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“

นโยบายภาครัฐสูการขับเคลื่อน
การอำนวยความสะดวก
เพื่อประชาชน

”

๑

จากสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่ซับซอน ประกอบกับความคาดหวังของประชาชนที่สูงขึ้น
สงผลใหภาครัฐตองเรงปรับตัวเพื่อ “พลิกโฉมการใหบริการภาครัฐสูมิติใหม” ที่มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงรูปแบบการใหบริการเพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองตอความตองการของประชาชน
และภาคเอกชนในการติดตอราชการดวยความโปรงใส สะดวก และรวดเร็ว รัฐบาลจึงไดผลักดันใหมี
การตราพระราชบัญญัตกิ ารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ขึ้นใชบังคับ เพื่อใหการติดตอกับทางราชการมีการบริการที่รวดเร็ว ประชาชนไดรับความสะดวก
และมีคา ใชจา ยทีล่ ดลง รวมทัง้ มีความโปรงใสและเปนธรรมตามจุดมุง หมายทีไ่ ดกาํ หนดไวดงั กลาว
ตลอดระยะเวลา ๔ ปทผี่ า นมา นับตัง้ แตวนั ทีพ่ ระราชบัญญัตฯิ มีผลบังคับใชเมือ่ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม
๒๕๕๘ เปนตนไป ทําใหหนวยงานของรัฐดําเนินการปรับปรุงคูม อื สําหรับประชาชนใหมมี าตรฐานเดียวกัน
โดยสามารถปรับลดจํานวนคูมือจากเดิม ๗๐๐,๐๐๐ กวาคูมือ เหลือเพียง ๒๐๐,๐๐๐ กวาคูมือ
ลดรายการเอกสารทีเ่ รียกจากประชาชนโดยไมจาํ เปนลงกวา ๑,๐๐๐ รายการ ลดขัน้ ตอนการใหบริการ
ประชาชนลงไดรอยละ ๓๐ - ๕๐ และลดระยะเวลาการดําเนินงานโดยเฉลี่ยไดประมาณรอยละ ๔๒
ครอบคลุมกวา ๕๐๐ ใบอนุญาต นอกจากนี้ กรมการปกครองรวมกับกรมการกงสุลยังไดพัฒนาระบบ
โปรแกรมการคัดและรับรองสําเนาขอมูลรายการทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน (Single Sign-on)
ที่สามารถสั่งพิมพออกมาเปนสองภาษา (ภาษาไทยควบคูกับภาษาอังกฤษ) จํานวน ๑๒ ประเภท
โดยสถิตกิ ารขอรับบริการในระยะเวลา ๘ เดือน มีประชาชนมาขอรับบริการคัดรับรองเอกสารทะเบียนบาน
และบัตรประจําตัวประชาชนมากทีส่ ดุ เปนจํานวนกวา ๕๐,๐๐๐ ฉบับ ซึง่ หากประเมินเปนคาใชจา ยแลว
จะชวยลดคาใชจายในการแปลเอกสารของประชาชนไดมากกวา ๒๐ ลานบาท๒
จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในงานสัมมนาเผยแพรผลการพัฒนาแนวทางการใหบริการภาครัฐ
เรือ่ ง “๔ ป กฎหมายอํานวยความสะดวก สูบ ริการภาครัฐไทยในยุคดิจทิ ลั ” เมือ่ วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ นาฬกา
ณ หองบอลรูม A - C โรงแรม อมารี วอเตอรเกท กรุงเทพมหานคร.
๒
สรุปความจากวีดิทัศนและขอมูลเกี่ยวกับผลการพัฒนาการใหบริการภาครัฐที่มีการเผยแพรภายในงานสัมมนาฯ.
๑
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ในระยะตอไปจะเปนการพลิกโฉมการใหบริการภาครัฐ โดยเปลีย่ นรูปแบบการจัดทําเอกสาร
จากรูปแบบกระดาษไปสูขอมูลดิจิทัลที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยสงตรงถึงประชาชนผาน
สมารทโฟน หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ ซึ่งจะทําใหประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็ว
ลดภาระคาใชจา ยในการใชบริการจากภาครัฐ และยังสามารถตรวจสอบขอมูลยอนกลับในภายหลังได
รวมทัง้ ทําใหภาครัฐเชือ่ มโยงแลกเปลีย่ นขอมูลเพือ่ การใหบริการแบบ e-Service ไดอยางเต็มรูปแบบ
อันจะนําไปสูการเปน “รัฐบาลดิจิทัล” ไดอยางแทจริง ซึ่งจะไดรวมมือกับหนวยงานของรัฐกวา
๒๐ หนวยงาน ดําเนินการนํารองพัฒนาการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการโดยเฉพาะทีเ่ กีย่ วของ
กับชีวิตประจําวันและการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจผานระบบดิจิทัลใน ๕ ประเภท
เอกสาร ไดแก ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (e-Certificate) บัตรที่ออกใหประชาชน (e-Card) ใบรับหรือ
ใบกํากับภาษีอเิ ล็กทรอนิกส (e-Receipt หรือ e-Tax Invoice) ใบรับรองแพทย (e-Medical Certificate)
และใบมอบอํานาจ (e-Proxy)๓ ตอไป

เพิ่งอาง.

๓
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ดังนัน้ เพือ่ เปนการเผยแพรและประชาสัมพันธใหทกุ ภาคสวนทีเ่ กีย่ วของไดมคี วามรู ความเขาใจ
ในนโยบายและทิศทางการใหบริการภาครัฐ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน
ก.พ.ร.) จึงไดจัดใหมีงานสัมมนาเผยแพรผลการพัฒนาแนวทางการใหบริการภาครัฐ ในหัวขอเรื่อง
“๔ ป กฎหมายอํานวยความสะดวก สูบริการภาครัฐไทยในยุคดิจิทัล” ขึ้น เมื่อวันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม
๒๕๖๒ ที่ผานมา ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
ไดเปนประธานเปดงานและปาฐกถาในหัวขอ “นโยบายภาครัฐสูก ารขับเคลือ่ นการอํานวยความสะดวก
เพื่อประชาชน” จากนั้นมีการเสวนาในหัวขอ “สะทอนมุมมองภาครัฐ - เอกชนสูบริการภาครัฐในโลก
ยุคดิจิทัล” โดย นายปกรณ นิลประพันธ เลขาธิการ ก.พ.ร. วาที่รอยเอก จิตร ศิรธรานนท รองประธาน
กรรมการหอการคาไทย นางพรรณแข นันทวิสัย รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานบริหารธุรกรรม
ทางการเงิน ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) และนายมานะ นิมติ รมงคล เลขาธิการ
องคกรตอตานคอรรัปชัน (ประเทศไทย) ทั้งนี้ ภายในงานไดมีการจัดนิทรรศการเพื่อนําเสนอผลงาน
และใหคําปรึกษาหนวยงานเกี่ยวกับการพัฒนาเอกสารดิจิทัล (e-document) รวมทั้งการแถลงขาว
เรื่อง “บริการภาครัฐฉับไว ไดดวยมาตรฐานเอกสารราชการแบบดิจิทัล” โดยนางอารียพันธ เจริญสุข
รองเลขาธิการ ก.พ.ร. นายสรณันท จิวะสุรัตน รองผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตดา) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนางไอรดา
เหลืองวิไล รองผูอ าํ นวยการ รักษาการผูอ าํ นวยการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั (องคการมหาชน) (DGA)
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สําหรับการแสดงปาฐกถา ในหัวขอเรือ่ ง “นโยบายภาครัฐสูก ารขับเคลือ่ นการอํานวยความสะดวก
เพือ่ ประชาชน” โดย ศาสตราจารยกติ ติคณ
ุ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นัน้ มีสาระสําคัญ
สรุปได ดังนี้
ศาสตราจารยกติ ติคณ
ุ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ไดแสดงปาฐกถาวา หากจะถามวา
ในบรรดากฎหมายทั้งหมดที่รัฐบาลในสมัยพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรี ไดเสนอ
ตอสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติเพือ่ พิจารณา กฎหมายฉบับใดทีเ่ ห็นวามีความคุม คาหรือเปนทีพ่ งึ พอใจมากทีส่ ดุ
เห็นวามี ๒ - ๓ ฉบับ ซึ่งหนึ่งในหลายฉบับ
ดั ง กล า วก็ คื อ “พระราชบั ญ ญั ติ ก ารอํ า นวย
ความสะดวกในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘” หรือมีชื่อเรียกเปน
ภาษาอังกฤษวา “Licensing Facilitation
Act, B.E. 2558 (2015)” โดยกฎหมายฉบับนี้
แมจะไมทําใหระบบราชการดีขึ้นอยางชัดเจน
เต็มรอยเปอรเซ็นต แตกเ็ ปนกฎหมายทีก่ อ ใหเกิด
การเปลีย่ นแปลงการปฏิบตั ริ าชการไปในทิศทาง
ที่จะไมถดถอยหรือแยลงไปกวาเดิม ซึ่งหากยอนกลับไปพิ
ไ จารณาถึง “สภาพปญหาและอุปสรรค
ของการติดตอกับทางราชการ” อันเปนสาเหตุหรือที่มาของการตรากฎหมายฉบับนี้แลว จะพบวา
มีปญ
 หาและอุปสรรคซึง่ สรางภาระใหแกประชาชนใน “หลายประการ” จนเกิดเปนคําเรียกภาษาอังกฤษ
วา “Many Problems” ดังนี้
(๑) “Many Documents” คือ ตองใชเอกสารหรือหลักฐานเปนจํานวนมาก
(๒) “Many Offices” คือ ตองไปหลายแหงหรือติดตอหลายหนวยงาน
(๓) “Many Times” คือ ตองไปหลายครั้งหรือตองเสียเวลา
(๔) “Many Expenses” คือ ตองสิ้นเปลืองหรือมีคาใชจายจํานวนมาก ทั้งคาใชจาย
ตามกฎหมาย อาทิ คาธรรมเนียมการขออนุญาต ขออนุมัติ จดทะเบียน หรือขึ้นทะเบียนในอัตราตาง ๆ
และคาใชจายนอกกฎหมาย อาทิ คาใชจายในการเดินทาง เชน คานํ้ามันรถ คาแท็กซี่หรือคารถโดยสาร
รวมถึงสินบนที่ตองจายเพื่อแลกกับบริการที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น
ทั้งนี้ สภาพปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นดังกลาวมิไดมีสาเหตุโดยตรงมาจากการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาทีแ่ ตเพียงฝายเดียว แตเปนเรือ่ งของกฎ ระเบียบ กติกา หรือขัน้ ตอนตามกฎหมายทีไ่ ดกาํ หนดไว
เชน “การทําหนังสือเดินทางหรือพาสปอรต (Passport)” เมื่อประมาณ ๑๐ ปที่ผานมา กฎหมาย
กําหนดใหตองเดินทางไปติดตอที่กระทรวงการตางประเทศเปนลําดับแรก จากนั้นตองไปยื่นเรื่อง
ที่กองบัญชาการตํารวจสันติบาลเพื่อขอใหออกหนังสือรับรองความประพฤติ ซึ่งกวาจะไดรับหนังสือ
รับรองฉบับนี้ก็ตองรอเวลาในการดําเนินการตรวจสอบอีกหลายวัน เมื่อไดรับหนังสือรับรองแลว
ก็ตองยอนกลับมาที่กระทรวงการตางประเทศอีกครั้ง ซึ่งในแตละครั้งก็ไมสามารถเขารับบริการไดทันที
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เพราะตองเขาแถวเพื่อตอคิวรับบัตรสําหรับเขารับบริการเสียกอน อันเปนการเสียเวลาและบางครั้ง
คิวทีไ่ ดรบั ก็เปนลําดับทีย่ าวมาก จนมีอาชีพนายหนารับทําพาสปอรตเกิดขึน้ ซึง่ อาชีพนีส้ ง ผลใหเกิดการทุจริต
หรือการจายใตโตะเจาหนาที่เพื่อแลกกับความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินการตาง ๆ ตามมา หรือ
“การขออนุญาตตัง้ โรงงาน” กฎหมายกําหนดใหตอ งติดตอในหลายสวนราชการ รวมทัง้ มีรายการเอกสาร
และหลักฐานที่ตองใชยื่นประกอบการพิจารณาเปนจํานวนมาก แตมิไดกําหนดขั้นตอนและระยะเวลา
ในการพิจารณาของเจาหนาที่ไวอยางชัดเจน อันเปนการสรางภาระและเปนอุปสรรคตอผูประกอบการ
จนหลายกรณีมผี ปู ระกอบการเปดโรงงานโดยไมรอการออกใบอนุญาตและยินยอมทีจ่ ะเสียคาปรับแทน
เพราะเห็นวามีความคุม คามากกวาเมือ่ เปรียบเทียบกับกําไรทีจ่ ะไดรบั เมือ่ เปดโรงงานหรือเดินเครือ่ งจักร
นอกจากนี้ ในการเขารับบริการก็อาจจะเจอการพูดจาหรือการแสดงกริยาที่ไมสุภาพของเจาหนาที่
ซึง่ บางทีเราควรเห็นใจเนือ่ งจากเจาหนาทีน่ นั้ ตองคอยใหบริการและตอบคําถามซํา้ ๆ แบบเดิมมาตลอดทัง้ วัน
และอาจจะทําหนาทีน่ ตี้ ดิ ตอกันมาเปนเวลาหลายป เมือ่ เจอประชาชนซักถามปญหาทีว่ นเวียนเหมือนเดิม
ก็อาจจะมีความเบื่อหนายและใหบริการที่ไมเหมาะสมได ในที่สุดกลายเปนชองทางในการแสวงหา
ผลประโยชนหรือมีการจายใตโตะเพื่อติดสินบนเจาหนาที่ ประชาชนเกิดทัศนคติที่ไมดีตอรัฐ
และมีการฝาฝนหรือละเมิดตอกฎหมายตามมา
ดังนั้น เพื่อใหการติดตอราชการมีความสะดวก มีคาใชจายนอยลง และประชาชนกับรัฐ
เปนมิตรกัน จึงจําเปนตองแกไขที่มาหรือสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นใหหมดไปอันประกอบดวย ๒ เรื่อง
คือ เรื่องเกี่ยวกับ “คนหรือผูใหบริการ” ซึ่งเปนที่มาของทัศนคติที่ไมดี สามารถดําเนินการแกไขได
โดยการอบรมหรือวากลาวตักเตือน และเรื่องเกี่ยวกับ “ระบบหรือกฎหมายที่กําหนดขั้นตอนไว”
ซึ่ ง เป น ที่ ม าของความยุ  ง ยากและสิ้ น เปลื อ ง การดํ า เนิ น การแก ไขในเรื่ อ งนี้ ถื อ ว า สํ า คั ญ อย า งยิ่ ง
เพราะเปนเรือ่ งทีไ่ มสามารถยกเวนได และจํานวนของกฎหมายทีไ่ ดกาํ หนดใหตอ งมีการอนุญาต อนุมตั ิ
จดทะเบียน หรือขึ้นทะเบียน มีจํานวนมากกวา ๓๐๐ ฉบับ ครอบคลุมกิจกรรมที่ตองมาติดตอกับ
ทางราชการเพื่อดําเนินการดังกลาวมากกวา ๑,๐๐๐ เรื่อง ดวยเหตุนี้ จึงเห็นควรใหมีการตรา
“กฎหมายกลาง” ออกมาเพือ่ แกไขบรรดากฎหมายทีก่ อ ใหเกิดปญหา “Many” ทัง้ หลาย หรือเพือ่ เปน
กฎหมายทีจ่ ะกําหนดใหกฎหมายทุกฉบับทีม่ บี ทบัญญัตเิ กีย่ วกับการขออนุญาต การอนุมตั ิ การจดทะเบียน
และการขึน้ ทะเบียนจากสวนราชการและหนวยงานของรัฐซึง่ เปนภาระแกประชาชน ตองมีรายละเอียด
ของเอกสารและหลักฐานทีจ่ าํ เปนจะตองใชอยางชัดเจน รวมทัง้ มีขนั้ ตอนและระยะเวลาในการพิจารณา
ที่แนนอนและเปนธรรม เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชน ซึ่งกฎหมายกลางดังกลาวก็คือ
“พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘”
ที่มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ผานมา๔
พระราชบัญญัตกิ ารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ และกําหนดใหมีผลใชบังคับเมื่อพน ๑๘๐ วันนับแตวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป กฎหมายฉบับนี้จึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เปนตนไป.
๔
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พระราชบั ญ ญั ติ ก ารอํ า นวยความสะดวกในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงถือเปนกาวสําคัญทีช่ ว ยใหการติดตอกับทางราชการของประชาชนเปนไปอยางสะดวก
เพราะมีหลักการที่ประกอบดวยคําภาษาอังกฤษซึ่งออกเสียงลงทายเหมือนกันอยู ๓ คํา ไดแก
“Easier” “Faster” และ “Cheaper” หรือแปลเปนภาษาไทยไดวา “งายขึน้ เร็วขึน้ และประหยัด
เงินขึ้น” โดยหนวยงานของรัฐทุกประเภทที่มีการใหบริการประชาชน ไมวาจะเปนราชการสวนกลาง
หรือสวนภูมิภาค อาทิ กระทรวง ทบวง กรม และจังหวัดตาง ๆ รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน สถาบันการศึกษา และหนวยงานของรัฐอืน่ ๆ จะตองจัดทํา “คูม อื สําหรับ
ปประชาชน” เพือ่ เปนคูม อื ในการปฏิบตั งิ าน
ขของเจ า หน า ที่ ผู  รั บ คํ า ขออนุ ญ าตและ
เปรียบเสมือนหนังสือคูมือ (Handbook
หหรื อ Manual) ของประชาชนที่ จ ะใช
ใในการติดตอกับทางราชการ ซึ่งคูมือนี้
จจะต อ งระบุ ร ายละเอี ย ดให ป ระชาชน
ไไดรบั ทราบเกีย่ วกับกระบวนการ ขัน้ ตอน
หหรื อ หลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไข
(ถามี) ในการยืน่ คําขอ รวมทัง้ ระยะเวลา
ใในการพิจารณาอนุญาตหรือดําเนินการ
ตามขั้ น ตอน ตลอดจนรายการเอกสารหรื อ หลั ก ฐานที่ ต  อ งใช ใ นการยื่ น คํ า ขออย า งชั ด เจน
เมื่ อ ส ว นราชการได จั ด ทํ า คู  มื อ สํ า หรั บ ประชาชนในแต ล ะกระบวนการของการออกใบอนุ ญ าต
การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน หรือการรับแจงตาง ๆ แลว “คณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.)” จะเปนผูที่มีหนาที่ในการตรวจสอบขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา
อนุญาตหรืออนุมัติ ฯลฯ ดังกลาววามีความเหมาะสมตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีหรือไม หากเห็นวาขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไวในคูมือสําหรับประชาชนนั้น
มี ค วามล า ช า เกิ น สมควร คณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการมี อํ า นาจเสนอคณะรั ฐ มนตรี
เพื่อพิจารณาสั่งการใหดําเนินการแกไขใหเหมาะสมโดยเร็วได
อยางไรก็ดี ในขณะที่มีการตรากฎหมายออกมาใชบังคับนั้นมิใชยุคดิจิทัล การพัฒนาระบบ
ราชการเพื่อใหบริการแกประชาชนจึงมีความมุงหมายเพียงตองการให “Easier” “Faster” และ
“Cheaper” หรือ “งายขึ้น เร็วขึ้น และประหยัดเงินขึ้น” เทานั้น แตปจจุบันไดเขาสูยุคดิจิทัลแลว
ดังจะเห็นไดจากบทบาทและชือ่ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
เปน “กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” ดังนั้น การขับเคลื่อนการอํานวยความสะดวก
แกประชาชนให “Easier” “Faster” และ “Cheaper” ดังกลาวจึงยังไมเพียงพอ เพราะตอง
“Smarter” คือ ฉลาดกวา และตอง “Better” คือ ดีกวาเดิม เพิ่มเติมขึ้นอีกดวย
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การดําเนินการเพื่อใหการอํานวยความสะดวกแกประชาชนมี “Smarter” หรือฉลาดขึ้น
เพือ่ นําไปสู “Better” หรือดีขนึ้ กวาเดิมนัน้ จะตองนําเทคโนโลยีหรือสือ่ ดิจทิ ลั ตาง ๆ เขามาประยุกตใช
กลาวคือ หนวยงานของรัฐจะจัดทําเพียงคูม อื สําหรับประชาชนเทานัน้ ยังไมพอ แตยงั ตองมีการเผยแพร
ใหประชาชนไดรับทราบดวย ซึ่งการเผยแพรนอกจากจะใชวิธีการปดประกาศไว ณ สถานที่
ทีก่ าํ หนดใหยนื่ คําขออนุญาตในเรือ่ งนัน้ ๆ แลว ยังตองเผยแพรทางเว็บไซตหรือดูผา น “แอปพลิเคชัน
(Application)” ทีม่ ภี าพอินโฟกราฟก (Infographic) แสดง และแปลเปน ๒ ภาษา คือ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ซึ่งในอนาคตจะตองมีภาษาจีนและภาษาญี่ปุนควบคูดวย นอกจากนี้ ยังตองลด
ขั้นตอนการใหบริการและระยะเวลาในการดําเนินการ รวมทั้งจํานวนรายการเอกสารหรือหลักฐาน
ใหลดนอยลง โดยตอไปการยืน่ คําขอหรือติดตอกับทางราชการสามารถดําเนินการผาน “ระบบออนไลน
(Online)” ซึง่ ประชาชนไมจาํ เปนตองเดินทางมาและไมตอ งเผชิญหนากับเจาหนาที่ อันจะชวยลดปญหา
เกีย่ วกับทัศนคติทไี่ มดหี รือเพิม่ อัธยาศัยไมตรีระหวางรัฐกับประชาชนใหมมี ากขึน้ และตองไมใชสาํ เนา
บัตรประจําตัวประชาชนหรือรายการเอกสารโดยไมจาํ เปน เพราะเพียงแคยนื่ บัตรหรือแสดงเอกสาร
ตัวจริงก็สามารถดําเนินการตาง ๆ ตามที่ตองการไดโดยสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งจะชวยลดภาระ
และคาใชจายใหแกประชาชน รวมทั้งจะชวยลดปญหาการทุจริตเพื่อแลกกับความสะดวกใหหมดไปได
ในทีส่ ดุ เพราะทุกวันนีต้ า งก็พยายามทีจ่ ะแกไขขัน้ ตอนทีก่ าํ หนดใหตอ ง “ขออนุญาต” เปลีย่ นแปลงเปน
“การแจงใหทราบ” ดวยการจดทะเบียน หรือการขึน้ ทะเบียนเทานัน้ หรือสามารถดําเนินการไดเลยแลว
คอยไปตรวจสอบในภายหลัง ซึ่งจะชวยใหประชาชนไดรับความสะดวกและไมจําเปนตองจายเบี้ยบาย
รายทางใหแกใครแตอยางใด นอกจากนีย้ งั มี “ระบบทีอ่ าจจะแพงแตสะดวกและถูกกฎหมาย” เกิดขึน้
ในการใหบริการ เชน การทําหนังสือเดินทางแบบปกติจะใชเวลาในการดําเนินการประมาณ ๓ - ๔ วัน
มีคา ธรรมเนียม ๑,๐๐๐ บาท แตหากตองการความสะดวกและรวดเร็วยิง่ ขึน้ จะมีการทํา “หนังสือเดินทาง
เลมดวน” ทีส่ ามารถรับเลมไดภายในวันทําการถัดไปหรือในวันรุง ขึน้ แตตอ งจายแพงขึน้ เปน ๒,๐๐๐ บาท
และหากตองการรับเลมภายในวันเดียวหรือทําเชาไดรบั บาย คาธรรมเนียมก็จะสูงขึน้ เปน ๓,๐๐๐ บาท
เปนตน ซึง่ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก็นาํ ระบบดังกลาวมาใชกบั การขอหนังสือรับรอง
มาตรฐานตาง ๆ ดวย
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อนึ่ง แมวากฎ ระเบียบ หรือขั้นตอนที่เปนปญหาหรืออุปสรรคจะสามารถดําเนินการแกไขได
โดยพระราชบัญญัตกิ ารอํานวยความสะดวกฯ ก็ตาม แตเหนือสิง่ อืน่ ใด คือ “ทัศนคติของเจาหนาทีข่ องรัฐ”
ซึง่ กฎหมายอาจจะยังไปไมถงึ ถือเปนเรือ่ งทีส่ าํ คัญประการหนึง่ ดังนัน้ การพูดจาทีส่ ภุ าพ การใหเหตุผล
เพือ่ ใหมคี วามโปรงใส และการปฏิบตั ติ อ ราษฎรทีม่ าติดตอกับทางราชการใหเกิดความรูส กึ ทีด่ ี มีความรู
และไดรบั ความประทับใจ จึงควรดําเนินการควบคูก นั ไปดวย โดยเจาหนาทีข่ องรัฐเองหากตองไปติดตอ
กับหนวยงานของรัฐอื่น ก็จะอยูในฐานะของประชาชนหรือถือเปนชาวบานที่ตองการความสะดวกจาก
หนวยงานของรัฐนัน้ เชนเดียวกัน ฉะนัน้ หากนําสํานวน “อกเขาอกเรา” หรือหลัก “เอาใจเขามาใสใจเรา”
มาใชในการปฏิบัติราชการแลว ระบบราชการของไทยก็จะไดชื่อวาปฏิรูปและดีขึ้น
สรุป ดวยสาเหตุที่การติดตอกับทางราชการเปนการสรางภาระและกอใหเกิดความไมสะดวก
แกประชาชนในหลายประการ ทั้งเรื่องความยุงยาก ความลาชา และความสิ้นเปลือง ดังนั้น จึงทําให
ประชาชนรูส กึ อึดอัด มีความขัดของและไมอยากจะเดินทางมาติดตอกับทางราชการ แตอยางไรก็ตาม
หากเราสามารถทําใหการติดตอกับทางราชการเปนการบริการที่มีความสะดวกและรวดเร็วเหมือน
“รานสะดวกซือ้ ” (Convenience Store) ดวยการขจัดความยุง ยากใหมคี วามเรียบงาย (Easier)
และขจัดความลาชาใหมีความรวดเร็ว (Faster) รวมทั้งขจัดความสิ้นเปลืองใหมีราคาถูกหรือ
ประหยัดขึ้น (Cheaper) ตลอดจนดําเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการใหบริการดวยวิธีการ
ที่ทันสมัยหรือฉลาดขึ้น (Smarter) กวาที่ผานมา ดังความคิดเห็นของวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ
ทีไ่ ดปาฐกถาไวดงั กลาวแลว ยอมจะไมมใี ครอึดอัดหรือขัดของแตจะยินดีทมี่ าติดตอกับทางราชการ
และการใหบริการเพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองตอความตองการของภาคเอกชนอันเปน
ประโยชนสขุ ของประชาชนยอมจะเปนไปในทิศทางทีด่ ขี นึ้ (Better) ตามเปาหมายและเจตนารมณ
ของกฎหมายที่ไดกําหนดไวอยางแนนอน.
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