปนเกลา 

(หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 4 สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ, 2555). 
10

 สุทัศนีย  ราชเรืองระบิล, การปรับบทบาทของกรมการคาภายในเพื่อรองรับการเปดเสรีการคาขาว เพื่อเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 5 สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ 
กระทรวงการตางประเทศ, 2556). 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ เริ่มจัดต้ังสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราว 
ในสวนภูมิภาค เมื่อป พ.ศ. 2540 มีวัตถุประสงคเพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนในการขอจัดทํา
หนังสือเดินทางโดยไมตองเดินทางไปขอจัดทําหนังสือเดินทางที่กรุงเทพมหานครเพียงแหงเดียว  
ในระยะเริ่มตนไดพิจารณาจัดต้ังสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวกระจายไปตามภูมิภาคตางๆ 
จํานวน 3 แหง และไดพิจารณาจัดต้ังสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาคเพิ่มเติม 
อยางตอเน่ืองในจังหวัดที่มีขนาดใหญ และสถานที่จัดต้ังมีความเหมาะสมอีกจํานวน 11 แหง ปจจุบัน
มีสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาค รวมทั้งสิ้นจํานวน 14 แหง  

ผูทําการศึกษาไดศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานของสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวใน 
สวนภูมิภาค ทั้งในดานภารกิจของสํานักงาน หนาที่ความรับผิดชอบ ระดับตําแหนง คุณสมบัติ และ
สิทธิประโยชนของหัวหนาและรองหัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางในสวนภูมิภาค โดยผูทําการศึกษา 
ไดสัมภาษณและรวบรวมขอมูลตางๆ จากเจาหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการบริหารงานของ
สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาค ไดแก นางสาวภัทรัตน หงษทอง รองอธิบดีกรมการกงสุล 
นายสุวพงศ ศิริสรณ เลขานุการกรม นายธนพล หวังออมกลาง ผูอํานวยการกองหนังสือเดินทาง 
นางสาวอภิรดี อนุคระหานนท ผูอํานวยการกองสัญชาติและนิติกรณ นางวรพรรณี ดํารงมณี นักการทูต
ชํานาญการพิเศษ กองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ อดีตหัวหนาสํานักงาน
หนังสือเดินทางช่ัวคราวจังหวัดเชียงใหม นายปาณิดล ปจฉิมสวัสด์ิ หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทาง
ช่ัวคราวจังหวัดภูเก็ต นายจิราเจตน วงษนรเศรษฐ หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวจังหวัด
อุบลราชธานี นางสาวปราณิฉัตร หนูมี นักวิชาการการเงินและบัญชีชํานาญการ กรมการกงสุล  
นายเชษฐพันธ มากสัมพันธ ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน นายพีรวัฒน เพชรศิริ รักษาราชการ
แทนหัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร นายรมเดช พิศาลพงศ นักการทูตชํานาญการ สํานักบริหารการ
คลัง นางจอมขวัญ ภิญโญวิทย นักการทูตชํานาญการ สํานักบริหารบุคคล นางณัฏฐิรา กระแสรสาร 
นักการทูตชํานาญการ สํานักบริหารบุคคล โดยไดรับทราบแนวปฏิบัติ แนวความคิดและขอมูลตางๆ 
เพื่อนําไปใชประกอบการพิจารณาเสนอแนะสถานะ บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบที่เหมาะสมใน
การบริหารงานของสํานักงานหนังสือเดินทางในสวนภูมิภาค ประกอบดวยประเด็นสําคัญๆ ดังน้ี 
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3.1  หนาท่ีและความรับผิดชอบของหัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทาง 
กรมการกงสุลไดพิจารณากําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของหัวหนาสํานักงานหนังสือ

เดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาค เพื่อใหการบริหารงานของสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวใน 
สวนภูมิภาคเปนไปอยางเรียบรอย เหมาะสม สนองตอบวัตถุประสงคในการใหบริการจัดทําหนังสือ
เดินทางใหกับประชาชน 

การบริหารงานในฐานะหัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวมีลักษณะงานเกี่ยวกับ 
การวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ 
ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แกปญหาในงานของสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราว และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ไดรับมอบหมายจากกระทรวงการตางประเทศ ดังน้ี 

1)  งานบริการจัดทําหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส 
2)  งานบริการรับรองเอกสารและนิติกรณ 
3)  งานดานการคุมครองและดูแลคนไทยในตางประเทศเชิงรุก 
4)  งานเผยแพรประชาสัมพันธบทบาทและผลงานของกระทรวงการตางประเทศ/ 

กรมการกงสุลในพื้นที่ 
5)  งานถายทอดองคความรูดานการตางประเทศแกหนวยงานในทองถ่ิน 
6)  งานประสานความรวมมือและสนับสนุนงานราชการสวนภูมิภาคที่เกี่ยวของดาน 

การตางประเทศ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ มีดังน้ี 
3.1.1 ดานแผนงาน 

1)  การวางแผน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน เพื่อกําหนดเปาหมาย และ
ผลสัมฤทธ์ิของหนวยงาน ใหสอดคลองกับนโยบายและแผนกลยุทธของกระทรวงการตางประเทศ 

2)  บูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม รวมกับหนวยงานทองถ่ินเพื่อใหเปนไป
ตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของหนวยงานตามที่กําหนด 

3)  ติดตาม เรงรัด การดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามแผนงาน โครงการ หรือ
แผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน เพื่อใหเปนไปตามเปาหมาย
และผลสัมฤทธ์ิของหนวยงานตามที่กําหนด 

3.1.2 ดานบริหารงาน 
1)  จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติราชการของหนวยงาน เพื่อเปนแนวทาง 

การปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
2)  มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไขในเรื่อง

ตางๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจของหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิตามที่
กําหนด 

3)  พิจารณาอนุมั ติ อนุญาตการดําเนินการตางๆ ตามภารกิจที่หนวยงาน
รับผิดชอบ เพื่อใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนด 
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4)  ติดตอประสานงานกับหนวยงาน หรือองคกรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่
เกี่ยวของในสวนภูมิภาค เพื่อใหเกิดความรวมมือ หรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิและเปน
ประโยชนตอประชาชนผูรับบริการ 

5)  ช้ีแจงขอเท็จจริง พิจารณาใหความเห็น ขอเสนอแนะในที่ประชุมสวนราชการ
ในทองถ่ิน หรือคณะกรรมการตางๆ ที่ไดรับแตงต้ัง ในฐานะผูแทนหนวยงานหรือกระทรวงการ
ตางประเทศ เพื่อรักษาผลประโยชนของราชการและประเทศชาติ 

6)  จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน ตรวจสอบ ประมวล และ
วิเคราะหขอมูลขาวสารสําคัญในทองถ่ิน เพื่อเสนอแนะนโยบาย และแผนยุทธศาสตรตออธิบดี
กรมการกงสุลเปนระยะๆ 

7)  ควบคุมดูแลการประชาสัมพันธ เผยแพรขาวสารที่จําเปนและนาสนใจในดาน
ตางๆ แกผูสนใจ เพื่อสรางบรรยากาศที่เอื้ออํานวยแกการดําเนินนโยบายการทูต เพื่อประชาชน 
อํานวยการเกี่ยวกับการสงเสริมภาพลักษณของกระทรวงการตางประเทศ 

8)  ใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติดานพิธีการทูตที่มีความละเอียดออนดวย 
ความรอบคอบ แมนยํา เพื่อการดําเนินงานดานความสัมพันธระหวางประเทศ ตามบรรทัดฐานที่
วงการทูตสากลถือปฏิบัติ 

3.1.3 ดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
1)  จัดระบบงานและอัตรากําลังเจาหนาที่ในหนวยงานใหสอดคลองกับภารกิจ 

เพื่อใหการปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและความคุมคา 
2)  ติดตามและประเมินผลงานของเจาหนาที่ในบังคับบัญชา เพื่อใหการปฏิบัติงาน

สอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงานและบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนด 
3)  ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบั ติงานของเจาหนาที่ 

ในบังคับบัญชา เพื่อใหเกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 
3.1.4 ดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 

1)  วางแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงาน เพื่อใหสอดคลองกับ
นโยบาย พันธกิจ และเปนไปตามเปาหมายของกระทรวงการตางประเทศ 

2)  ติดตาม ตรวจสอบการใชทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ 
ความคุมคาและเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนด 
 
3.2  หนาท่ีและความรับผิดชอบของรองหัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทาง 

กรมการกงสุลไดพิจารณากําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของรองหัวหนาสํานักงานหนังสือ
เดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาค เพื่อชวยสนับสนุนการบริหารงานสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวใน
สวนภูมิภาค ใหเปนไปอยางราบรื่น และสนองตอบวัตถุประสงคการบริการจัดทําหนังสือเดินทางใหกบั
ประชาชน 

การปฏิบัติงานของรองหัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาค ในฐานะ
ผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานใน
ดานการตางประเทศ และอาจตองตัดสินใจหรือแกไขปญหาในเบื้องตนในกรณีที่หัวหนาสํานักงาน
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หนังสือเดินทางช่ัวคราว ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมายจาก
หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราว ลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังน้ี 

3.2.1 ดานปฏิบัติการ 
1)  วางแผนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตาม

เปาหมายที่กําหนด 
2)  มอบหมายงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบันทึกขอมูล 

และงานบริการทั่วไป เพื่อใหการดําเนินงานไดผลตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว 
3)  จัดทําแผนการจัดซื้อ จัดหา รายงานพัสดุครุภัณฑประจําป การขออนุมัติ 

ใหความเห็นชอบในการจัดซื้อจัดหาพัสดุครุภัณฑ เพื่อใหมีอุปกรณไวใชงานที่มีคุณภาพและอยูใน
สภาพพรอมใชงาน 

4)  รวบรวมขอมูล สรุปความเห็น และรายงานการปฏิบัติงาน เพื่อจัดทํารายงาน
และนําเสนอหัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราว ควบคุมการเบิกจาย การลงทะเบียนรับ-จาย 
งานพัสดุครุภัณฑ งานยานพาหนะและสถานที่ เพื่อควบคุมการใช การเบิกจายใหมีประสิทธิภาพ 

5)  จัดทําทะเบียนเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับบุคลากร เพื่อความสะดวกรวดเร็ว  
ในการคนหาและนําไปใชประโยชน  

3.2.2 ดานการกํากับดูแล 
1)  ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหการทํางาน

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
2)  ใหคําแนะนํา แกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับ

รองลงมา เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเน่ืองอยางมีประสิทธิภาพ 
3.2.3 ดานการประสานงาน 

1)  ประสานการทํางานรวมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการช้ีแนะ จูงใจทีมงาน
หรือหนวยงานอื่นๆ ในระดับสํานักหรือกอง เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนด 

2)  ช้ีแจง ใหขอคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานตางๆ เพื่อให
เกิดประโยชนและความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน 

3.2.4 ดานการบริการ 
1)  ติดตอประสานงานกับหนวยงานเกี่ยวของ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวย

ความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
2)  บริการขอมูล ตอบปญหาหรือช้ีแจงเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ

แกผูบังคับบัญชา บุคคล หรือหนวยงาน เพื่อสนับสนุนงานตางๆ ใหบรรลุภารกิจที่กําหนดไว 
 
3.3  การกําหนดระดับตําแหนงของหัวหนาและรองหัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทาง 

ลักษณะงานของสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาคในบางจังหวัด มีภารกิจ
นอกเหนือจากการใหบริการจัดทําหนังสือเดินทางและการใหบริการดานสัญชาติและนิติกรณ โดยมี
ภารกิจสนับสนุนงานดานการตางประเทศใหกับทางจังหวัดดวย กรมการกงสุลและสํานักบริหารบคุคล 
จึงไดกําหนดระดับตําแหนงของหัวหนาและรองหัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาค
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ใหมีความเหมาะสม โดยพิจารณาตามความสําคัญของปริมาณงานและงานในมิติดานการตางประเทศ 
ประกอบดวย 

3.3.1  หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาค ควรเปนขาราชการ 
สายการทูตระดับชํานาญการพิเศษ หรือชํานาญการ ในสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาค 
ไดแก 

1)  สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวจังหวัดเชียงใหม 
2)  สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวจังหวัดขอนแกน 
3)  สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวจังหวัดสงขลา 
4)  สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวจังหวัดอุดรธานี 
5)  สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวจังหวัดยะลา 
6)  สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวจังหวัดนครราชสีมา 
7)  สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวจังหวัดเชียงราย 
8)  สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวจังหวัดภูเก็ต 
9)  สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวจังหวัดอุบลราชธานี 

3.3.2  หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาค ควรเปนขาราชการ 
สายการทูตระดับชํานาญการ หรือเจาหนาที่ธุรการอาวุโส หรือเจาหนาที่ธุรการชํานาญงาน ในสํานักงาน
หนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาค ไดแก 

1)  สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวจังหวัดจันทบุรี 
2)  สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวจังหวัดพิษณุโลก 
3)  สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวจังหวัดนครสวรรค 
4)  สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวจังหวัดสุราษฏรธานี 
5)  สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวเมืองพัทยา 

3.3.3  รองหัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาค ควรเปนขาราชการ
สายการทูตระดับชํานาญการ หรือเจาหนาที่ ธุรการอาวุโส หรือเจาหนาที่ธุรการชํานาญงาน  
ในสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาค ไดแก 

1)  สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวจังหวัดอุบลราชธานี 
2)  สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวจังหวัดสงขลา 
3)  สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวจังหวัดยะลา 
4)  สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวจังหวัดเชียงใหม 

 
3.4  ภารกิจและอัตรากําลังของสํานักงานหนังสือเดินทาง  

กรมการกงสุลไดสรุปภารกิจและอัตรากําลังของสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาค 
ซึ่งสามารถแบงภารกิจ หนาที่ และความรับผิดชอบ ออกเปน 3 กลุม ไดแก 

1) กลุมภารกิจใหบริการจัดทําหนังสือเดินทาง สนับสนุนภารกิจของจังหวัดและกระทรวง
การตางประเทศ  
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2) กลุมภารกิจใหบริการจัดทําหนังสือเดินทาง ใหบริการงานสัญชาติและนิติกรณ 
สนับสนุนภารกิจของจังหวัดและกระทรวงการตางประเทศ 

3) กลุมภารกิจใหบริการจัดทําหนังสือเดินทาง สนับสนุนภารกิจของจังหวัดและกระทรวง
การตางประเทศ สนับสนุนภารกิจของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) 

ซึ่งมีรายละเอียดสรุปไดตามตารางที่ 1 ตารางที่ 2 และตารางที่ 3 ดังตอไปน้ี 
 
ตารางท่ี 1  กลุมที่ 1 ภารกิจใหบริการจัดทําหนังสือเดินทาง สนับสนุนภารกิจของจังหวัดและ

กระทรวงการตางประเทศ 
 

สํานักงานหนังสือ
เดินทางช่ัวคราว 

บุคลากร 

ขาราชการ + 
พนักงานราชการ + 

ลูกจางชั่วคราว 

 
ภารกจิ 

 
หมายเหตุ 

1) เชียงราย 
2) อุดรธานี 
3) ขอนแกน 
4) สุราษฎรธานี 
5) ภูเก็ต 
6) พิษณุโลก 
7) นครสวรรค 
8) จันทบุรี 
9) พัทยา 
10) นครราชสีมา 
 
 
 
 

1+0+7 
1+0+7 
1+0+8 
1+0+7 
1+1+6 
1+0+6 
1+0+6 
1+0+7 
1+0+6 
1+0+7 

1)  บริหารจัดการ กํากับดูแลสาํนักงาน
หนังสือเดินทางชั่วคราวในการ
ใหบริการเก่ียวกับหนังสือเดินทาง 
– อํานวยความสะดวกในการใหบริการ

เก่ียวกับหนังสือเดินทาง เชน รับคํารอง
ขอหนังสือเดินทาง บันทึกแกไข
หนังสือเดินทาง 

– บริหารจัดการบคุลากรของสํานักงาน
หนังสือเดินทางชั่วคราวใหเปนไป
ตามระเบยีบราชการ 

2)  งานใหความรวมมือกับจังหวัดและ
หนวยงานทองถิ่น 
– ใหความชวยเหลือและอํานวย 

ความสะดวกกับหนวยงานท่ีขอ 
ความรวมมือในดานพิธี การทูต  
วิเทศสัมพันธ และอ่ืนๆ 

3)  งานใหความรวมมือและอํานวย 
ความสะดวกหนวยงานของกระทรวง
การตางประเทศท่ีมาดําเนินกิจกรรม  
ในพ้ืนท่ี 
– ใหความชวยเหลือตดิตอประสานงาน 

สนับสนุนขอมูล และชวยติดตามงาน
ตางๆ  

– สถานกงสุลใหญของ
ตางประเทศใน
ขอนแกน ไดแก จีน 
เวียดนาม ลาว 

– สถานกงสุลใหญของ
ตางประเทศใน  
สุราษฎรธานี ไดแก 
ฝร่ังเศส ออสเตรเลยี
อังกฤษ 

– สถานกงสุลใหญของ
ตางประเทศในภเูก็ต 
ไดแก จีน นอรเวย 
สวีเดน อิตาล ี
ออสเตรเลยี ฝร่ังเศส 
เยอรมนี รัสเซีย  
เกาหลีใต เนเธอรแลนด 

– สถานกงสุลใหญของ
ตางประเทศในพัทยา 
ไดแก นอรเวย สวีเดน 
เยอรมนี รัสเซีย 
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ตารางท่ี 2  กลุมที่ 2 ภารกิจใหบริการจัดทําหนังสือเดินทาง ใหบริการงานสัญชาติและนิติกรณ 
สนับสนุนภารกิจของจังหวัดและกระทรวงการตางประเทศ 

 

สํานักงานหนังสือ
เดินทางช่ัวคราว 

บุคลากร 
ขาราชการ + 

พนักงานราชการ + 
ลูกจางชั่วคราว 

 
ภารกจิ 

 
หมายเหตุ 

1) เชียงใหม 
2) อุบลราชธานี 
3) สงขลา 

2+0+10 
2+0+5 
1+1+11 

1)  บริหารจัดการ กํากับดูแลสาํนักงาน
หนังสือเดินทางชั่วคราวในการใหบริการ
เก่ียวกับหนังสือเดินทาง และใหบริการ
เก่ียวกับงานสัญชาตแิละนิติกรณ 
– อํานวยความสะดวกในการใหบริการ

เก่ียวกับหนังสือเดินทาง เชน รับคํารอง
ขอหนังสือเดินทาง บันทึกแกไข
หนังสือเดินทาง 

– อํานวยความสะดวกในการใหบริการ
เก่ียวกับงานสัญชาตแิละนิตกิรณ 
เชน การรับรองนิติกรณเอกสารแปล 

– บริหารจัดการบคุลากรของสํานักงาน
หนังสือเดินทางชั่วคราวใหเปนไป
ตามระเบยีบราชการ 

2)  งานใหความรวมมือกับจังหวัดและ
หนวยงานทองถิ่น 
– ใหความชวยเหลือและอํานวย 

ความสะดวกกับหนวยงานท่ีขอ 
ความรวมมือในดานพิธี การทูต 
วิเทศสัมพันธ และอ่ืนๆ 

3)  งานใหความรวมมือและอํานวยความ
สะดวกหนวยงานของกระทรวงการ
ตางประเทศท่ีมาดําเนินกิจกรรม      
ในพ้ืนท่ี 
– ใหความชวยเหลือตดิตอประสานงาน 

สนับสนุนขอมูล และชวยติดตามงาน
ตางๆ 

– สถานกงสุลใหญของ
ตางประเทศใน
เชียงใหม ไดแก จีน 
อินเดีย ญี่ปุน สหรัฐฯ 
ออสเตรเลยี ฝร่ังเศส 
เยอรมนี อิตาลี  
เกาหลีใต สวีเดน 
อังกฤษ เนเธอรแลนด 

– สถานกงสุลใหญของ
ตางประเทศในสงขลา 
ไดแก จีน อินเดีย 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย  
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ตารางท่ี 3  กลุมที่ 3 กลุมภารกิจใหบริการจัดทําหนังสือเดินทาง สนับสนุนภารกิจของจังหวัดและ
กระทรวงการตางประเทศ สนับสนุนภารกิจของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต (ศอ.บต.) 

 

สํานักงานหนังสือ
เดินทางช่ัวคราว 

บุคลากร 
ขาราชการ + 

พนักงานราชการ + 
ลูกจางชั่วคราว 

 
ภารกจิ 

 
หมายเหตุ 

1) ยะลา 
 
 
 
 

1+1+7 
 

1)  บริหารจัดการ กํากับดูแลสาํนักงาน
หนังสือเดินทางชั่วคราวในการ
ใหบริการเก่ียวกับหนังสือเดินทางใน   
3 จังหวัด (ยะลา ปตตานี นราธิวาส) 
– อํานวยความสะดวกในการใหบริการ

เก่ียวกับหนังสือเดินทาง เชน รับคํารอง
ขอหนังสือเดินทาง บันทึกแกไข
หนังสือเดินทาง 

– อํานวยความสะดวกในการใหบริการ
เก่ียวกับหนังสือเดินทางฮัจยแก 
ชาวไทยมุสลิมท่ีเดินทางไปประกอบ
พิธีฮัจย  

– บริหารจัดการบคุลากรของสํานักงาน
ใหเปนไปตามระเบยีบราชการ 

2)  ประสานงานของกระทรวงการ
ตางประเทศประจํา ศอ.บต.  
– ประสานงาน ชีแ้จง เขาประชุม และ 

อํานวยความสะดวกใหกับ ศอ.บต. 
– รับเร่ืองราวรองทุกขสายดวนสันติสุข

ถาวร 1880 ของ ศอ.บต.  
3)  ประสานงานระหวางกระทรวงการ

ตางประเทศกับกองอํานวยการรักษา
ความม่ันคง (กอ.รมน.) ภาค 4  
สวนหนาจังหวัดปตตานี 
– ประสานงาน ชีแ้จง เขาประชุม และ 

อํานวยความสะดวกใหกับ กอ.รมน. 
ภาค 4 สวนหนา  

– ตอนรับ อํานวยความสะดวก จัดการ
ดูงาน จัดการหารือกับคณะทูตานุทูต
ประจําไทย 
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3.5  การใหบริการจัดทําหนังสือเดินทางของสํานักงานหนังสือเดินทาง 
ภารกิจหลักของสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาค คือ การใหบริการจัดทํา

หนังสือเดินทางใหแกประชาชนที่พํานักอยูในจังหวัดตางๆ และจังหวัดใกลเคียงใหไดรับความสะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยมีประชาชนสนใจและเดินทางไปขอจัดทําหนังสือเดินทางที่สํานักงาน
หนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาคเพิ่มมากข้ึนโดยลําดับ ซึ่งมีสถิติการขอจัดทําหนังสือเดินทาง
ตามตารางที่ 4 และตารางที่ 5 ดังน้ี  

 
ตารางท่ี 4  จํานวนการใหบริการจัดทําหนังสือเดินทางของสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราว จํานวน 

7 แหง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
หนวย: จํานวนเลม 

เดือน สงขลา อุบลฯ สุราษฎรฯ นครราชสีมา ขอนแกน เชียงใหม อุดรฯ 

ต.ค. 59 5,728 4,225 3,160 5,414 5,434 7,301 6,203 
พ.ย. 59 4,996 3,710 2,511 4,869 5,304 6,581 5,650 
ธ.ค. 59 5,403 3,819 2,684 5,040 5,465 6,923 6,440 
ม.ค. 60 6,178 4,895 2,826 5,875 7,098 8,381 7,231 
ก.พ. 60 6,283 3,771 3,185 5,353 5,552 7,781 6,259 
มี.ค. 60 7,846 4,580 4,325 6,401 7,017 9,604 7,916 
เม.ย. 60 5,291 3,546 2,824 4,521 5,311 6,605 6,057 
พ.ค. 60 5,246 3,411 2,796 5,231 5,545 7,662 6,448 
มิ.ย. 60 4,863 3,002 2,556 4,418 4,680 6,137 5,559 
ก.ค. 60 4,593 3,070 2,680 4,519 4,446 5,551 5,094 
ส.ค. 60 4,936 3,424 2,709 5,234 5,305 6,824 5,952 
ก.ย. 60 5,129 3,566 2,994 5,581 5,816 7,174 6,831 
รวม 66,492 45,237 35,250 62,456 66,973 86,524 75,640 

ที่มา: กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล  
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ตารางท่ี 5  จํานวนการใหบริการจัดทําหนังสือเดินทางของสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราว จํานวน 
7 แหง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

หนวย: จํานวนเลม 
เดือน พิษณุโลก ยะลา ภูเก็ต นครสวรรค จันทบรุ ี เชียงราย พัทยา 

ต.ค. 59 3,250 5,740 2,387 2,027 3,132 2,994 5,426 
พ.ย. 59 2,892 5,356 2,495 1,867 2,772 2,579 5,587 
ธ.ค. 59 3,126 5,984 2,669 2,010 3,050 2,731 5,635 
ม.ค. 60 3,767 6,336 3,253 2,371 3,497 3,662 5,808 
ก.พ. 60 3,454 6,130 3,084 2,291 2,954 3,364 5,423 
มี.ค. 60 3,959 10,380 3,960 2,519 3,790 4,256 6,590 
เม.ย. 60 2,907 6,869 2,605 1,880 2,506 3,057 4,393 
พ.ค. 60 3,130 5,260 2,748 1,963 2,830 3,147 5,521 
มิ.ย. 60 2,691 5,747 2,586 1,730 2,353 2,509 5,228 
ก.ค. 60 2,600 5,068 2,373 1,736 2,798 2,200 4,955 
ส.ค. 60 3,217 5,055 2,437 2,103 3,128 2,826 5,949 
ก.ย. 60 3,342 6,659 2,491 2,086 3,108 3,551 5,626 
รวม 38,335 74,584 33,088 24,583 35,918 36,876 66,141 

ที่มา: กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล   
 
3.6  การใหบรกิารงานสัญชาติและนิติกรณของสํานักงานหนังสือเดินทาง  

นอกเหนือจากการใหบริการจัดทําหนังสือเดินทางของสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราว 
ในสวนภูมิภาคแลว ยังมีสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาค จํานวน 3 แหง ที่เปด
ใหบริการงานสัญชาติและนิติกรณ เพื่อชวยอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในสวนภูมิภาค ซึ่งมี 
ความประสงคขอจัดทําเอกสารดานสัญชาติและนิติกรณเปนจํานวนมากข้ึนมาโดยลําดับ ดังสถิติ 
การย่ืนคํารองตามตารางที่ 6 ดังน้ี  
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ตารางท่ี 6  จํานวนการใหบริการงานสัญชาติและนิติกรณของสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราว 
จํานวน 3 แหง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

หนวย: จํานวนคํารอง 
เดือน เชียงใหม อุบลราชธานี สงขลา 

ต.ค. 59 1,086 319 703 
พ.ย. 59 1,103 368 645 
ธ.ค. 59 978 236 507 
ม.ค. 60 1,104 442 556 
ก.พ. 60 1,430 371 350 
มี.ค. 60 1,430 502 915 
เม.ย. 60 1,123 298 739 
พ.ค. 60 1,466 457 1,227 
มิ.ย. 60 1,120 317 977 
ก.ค. 60 1,262 376 772 
ส.ค. 60 1,377 296 982 
ก.ย. 60 1,139 399 598 
รวม 14,618 4,381 8,971 

ที่มา: กองสัญชาติและนิติกรณ กรมการกงสุล  
 

3.7  ภารกิจเพ่ิมเติมของหัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทาง  
หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาคหลายแหงมีภารกิจเพิ่มเติมในการให

ความรวมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของจังหวัดและหนวยงานตางๆ ในจังหวัด อาท ิ
1) เขารวมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการประจําเดือนของจังหวัด 
2) เขารวมประชุมกลุมยอยระหวางหัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจ  

และองคกรภาคเอกชน 
3) เขารวมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บําบัดทุกขบํารุงสุข สรางรอยย้ิมใหประชาชนโครงการ

ศูนยดํารงธรรม และโครงการอําเภอย้ิมเคลื่อนที่ เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับการขอจัดทําหนังสือเดินทาง  
ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเตรียมตัวกอนเดินทางไปตางประเทศแกประชาชน และการคุมครองและ
ดูแลผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศ 

4) เขารวมการเย่ียมคารวะและหารือขอราชการของเอกอัครราชทูตประเทศตางๆ กับ 
ผูวาราชการจังหวัด 

5) ใหการสนับสนุนจังหวัดในการตอนรับการเยือนของผูแทนระดับสูงของตางประเทศ 
6) เขารวมหารือการสถาปนาบานพี่เมืองนองระหวางจังหวัดกับเมืองของประเทศตางๆ 

และการประชุมติดตามความคืบหนาการดําเนินกิจกรรมบานพี่เมืองนอง 
7) เขารวมการประชุมระหวางผูวาราชการจังหวัดกับคณะกงสุลในจังหวัด เพื่อกระชับ

ความรวมมือระหวางกัน 
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8) ใหความรวมมือกบัสํานักงานจัดหางานจังหวัดเปนวิทยากรบรรยายใหความรูแกคนงาน
ในการไปทํางานในตางประเทศ เพื่อปองกันการตกเปนเหย่ือการคามนุษยดานแรงงาน 

9) ใหความรวมมือกับสถาบันการศึกษาเปนวิทยากรเสวนาแนวทาง วิธีการ การเตรียม
ความพรอมเพื่อการไปศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศ และการเตรียมความพรอมกอนการ
ฝกปฏิบัติงานในตางประเทศ ใหแกนักศึกษาของสถาบันการศึกษาตางๆ 

10) เขารวมกิจกรรมที่จัดข้ึนโดยสถานกงสุลใหญของประเทศตางๆ ประจําจังหวัด อาทิ 
งานวันชาติ การหารือระหวางงานเลี้ยงอาหารกลางวัน 

11) ใหความชวยเหลือชาวตางชาติในการติดตอประสานงาน หากไมสามารถติดตอ 
สถานกงสุลของตนได 

12) ใหการสนับสนุนและประสานงานใหกับกรม/กองตางๆ ของกระทรวงการตางประเทศ
ที่เดินทางไปเขารวมการประชุมและจัดกิจกรรมตางๆ 

13) เปนผูแทนกระทรวงการตางประเทศเขารวมประชุม หารือ เขารวมกิจกรรม ตามที่ไดรับ
มอบหมาย และรายงานผลใหกระทรวงการตางประเทศทราบ 

 
3.8  สิทธิประโยชนของหัวหนาและรองหัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทาง 

สํานักบริหารการคลัง กระทรวงการตางประเทศไดกําหนดสิทธิประโยชนของหัวหนาและ
รองหัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาค โดยเมื่อขาราชการไดรับคําสั่งฯ ให
เดินทางไปปฏิบัติหนาที่ที่สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาค สิทธิการเบิกคาใชจายตางๆ 
ของหัวหนาและรองหัวหนาสํานักงาน จะมีผลต้ังแตวันที่ใหเริ่มปฏิบัติหนาที่จนถึงวันสุดทายของการปฏิบติั
หนาที่ของคําสั่งฯ น้ัน ซึ่งจะมีสิทธิขอเบิก ดังน้ี 

1) คาเบี้ยเลี้ยง การคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ อัตราวันละ 240 บาท (24 ช่ัวโมง 
คิดเปน 1 วัน เศษที่เกิน 12 ช่ัวโมง ใหคิดเปน 1 วัน) 

2) คาที่พัก อัตราเหมาจายวันละ 800 บาท ทั้งน้ี วันเดินทางพนหนาที่ (วันสุดทาย)  
ไมสามารถเบิกคาที่พักเหมาจาย 800 บาท 

3) คาพาหนะและอื่นๆ คาพาหนะเบิกจายตามจริง สามารถเดินทางโดยพาหนะตามที่
กําหนดในพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 กรณีประสงคจะเดินทาง
ดวยรถยนตสวนตัวตองขออนุมัติกอนการเดินทาง โดยใชอัตรา 4 บาทตอ 1 กิโลเมตร 

ทั้งน้ี สิทธิการเบิกคาใชจายตางๆ เปนไปตามที่พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ พ.ศ. 2526 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 
2554 โดยเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการจากเงินคาใชจายในการเดินทางงานกงสุล (10%) 
และตองไมเดินทางกอนวันที่ระบุในคําสั่งฯ แตหากมีความจําเปนตองเดินทางกอนวันที่ระบุในคําสั่งฯ 
ตองขออนุมัติวันเดินทางกอนเบิกจาย 
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3.9  วาระการปฏิบัติหนาท่ีของหัวหนาและรองหัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทาง 
การปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาและรองหัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาค 

มีระยะเวลาการปฏิบัติหนาที่วาระไมเกิน 1 ป เน่ืองจากเปนการไปปฏิบัติหนาที่เปนการช่ัวคราว  
หากอยูปฏิบัติหนาที่เกิน 1 ป ตามระเบียบราชการจะถือวาเปนการปฏิบัติงานประจํา ซึ่งจะทําให
หัวหนาและรองหัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาคไดรับสิทธิประโยชนแตกตาง
ไปจากสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราว อาทิ ไดรับคาที่พัก แตไมไดรับคาเบี้ยเลี้ยง เปนตน 
 
3.10  การสิ้นสุดการปฏิบัติหนาท่ีและการรับสมัครหัวหนาและรองหัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทาง 

กรมการกงสุลและสํานักบริหารบุคคลไดกําหนดการสิ้นสุดการปฏิบัติหนาที่และการรับสมัคร
หัวหนาและรองหัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาค ดังน้ี 

1) เมื่อหัวหนาและรองหัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาค ใกลที่จะ
ครบวาระการปฏิบัติหนาที่ประมาณ 2 เดือน สํานักบริหารบุคคลจะเปดรับสมัครขาราชการไปปฏิบัติ
หนาที่หัวหนาและรองหัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาค โดยกําหนดระดับ
ตําแหนงตามที่ระบุ  

2)  เมื่อสํานักบริหารบุคคลไดรายช่ือขาราชการที่แสดงความประสงคจะไปปฏิบัติหนาที่
หัวหนาและรองหัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวแลว จะมีการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อ
กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารราชการของสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนกลางและ
สวนภูมิภาค เพื่อคัดเลือกขาราชการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไปปฏิบัติหนาที่ 

3)  การสงมอบหนาที่ ชวงเวลาการสงมอบหนาที่ระหวางหัวหนาและรองหัวหนาสํานักงาน
สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราว ที่กําลังจะพนหนาที่กับหัวหนาและรองหัวหนาสํานักงานหนังสือ
เดินทางช่ัวคราวคนใหม อยางนอยประมาณ 3 วัน เพื่อความตอเน่ืองในการปฏิบัติงานของสํานักงาน
หนังสือเดินทางช่ัวคราวและเพื่อใหการสงมอบหนาที่มีความเปนระบบมากย่ิงข้ึน และการรายงาน
ตางๆ จะข้ึนตรงกับกรมการกงสุล ซึ่งจะเปนผูประเมินผลการทํางานของหัวหนาสํานักงานหนังสือ
เดินทางช่ัวคราว 

4) เมื่อครบวาระการเดินทางไปปฏิบัติหนาที่ที่สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราว ขอให
หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวรวบรวมใบสําคัญคูจายของสํานักงานหนังสือเดินทาง
ช่ัวคราว เพื่อจัดทํางบเดือนสุดทายพรอมเงินสดคงเหลือ นําติดตัวกลับไปย่ืนที่สํานักบริหารการคลัง 
สําหรับเคลียรสัญญายืมเงินคาใชจายเดินทางไปราชการ และคาใชจายสํานักงานหนังสือเดินทาง
ช่ัวคราวงวดสุดทาย 

5) หัวหนาและรองหัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวที่สิ้นสุดการปฏิบัติหนาที่แลว
ใหเดินทางกลับเขารายงานตัวที่กระทรวงการตางประเทศ ในวันทําการวันแรกหลังจากครบวาระการ
ปฏิบัติหนาที่ เพื่อรับคําสั่งฯ สังกัดกรม/กองตอไป 
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3.11  คณะกรรมการเพ่ือกําหนดนโยบายเก่ียวกับการบริหารราชการของสํานักงานหนังสือเดินทาง 
กรมการกงสุลไดพิจารณาเปดสํานักงานหนังสอืเดินทางช่ัวคราวทั้งในสวนกลางและสวนภูมภิาค

เพิ่มเติมมาโดยลําดับ และไดมีการปรับเปลี่ยนอํานาจหนาที่ของผูที่เกี่ยวของในการบริหารงานของ
สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนกลางและสวนภูมิภาค และเพื่อใหการบริหารงานของ
สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนกลางและสวนภูมิภาคเปนไปดวยความเรียบรอย และ
สอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน กระทรวงการตางประเทศจึงไดมีคําสั่งกระทรวงการตางประเทศ  
ที่ 551/2559 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 แตงต้ังคณะกรรมการเพื่อกําหนดนโยบายเกี่ยวกับ 
การบริหารราชการของสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนกลางและสวนภูมิภาค มีองคประกอบ 
ดังน้ี 

1)  รองอธิบดีกรมการกงสุล     ประธาน 
2)  ผูอํานวยการสํานักบริหารบุคคล หรือผูแทน  กรรมการ 
3)  ผูอํานวยการสํานักบริหารการคลัง หรือผูแทน  กรรมการ 
4)  ผูอํานวยการกองหนังสือเดินทาง   กรรมการ 
5)  เลขานุการกรม กรมการกงสุล   กรรมการ 
6)  เจาหนาที่สํานักบริหารบุคคล    เลขานุการ 
คณะกรรมการฯ มีอํานาจหนาที่ ดังน้ี 
1)  กําหนดนโยบายการเปดสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนกลางและ สวนภูมิภาค 
2)  กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบของบุคลากรที่ไปปฏิบัติหนาที่ที่สํานักงานหนังสือ

เดินทางช่ัวคราวในสวนกลางและสวนภูมิภาค 
3)  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการจัดสรรบุคลากรไปปฏิบัติหนาที่ที่สํานักงานหนังสือ

เดินทางช่ัวคราวในสวนกลางและสวนภูมิภาค 
4)  คัดเลือกขาราชการไปปฏิบัติหนาที่ที่สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนกลางและ

สวนภูมิภาค 
 
3.12  ขั้นตอนการจัดต้ังหนวยงานของรัฐ 

หากกรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ มีความประสงคที่จะขอจัดต้ังสํานักงาน
หนังสือเดินทางในสวนภูมิภาคใหเปนแบบถาวร สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได
กําหนดข้ันตอนการจัดต้ังหนวยงานของรัฐ โดยกรมการกงสุลจะตองจัดทําคําช้ีแจงตางๆ ประกอบการ
ขอจัดต้ังสวนราชการ ประกอบดวย 

1)  การวิเคราะหภารกิจวาเปนงานที่จําเปน ไมซ้ําซอน เปนหนาที่หลัก และจําเปนตอง
ดําเนินการโดยรัฐทั้งหมด 

2)  เหตุผลความจําเปนในการขอจัดต้ัง 
3)  ขอบเขตอํานาจหนาที่ของสวนราชการ 
4)  นโยบาย แผนงานสําคัญของรัฐบาลที่สวนราชการตองรับผิดชอบ 
5)  ปริมาณงานยอนหลัง 3 ป และประมาณการปริมาณงานลวงหนา 3 ป  
6)  งบประมาณคาใชจายในปจจุบันและในปงบประมาณถัดไป 3 ปขางหนา  
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7)  อัตรากําลังที่ ใชอยู ในปจจุบันและที่ขอปรับปรุงใหม ทั้ง น้ี  หากไมใชการจัดต้ัง 
สวนราชการระดับกระทรวง/กรม จะตองเกลี่ยอัตรากําลังที่มีอยูเดิมไปกําหนดในสวนราชการใหม  

8)  รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการพรอมเหตุผลในการปรับปรุงกฎกระทรวง 
9)  คําช้ีแจงอื่นๆ ที่เห็นวาเกี่ยวของและจําเปน 
ทั้งน้ี การพิจารณาคําขอจัด ต้ังสวนราชการและรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการ

ประกอบดวยข้ันตอนตามลําดับ ดังน้ี 
1)  คณะทํางานแบงสวนราชการภายในกระทรวงการตางประเทศ โดยมีรองปลัดกระทรวง

การตางประเทศเปนประธาน 
2)  คณะกรรมการพัฒนาโครงสรางระบบราชการของกระทรวงการตางประเทศ โดยมี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเปนประธาน 
3)  คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีเปนประธาน  
4)  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
5) คณะรัฐมนตรี  
6)  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
3.13  ผลการศึกษาและการวิเคราะห 

ผูทําการศึกษาสามารถสรุปและวิเคราะหขอมูลตางๆ ซึ่งไดรับจากการสัมภาษณ และ
รวบรวมขอมูลจากเจาหนาที่ของหนวยงานตางๆ ตามที่ระบุในขางตน ที่มีสวนเกี่ยวของกับการ
บริหารงานและการปฏิบัติงานของสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาค โดยแบงเปน 
ประเด็นสําคัญๆ ในการบริหารงานสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาคได 3 ดาน ดังน้ี  

3.13.1 ดานสถานะและภารกิจของสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในสวนภูมิภาค 
การจัดต้ังสํานักงานหนังสือเดินทางในสวนภูมิภาคยังไมมีสถานะตามกฎหมาย 

เน่ืองจาก พรบ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และที่แกไขเพิ่มเติม ไมไดระบุใหมีการ
จัดต้ังสํานักงานหนังสือเดินทางในสวนภูมิภาคได กรมการกงสุลจึงพิจารณาเห็นสมควรจัดต้ังเปน
สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาค ซึ่งมีความคลองตัว สามารถพิจารณาเปด ยาย หรือ
ปดสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาคไดโดยไมตองขอความเห็นชอบจากหนวยงานใด 
และหากกรมการกงสุลประสงคจะจัดต้ังสํานักงานหนังสือเดินทางในสวนภูมิภาคเปนแบบถาวร 
กระทรวงการตางประเทศจะตองดําเนินการตามข้ันตอนที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการกําหนดไว และตองพิจารณาดําเนินการในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีความเหมาะสมและ
เปนไปตามระเบียบราชการที่เกี่ยวของ อาทิ บุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน บทบาท หนาที่ 
ความรับผิดชอบ งบประมาณ อาคารสถานที่ รถยนตประจําสํานักงาน และพัสดุอื่นๆ  

สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาคยังมีภารกิจชัดเจนในการใหบรกิาร
จัดทําหนังสือเดินทางและบางแหงใหบริการดานสัญชาติและนิติกรณ โดยมีประชาชนเดินทางไปใช
บริการจํานวนเพิ่มมากข้ึนมาโดยลําดับ ซึ่งเปนภารกิจที่ เปนประโยชนตอประชาชนและเปน
ภาพลักษณที่ดีตอกระทรวงการตางประเทศและรัฐบาล จึงควรเปนภารกิจหลักในปจจุบันและควร
ดําเนินการตอไป  



29 

 

อยางไรก็ดี หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาคบางแหงไดรับ
การรองขอจากทางจังหวัดใหชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการตางประเทศในหลายภารกิจ ซึง่อาจ
สงผลกระทบตอการใหบริการจัดทําหนังสือเดินทางและการบริหารงานสํานักงานหนังสือเดินทาง
ช่ัวคราวในสวนภูมิภาค ทั้งน้ี หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาคบางแหงที่ไมใช 
ขาราชการสายการทูตยังไมพรอมที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการตางประเทศ  

ในกรณีที่กระทรวงการตางประเทศประสงคจะใหสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราว
ในสวนภูมิภาคเปนที่ปรึกษาดานตางประเทศของจังหวัด ซึ่งเปนภารกิจที่เพิ่มข้ึนจากภารกิจหลัก 
ในการใหบริการจัดทําหนังสือเดินทางและนอกเหนือจากงานดานการกงสุล รวมทั้งมีสวนเกี่ยวของกับ
กรมตางๆ ของกระทรวงการตางประเทศในเรื่องความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับประเทศอื่นๆ 
อีกมาก จึงอาจเปนภารกิจเพิ่มเติมที่สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาคบางแหงยังไมมี
ความพรอมที่จะปฏิบัติภารกิจดานการตางประเทศของจังหวัด ทั้งน้ี กระทรวงการตางประเทศโดย
กรมการกงสุลควรมีหนังสือแจงการเดินทางไปปฏิบัติหนาที่และแจงภารกิจของหัวหนาสํานักงาน
หนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาคใหผูวาราชการจังหวัดไดรับทราบ เพื่อประโยชนในการ
ประสานงานและการมอบหมายหนาที่ที่เหมาะสม 

สืบเน่ืองจากกระแสโลกาภิวัตนทําใหประชาชนสามารถติดตอกันไดอยางสะดวก 
เดินทางไปมาหาสูกันในตางประเทศและเดินทางไปทํางานในตางประเทศเพิ่มข้ึน จึงทําใหประชาชน  
มีความตองการใชเอกสารเพื่อติดตอกับตางประเทศมากข้ึน ในปจจุบันมีสํานักงานหนังสือเดินทาง
ช่ัวคราวในสวนภูมิภาคที่ใหบริการงานดานสัญชาติและนิติกรณ เพียง 3 แหง กรมการกงสุลจึงอาจ
พิจารณาขยายการใหบริการงานดานสัญชาติและนิติกรณในสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวน
ภูมิภาคเพิ่มมากข้ึน 

อน่ึง ผูอํานวยการกองหนังสือเดินทางแจงวา ในอนาคตกรมการกงสุลมีแผนจะ
พิจารณาเปดสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาคเพิ่มเติมอีกหลายแหง เพื่อขยายการให 
บริการจัดทําหนังสือเดินทางใหแกประชาชนไดอยางสะดวกและทั่วถึงย่ิงข้ึน นอกจากน้ัน กองหนังสือ
เดินทางยังมีแผนที่จะจัดทําตูใหบริการเพื่อย่ืนทําคําขอจัดทําหนังสือเดินทางอัตโนมัติ โดยประชาชน
สามารถย่ืนทําคําขอจัดทําหนังสือเดินทางไดดวยตนเอง ซึ่งจะจัดต้ังตามสถานที่ตางๆ อาทิ ศาลากลาง
จังหวัด ที่วาการอําเภอ หางสรรพสินคา เปนตน 

3.13.2 ดานบุคลากรสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในสวนภูมิภาค 
การกําหนดใหวาระการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาและรองหัวหนาสํานักงานหนังสือ

เดินทางในสวนภูมิภาคมีระยะเวลาวาระประมาณ 1 ป สงผลใหการปฏิบัติงานขาดความตอเน่ือง 
เรียนรูงานไดไมเต็มที่ ประสานงานและสรางความสัมพันธกับหนวยงานตางๆ ในจังหวัดไดเพียงในชวง
ระยะเวลาสั้นๆ  

ขาราชการของกระทรวงการตางประเทศ โดยเฉพาะสายการทูตยังขาดความสนใจ
ที่จะสมัครไปปฏิบัติหนาที่หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาค เน่ืองจากยังไมเห็น
ความจําเปนและความสําคัญ นอกจากน้ัน กระทรวงการตางประเทศยังไมไดระบุวาการปฏิบัติหนาที่ 
เปนหัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาคน้ัน เปนปจจัยประกอบการพิจารณาเรื่อง
ความเจริญกาวหนาในอาชีพของขาราชการ นอกจากน้ี วาระการปฏิบัติงานที่สํานักงานหนังสือ
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เดินทางในสวนภูมิภาคมีระยะเวลาประมาณ 1 ป ขาราชการอาจติดปญหาเรื่องครอบครัวและบุตรที่
กําลังศึกษา จึงอาจไมสะดวกที่จะยายครอบครัวไปสวนภูมิภาค และขาราชการมีความประสงคที่จะรอ
การพิจารณาเพื่อออกประจําการในตางประเทศมากกวา  

ในปจจุบันกรม/กองตางๆ ของกระทรวงการตางประเทศมีภารกิจมาก ผูบริหาร
ของกรม/กองตางๆ จึงไมประสงคที่จะใหขาราชการในสังกัดไปปฏิบัติหนาที่เปนหัวหนาสํานักงาน
หนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาค ในกรณีที่ผูบริหารของกรม/กองตางๆ อนุญาตใหขาราชการไป
ปฏิบัติหนาที่หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาค กรม/กองตางๆ จะไมไดรับการ
จัดสรรขาราชการทดแทน และตองรอจนกวาขาราชการผูน้ันสิ้นสุดการไปปฏิบัติหนาที่หัวหนา
สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาค ขาราชการผูน้ันจึงจะกลับมาปฏิบติัหนาทีท่ีก่รม/กองเดิม 

3.13.3 ดานงบประมาณสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในสวนภูมิภาค 
ปจจุบันขาราชการที่ไปปฏิบัติหนาที่ที่สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมภิาค

จะไดรับคาตอบแทนเปนคาเบี้ยเลี้ยงและคาที่พัก โดยคิดเปนรายวัน หากมีการเปลี่ยนสถานะของ
สํานักงานหนังสือเดินทางจากแบบช่ัวคราวเปนแบบถาวร ตามระเบียบราชการกําหนดใหขาราชการ 
ที่ไปปฏิบัติหนาที่ในสวนภูมิภาคมีสถานะเปนขาราชการสวนทองถ่ิน ซึ่งจะอยูภายใตการบังคับบัญชา
ของผูวาราชการจังหวัด โดยจะไดรับสิทธิประโยชน ไดแก เงินเดือน เงินประจําตําแหนง คาเชาบาน
รายเดือน และไมไดรับคาเบี้ยเลี้ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรปุและขอเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา วิเคราะห และเสนอแนะ
สถานะที่เหมาะสมของสํานักงานหนังสือเดินทางในสวนภูมิภาควาควรเปนแบบช่ัวคราวหรือแบบถาวร 
และเพื่อพิจารณากําหนดบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของสํานักงานหนังสือเดินทางในสวนภูมิภาค
ใหมีการบริหารงานที่เหมาะสมเพื่อกอใหเกิดประโยชนในการใหบริการจัดทําหนังสือเดินทาง และการให 
บริการดานสัญชาติและนิติกรณแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนใหการสนับสนุนภารกิจ
ดานการตางประเทศของจังหวัดในขอบเขตที่เหมาะสม 

ผูทําการศึกษาไดสัมภาษณเจาหนาที่ของหนวยงานตามที่ระบุในบทที่ 3 และรวบรวมขอมูลตาง  ๆ
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานและการบริหารงานของสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาค 
โดยไดรับทราบขอมูลตางๆ อาทิ การกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของหัวหนาและรองหัวหนา
สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาค เชน การบริหารงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล 
การบริหารงบประมาณ การปฏิบัติการ การกํากับดูแล และการบริการ เปนตน ไดรับทราบการกําหนด
ระดับตําแหนงของหัวหนาและรองหัวหนาสํานักงานสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาค 
ใหมีความเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน และงานในมิติดานการตางประเทศ มีการแบงภารกิจและ
อัตรากําลังของสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาคออกเปน 3 กลุม รับทราบปริมาณ 
การใหบริการจัดทําหนังสือเดินทางและปริมาณการใหบริการงานสัญชาติและนิติกรณ ไดทราบถึง
ภารกิจเพิ่มเติมของหัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางที่ใหการสนับสนุนกิจกรรมของหนวยงานตางๆ 
ในจังหวัด สิทธิประโยชนของหัวหนาและรองหัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทาง วาระการปฏิบัติหนาที่
ของหัวหนาและรองหัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทาง และการสิ้นสุดการปฏิบัติหนาที่และการรับ
สมัครหัวหนาและรองหัวหนาสํานักงาน 
 
4.2  ขอเสนอแนะ 

4.2.1  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1)  การบริหารสํานักงานหนังสือเดินทางในสวนภูมิภาคยังควรเปนแบบช่ัวคราว 

ตามที่กรมการกงสุลไดดําเนินการมา ซึ่งจะชวยใหมีความคลองตัวในการบริหารงาน และการพิจารณา
เปด ปด หรือยายสํานักงาน รวมทั้ง พิจารณาการเพิ่ม ลด ขาราชการและเจาหนาที่ในแตละสํานักงาน 
ไดตามความเหมาะสม โดยยึดหลักการใหบริการที่ดีที่สุดแกประชาชน 

2)  กองหนังสือเดินทางควรพิจารณาเรื่องการจัดทําตูใหบริการเพื่อย่ืนทําคําขอ
จัดทําหนังสือเดินทางอัตโนมัติ โดยประชาชนสามารถย่ืนทําคําขอจัดทําหนังสือเดินทางไดดวยตนเอง 
และจัดต้ังตามสถานที่ตางๆ อาทิ ศาลากลางจังหวัด ที่วาการอําเภอ หางสรรพสินคา เพื่อเปนการ
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ยกระดับการใหบริการประชาชนและเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลไทยแลนด 4.0 อีกทั้งจะชวยลด
ภาระการเปดสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาคที่ตองใชทรัพยากรหลายประการ อาทิ 
บุคคล สถานที่ และอุปกรณ 

4.2.2  ขอเสนอแนะในการดําเนินการ 
1)  กองหนังสือเดินทางควรพิจารณาจัดทําตูใหบริการเพื่อย่ืนทําคําขอจัดทํา

หนังสือเดินทางอัตโนมัติ โดยประชาชนสามารถย่ืนทําคําขอจัดทําหนังสือเดินทางไดดวยตนเอง 
อยางไรก็ดี หนังสือเดินทางเปนเอกสารที่มีความสําคัญและออกโดยสวนราชการ จึงควรไดรับการ
ยอมรับและมีความนาเช่ือถือ กองหนังสือเดินทางจึงควรพิจารณาวางระบบการจัดทําตูใหบริการเพื่อ
ย่ืนทําคําขอจัดทําหนังสือเดินทางอัตโนมัติใหมีความรัดกุม รอบคอบ และปลอดภัยสูงสุด ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารภาครัฐแนวใหม เรื่องปจจัยที่มีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพ ไดแก 
เทคโนโลยีมีสวนชวยเสริมประสิทธิภาพในงานที่เกี่ยวของกับเวลา ความเร็วและความถูกตอง ถึงแมวา
การลงทุนดานงบประมาณอาจจะสูง แตเมื่อเทียบกับภาพลักษณขององคการและผลประโยชนระยะยาวแลว  
ก็เปนสิ่งที่ควรพิจารณาเชนกัน 

2)  หากมีความจําเปนตองเปดสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาค
เพิ่มเติม กรมการกงสุลควรพิจารณาวางแผนการจัดสรรเจาหนาที่ใหเหมาะสมสอดคลองกับนโยบาย
รัฐบาลที่ไมประสงคจะใหมีการเพิ่มจํานวนขาราชการ และควรพัฒนาเจาหนาที่ใหมีความพรอม 
ในการปฏิบัติหนาที่หัวหนาและรองหัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาค โดยอาจ
ยึดหลักแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารภาครัฐแนวใหม ในเรื่องประสิทธิภาพในการทํางานในระบบ
ราชการ ในมิติของคาใชจายหรือตนทุนการผลิต ซึ่งไดแกการใชทรพัยากร ประกอบดวย คน เงิน วัสดุ 
เทคโนโลยี และทรัพยากรอื่นๆ ที่มีการใชอยางคุมคา และประหยัดทําใหเกิดการสูญเสียนอยที่สุด 

3)  กรมการกงสุลควรพิจารณาเปดใหบริการงานสัญชาติและนิติกรณเพิ่มเติม  
ในสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาค อาทิ สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวจังหวัด
ภูเก็ต สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวจังหวัดขอนแกน สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวจังหวัด
จันทบุรี เพื่อเพิ่มการใหบริการอยางทั่วถึงและอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนมากย่ิงข้ึน เปนไป
ตามแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารภาครัฐแนวใหม เรื่องการปรับปรุงมาตรฐานการบริการ โดยเปนการสราง
มาตรฐานการใหบริการลูกคาใหสูงข้ึนตามความตองการของลูกคาที่เพิ่มสูงข้ึนเรื่อยๆ อยางตอเน่ือง 

4)  กรมการกงสุลอาจพิจารณาจัดสรรเจาหนาที่เปนการเฉพาะในจํานวนที่
เหมาะสม เพื่อปฏิบัติหนาที่ใหการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราว 
ในสวนภูมิภาค ซึ่งมีปริมาณมากและมีแนวโนมที่จะเพิ่มมากข้ึน 

5)  กรมการกงสุลควรพิจารณากําหนดบทบาทของหัวหนาสํานักงานหนังสือ
เดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาคในสวนที่เกี่ยวกับงานดานการตางประเทศใหมีความชัดเจนวา มีหนาที่
เปนผูใหคําปรึกษา และในสวนของการปฏิบัติเปนหนาที่ของเจาหนาที่จังหวัด ทั้งน้ี ทุกครั้งที่มีการ
แตงต้ังหัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาคคนใหม กรมการกงสุลควรมีหนังสือ
แจงจังหวัดใหรับทราบถึงบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของหัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทาง
ช่ัวคราวในสวนภูมิภาค เพื่อชวยใหเกิดความชัดเจนและมีความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ 
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6)  ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน กระทรวงการตางประเทศ เสนอวา  
อาจสรางกลไกความรวมมือระหวางกระทรวงการตางประเทศกับกระทรวงมหาดไทย โดยพิจารณาต้ัง
อดีตเอกอัครราชทูตเปนที่ปรึกษาของผูวาราชการจังหวัดประจําภูมิภาคตางๆ เพื่อใหคําแนะนําและ
คําปรึกษาดานการตางประเทศ ซึ่งจะชวยลดภารกิจดานการตางประเทศของหัวหนาสํานักงานหนังสอื
เดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาค เพื่อใหสามารถปฏิบัติภารกิจหลักในการใหบริการจัดทําหนังสือ
เดินทางไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

7)  สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการอาจพิจารณาจัดหลักสูตรฝกอบรม
ใหแกเจาหนาที่วิเทศสัมพันธจังหวัด เรื่องการปฏิบัติภารกิจดานการตางประเทศ เพื่อชวยเพิ่มพูน
ความเขาใจและพัฒนาขีดความสามารถ ซึ่งจะชวยใหปฏิบัติหนาที่ไดอยางถูกตอง เหมาะสม  
มีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติภารกิจดานการตางประเทศของจังหวัด  

8)  กระทรวงการตางประเทศควรพิจารณาคัดเลือกหัวหนาสํานักงานหนังสือ
เดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาคในชวงเวลาเดียวกับการพิจารณาจัดสรรขาราชการที่กลับจาก
ประจําการในตางประเทศไปปฏิบัติงานที่กรม/กองตางๆ เพื่อที่กรม/กองตางๆ จะไดรับการพิจารณา
จัดสรรขาราชการ เพื่อทดแทนขาราชการที่ไดรับการพิจาณาใหไปปฏิบัติหนาที่เปนหัวหนาสํานักงาน
หนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาค 

9)  กระทรวงการตางประเทศควรกําหนดใหการผานประสบการณการเปนหัวหนา
สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาค เปนหน่ึงในปจจัยประกอบที่สําคัญของขาราชการ  
เพื่อใชในการพิจารณาโยกยายและเลื่อนระดับ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการมอบหมายงาน  
ที่เปนการเตรียมความพรอมสําหรับผูใตบังคับบัญชาเพื่อการเปนหัวหนางานในอนาคตซึ่งอาจถือวา 
เปนการประเมินศักยภาพของพนักงานไปดวย  

10)  กรมการกงสุลควรพิจารณาจัดการฝกอบรมใหแกขาราชการที่จะไปปฏิบัติ
หนาที่หัวหนาและรองหัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาค เพื่อใหรับทราบ
บทบาท หนาที่  และความรับผิดชอบไดชัดเจนและปฏิบัติราชการไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเปนไปตามแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารภาครัฐแนวใหมที่ไดกลาวถึงองคประกอบ
สําคัญในการยกระดับคุณภาพของการบริการ ไดแก คุณภาพของคนและระบบ โดยพนักงานและ
ขาราชการ ไดรับการฝกอบรม มีแรงจูงใจและมีบริการที่ดี มีกระบวนการที่ดี 

11)  กรมการกงสุลอาจกําหนดใหการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาและรองหัวหนา
สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวในสวนภูมิภาค มีวาระละประมาณ 1 ป จํานวน 2 วาระติดกัน 
เพื่อใหการปฏิบัติงานมีความตอเน่ือง และชวยใหการประสานงานกับหนวยงานตางๆ ในจังหวัดเปนไป
อยางคลองตัว 
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