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(Individual Study)
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รายงานนี้เปนความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผูศึกษา

ง

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การรับหนังสือเดินทางแบบไดรฟ-ทรู (Drive Thru) เกิดจากแนวคิดการจัดการภาครัฐ
แนวใหม ซึ่งนับไดวาเปนนวัตกรรมทางการบริหารอยางหนึ่ง ที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร) ซึ่งเปนหนวยงานหลักที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 ใหดําเนินการขั บเคลื่อนการปฏิรูประบบราชการ จึงได นําแนวคิ ด
ดัง กล า วมาประยุ กต ใ ช เป นหลั ก คิ ดหลัก ปฏิ บั ติเพื่ อให ก ารดํ า เนิ นงานพั ฒนาระบบราชการไทย
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งไดนําแนวคิดของการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชน
โดยการลดขั้ น ตอนและระยะเวลาการปฏิ บั ติ ร าชการที่ เ กิ น จํ า เป น พระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ไดกําหนดแนวทางใหสวนราชการตอง
ปฏิบัติราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน และแนวทางการปฏิบัติราชการหนึ่งที่มีผลอันสําคัญ
ตอการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนใหมีความสะดวก และรวดเร็วมากขึ้นโดยนําเทคนิค
ECRS มาใชในการออกแบบกระบวนการใหบริการรับหนังสือเดินทางแบบไดรฟ -ทรู (Drive-Thru)
ซึ่งเปนการปรับรูปแบบการใหบริการภาครัฐจากการทํางานเชิงรับเปนการทํางานเชิงรุกโดยยึดความ
สะดวกและความพึงพอใจของประชาชนเปนเปาหมาย สอดคลองกับภารกิจของกรมการกงสุลที่
พยายามพัฒนาการใหบริการประชาชนอยางตอเนื่อง โดยมีเปาหมายหลักคือทําใหการบริการของ
รั ฐ มี ขั้ น ตอนที่ สั้ น ลง และใช เ วลาดํ า เนิ น การน อ ยกว า ที่ เ ป น อยู ใ นป จ จุ บั น เพื่ อ ให ป ระชาชน
ผูใชบริการไดรับบริการที่ดีขึ้น

จ

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้ เปนสวนหนึ่งของการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหาร
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
รัฐบาลไดกําหนดนโยบายแนวทางในการทํางาน เพื่อสนองความตองการประชาชน โดยยึด
ประชาชนเปนศูนยกลางในการทํางาน ซึ่งจะเห็นไดจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
(ฉบั บที่ 5) พ. ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวา “การบริหารราชการต องเป นไปเพื่อประโยชน สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ ความมีประสิทธิภาพ การ
ลดขั้ นตอนการปฏิ บั ติงาน การลดภารกิ จและยุ บเลิ กหน วยงานที่ ไม จําเป น การกระจายภารกิ จและ
ทรัพยากรใหทองถิ่น กระจายอํ านาจการตั ดสิ นใจ การอํ านวยความสะดวกและการตอบสนองความ
ตองการของประชาชน มีผูรับผิดชอบตอผลของงาน และความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน” และพระ
ราชกฤษฎีกาว าด วยหลั กเกณฑและวิธี การบริหารกิจการบ านเมื องที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 กําหนด
เป าหมายการบริ หารราชการเพื่ อให เกิดประโยชน สุ ขของประชาชน เกิ ดผลสัมฤทธิ์ ตองานบริ การ
มีประสิ ทธิ ภาพและเกิดความคุมคาในการให บริ การ ไมมี ขั้นตอนการปฏิบั ติงานเกินจําเป น มี การ
ปรั บปรุ งภารกิ จให ทั นต อสถานการณ ประชาชนได รั บการอํ า นวยความสะดวกและได รั บการ
ตอบสนองความต องการ กระแสการเปลี่ ยนแปลงของโลกที่ก าวไปสู ยุคของโลกไรพรมแดน อั น
เนื่องมาจากความเจริญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหทุกคนสามารถติดตอสื่อสารกันไดอยาง
รวดเร็วทั่วโลก ดังนั้น ระบบราชการหรือหนวยงานของรัฐในฐานะเปนกลไกของรัฐบาลในการผลักดัน
นโยบายใหไปสูการปฏิบัติ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนบทบาทการ
ทํางานใหมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของรัฐใหสามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชน
กรมการกงสุลเปนหนวยงานของกระทรวงการตางประเทศ มีภารกิจหลักในการใหบริการดานงาน
กงสุล เชน การทําหนังสือเดินทาง การรับรองเอกสาร การใหความคุมครองคนไทยในตางประเทศ มี
ประชาชนมาติดตอราชการวันละกวา 2,00 0 ราย โดยมาทําหนังสือเดินทางเฉลี่ยตั้งแตเดือนมกราคม –
พฤษภาคม 2555 วันละ 1,630 ราย การใหบริการแบบ ไดรฟ-ทรู (Drive-Thru) ซึ่งเปนวิธีการทํางานรูปแบบ
ใหม โ ดยนํ า แนวคิ ด เรื่ องการปรั บ ลดขั้ น ตอนและระยะเวลาในการให บ ริ ก ารประชาชน
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และการจัดระบบงานใหเกิดความคลองตัว มาใชเปนแนวทางในการปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให บริ การรั บหนั งสื อเดินทางของกรมการกงสุล เพื่ อเปนทางเลื อกใหม ให สามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชนได อย างแทจริ ง สอดคล องกั บนโยบายการทู ตเพื่ อประชาชนอันเป นผลให
ประชาชนผูใชบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว และพึงพอใจสูงสุด
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการใหบริการรับหนังสือเดินทางแบบไดรฟ-ทรู (DriveThru) ของกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ
1.3 ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้ ผูศึกษาไดกําหนดขอบเขตการศึกษาไวดังนี้
1.3.1 ศึกษาปญหาของการใหบริการรับหนังสือเดินทางเฉพาะผูใชรถยนตมารับหนังสือ
เดินทางที่กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ
1.3.2 ศึกษาการประยุกตใชการใหบริการรับหนังสือเดินทางแบบ ไดรฟ-ทรู (Drive-Thru)
ในประเด็นเกี่ยวกับ
1.3.3 ประโยชนที่ไดรับจากการประยุกตใชการใหบริการรับหนังสือเดินทางแบบไดรฟ ทรู
1.3.4 การปรับเปลี่ยนขั้นตอนการบริการเพื่อรองรับการใหบริการแบบไดรฟ-ทรู
1.3.5 การปรับ เปลี่ ยนสถานที่ ตั้งบริก ารและการจราจร เพื่อรองรั บการใหบ ริการแบบ
ไดรฟ-ทรู
1.4 ระเบียบและวิธีการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาและพัฒนา (Research and Development) กระบวนการ
การใหบริการรับหนังสือเดินทางแบบไดรฟ-ทรู (Drive-Thru)
วิธีการศึกษา มีขั้นตอนดังตอไปนี้
1.4.1 ศึกษาและรวบรวมขอมูลจํานวนประชาชน และรถยนต ที่เขามาติดตอ ขอรับหนังสือ
เดินทางที่กรมการกงสุล
1.4.2 ศึกษาและวิเคราะหกระบวนการและระบบงานรวมถึงปญหาของประชาชนที่มารับ
หนังสือเดินทางที่กรมการกงสุลรูปแบบปจจุบัน
1.4.3 วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการรวบรวม
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1.4.4 ออกแบบรูปแบบการใหบริการรับหนังสือเดินทางแบบไดรฟ-ทรู (Drive-Thru)
1.4.5 สรุปผลเปรียบเทียบการใหบริการรับหนังสือเดินทางแบบปจจุบันกับการใหบริการ
แบบไดรฟ-ทรู (Drive-Thru)
1.5 ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา
1.5.1 กรมการกงสุล
1) เพื่ อ นํ า แนวทางในการศึ ก ษาไปไปประยุ ก ต ใ ช ใ นการเพิ่ ม ช อ งทางและ
ประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน
2) ยกระดับมาตรฐานในการใหบริการประชาชนใหรวดเร็วสะดวกสบาย
3) ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
4) สรางภาพลักษณที่ดีตอการใหบริการประชาชน
1.5.2 ผูรับบริการ (ประชาชน)
1) ลดการใชเวลาในการติดตอราชการนอยลง
2) สะดวกสบายรวดเร็วตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง
3) ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงในการหาที่จอดรถ
4) เปนทางเลือกใหกับประชาชนในการรับบริการ
1.5.3 บริษัท Outsourcing ที่จายเลมหนังสือเดินทาง
1) ลดขั้นตอนการทํางานการบันทึกภาพผูรอง การสแกนเอกสาร
2) ลดอุปกรณเครื่องมือ กลองบันทึกภาพ เครื่องสแกนเอกสาร
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บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การศึกษาเรื่องการพัฒนาการใหบริการรับหนังสือเดินทางแบบไดรฟ-ทรู (Drive-Thru)
ผูศึกษาไดคนควาเอกสารรายงานวิจัยตางๆ ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี ตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อนํามาเปน
แนวทางการศึกษาคนควา ดังนี้
2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.1.1 แนวความคิดของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management)
แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมเริ่มตนขึ้นจากความพยายามในการอธิบาย
ปรากฏการณทางการบริหารงานภาครัฐที่เกิดขึ้นราวทศวรรษที่ 1980 ในประเทศกลุมเวสมินสเตอร
(Westminster) ซึ่งไดแก อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และแคนาดา ประเทศเหลานี้ไดดําเนินการ
ปฏิ รูป ระบบการบริ หารงานภาครั ฐก า วหน า ไปอย า งมาก ด วยจุ ดประสงค ที่ ตองการสร า งขี ด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ กลไกการบริหารงานภาครัฐจึงตองมีสมรรถนะในการ
จัดการที่สูงเพียงพอสําหรับรองรับการขับเคลื่อนประเทศใหกาวไปในจังหวะและในทิศทางที่พึง
ประสงค การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมหรือการจัดการนิยม (Managerialism) ตั้งอยูบน
สมมุติฐานของความเปนสากลของทฤษฎีการบริหารและเทคนิควิธีการจัดการวาสามารถนํา ไป
ประยุกตใชไดทั้งการบริหารรัฐกิจ และการบริหารธุรกิจ ซึ่งเปนกระแสแนวความคิดที่สอดคลองกับ
รัฐประศาสนศาสตร แบบคลาสสิ ค ของ Woodrow Wilson ที่ เน นแยกการเมื องออกจากการ
บริหารงาน และหลักวิทยาศาสตรการจัดการ (Scientific Management) ของ Frederick Taylor โดย
มุงเนนใหความสาคัญตอการประหยัด (Economy) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล
(Effectiveness) นอกจากนี้ ยังไดผสมผสานใหเขากับเศรษฐศาสตรสํา นักนีโอคลาสสิค ทฤษฎี
ทางเลือกสาธารณะ และเศรษฐศาสตรสถาบันแนวความคิดดังกลาวตองการใหมีการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน และวิธีการบริหารงานภาครัฐไปจากเดิมที่ใหความสาคัญตอทรัพยากร หรือปจจัย
นําเขา (Input) และอาศัยกฎระเบียบเปนเครื่องมือในการดําเนินงาน เพื่อใหเกิดความถูกตอง สุจริต
และเปนธรรม โดยหันมาเนนถึงวัตถุประสงคและสัมฤทธิ์ผลของการดํา เนินงาน ทั้งในแงของ
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) และความคุมคาของเงิน (Value for Money) รวมทั้งการ
พัฒนาคุณภาพและสรางความพึงพอใจใหแกประชาชนผูรับบริการ โดยนําเอาเทคนิคการบริหาร

5

จัดการสมัยใหมเขามาประยุกตใชมากขึ้น เชน การวางแผนเชิงกลยุทธ การวัดและประเมินผลงาน
การบริหารคุณภาพโดยรวม การรื้อปรับระบบ เปนตน
ภายใตแนวความคิดของการปฏิรูประบบราชการ เมื่อ พ.ศ. 2545 ที่ไดมีการนํา
แนวคิด “การจัดการงานสาธารณะแนวใหม ” (New Public Management) มาใช โดยมีแนวคิดสําคัญ
ซึ่งเปนจุดเนนของการจัดการภาครัฐแนวใหม คือมุงเนนประชาชนเปนศูนยกลาง มุงผลสัมฤทธิ์ตาม
ตัวชี้วัด ภาครัฐจะตองลดบทบาทลงโดยการจางภาคเอกชนดําเนินการแทน (Outsourcing) สรรหา
ผูบริหารที่มีสมรรถนะสูงจากบุคคลนอกระบบ (Performance Appraisal) เนนการบริหารแบบมือ
อาชีพ เนนการมีจิตวิญญาณผูประกอบการ (Entrepreneur) โดยนํากลไกตลาดมาเปนเครื่องมือที่
สําคัญในการสรางดุลยภาพใหเกิดขึ้นในทุกกรณี เนนการบริการลูกคา ทํางานเชิงรุกแสวงหาโอกาส
เจรจาตอรองเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและการพัฒนาระบบการทํางานอยางตอเนื่อง มอบอํานาจการ
ใชดุลยพินิจและใหอิสระ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ในระดับ
รองลงมา (Empowerment) กระจายอํานาจสูทองถิ่น (Decentralization) แปรรูปรัฐวิสาหกิจ
(Privatization) แนวคิดดังกลาวไดนําไปสูการปรับเปลี่ยนนจุดมุงเนนใหมๆ ของการบริหารจัดการ
ภาครัฐไปจากเดิมหลายประการ เชน การใหความสําคัญกับผูรับบริการในฐานะที่เปนลูกคา มุงเนน
คุณภาพ คุณคา บริการ สรางแรงจูงใจใหเกิดนวัตกรรม (Innovation) แกผูปฏิบัติงานรวมทั้งเสริม
สมรรถภาพใหแกผูปฏิบัติงาน ชวยใหระบบการทํางานมีความยืดหยุนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งการลด
กฎระเบียบที่ไมจําเปน ตลอดจนการรื้อ ประกอบ สรางระบบราชการ (Reinventing-Government)
เปนตน การปรับเปลี่ยนดังกลาวถือไดวาเปนกระบวนทัศนใหม (New Paradigm) ของการปฏิรูป
การบริหาร โดยสามารถสรุปเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกระบวนทัศนระบบราชการแบบเกา
และกระบวนทัศนระบบราชการแบบใหมได ดังตารางที่ 2.1
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ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบกระบวนทัศนระบบราชการแบบเกาและกระบวนทัศนระบบราชการ
แบบใหม
กระบวนทัศนระบบราชการแบบเกา
กระบวนทัศนระบบราชการแบบใหม
(Bureaucratic Paradigm)
(Post-Bureaucratic Paradigm)
1. คํานึงถึงประโยชนสาธารณะ
1. ใหประชาชนไดรับสิ่งที่มีคุณคา
2. ใหความสําคัญกับประสิทธิภาพ
2. ใหความสําคัญกับคุณภาพและสิ่งที่มีคุณคา
3. มุงเนนการบริหารแบบตามคําสั่งตามสาย
3. เนนการเพิ่มผลผลิตหรือมุงเนนงาน
บังคับบัญชา (Administration
4. เนนการควบคุมสั่งการ
4. การยึดมั่นในปทัสถาน (Adherence to
norms)
5. กําหนดโครงสรางอํานาจหนาที่ และความ
5. กําหนดภารกิจที่ชัดเจน ปรับปรุงบริการ
รับผิดชอบไวอยางชัดเจน
เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาและ
เนนผลลัพธ
6. คํานึงถึงตนทุน
6. การสงมอบสิ่งที่มีคุณคา
7. ตระหนักถึงความรับผิดชอบ
7. การสรางระบบการทํางานที่มีความ
รับผิดชอบสมควรไดรับความไววางใจ
(Accountability)และเสริมสรางความสัมพันธ
ที่ดีในการทํางาน (Strengthen Working
Relationship)
8. การปฏิบัติตามกฎระเบียบและกระบวนการ 8. สรางความเขาใจในปทัสถาน หาวิธีการ
ทํางาน
แกปญหาและปรับปรุงอยางตอเนื่อง
(Understand and Apply norms, Identity and
Solve Problems, Continuously Improve
Processes)
9. การปฏิบัติตามแบบแผนการบริหารที่มีอยู
9. การแยกการใหบริการออกจากการควบคุม
อยางเครงครัด
การสรางปทัสถาน การเพิ่มทางเลือกใหกับ
ลูกคา สรางความรวมมือ การใหสิ่งจูงใจ
การวัดผลงานและวิเคราะหผลลัพธ การรับ
ฟง ผลสะทอนกลับจากผูรับบริการ
เพื่อปรับปรุงการบริการใหมีคุณภาพสูง
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การจั ด การภาครั ฐ แนวใหม มี ฐ านแนวคิ ด จากการส ง เสริ ม ให ใ ช ก ลไกตลาด
(Market mechanism) และวิธีการบริหารอยางมืออาชีพ (Managerialism) ในการดําเนินภารกิจของ
รัฐในดานตางๆ สาระสําคัญของแนวคิดการจัดการภาครัฐสมัยใหมสามารถสรุปไดดังนี้
1. มีความเชื่อวาการบริหารงานมีลักษณะของความเปนสากลสภาพ หรือไมมี
ความแตกตางอยางเปนนัยสํา คัญระหวางการบริหารงานของภาคธุรกิจเอกชน และการบริหารงาน
ภาครัฐ
2. ปรับเปลี่ยนการใหน้ําหนักความสาคัญไปจากเดิมที่มุงเนนการควบคุมทรัพยากร
(ปจจัยนําเขา) และกฎระเบียบเปนเรื่องของการควบคุมผลผลิตและผลลัพธ หรือปรับเปลี่ยนจากการ
ใหความสําคัญในภาระรับผิดชอบตอกระบวนงาน (Process Accountability) ไปสูภาระรับผิดชอบ
ตอผลสัมฤทธิ์ (Accountability for Results)
3. ใหความสําคัญตอเรื่องของทักษะการบริหารจัดการมากกวาการกําหนดนโยบาย
4. โอนถายอํานาจการควบคุมของหนวยงานกลาง (Devolution of Centralized Power)
เพื่อใหอิสระและความคลองตัวแกผูบริหารของแตละหนวยงาน
5. ปรับเปลี่ยนโครงสรางหนวยงานราชการใหมใหมีขนาดเล็กลงในรูปแบบของ
หนวยงานอิสระในกํากับ โดยเฉพาะการแยกสวนระหวางภารกิจงานเชิงพาณิช ย การกํากับดูแล
ควบคุมภารกิจงานเชิงนโยบายและการใหบริการออกจากกันอยางเด็ดขาด
6. เนนการแปรสภาพกิจการของรัฐใหเปนเอกชนและใหมีการจางเหมาบุคคล
ภายนอก (Outsourcing) รวมทั้งการประยุกตใชวิธีการจัดจางและการแขงขันประมูลงาน (Competitive
Tendering) เพื่อลดตนทุนและปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ
7. ปรับเปลี่ยนรูปแบบสัญญาจางบุคลากรของภาครัฐใหมีลักษณะเปนระยะสั้น
และกําหนดเงื่อนไขขอตกลงใหมีความชัดเจนสามารถตรวจสอบได
8. เลียนแบบวิธีการบริหารจัดการของภาคธุรกิจเอกชน เชน การวางแผนกลยุทธ
และแผนธุรกิจ การทําขอตกลงวาดวยผลงาน (Performance Agreement) การจายคาตอบแทนตาม
ผลงาน การจัดจางบุคคลภายนอกใหเขามาปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว/เฉพาะกิจ การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงาน และการใหความสํา คัญตอการสรางภาพลักษณที่ดีขององคการ
(Corporate Image)
9. มีการสรางแรงจูงใจและใหรางวัลตอบแทนในรูปของตัวเงิน (Monetary
Incentives) มากขึ้น
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10. สรางระเบียบวินัยและความประหยัดในการใชจายเงินงบประมาณ โดย
พยายามลดตนทุนคาใชจายและเพิ่มผลผลิต
จากแนวคิดการปฏิรูประบบราชการแนวใหมดังกลาวขางตน มีผลทําใหระบบ
ราชการไทยตองการมีการปรับเปลี่ยนตัวเองเปนอยางมากในสองมิติดวยกัน คือ มิติดานบทบาทของ
ขาราชการ โดยไดมีการปรับเปลี่ยนจากเดิมที่เนนการเปนผูปฏิบัติ (Operator) และผูควบคุมมาเปน
บทบาทผูเอื้ออํานวยใหไดรับบริการ (Provider) และจากการเปนผูรักษากติกามาเปนผูกระตุนและ
สงเสริม (Promoter) ในสวนมิติดานการบริหารนั้นไดมีการปรับเปลี่ยนไปเปนการบริหารแบบมุง
ผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management) และการบริหารโดยมุงที่ประชาชนเปนศูนยกลางอัน
นําไปสูการกําหนดแนวทางตางๆ ขึ้นมาเพื่อใชในการปฏิรูประบบราชการ
2.1.2 แนวคิดการพัฒนาบริการและคุณภาพบริการ
1. การพัฒนา (Development)
การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงตามแผนที่มีการกําหนดทิศทาง (Planed or
directed change) และรายละเอียดไวลวงหนาวาจะพัฒนาอะไร พัฒนาอยา งไร เมื่อใด ใครจะเปน
ผูพัฒนา ทั้งนี้ เพื่อความเปนดีอยูดีของคน ซึ่งหมายความรวมถึงการไดรับความเสมอภาคและความ
ยุติธรรมในสังคม (Social justice) ดวย ดังนั้น คนจึงเปนเปาหมายสุดยอดของการพัฒนา เพราะเปน
ทั้งผูถูกพัฒนาและรับผลของการพัฒนา
2. การบริการ (Services)
การบริการ หมายถึง พฤติกรรม กิจกรรม หรือกระบวนการดําเนินของบุคคลหรือ
องคการ เพื่อตอบสนองความตองการของบุคคลอื่น และผลจากการกระทํานั้นกอใหเกิดความพึ ง
พอใจ การบริการที่ดีจะสามารถตอบสนองความตองการของผูอื่นไดตรงตามที่บุคคลนั้นคาดหวังไว
พร อมทั้ ง ทํ า ให บุ ค คลนั้ นเกิ ดความรู สึ ก ที่ ดีและในขณะเดี ย วกั นก็ รู สึ ก ประทั บ ใจในสิ่ ง ที่ รับ ไป
พรอมๆ กันดวย การใหบริการมีลักษณะ 5 ประการ คือ ความเสมอภาค ความตรงเวลา ความ
พอเพียง ความตอเนื่อง และความกาวหนา บริการประชาชน (Public service) หมายถึง กิจการ
ทุกประเภทที่รัฐจัดทําขี้น เพื่อสนองความตองการสวนรวมของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ และ
เปนประโยชน ตอประโยชน มากที่ สุดโดยไมคํา นึงถึงตั วบุคคล คือ เปนลัก ษณะการใหบ ริการที่
ปราศจากอารมณ และไม เ ป น การเลื อ กปฎิ บั ติ ทุ ก คนจะได รั บ การปฏิ บั ติ ที่ เ ท า เที ย มกั น ด ว ย
หลักเกณฑเดียวกัน บริการ ประชาชนแบ งออกไดเปน 2 ประเภท คือ กิจการที่ตอบสนองความ
ตองการ (1) ในดานความปลอดภัย และ (2) ในดานความสะดวกในการดําเนินชีวิต
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3. การพัฒนาบริการ
การพัฒนาบริการ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงตามแผนหรือที่มีการกําหนดทิ ศทางซึ่ง
พฤติกรรม หรือกิจกรรม หรือการกระทําในทางที่มีคุณภาพที่บุคคลหนึ่งทําใหหรือสงมอบตออีก
บุคคลหนึ่ง
4. คุณภาพ (Quality)
คุณภาพ หมายถึง ระดับความเปนเลิศ (Degree of excellence) (ในคุณลักษณะ
โดยรวมของผลิตผล หรือบริการที่ ปราศจากขอบกพรอง และตอบสนองความตองการเปนที่พึง
พอใจของลูกคาหรือผูรับบริการ และเกิดประโยชนตามความตองการของลูกคา โดยปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางเทคนิคหรือมาตรฐานทางวิชาชีพ ซึ่งตองมีมิติตางๆ ในดานความรูความสามารถของ
ผูใหบริการ ความเหมาะสมของการใหบริก าร มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย มี
การเขาถึงบริการหรือมีบริการเมื่อจําเปน รวมถึงการมีความเทาเทียมและความตอเนื่องในการรับ
บริการ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคุณภาพคือความพอใจของลูกคา
5. คุณภาพบริการ (Service quality)
คุณภาพบริการ หมายถึง ระดับความสามารถของผลิตผลหรือบริการในการบําบัด
ความตองการของลูกคาที่มีคุณลักษณะไดมาตรฐานปราศจากขอบกพรอง (Zero defect) และ
สอดคลองกับ ความตองการของลูกคา ถึงขั้นเปนที่ พึงพอใจ (Satisfaction) องคป ระกอบหลัก ที่
กําหนดความพึ งพอใจของลูก คาผู รับบริการตอการใหบริ การ ซึ่ง เปนหัวใจของคุณภาพบริการ
ประกอบด วย 2 ส วนหลั ก ๆ รวม 4 เป น ป จจั ย กล า วคื อ ส วนแรก เป น ส วนของผู ใ ห บ ริ ก ารซึ่ ง
สะทอนถึงลักษณะการใหบริการมี 3 ปจจัย คือ 1) ดานระบบการใหบริการ (Service System)
2) ดานกระบวนการใหบริการ (Workflow process) 3) ดานพฤติกรรมของผูใหบริการ (Providers
Behavior) และสวนที่สอง เปนสวนของผูรับบริการซึ่งเกี่ยวของกับความพึงพอใจของผูรับบริการ
คือ ปจจัยที่ 4) ดานภูมิหลังของ ผูรับบริการ (Recipients background) ความพึงพอใจของลูกคาหรือ
ประชาชนผู ม ารั บ บริ ก าร จะเกิ ด ขึ้ น ได ต อ เมื่ อความต อ งการจํ า เป น (Need) ของประชาชน
ผูรับบริการไดรับการตอบสนองไดอยางเหมาะสมปราศจากขอบกพรองในสภาพแวดลอมที่นาพึง
พอใจ ดังนั้น กลยุทธในการบริหารคุณภาพบริการของผูบริหารคือ การถายทอดองคประกอบหลัก
ของคุณภาพ บริการดังกลาวใหเปนรูปธรรม เพื่อใหผูใหบริการเกิดความเขาใจ และสามารถเห็น
แนวทางในการปฏิบัติได
โดยเริ่มดวยการกําหนดประเด็นหรือจุดเนนเพื่อผูใหบริการตระหนักและเขาใจวา
การใหบริการที่มีคุณภาพจะตองเปนไปอยางถูกตองตามเทคนิควิธี มีความรวดเร็ว ตรงตามเวลา
เปนมิตรและเปนกันเองกับผูรับบริการ เสริมสรางทักษะและความรูในการใหบริการ เพื่อใหเกิด
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ความมั่นใจแกผูรับบริการวาตัวผูใหบริการเปนผูที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญ มีการพัฒนาปรับปรุง
สถานที่ ใ ห เป นที่ ประทับ ใจของผู มารั บบริ ก าร พั ฒนามาตรฐานและทั ก ษะในการให บ ริ การแก
เจาหนาที่ทุกคน ใหขอมูลขาวสารในสวนที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตนของผูรับบริการภายหลังจาก
การรับบริการ กําหนดหรือใหทางเลือกตาง ๆ แกผูมารับบริการ เพื่อใหผูรับบริการเปนผูตัดสินใจวา
จะรับบริการหรือไมและถาตองการรับจะรับบริการชนิดใด
2.1.3 แนวคิดการลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเปนเรื่องที่สวนราชการไดมีการ
ดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2546 ที่ใหสวนราชการและ
หนวยงานอื่นๆของรัฐ ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนลงรอยละ 30 - 50
จากที่กําหนดไวเดิม ทั้งนี้ การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานนั้น ไมใชเปนการเรงการ
ทํางานใหเร็วขึ้น หรือเปนการผลักงานบางอยางใหประชาชนเปนผูรับภาระแทน แตเปนการ
ดําเนินการเพื่ อใหสวนราชการทําการปรับปรุงพัฒนาการทํางานใหดีขึ้น โดยมีหลักการในเรื่อง
ดังกลาวอยู 3 ประการ คือ
1. ประโยชนสุขของประชาชน
2. การลดความสูญเสียในการทํางาน
3. การไมเปนภาระใหกับผูปฏิบัติราชการ
โดยหลักการทั้ง 3 ประการดังกลาว เปนเรื่องที่ตองการใหมีการพัฒนากระบวนงาน
โดยมุงหวังใหประชาชนไดประโยชนสุขเพิ่มมากขึ้น และกระบวนงานมีการพัฒนาปรับปรุงโดยมี
การลดความสูญเสียในการทํางาน รวมถึงการพัฒนากระบวนนั้นตองไมเปนภาระใหกับผูปฏิบัติงาน
ถาสวราชการมีการเรงการทํางานในกระบวนงานนั้นๆ ประชาชนอาจไดรับประโยชน แตขั้นตอน
การทํางานยังเหมือนเดิม คือ ไมมีการลดความสูญเสียในการทํางาน และการเรงการทํางานยังเปน
ภาระใหกับผูปฏิบัติงาน เมื่อพิจารณาแลวการทําเชนนั้น ประสิทธิภาพการทํางานไมไดเพิ่มขึ้น
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ภาพที่ 2.1 หลักการในการพัฒนากระบวนงาน
หลักในการปรับปรุงงาน ECRS
หลักการ E C R S เพื่อเริ่มตนกระบวนการปรับปรุงระบบงานได โดยหลักการ
ดังกลาวมีองคประกอบกลาวคือ
E = Eliminate หมายถึง การตัดขั้นตอนการทํางานที่ไมจําเปนในกระบวนการ
ออกไปเปนการตัดทอนหรือยุบสวนที่ไมจําเปนออก ซึ่งนับวาเปนเรื่องที่สําคัญมากในการปรับปรุง
งาน เพราะการทํางานในสิ่งที่ไมจําเปนแลวเปนการสิ้นเปลืองโดยเปลาประโยชนและเปนการ
ทํางานที่สูญเปลาโดยมิไดอะไรตอบแทนเลย
C = Combine หมายถึง การรวมขั้นตอนการทํางานเขาดวยกัน เปนการรวมสวนที่
เหลือหรือสวนที่จําเปนเขาดวยกัน แลวปรับปรุงใหดีขึ้นเมื่อไดตัดสิ่งที่ไมจําเปนออกไปแลวก็ตอง
จัดระบบงานเสียใหม โดยนํางานสวนที่เหลือ สวนที่มีลักษณะงานคลายกัน และสวนที่จําเปนตางๆ
มารวมกัน และปรับปรุงใหดีขึ้น
R = Rearrange หมายถึง การจัดลําดับงานใหมใหเหมาะสมเปนการลําดับขั้นตอน
การทํางานใหมใหกระชับสั้นกวาที่เปนอยูเดิม หรือการสับเปลี่ยนขั้นตอนใหมเพื่อใหการทํางาน
คลองตัวยิ่งขึ้น
S = Simplify หมายถึง เปนการทํางานใหงายหรือปรับปรุงสวนที่จําเปนใหดีขึ้น
โดยในการปฏิบัติงานนั้น มักจะมีงานที่ยุงยากสลับซับซอน มีขั้นตอนมาก ควรทํากระบวนการให
เรียบงายขึ้นทุกคนเขาใจไดงาย หากเปนไปไดใหจัดบริการแบบเบ็ดเสร็จ ประชาชนสามารถติดตอ
ไดในที่เดียวกันหรือสรางอุปกรณชวยใหทํางานไดงายขึ้น
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2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.2.1 รายงานผลการปฏิ บัติ งานสํ าหรั บ กระบวนงานที่ ได รับ รางวั ล คุ ณภาพให บ ริ ก าร
ประชาชน
สํานักงานขนสงเขตพื้นที่ 5 กรมการขนสงทางบก การใหบริการเปลี่ยนแปลง
สาระสําคัญของรถตาม พ.ร.บ. รถยนต พ. ศ. 2522 ณ Drive thru Service เปนการพัฒนางานบริการ
ดวยการนําเทคโนโลยีมาปรับใชเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการติดตอราชการ และลดการใช
พลังงานของประเทศ ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม Drive Thru Service เปนบริการที่รวม
ขั้นตอนการตรวจสภาพรถและการดําเนินการทางทะเบียนไว ณ จุดบริการเดียว โดยหลังจากเจาของ
รถนํารถเขารับการตรวจสภาพแลว สามารถขับรถเขาชองใหบริการเพื่อดําเนินการทางทะเบียน แลว
ขับผานออกไปไดทันที เพียงนําสมุดคูมือจดทะเบียนรถ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ
หลักฐานการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของรถมาแสดงเทานั้น สวนการตรวจสภาพรถยังไดปรับปรุง
ขั้ น ตอนการตรวจสภาพรถให เ จ า ของรถสามารถขั บ รถเข า ยื่ น เอกสารต อ เจ า หน า ที่ ณ จุ ด
ประชาสัมพันธภายในอาคารตรวจสภาพรถโดยไมตองกรอกแบบคําขอ (ระบบ On-line) เพียงลง
ลายมือชื่อรับรองความถูกตองเทานั้น จากนั้นจึงขับรถเขารับการตรวจสภาพและรับเรื่องคืนจากชาง
ผูตรวจไดทันทีโดยใชเวลาเฉลี่ยไมเกิน 10 นาที และใชอัตรากําลังเจาหนาที่เพียง 2 คน สามารถลด
ระยะเวลาไดถึงรอยละ 89 สรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการสูงสุดถึงรอยละ 96.26
สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา กรมการขนสงทางบก การจดทะเบียนรถใหม
(เลื่อนลอจดทะเบียน) ประชาชนผูใชบริการสามารถใชบริการจดทะเบียนรถโดยไมตองลงจากรถ
ไดรับแผนปาย เครื่องหมายการเสียภาษี และใบคูมือจดทะเบียนรถ ภายในเวลา 27 นาที ทําใหเกิด
ความสะดวก สบาย ไมตองจอดรถหลายครั้งเพื่อที่จะมาดําเนินการจดทะเบียนรถภายในอาคาร ไม
ตองเดินตากแดด ตากฝน ชวยใหประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง แมกระทั่งผูพิการ พระภิกษุ คนชรา สตรีมี
ครรภ ก็สามารถขับรถเขามาใชบริการไดโดยไมตองลงจากรถบังเกิดผลที่เปนรูปธรรม ดังจะเห็นได
จากสถิติการจดทะเบียนรถใหม ณ จุดบริการ Drive Thru เดือนละ 1,800 – 2,000 คัน และ
ผูใชบริการมีความพึงพอใจเพิ่มสูงขึ้นอยูในระดับดีมากคือ รอยละ 96.16
สํานักงานขนสงจังหวัดตาก กรมการขนสงทางบก การใหบริการดานทะเบียนรถ
และใบอนุญาตขับรถแบบเคลื่อนที่ ปญหาความไมเพียงพอของอุปกรณการปฏิบัติงานที่จะชวย
อํานวยความสะดวกแกประชาชนและใหประชาชนเขาถึงงานบริการไดงาย ทําใหสํานักงานขนสง
จังหวัดตากนําแนวคิดระบบใหบริการแบบ Single Window Service มาปรับใชในการใหบริการ
ดานทะเบียนรถและใบอนุญาตขับรถแกประชาชนที่อยูตามชนบทหางไกลแบบเคลื่อนที่ไปนอก
ที่ตั้งสํานักงาน และการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวได พรอมกับปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
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สารสนเทศใหสามารถรองรับกับรูปแบบการใหบริการตามแนวคิดขางตน และปรับปรุงระบบงาน
คอมพิวเตอร ใหสามารถใชงานนอกที่ตั้งสํานักงานแบบ Online ไดในลักษณะ e-Service โดยนํา
โปรแกรมการใหบริการ และดาวนโหลดโปรแกรมระบบงานตาง ๆ ของกรมการขนสงทางบก เชน
ระบบงานทะเบียนระบบงานใบอนุญาตขับรถ เปนตน ใหสามารถใชงานบนคอมพิวเตอรโนตบุก
ไดเวลาใหบริการจะเชื่อมโยงขอมูลดวยระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (ADSL) หรืออินเทอรเน็ต
แบบไรสาย (ใช Air card) เพื่อใหบริการในระบบ Single Window Service ไดโดยจัดเปนชุดหนวย
บริการขนสงเคลื่อนที่ขนาดเล็ก พรอมเครื่อง printer 1 ชุด ออกใหบริการในพื้นที่หางไกล และการ
เดินทางไมสะดวก เปนการปรับรูปแบบการใหบริการภาครัฐจากการทํางานเชิงรับเปนการทํางาน
เชิงรุกโดยยึดความสะดวกและความพึงพอใจของประชาชนเปนเปาหมาย สงผลใหการบริการของ
รัฐมีความทันสมัยอีกทั้ง แกไขปญหาดานสถานที่ วัสดุ อุปกรณตาง ๆ ซึ่งเปนทรัพยากรที่มีอยูอยาง
จํากัดใหสามารถใชประโยชนไดอยางคุมคา สามารถใหบริการประชาชน แบบ Door To Door
ไดลดคาใชจายในการเดินทางของประชาชนกอใหเกิดภาพลักษณไหมที่ดีตอการใหบริการของรัฐ
โดยมีระดับความพึงพอใจงานบริการเฉลี่ยรอยละ 98.42
สํานักงานที่ดินกรงุเทพมหานครสาขาบางขุ นเทียนไดมีการกํ าหนดแนวทางการ
ทํางานตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของกรมที่ดิน ในดานผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย
จากการสํารวจขอมูลความตองการของประชาชนเพื่อก อใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนผูมา
ขอรับบริการจากนั้นผูบริหารจึงไดพิจารณาคัดเลือกแนวทางที่จะปรับปรุงลดขั้นตอนและระยะเวลา
ในการรับบริการของประชาชนผูมาขอรับบริการ โดยมีแนวคิดการปรับปรุงกระบวนการชองทาง
การใหบริการ และวิธีการปฏิบัติงานใหมโดยมีการประชุมรวมกันของเจาที่ฝายทะเบียนแตงตั้ง
คณะทํ า งานและมอบหมายให เจ า หน า ที่ ท ะเบี ย นปฏิ บั ติ ง านและจั ด ทํ า บั ญ ชี ค วบคุ ม งานแต ล ะ
ประเภทงานในโครงการปรั บ ปรุ ง วิธี ก ารปฏิ บั ติง านในลั ก ษณะนี้ ทํ า ให สามารถ ลดเวลาการ
ใหบริการแกประชาชนผูรับบริการไดอยางนอย 30 วัน เมื่อผูขอมาดําเนินการตามกําหนดการตาม
ประสงคของผูขอ เพราะทราบวันแนนอนของวันที่เสร็จของกระบวนงาน ทําใหผูขอรับบริการเกิด
ความพึงพอใจไมต่ํากวา 95 % และประหยัดคาใชจายในการมาติดตอกับสํานักงานที่ดินไมเกิน 2
ครั้ง
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
จากการทบทวนเอกสารเกี่ยวกับกรอบแนวคิดและหลักการตางๆ ที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management) แนวคิดการพัฒนาบริการและคุณภาพบริการ
และแนวคิดการลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ พบมีประเด็นสําคัญโดย
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สรุป คือ การใหบริการประชาชนเปนนโยบายที่ทุกรัฐบาลใหความสําคัญ และพยายามผลักดันใหมี
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการให บ ริ ก ารประชาชนให ดี ขึ้ น มาโดยตลอด ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากในสั ง คม
ประชาธิปไตยนั้นการตอบสนองความตองการของประชาชนเปนพันธกิจสําคัญอันดับแรกที่รัฐพึง
กระทํา ยิ่งในชวงปจจุบันเปนกระแสการเรียกรองใหปรับเปลี่ยนสภาพสังคมใหเขาสูความเป น
ประชาธิปไตยที่สมบูรณที่เกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของโลกลวนพุงเปาไปสูจุดหมายเดียวกัน คือ การยึด
ประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen Centered) ดวยแรงกดดันดังกลาวจําเปนที่ภาครัฐตองตอบสนอง
ความต องการและความคาดหวั ง ของประชาชน ซึ่ง ความตองการและความคาดหวั งดั ง กล า ว
เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก จึงจําเปนตองปรับปรุงคุณภาพใหสนองความ
ตองการดังกลาว แตอยางไรก็ตามการดําเนินการเปนสิ่งที่ทําไดไมงายนัก เนื่องจากความตองการ
ของประชาชนมีหลากหลายและซับซอน ยิ่งไปกวานั้นการดําเนินการดังกลาวของภาครัฐตองไดรับ
ความรวมมือจากสวนราชการตางๆ ในการปรับปรุงการบริการใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
การพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนมีเปาหมายที่สําคัญ คือ การปรับปรุงบริการของ
รัฐที่มีประสิทธิภาพตอบสนองความตองการของประชาชน ซึ่งการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ ก็เปนอีกวิธีการหนึ่งที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการของรัฐ เพื่อใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนใหเกิดความอยูดีมีสุขในสังคมจากปญหาการใหบริการ
ประชาชนของภาครัฐที่มีหลายขั้นตอน การพิจารณาลาชา วิธีทํางานที่ไมทันสมัย ใชเอกสาร
หลักฐานจํานวนมาก และไมมีการกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาไวชัดเจน นอกจากนี้ ยังมี
กฎหมาย กฎระเบียบตางๆ ที่สลับซับซอน ไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนและ
ภาคเอกชนไดอยางทันทวงที สงผลใหประโยชนสุขของประชาชนลดลง นอกจากนี้ ปญหาดังกลาว
จะสงผลใหตนทุนและคาใชจายของภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้ น ซึ่งปญหาเรื่องตนทุนและคาใชจายที่
เพิ่มขึ้นนั้น ภาคเอกชนอาจมีการผลักภาระคาใชจายในสวนนี้ใหกับประชาชนอีกทอดหนึ่ง จนใน
ที่สุดอาจกอใหเกิดปญหาและความไมเปนธรรมขึ้นในสังคม ซึ่งไมเปนผลดีตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั ง คมโดยรวมการลดขั้ น ตอนและระยะเวลาการปฏิ บั ติ ร าชการเป น การปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก าร
ปฏิบัติงานที่สําคัญที่สามารถดําเนินการใหบังเกิดผลสําเร็จไดอยางรวดเร็ว มีความคุมคา และเกิด
ประโยชนกับประชาชนโดยตรง ซึ่งการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนดวยวิธีการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ มีเปาหมายที่จะทําใหการบริการของรัฐมีขั้นตอนที่สั้น
และใชเวลาดําเนินการนอยกวาที่เปนอยูในปจจุบันเพื่อใหประชาชนไดรับบริการที่ดีขึ้น
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บทที่ 3
ผลการศึกษา
หลักการและแนวคิดของการใหบริการรับหนังสือเดินทางแบบ ไดรฟ-ทรู (Drive-Thru) ซึ่ง
มุงเนนการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เกิดขึ้นมาจากการมุงเนนและพัฒนาคุณภาพ
การให บ ริ ก ารประชาชนเพื่ อตอบสนองความต องการของประชาชนได ตามเป า หมายของการ
บริ ห ารงานภาครั ฐ ที่ ต อ งการให ป ระชาชนได รั บ การบริ ก ารที่ ส ะดวกรวดเร็ ว ป จ จุ บั น จํ า นวน
ประชาชนที่มาติดตอราชการที่กรมการกงสุลมีจํานวนมากและมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จาก
การตรวจสอบและทําการเก็บขอมูลพบวาประชาชนที่เขามาติดตอ ขอทําหนังสือเดินทางที่กรมการ
กงสุลระหวางเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2555 มีจํานวน 172,040 คน โดยยื่นความประสงคขอรับ
หนังสือเดินทางทางไปรษณีย จํานวน 55,185 คน คิดเปนรอยละ 32 และมีความประสงคขอรับ
หนังสือเดินทางที่กรมการกงสุลจํานวน 118,812 คน คิดเปนรอยละ 68 ของประชาชนที่ยื่นขอ
หนังสือเดินทาง ดังรายละเอียดตารางที่ 3.1- 3.3 ซึ่งจะเห็นไดวาจํานวนประชาชนที่ประสงคขอรับ
หนังสือเดินทางที่กรมการกงสุล มีเปนจํานวนมาก และเมื่อรวมกับประชาชนที่มาขอทําหนังสื อ
เดินทางในแตละวันและประชาชนที่มาติดตอราชการอื่ นๆ ดวยแลวจะมีเปนจํานวนมาก ในขณะที่
ที่จอดรถของกรมการกงสุล มีจํานวนไมเพียงพอ จากสาเหตุนี้เองผูศึกษาไดเล็งเห็นถึง ความไม
สะดวกของประชาชนที่ตองเดินทางเขามาติดตอขอรับหนังสือเดินทางที่กรมการกงสุล ซึ่งมีขั้นตอน
และใชเวลาไมนานแตตองหาเสียเวลาเปนอยางมากในการที่จะตองหาที่จอดรถและลงเดิน ไปชั้น 2
จึงไดนําแนวคิดการใหบริการรับหนังสือเดินทางแบบไดรฟ-ทรู (Drive-Thru) มาใชปรับปรุงบริการ
เพื่อใหการบริการของรัฐมีประสิทธิภาพและประชาชนไดรับประโยชนทั้งการติดตอและการขอรับ
บริการ โดยพัฒนาการใหบริการเปนการบริการเชิงรุก
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ตารางที่ 3.1 สรุปจํานวนประชาชนที่ขอทําหนังสือเดินทาง ขอสงหนังสือเดินทางทางไปรษณีย และ
ขอรับเลมหนังสือเดินทาง ที่กรมการกงสุล ประจําเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน 2555
เดือน/ป
ม.ค. 55
ก.พ. 55
มี.ค. 55
เม.ย. 55
พ.ค. 55
มิ.ย. 55
รวม

ขอทําหนังสือเดินทาง ขอสงทางไปรษณีย ขอรับเลมที่กรม
29,262
9,504
19,758
31,297
9,872
21,425
35,150
11,831
23,319
26,871
7,538
21,290
27,671
9,352
18,319
21,789
7,088
14,701
172,040
55,185
118,812
(รอยละ 32)
(รอยละ 68)
ที่มา : บริษัทจันวาณิชย จํากัด ซึ่งเปนบริษัทผูรับสัมปทานระบบเบ็ดเสร็จ (Outsourcing) ระบบ
หนังสือเดินทาง
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ตารางที่ 3.2 รายงานสรุปยอดผูขอหนังสือเดินทางประจําป 2555

ที่มา : บริษัทจันวาณิชย จํากัด ซึ่งเปนบริษัทผูรับสัมปทานระบบเบ็ดเสร็จ (Outsourcing) ระบบหนังสือเดินทาง
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ตารางที่ 3.2 (ตอ) รายงานสรุปยอดผูขอหนังสือเดินทางประจําป 2555

ที่มา : บริษัทจันวาณิชย จํากัด ซึ่งเปนบริษัทผูรับสัมปทานระบบเบ็ดเสร็จ (Outsourcing) ระบบหนังสือเดินทาง
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ตารางที่ 3.3 รายงานสรุปหนังสือเดินทางสงไปรษณีย

ที่มา : บริษัทจันวาณิชย จํากัด ซึ่งเปนบริษัทผูรับสัมปทานระบบเบ็ ดเสร็จ (Outsourcing) ระบบหนังสือ
เดินทาง
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3.2 กระบวนการรับหนังสือเดินทางที่กรมการกงสุล (รูปแบบปจจุบัน) มีขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ขับรถเขามาที่กรมการกงสุล
2. หาที่จอดรถภายกรมการกงสุล
3. เดินไปยังฝายจายเลมหนังสือเดินทางบริเวณชั้น 2 ของกรมการกงสุล
4. ยื่นใบรับเลมใหกับเจาหนาที่ เพื่อสแกนบารโคดและรับบัตรคิว
5. เจาหนาที่คนหาหนังสือเดินทาง ตรวจสอบขอมูลในไมโครชิฟ สแกนบัตรประชาชน
เก็บลายนิ้วชี้ซาย-ขวา ถายรูป
6. เดินกลับไปที่จอดรถ
7. ขับรถออกจากกรมการกงสุล
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กระบวนการการรับหนังสือเดินทางที่กรมการกงสุล (รูปแบบปจจุบัน)

ขับรถเขา
มาที่กรม

หาที่จอดรถ
(5-20 นาที)

เดินไป
ฝายจายเลมชั้น2
(5 นาที)

ยื่นใบรับเลม
- สแกนบาร
โคด กดบัตรคิว
(1 นาที)

รับหนังสือเดินทาง
- ตรวจขอมูลในชิป
- สแกนเอกสาร
- สแกนนิ้วชี้ซายขวา
- ถายรูป
(2 นาที ไมนับเวลา
รอคิว)

รวมระยะเวลาในการใชบริการ 17-32 นาที

เดินกลับ
ที่จอดรถ
(4 นาที)

ขับรถออก
จากกรม
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3.3 ปญหาของประชาชนที่ขับรถยนตมารับหนังสือเดินทางที่กรมการกงสุล (รูปแบบปจจุบัน)
จากการศึกษากระบวนการใหบริการรับหนังสือเดินทางที่กรมการกงสุล (รูปแบบปจจุบัน)
ซึ่งมีทั้งมาโดยรถยนตสวนบุคคลและรถสาธารณะเพื่อรับเลมของตนเอง และรับเลมแทนผูอื่น พบวา
มีปญหาและขั้นตอนบางประการที่ไมจําเปน ดังนี้
1. ปญหาที่จอดรถ เนื่องจากความไมสะดวกในเรื่องของสถานที่จอดรถซึ่งมีจํานวนจํากัด
ไมเพียงพอตอการใหบริการโดยเฉพาะจะมีประชาชนมาทําหนังสือเดินทางเปนจํานวนมากในชวง
ปดเทอม วันแรกของวันทํางานหลังวันหยุดยาวติดตอกัน วันหยุดแรงงาน วันหยุดครู วันหยุดครึ่งป
ธนาคาร ทําใหเกิดความลาชาเสียเวลาในการหาที่จอดรถภายในกรมการกงสุลตั้งแต 5-20 นาที หรือ
นานกวานี้
2. ผู รองจะตองเดิ นจากที่จอดรถใตอาคาร รอบอาคาร หรือลานจอดรถดานนอกอาคาร
ทามกลางอากาศรอนหรือสายฝน โดยใชเวลาในการเดินไปยังฝายจายเลมบริเวณชั้น 2 กรมการ
กงสุล ประมาณ 5 นาที และเดินกลับที่รถอีก 4นาที ซึ่งทําใหเพิ่มระยะเวลาในการใหบริการ
3. ขั้นตอนการรับหนังสือเดินทางของตนเองเปนเชนเดียวกับรับแทนผูอื่นโดยไมจําเปน
เชน การสแกนบัตรประจําตัวประชาชน การถา ยรูป เนื่องจากมารับดวยตนเองและมีการสแกน
ลายนิ้วมือชี้ทั้งซายและขวาเพื่อเปนหลักฐานมารับเลมแลว
4. เจาหนาที่ฝายจายของกองหนังสือเดินทางจะตองตรวจสอบความถูกตอง (QC) ของ
ขอมูลในเลมใหตรงกับคํารองของผูรองโดยวางปกดานหลังที่มีไมโครชิฟลงบนเครื่องอานขอมูล
ซึ่งที่ถูกตองทางบริษัท Outsourcing ควรจะตอง QC ใหเรียบรอยกอนสงมอบเลมใหฝายจายเลม
หนังสือเดินทาง ซึ่งทําใหผูรองเสียเวลาแมไมนานประมาณ 20 วินาที แตก็เกิดระยะเวลารอคอย
สะสมได
3.4 กระบวนการรับหนังสือเดินทางแบบ ไดรฟ-ทรู (รูปแบบใหม)
การรับหนังสือเดินทางแบบไดรฟ-ทรู (Drive Thru) เกิดจากแนวคิดการจัดการภาครัฐแนว
ใหม ซึ่งนับไดวาเปนนวัตกรรมทางการบริหารอยางหนึ่งที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร) ซึ่งเปนหนวยงานหลักที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 ใหดําเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบราชการ จึงไดนําแนวคิดดังกลาวมา
ประยุกตใชเปนหลักคิด หลักปฏิบัติ โดยวางเปาประสงคหลักของการพัฒนาระบบราชการไทยไว 4
ประการ คือ (1) พัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนที่ดีขึ้น (2) ปรับบทบาทภารกิจและขนาดให
มีความเหมาะสม (3) ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทํางานใหอยูในระดับสูงและ
เทียบเทาเกณฑสากล และ (4) ตอบสนองตอการบริหารปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้
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เพื่อใหการดําเนินงานพัฒนาระบบราชการไทยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง นําแนวคิดของ
การพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชน โดยการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่
เกินจําเปน พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได
กําหนดแนวทางใหสวนราชการตองปฏิบัติราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน และแนวทาง
การปฏิบัติราชการหนึ่งที่มีผลอันสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนใหมีความ
สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น คือ การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการที่เกินจําเปนโดยนําเทคนิค ECRS
มาใชในการออกแบบกระบวนการใหบริการรับหนังสือเดินทางแบบไดรฟ-ทรู (Drive-Thru) โดย
พิจารณาปรับลดขั้นตอนที่ไมเพิ่มคุณคาใหแกงาน และหากมีขั้นตอนเหลานี้มากเกินไป ก็จะทํา
ประชาชนเสียเวลาในการติดตอราชการมากขึ้น รายละเอียดของ ECRS ประกอบดวยการกําจัด (E)
ทําไดโดยการบงชี้ขั้นตอนที่ไมจําเปนโดยกําจัดขั้นตอนที่ไมจําเปนออกซึ่งวิธีนี้มีประสิทธิผลสูงสุด
ในการปรับปรุงงานการผสมผสาน (C) ทําไดโดยการผสมผสานองคประกอบ ของงานหลาย
ประการเขาดวยกัน ซึ่งอาจชวยลดขั้นตอนของงานบางสวนลงได (R) การโยกยายสับเปลี่ยนลําดับ
ขององคประกอบของงานอาจสรางโอกาสกําจัดงานบางสวนหรือโอกาสการผสมผสานใหมได
การทําใหงายขึ้น (S) เมื่อพิจารณาถึงการกําจัด การผสมผสาน และการจัดลําดับใหมอยางรอบคอบ
แลว ควรพยายามจัดการองคประกอบของงานสวนที่เหลืออยูใหเปนงานที่งายที่สุดเทาที่จะทําได
นอกจากหลักการ ECRS แลว ยังมีการใชเครื่องมืออื่นเขาชวยเพิ่มเติมไดแก การนําเทคโนโลยี
ทางดานเครือขายคอมพิวเตอรเขามาชวยทําใหการสูญเปลาทางดานเวลาลดลง ซึ่งกระบวนการรับ
หนังสือเดินทางแบบ ไดรฟ-ทรู (รูปแบบใหม) มีขั้นตอนดังตอไปนี้
3.4.1 ประชาชนขับรถเขามาในกรมการกงสุล
3.4.2 ขับรถไปจุดยื่นใบนัดรับเลมดานหลังอาคารโดยไมตองเสียเวลาหาที่จอด ไมตองลง
จากรถเดินไปฝายจายเลมชั้น 2 เมื่อเจาหนาที่สแกนบารโคดใบนัดรับเลมเรียบรอยแลวก็คืนใบนัด
ใหผูรอง โดยขอมูลจะไปปรากฏที่จุดจายเลมถัดไปเพื่อใหเจาหนาที่หยิบเลมเตรียมไวจาย
3.4.3 ขับไปจุดจายเลมแลวใหเจาของเลมวางนิ้วชี้ขวาบนเครื่องสแกน ก็จะปรากฏขอมูล
บนจอมอนิเตอรเพราะมีขอมูลของผูรับเลมของตนเองในฐานเก็บขอมูลอยูแลวในวันมาทําหนังสือ
เดินทาง เมื่อตรวจสอบขอมูลในมอนิเตอรตรงกับเลมหนังสือเดินทางแลวก็จายเลมได โดยไมตอง
แสดงบัตรประชาชน สแกนบัตรประชาชน หรือถายรูปผูรับเล มเพื่อเก็บเปนหลักฐานอีก เนื่องจาก
ลายนิ้วมือไมสามารถปลอมแปลงไดแมจะเปนพี่นองฝาแฝดก็ตาม
3.4.4 ขับรถออกจากกรมการกงสุล
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กระบวนการรับเลมหนังสือเดินทางแบบ ไดรฟ -ทรู (Drive-Thru)

ขับรถเขา
มาที่กรม

-จุดยื่นใบรับเลม
(สแกนบารโคด)

- จุดรับเลมหนังสือ
เดินทาง
(สแกนนิ้วชี้ขวา)

รวมระยะเวลาในการใหบริการ 1 นาที

ขับรถออก
จากกรม
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3.5 สรุปขั้นตอนการรับเลมหนังสือเดินทางแบบ ไดรฟ-ทรู (Drive-Thru)
ประชาชนที่มาทําหนังสือเดินทางจะตองแสดงความจํานงขอใชบริการรับหนังสือเดินทาง
แบบไดรฟ-ทรู ตอเจาหนาที่ในวันที่มาทําหนังสือเดินทางหลังจากการเก็บขอมูลชีวภาพเรียบรอย
แลว เชนเดียวกับผูที่ตองการใหสงทางไปรษณียหรือตองการรับเลมที่ฝายจายเลมชั้น 2 แบบเดิม
และเจาหนาที่จะออกบัตรใบรับเลมหนังสือเดินทาง แบบ ไดรฟ-ทรู ซึ่งมีขอแนะขั้นตอนและจุดรับ
เลมหนังสือเดินทางแบบไดรฟ -ทรู ดานหลังใบรับเลมใหอานกอนมารับ จากนั้นในวันมารับ เลม
หนังสือเดินทาง ใหผูรองขับรถตามเสนทางที่กําหนดไป จุดที่ 1 เพื่อสแกนใบรับเลม ซึ่งขอมูลก็จะ
ไปปรากฏที่จุดที่ 2 จากนั้นขับรถไป จุดที่ 2 เพื่อรับหนังสือเดินทาง ซึ่งเปนอันสิ้นสุดกระบวนการ
รับหนังสือเดินทางโดยใชเวลาไมเกิน 1 นาที กอนขับรถออกจากกรมฯ ตรงประตูทางออกกรม
สอบสวนคดีพิเศษ โดยไมตองลงจากรถ ไมตองหาที่จอดรถ ลดระยะเวลาในการติดตอราชการ
ใหกับประชาชนและอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนเปนอยางมาก
3.6 ขอบเขตการใหบริการและขอพึงระวัง
อยางไรก็ตาม การใหบริการรับหนังสือเดินทางแบบ ไดรฟ -ทรู ในชวงแรกควรมีขอบเขต
และขอพึงระวัง ดังนี้
3.6.1 ใหบริการแกประชาชนที่มารับเลมหนังสือเดินทางของตนเองหรือแทน
บุคคลในครอบครัวและ/หรือบุคคลอื่นไดโดยตองแจงความจํานงใหเจาหนาที่ในวันมาทําหนังสือ
เดินทางซึ่งเจาหนาที่ไดบันทึกขอมูลไวเรียบรอยแลวรวมทั้งระบุไวในใบรับเลมดวย
3.6.2 ตองมีการสํารองไฟฟาในฝายจายเลมหนังสือเดินทางแบบไดรฟ -ทรู มิฉะนั้น
หากไฟฟาดับจะทําใหการจราจรในกรมการกงสุลติดขัด
3.6.3 ในกรณีที่มีปญหาในการจายเลม เชน ไมสามารถสแกนลายนิ้วมือได ใบรับ
หนังสือเดินทางหาย เจาของเลมที่มอบอํานาจเปลี่ยนใจมารับเลมดวยตนเอง ฯลฯ ก็ใหผูรองขับรถ
เขาไปจอดที่ลานจอดรถแลวเดินมาติดตอชองขัดของดานซาย/ดานหลัง ของฝายจายเลมหนังสือ
เดินทางแบบ ไดรฟ-ทรู
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บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
จากการเปรียบเทียบการรับหนังสือเดินทางที่กรมการกงสุล (รูปแบบปจจุบัน) กับ
การรับเลมหนังสือเดินทางแบบ ไดรฟ-ทรู Drive-Thru (รูปแบบใหม ) จะเห็นไดวาขั้นตอนการ
ใหบริการลดลงเปนอยางมากเนื่องจากประชาชนไมตองวนหาที่จอดรถซึ่งมีที่จอดรถในกรมการ
กงสุลมีจํานวนไมเพียงพอกับผูใชบริการนับวาเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนที่ไดผล
อยางเปนรูปธรรมไมตองแสดงบัตรประชาชนไมตองแสกนบัตรประชาชน ไมตองแสกนลายนิ้วมือ
และไมตองถายรูป เนื่องจากขั้นตอนที่กลาวมากองหนังสือเดินทางไดทําการเก็บขอมูลทางชีวภาพ
เหลานี้ไวเรียบรอยแลวในวันที่ประชาชนผูใชบริการยื่นขอหนังสือเดินทาง รวมถึงประชาชนผูมาใช
บริการ นอกจากนี้ ยังเปนการปรับรูปแบบการใหบริการภาครัฐจากการทํางานเชิงรับเปนการทํางาน
เชิงรุกโดยยึดความสะดวกและความพึงพอใจของประชาชนเปนเปาหมาย ซึ่งภารกิจของกรมการ
กงสุ ล ที่พ ยายามพั ฒนาการให บ ริ ก ารประชาชนอย า งต อเนื่ อง ดั ง นั้ นจึ ง มี ค วามจํ าเป นอยา งยิ่ ง ที่
จะตองพัฒนาคุณภาพการใหบริการของกรมใหมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการ
ของประชาชนไดอยางรวดเร็ว การให บริการรับหนังสือเดินทางแบบไดรฟ – ทรู จึงเปนการ
ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถดําเนินการใหบังเกิดผลสําเร็จไดอยางรวดเร็ว มีความคุมคา
และเกิดประโยชนกับประชาชนผูรับบริการโดยตรง ซึ่งการให บริการรับหนังสือเดินทางแบบไดรฟ
– ทรู เปนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการใหบริการรวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการโดยมีเปาหมายที่จะทําใหการบริการของรัฐมีขั้นตอนที่สั้นลง และใชเวลาดําเนินการ
นอยกวาที่เปนอยูในปจจุบันเพื่อใหประชาชนผูใชบริ การไดรับบริการที่ดีขึ้น จึง ควรปรับปรุงการ
บริ ก ารอย า งต อ เนื่ อง เพื่ อให ส ามารถตอบสนองความต อ งการของประชาชนได อ ย า งรวดเร็ ว
ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของกรมการกงสุลมากขึ้น
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เปรียบเทียบการรับหนังสือเดินทางที่กรมการกงสุล (รูปแบบปจจุบัน) กับการรับเลมหนังสือเดินทางแบบ ไดรฟ -ทรู (Drive-Thru)

ขับรถเขา
มาที่กรม

หาที่จอด
รถ
(5-20
นาที)

เดินไป
ฝายจายเลม
ชั้น 2
(5 นาที)

ยื่นใบรับเลม
- สแกนบาร
โคดกดบัตรคิว
(1 นาที)

รับเลม
- ตรวจขอมูลในชิป
- สแกนเอกสาร
- สแกนนิ้วชี้ซาย
ขวา
- ถายรูป
(2 นาที)

เดินกลับ
ที่จอดรถ
(4 นาที)

ขับรถ
ออก
จากกรม

รวมระยะเวลาในการใชบริการ 17-32 นาที
ขับรถ
เขามาที่
กรม

ยื่นใบรับเลม
ไดรฟ-ทรู
- สแกนบารโคด

รับเลมไดรฟ-ทรู
- สแกนนิ้วชี้ขวา

รวมระยะเวลาในการใชบริการ 1 นาที

ขับรถออก
จากกรม
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4.2 ขอเสนอแนะ
การพัฒนาและปรับ ปรุงการใหบริการมีความหลากหลาย สะดวก รวดเร็ว และสามารถ
ปรับตัวใหทันตอเหตุการณ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน และมุงไปสูการยกระดับ
คุณภาพการใหบริการนั้น จําเปนตองมีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกแกประชาชนผูรับบริการ ดังนี้
4.2.1 ดานเจาหนาที่ผูใหบริการรับหนังสือเดินทางแบบไดรฟ-ทรู
เจาหนาที่ผูใหบริการเปนสวนสําคัญตอคุณภาพของการบริการ ดังนั้นหนวยงานจึง
ควรใหความสําคัญในการบริหารบุคลากรใหเหมาะสม โดยจัดสรรเจาหนาที่จากฝายจายเลมหนังสือ
เดินทางปจจุบันซึ่งมีความชํานาญงาน จํานวน 8 คน เพื่อทําหนาที่ ดังนี้
1) ทําหนาที่สแกนบารโคดใบรับหนังสือเดินทาง จํานวน 1 คน
2) ทําหนาที่จายเลมหนังสือเดินทาง 2 คน โดยประจําตรงชองจาย 2 ชองๆ ละ 1
คน
3) ทําหนาที่คนหาเลม จํานวน 2 คน
4) ทําหนาที่จายเลมตรงชองจายดานขางกรณีที่มีปญหาติดขัด โดยสลับหนาที่กับ
เจาหนาที่สแกนบารโคด
4.2.2 ดานสถานที่ตั้งฝายจายเลมหนังสือเดินทางแบบไดรฟ-ทรู และงบประมาณ
การจัดใหสถานที่จายเลมใหเหมาะสม เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะชวยให
ผูร ับบริการไดรับความสะดวกสบาย มีหลักในการดําเนินการดังนี้
สถานที่ตั้ง
ที่ ตั้ง ฝ า ยจ า ยเล ม หนั ง สื อเดิ นทางแบบไดรฟ -ทรู ควรตั้ ง บริ เ วณริ ม ถนนด า นหลั ง
อาคารกรมการกงสุล โดยสรางเปนอาคารชั้นเดียวครึ่งตึกครึ่งกระจก 2 หลัง
หลังที่ 1 ขนาด 4 X 4 เมตร ใชเปนจุดสแกนบารโคด ใบรับหนังสือเดินทาง
หลังที่ 2 ขนาด 4 X 15 เมตร ใชเปนจุดจอดรถรับหนังสือเดินทาง 2 ชอง ความกวาง
ชองละ 6 เมตร โดยมีเคานเตอรวางเลมหนังสือเดินทางอยูระหวางกลาง กวาง 3 เมตร
ประมาณการคากอสราง
จากราคาประเมินคากอสรางอาคาร พ.ศ. 2554 กําหนดโดยสมาคมผูประเมินคา
ทรัพยสินแหงประเทศไทย ไดประเมินราคาคากอสรางอาคารพาณิชยชั้นเดียว ไวที่ตารางเมตรละ
7,200 บาท
ดังนั้น อาคารหลังที่หนึ่ง 4 x 4 = 16 ตารางเมตร อาคารหลังที่สอง ขนาด 4 X 15 =
60 ตารางเมตร รวม 76 ตารางเมตร รวมราคาคากอสรางอาคารทั้งสองหลัง 574,200 บาท โดยใชเงิน
งบประมาณจากคาใชจายในการดําเนินงานการกงสุล (10%)
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ตารางที่ 4.1 ราคาประเมินคากอสรางอาคาร พ.ศ. 2554 กําหนดโดยสมาคมผูประเมินคาทรัพยสิน
แหงประเทศไทย

ที่มา: สมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย
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4.2.3 การจัดการจราจรในกรมการกงสุล
ปจจุบันรถทุกคันที่เขามาในกรมการกงสุลจะตองเขาทางประตู หนาดานซายของอาคาร
โดยที่จอดรถหลักของประชาชนจะเปนลานจอดรถดานนอกทางดานขวาของอาคารซึ่งจอดได
ประมาณ 100 คัน รถที่มาติดตอราชการจึงตองวิ่งออมดานหลังอาคารหรือวิ่งตัดผานใตอาคารซึ่งมี
หลายชองเพื่อไปลานจอดรถดานขวาของอาคาร สวนประตูทางออกมี 2 ทาง คือทางประตูหนา
ดานขวาของอาคารและประตูขางทางดานกรมสอบสวนคดีพิเศษ ดังแผนผังทางเดินรถของ
ประชาชนที่มาติดตอราชการที่กรมการกงสุล 3.1
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ภาพที่ 4.1 แผนผังทางเดินรถของประชาชนที่มาติดตอราชการที่กรมการกงสุล
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โดยที่ไดกําหนดที่ตั้งของฝายจายเลมหนังสื อเดินทางแบบไดรฟ-ทรู ไวดานหลังของ
อาคาร จึ ง ควรกํ า หนดให เส นทางเดิ น รถด า นหลั ง อาคารเป นทางเดิ น รถเฉพาะผู ม ารั บ หนั ง สื อ
เดินทางแบบไดรฟ -ทรู เพื่อที่รถที่รับเลมแลวจะไดขับตรงออกจากกรมการกงสุลไปทางประตูขาง
ดานกรมสอบสวนคดีพิเศษ สวนรถที่มาติดตอราชการอื่นก็ขับ ตัดผานใตอาคารตรงไปลานจอดรถ
ดานนอกโดยไมปะปนกัน ก็จะลดความหนาแนนของการจราจรและเพิ่มที่จอดรถจากรถที่มารับเลม
ซึ่งไมตองจอดดวย ดังแผนผังทางเดินทางของประชาชนที่มารับหนังสือเดินทางแบบไดรฟ -ทรู 3.2
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ภาพที่ 4.2 แผนผังทางเดินรถประชาชนที่มารับเลมหนังสือเดินทางแบบ ไดรฟ-ทรู (Drive-Thru)
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4.2.4 ดานการประชาสัมพันธ
การจัดทําแผนประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรขาวสารเพื่อใหประชาชนรับทราบอยาง
ทั่วถึง
แนวทางการปฏิบัติ
จัดทําขาว ภาพขาวตาง ๆ สงใหสื่ อโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ เผยแพร แลวเชิญ
สื่อมวลชนมารวมงานแถลงขาว
จัดทําเว็บไซต มีการประชาสัมพันธผานทางเว็บไซต เพื่อใหประชาชนไดรับทราบ
ขอมูล
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บรรณานุกรม
หนังสือ
จรั ส สุ ว รรณเวลา.การตรวจสอบผลการดํ า เนิ น งานกลยุ ท ธ ใ นการปรั บ ปรุ ง บริ ก ารภาครั ฐ
คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ. กรุงเทพฯ: ฟอรแมทพริ๊นติ้ง จํากัด, 2539.
ทศพร ศิริสัมพันธ. การพัฒนาระบบราชการไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2547.
วีระพงษ เฉลิมจิระรัตน. คุณภาพในงานบริการ.สมาคมสงเสริมเทคโนโลยีไทย–ญี่ปุน. กรุงเทพฯ:
ดวงกมลการพิมพ, 2539.
อื่นๆ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ. คูมือ การพัฒนาคุณภาพการใหบริการ เพื่อสรางความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ . กรุงเทพ : กลุมพัฒนาระบบบริหาร, มปป.
กรมสวัส ดิ ก ารและคุ มครองแรงงาน. รายงานการลดขั้ นตอนและระยะเวลาการปฏิ บั ติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2546-2550
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย
(พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550). กรุงเทพ : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. รางวัลคุณภาพใหบริการประชาชน ประจําป พ.ศ.
2553 (Best Practices) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2553
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ประวัติผูเขียน
นายทรงวิทย นิภาสุวรรณ
การศึกษา
การรับราชการ
2524
2528
2532
2535
2539
2542
2546
2549
2551
2552

รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2521

- นายเวร ชั้น 1 (เจาหนาที่การทูต 3) กรมพิธีการทูต
- เลขานุการตรี (เจาหนาที่การทูต 4) สถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจดดาห
- เจาหนาที่การทูต 5 กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
- เลขานุการเอก (เจาหนาที่การทูต 6) สถานกงสุลใหญ ณ นครนิวยอรก
- หัวหนาฝายตรวจสอบประวัติ (เจาหนาที่การทูต 6) กองหนังสือเดินทาง
- เลขานุการเอก (เจาหนาที่การทูต 6) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี
- อุปทูต (เจาหนาที่การทูต 7) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา
- ที่ปรึกษา (เจาหนาที่การทูต 7) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา
- เลขานุการกรม กรมการกงสุล (เจาหนาที่การทูต 7)
- ขาราชการพลเรือนดีเดนประจําป พ.ศ. 2551
- เลขานุการกรม กรมการกงสุล (อํานวยการ ตน)

ตําแหนงปจจุบัน
2554 - ปจจุบัน - อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก

