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จากสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่ซับซอน ประกอบกับความคาดหวังของประชาชนที่สูงข้ึน 
สงผลใหภาครัฐตองเรงปรับตัวเพื่อ “พลิกโฉมการใหบริการภาครัฐสูมิติใหม” ที่มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงรูปแบบการใหบริการเพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองตอความตองการของประชาชน
และภาคเอกชนในการติดตอราชการดวยความโปรงใส สะดวก และรวดเร็ว รัฐบาลจึงไดผลักดันใหมี
การตราพระราชบัญญัตกิารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ขึ้นใชบังคับ เพื่อใหการติดตอกับทางราชการมีการบริการที่รวดเร็ว ประชาชนไดรับความสะดวก 
และมคีาใชจายทีล่ดลง รวมทัง้มคีวามโปรงใสและเปนธรรมตามจดุมุงหมายทีไ่ดกาํหนดไวดังกลาว

ตลอดระยะเวลา ๔ ปทีผ่านมา นบัตัง้แตวนัทีพ่ระราชบัญญตัฯิ มผีลบังคบัใชเมือ่วนัที ่๒๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ เปนตนไป ทาํใหหนวยงานของรฐัดาํเนนิการปรบัปรงุคูมอืสาํหรบัประชาชนใหมมีาตรฐานเดยีวกนั 
โดยสามารถปรับลดจํานวนคูมือจากเดิม ๗๐๐,๐๐๐ กวาคูมือ เหลือเพียง ๒๐๐,๐๐๐ กวาคูมือ 
ลดรายการเอกสารทีเ่รยีกจากประชาชนโดยไมจําเปนลงกวา ๑,๐๐๐ รายการ ลดขัน้ตอนการใหบรกิาร
ประชาชนลงไดรอยละ ๓๐ - ๕๐ และลดระยะเวลาการดําเนินงานโดยเฉล่ียไดประมาณรอยละ ๔๒ 
ครอบคลุมกวา ๕๐๐ ใบอนุญาต นอกจากนี้ กรมการปกครองรวมกับกรมการกงสุลยังไดพัฒนาระบบ
โปรแกรมการคดัและรบัรองสําเนาขอมลูรายการทะเบยีนและบตัรประจําตวัประชาชน (Single Sign-on) 
ที่สามารถสั่งพิมพออกมาเปนสองภาษา (ภาษาไทยควบคูกับภาษาอังกฤษ) จํานวน ๑๒ ประเภท 
โดยสถติิการขอรบับรกิารในระยะเวลา ๘ เดอืน มปีระชาชนมาขอรบับรกิารคดัรบัรองเอกสารทะเบยีนบาน
และบตัรประจาํตัวประชาชนมากทีส่ดุเปนจํานวนกวา ๕๐,๐๐๐ ฉบบั ซึง่หากประเมนิเปนคาใชจายแลว
จะชวยลดคาใชจายในการแปลเอกสารของประชาชนไดมากกวา ๒๐ ลานบาท๒

๑จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในงานสัมมนาเผยแพรผลการพัฒนาแนวทางการใหบริการภาครัฐ
เรือ่ง “๔ ป กฎหมายอํานวยความสะดวก สูบรกิารภาครัฐไทยในยคุดจิทิลั” เมือ่วนัพธุที ่๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ นาฬกา 
ณ หองบอลรูม A - C โรงแรม อมารี วอเตอรเกท กรงุเทพมหานคร.

๒สรุปความจากวีดิทัศนและขอมูลเกี่ยวกับผลการพัฒนาการใหบริการภาครัฐที่มีการเผยแพรภายในงานสัมมนาฯ. 

¹Ò§ÊÒÇà¾ÅÔ¹μÒ  μÑ¹ÃÑ§ÊÃÃ¤� 
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

”๑

นโยบายภาครัฐสูการขับเคลื่อน
การอำ นวยความสะดวก

เพื่อประชาชนเพื่อประชาชน

“
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ในระยะตอไปจะเปนการพลิกโฉมการใหบรกิารภาครัฐ โดยเปล่ียนรูปแบบการจัดทําเอกสาร
จากรูปแบบกระดาษไปสูขอมูลดิจิทัลที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยสงตรงถึงประชาชนผาน
สมารทโฟน หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ ซึ่งจะทําใหประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็ว 
ลดภาระคาใชจายในการใชบรกิารจากภาครัฐ และยังสามารถตรวจสอบขอมลูยอนกลับในภายหลังได 
รวมทัง้ทําใหภาครฐัเชือ่มโยงแลกเปลีย่นขอมลูเพือ่การใหบรกิารแบบ e-Service ไดอยางเตม็รปูแบบ 
อันจะนําไปสูการเปน “รัฐบาลดิจิทัล” ไดอยางแทจริง ซึ่งจะไดรวมมือกับหนวยงานของรัฐกวา 
๒๐ หนวยงาน ดาํเนินการนํารองพัฒนาการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการโดยเฉพาะท่ีเก่ียวของ
กับชีวิตประจําวันและการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจผานระบบดิจิทัลใน ๕ ประเภท
เอกสาร ไดแก ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส (e-Certificate) บัตรที่ออกใหประชาชน (e-Card) ใบรับหรือ
ใบกํากบัภาษีอเิล็กทรอนิกส (e-Receipt หรอื e-Tax Invoice) ใบรบัรองแพทย (e-Medical Certificate) 
และใบมอบอํานาจ (e-Proxy)๓ ตอไป

๓เพิ่งอาง. 
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 ดงันัน้ เพือ่เปนการเผยแพรและประชาสัมพนัธใหทกุภาคสวนท่ีเก่ียวของไดมคีวามรู 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 
ไดเปนประธานเปดงานและปาฐกถาในหวัขอ “นโยบายภาครฐัสูการขบัเคลือ่นการอาํนวยความสะดวก
เพื่อประชาชน” จากนั้นมีการเสวนาในหัวขอ “สะทอนมุมมองภาครัฐ - เอกชนสูบริการภาครัฐในโลก
ยุคดิจิทัล” โดย นายปกรณ นิลประพันธ เลขาธิการ ก.พ.ร.  วาที่รอยเอก จิตร ศิรธรานนท รองประธาน
กรรมการหอการคาไทย  นางพรรณแข นันทวิสัย รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานบริหารธุรกรรม
ทางการเงนิ ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จาํกดั (มหาชน) และนายมานะ นมิติรมงคล เลขาธกิาร
องคกรตอตานคอรรัปชัน (ประเทศไทย) ทั้งน้ี ภายในงานไดมีการจัดนิทรรศการเพื่อนําเสนอผลงาน
และใหคําปรึกษาหนวยงานเกี่ยวกับการพัฒนาเอกสารดิจิทัล (e-document) รวมทั้งการแถลงขาว 
เรื่อง “บริการภาครัฐฉับไว ไดดวยมาตรฐานเอกสารราชการแบบดิจิทัล” โดยนางอารียพันธ เจริญสุข 
รองเลขาธิการ ก.พ.ร.  นายสรณันท จิวะสุรัตน รองผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตดา) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนางไอรดา 
เหลอืงวิไล รองผูอาํนวยการ รกัษาการผูอาํนวยการสาํนกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคการมหาชน) (DGA)
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สาํหรบัการแสดงปาฐกถา ในหัวขอเร่ือง “นโยบายภาครัฐสูการขับเคล่ือนการอํานวยความสะดวก
เพือ่ประชาชน” โดย ศาสตราจารยกติติคณุ ดร.วษิณ ุเครอืงาม รองนายกรฐัมนตร ีนัน้ มสีาระสําคัญ
สรุปได ดังนี้

ศาสตราจารยกติตคิณุ ดร.วษิณ ุเครอืงาม รองนายกรฐัมนตรี ไดแสดงปาฐกถาวา หากจะถามวา
ในบรรดากฎหมายท้ังหมดท่ีรัฐบาลในสมัยพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรี ไดเสนอ
ตอสภานติบิญัญตัแิหงชาตเิพือ่พจิารณา กฎหมายฉบบัใดทีเ่หน็วามคีวามคุมคาหรอืเปนทีพ่งึพอใจมากทีส่ดุ 
เห็นวามี ๒ - ๓ ฉบับ ซึ่งหนึ่งในหลายฉบับ
ดังกลาวก็คือ “พระราชบัญญัติการอํานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘” หรือมีชื่อเรียกเปน
ภาษาอังกฤษวา “Licensing Facilitation 
Act, B.E. 2558 (2015)” โดยกฎหมายฉบับน้ี 
แมจะไมทําใหระบบราชการดีขึ้นอยางชัดเจน
เตม็รอยเปอรเซน็ต แตกเ็ปนกฎหมายทีก่อใหเกดิ
การเปลีย่นแปลงการปฏบิตัริาชการไปในทศิทาง
ที่จะไมถดถอยหรือแยลงไปกวาเดิม ซึ่งหากยอนกลับไปพิจารณาถึง “สภาพปญหาและอุปสรรค
ของการติดตอกับทางราชการ” อันเปนสาเหตุหรือที่มาของการตรากฎหมายฉบับน้ีแลว จะพบวา
มปีญหาและอุปสรรคซ่ึงสรางภาระใหแกประชาชนใน “หลายประการ” จนเกิดเปนคาํเรียกภาษาอังกฤษ
วา “Many Problems” ดังนี้

(๑) “Many Documents” คือ ตองใชเอกสารหรือหลักฐานเปนจํานวนมาก
(๒) “Many Off ices” 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 สภาพปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นดังกลาวมิไดมีสาเหตุโดยตรงมาจากการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาทีแ่ตเพยีงฝายเดยีว แตเปนเรือ่งของกฎ ระเบยีบ กตกิา หรอืขัน้ตอนตามกฎหมายท่ีไดกาํหนดไว 
เชน “การทําหนังสือเดินทางหรือพาสปอรต (Passport)” เมื่อประมาณ ๑๐ ปที่ผานมา กฎหมาย
กําหนดใหตองเดินทางไปติดตอที่กระทรวงการตางประเทศเปนลําดับแรก จากน้ันตองไปย่ืนเรื่อง
ที่กองบัญชาการตํารวจสันติบาลเพ่ือขอใหออกหนังสือรับรองความประพฤติ ซึ่งกวาจะไดรับหนังสือ
รับรองฉบับนี้ก็ตองรอเวลาในการดําเนินการตรวจสอบอีกหลายวัน เมื่อไดรับหนังสือรับรองแลว
ก็ตองยอนกลับมาที่กระทรวงการตางประเทศอีกครั้ง ซึ่งในแตละครั้งก็ไมสามารถเขารับบริการไดทันที 

 ไ
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เพราะตองเขาแถวเพื่อตอคิวรับบัตรสําหรับเขารับบริการเสียกอน อันเปนการเสียเวลาและบางครั้ง
ควิทีไ่ดรบัก็เปนลาํดบัทีย่าวมาก จนมีอาชีพนายหนารบัทาํพาสปอรตเกิดขึน้ ซึง่อาชีพนีส้งผลใหเกิดการทุจริต
หรือการจายใตโตะเจาหนาที่เพื่อแลกกับความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินการตาง ๆ ตามมา หรือ 
“การขออนญุาตตัง้โรงงาน” กฎหมายกาํหนดใหตองตดิตอในหลายสวนราชการ รวมทัง้มรีายการเอกสาร
และหลักฐานท่ีตองใชยื่นประกอบการพิจารณาเปนจํานวนมาก แตมิไดกําหนดข้ันตอนและระยะเวลา
ในการพิจารณาของเจาหนาที่ไวอยางชัดเจน อันเปนการสรางภาระและเปนอุปสรรคตอผูประกอบการ 
จนหลายกรณมีผีูประกอบการเปดโรงงานโดยไมรอการออกใบอนญุาตและยนิยอมทีจ่ะเสยีคาปรบัแทน 
เพราะเหน็วามีความคุมคามากกวาเมือ่เปรยีบเทียบกับกําไรทีจ่ะไดรบัเมือ่เปดโรงงานหรือเดนิเครือ่งจกัร 
นอกจากนี้ ในการเขารับบริการก็อาจจะเจอการพูดจาหรือการแสดงกริยาที่ไมสุภาพของเจาหนาที่ 
ซึง่บางทเีราควรเห็นใจเนือ่งจากเจาหนาทีน่ัน้ตองคอยใหบรกิารและตอบคําถามซํา้ ๆ  แบบเดมิมาตลอดท้ังวนั
และอาจจะทําหนาทีน่ีต้ดิตอกนัมาเปนเวลาหลายป เมือ่เจอประชาชนซักถามปญหาทีว่นเวยีนเหมือนเดมิ
ก็อาจจะมีความเบื่อหนายและใหบริการที่ไมเหมาะสมได ในท่ีสุดกลายเปนชองทางในการแสวงหา
ผลประโยชนหรือมีการจายใตโตะเพ่ือติดสินบนเจาหนาที่ ประชาชนเกิดทัศนคติที่ไมดีตอรัฐ 
และมีการฝาฝนหรือละเมิดตอกฎหมายตามมา 

ดังนั้น เพื่อใหการติดตอราชการมีความสะดวก มีคาใชจายนอยลง และประชาชนกับรัฐ
เปนมิตรกัน จึงจําเปนตองแกไขที่มาหรือสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นใหหมดไปอันประกอบดวย ๒ เรื่อง 
คือ เรื่องเกี่ยวกับ “คนหรือผูใหบริการ” ซึ่งเปนที่มาของทัศนคติที่ไมดี สามารถดําเนินการแกไขได
โดยการอบรมหรือวากลาวตักเตือน และเรื่องเก่ียวกับ “ระบบหรือกฎหมายท่ีกําหนดข้ันตอนไว”
ซึ่งเปนที่มาของความยุงยากและส้ินเปลือง การดําเนินการแกไขในเร่ืองนี้ถือวาสําคัญอยางยิ่ง 
เพราะเปนเรือ่งทีไ่มสามารถยกเวนได และจํานวนของกฎหมายทีไ่ดกําหนดใหตองมกีารอนุญาต อนมุตัิ 
จดทะเบียน หรือขึ้นทะเบียน มีจํานวนมากกวา ๓๐๐ ฉบับ ครอบคลุมกิจกรรมที่ตองมาติดตอกับ
ทางราชการเพื่อดําเนินการดังกลาวมากกวา ๑,๐๐๐ เรื่อง ดวยเหตุนี้ จึงเห็นควรใหมีการตรา 
“กฎหมายกลาง” ออกมาเพ่ือแกไขบรรดากฎหมายท่ีกอใหเกดิปญหา “Many” ทัง้หลาย หรอืเพือ่เปน
กฎหมายท่ีจะกําหนดใหกฎหมายทุกฉบับทีม่บีทบัญญตัเิกีย่วกับการขออนุญาต การอนุมตั ิการจดทะเบียน 
และการขึน้ทะเบยีนจากสวนราชการและหนวยงานของรฐัซึง่เปนภาระแกประชาชน ตองมรีายละเอยีด
ของเอกสารและหลกัฐานทีจ่าํเปนจะตองใชอยางชดัเจน รวมทัง้มขีัน้ตอนและระยะเวลาในการพจิารณา
ที่แนนอนและเปนธรรม เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชน ซึ่งกฎหมายกลางดังกลาวก็คือ 
“พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘”
ที่มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ผานมา๔

๔พระราชบัญญตักิารอาํนวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดประกาศในราชกิจจานเุบกษา
เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ และกําหนดใหมีผลใชบังคับเมื่อพน ๑๘๐ วันนับแตวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป กฎหมายฉบับนี้จึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เปนตนไป.
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พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ จงึถอืเปนกาวสาํคญัทีช่วยใหการตดิตอกบัทางราชการของประชาชนเปนไปอยางสะดวก 
เพราะมีหลักการที่ประกอบดวยคําภาษาอังกฤษซ่ึงออกเสียงลงทายเหมือนกันอยู ๓ คํา ไดแก 
“Easier” “Faster” และ “Cheaper” หรอืแปลเปนภาษาไทยไดวา “งายขึน้ เรว็ขึน้ และประหยัด
เงินข้ึน” โดยหนวยงานของรัฐทุกประเภทท่ีมีการใหบริการประชาชน ไมวาจะเปนราชการสวนกลาง
หรือสวนภูมิภาค อาทิ กระทรวง ทบวง กรม และจังหวัดตาง ๆ รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
รฐัวสิาหกจิ องคการมหาชน สถาบนัการศกึษา และหนวยงานของรัฐอ่ืน ๆ จะตองจดัทาํ “คูมอืสาํหรบั

ประชาชน” เพ่ือเปนคูมอืในการปฏิบตังิาน
ของเจาหนาที่ผู รับคําขออนุญาตและ
เปรียบเสมือนหนังสือคูมือ (Handbook 
หรือ Manual) ของประชาชนที่จะใช
ในการติดตอกับทางราชการ ซึ่งคู มือนี้
จะตองระบุรายละเอียดใหประชาชน
ไดรบัทราบเก่ียวกับกระบวนการ ขัน้ตอน 
หรือหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 
(ถาม)ี ในการย่ืนคําขอ รวมท้ังระยะเวลา
ในการพิจารณาอนุญาตหรือดําเนินการ

ตามขั้นตอน ตลอดจนรายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใชในการยื่นคําขออยางชัดเจน
เมื่อสวนราชการไดจัดทําคู มือสําหรับประชาชนในแตละกระบวนการของการออกใบอนุญาต 
การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน หรือการรับแจงตาง ๆ แลว “คณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.)” จะเปนผูที่มีหนาที่ในการตรวจสอบขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา
อนุญาตหรืออนุมัติ ฯลฯ ดังกลาววามีความเหมาะสมตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีหรือไม หากเห็นวาขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไวในคูมือสําหรับประชาชนนั้น
มีความลาชาเกินสมควร คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมีอํานาจเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาสั่งการใหดําเนินการแกไขใหเหมาะสมโดยเร็วได

อยางไรก็ดี ในขณะท่ีมีการตรากฎหมายออกมาใชบังคับนั้นมิใชยุคดิจิทัล การพัฒนาระบบ
ราชการเพื่อใหบริการแกประชาชนจึงมีความมุงหมายเพียงตองการให  “Easier” “Faster” และ
 “Cheaper” หรือ “งายข้ึน เร็วขึ้น และประหยัดเงินขึ้น” เทาน้ัน แตปจจุบันไดเขาสูยุคดิจิทัลแลว 
ดงัจะเหน็ไดจากบทบาทและชือ่ของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารทีม่กีารเปลีย่นแปลง
เปน “กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” ดังนั้น การขับเคลื่อนการอํานวยความสะดวก
แกประชาชนให “Easier” “Faster” และ “Cheaper” ดังกลาวจึงยังไมเพียงพอ เพราะตอง 
“Smarter” คือ ฉลาดกวา และตอง “Better” คือ ดีกวาเดิม เพิ่มเติมขึ้นอีกดวย
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

๖๙ ม.ค. - ก.พ. ๖๓

การดําเนินการเพื่อใหการอํานวยความสะดวกแกประชาชนมี “Smarter” หรือฉลาดขึ้น
เพือ่นําไปสู “Better” หรอืดขีึน้กวาเดมินัน้ จะตองนาํเทคโนโลยหีรอืสือ่ดจิทิลัตาง ๆ เขามาประยกุตใช 
กลาวคือ หนวยงานของรัฐจะจัดทาํเพียงคูมอืสาํหรับประชาชนเทาน้ันยงัไมพอ แตยงัตองมีการเผยแพร
ใหประชาชนไดรับทราบดวย ซึ่งการเผยแพรนอกจากจะใชวิธีการปดประกาศไว ณ สถานท่ี
ทีก่าํหนดใหยืน่คาํขออนุญาตในเร่ืองน้ัน ๆ  แลว ยงัตองเผยแพรทางเว็บไซตหรอืดผูาน “แอปพลิเคชัน 
(Application)” ทีม่ภีาพอนิโฟกราฟก (Infographic) แสดง และแปลเปน ๒ ภาษา คอื ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ซึ่งในอนาคตจะตองมีภาษาจีนและภาษาญี่ปุนควบคูดวย นอกจากนี้ ยังตองลด
ขั้นตอนการใหบริการและระยะเวลาในการดําเนินการ รวมทั้งจํานวนรายการเอกสารหรือหลักฐาน
ใหลดนอยลง โดยตอไปการยืน่คาํขอหรอืตดิตอกบัทางราชการสามารถดําเนนิการผาน “ระบบออนไลน 
(Online)” ซึง่ประชาชนไมจาํเปนตองเดนิทางมาและไมตองเผชญิหนากับเจาหนาที ่อนัจะชวยลดปญหา
เก่ียวกบัทศันคตทิีไ่มดหีรอืเพิม่อธัยาศยัไมตรรีะหวางรฐักบัประชาชนใหมมีากขึน้ และตองไมใชสาํเนา
บตัรประจําตวัประชาชนหรือรายการเอกสารโดยไมจาํเปน เพราะเพียงแคย่ืนบตัรหรือแสดงเอกสาร
ตัวจริงก็สามารถดําเนินการตาง ๆ ตามที่ตองการไดโดยสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งจะชวยลดภาระ
และคาใชจายใหแกประชาชน รวมทั้งจะชวยลดปญหาการทุจริตเพื่อแลกกับความสะดวกใหหมดไปได
ในทีส่ดุ เพราะทกุวนันีต้างกพ็ยายามทีจ่ะแกไขขัน้ตอนทีก่าํหนดใหตอง “ขออนญุาต” เปลีย่นแปลงเปน 
“การแจงใหทราบ” ดวยการจดทะเบียน หรอืการข้ึนทะเบียนเทานัน้ หรอืสามารถดําเนินการไดเลยแลว
คอยไปตรวจสอบในภายหลัง ซึ่งจะชวยใหประชาชนไดรับความสะดวกและไมจําเปนตองจายเบ้ียบาย
รายทางใหแกใครแตอยางใด นอกจากนีย้งัม ี“ระบบทีอ่าจจะแพงแตสะดวกและถกูกฎหมาย” เกิดข้ึน
ในการใหบริการ เชน การทําหนังสือเดินทางแบบปกติจะใชเวลาในการดําเนินการประมาณ ๓ - ๔ วัน 
มคีาธรรมเนยีม ๑,๐๐๐ บาท แตหากตองการความสะดวกและรวดเรว็ยิง่ขึน้จะมกีารทาํ “หนังสอืเดนิทาง
เลมดวน” ทีส่ามารถรบัเลมไดภายในวนัทาํการถดัไปหรอืในวนัรุงขึน้ แตตองจายแพงขึน้เปน ๒,๐๐๐ บาท 
และหากตองการรับเลมภายในวันเดียวหรือทาํเชาไดรบับาย คาธรรมเนียมก็จะสูงขึน้เปน ๓,๐๐๐ บาท 
เปนตน ซึง่สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กน็าํระบบดงักลาวมาใชกบัการขอหนงัสอืรบัรอง
มาตรฐานตาง ๆ ดวย
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อนึ่ง แมวากฎ ระเบียบ หรือขั้นตอนที่เปนปญหาหรืออุปสรรคจะสามารถดําเนินการแกไขได
โดยพระราชบญัญตักิารอํานวยความสะดวกฯ กต็าม แตเหนือสิง่อืน่ใด คอื “ทศันคตขิองเจาหนาทีข่องรฐั” 
ซึง่กฎหมายอาจจะยังไปไมถงึ ถอืเปนเร่ืองท่ีสาํคญัประการหนึง่ ดงันัน้ การพูดจาท่ีสภุาพ การใหเหตุผล
เพือ่ใหมคีวามโปรงใส และการปฏบิตัติอราษฎรทีม่าตดิตอกบัทางราชการใหเกดิความรูสกึทีด่ ีมคีวามรู 
และไดรบัความประทบัใจ จงึควรดาํเนินการควบคูกนัไปดวย โดยเจาหนาทีข่องรฐัเองหากตองไปตดิตอ
กับหนวยงานของรัฐอื่น ก็จะอยูในฐานะของประชาชนหรือถือเปนชาวบานที่ตองการความสะดวกจาก
หนวยงานของรัฐนัน้เชนเดียวกนั ฉะนัน้ หากนาํสาํนวน “อกเขาอกเรา” หรอืหลกั “เอาใจเขามาใสใจเรา” 
มาใชในการปฏิบัติราชการแลว ระบบราชการของไทยก็จะไดชื่อวาปฏิรูปและดีขึ้น

สรุป ดวยสาเหตุที่การติดตอกับทางราชการเปนการสรางภาระและกอใหเกิดความไมสะดวก
แกประชาชนในหลายประการ ทั้งเรื่องความยุงยาก ความลาชา และความสิ้นเปลือง ดังนั้น จึงทําให
ประชาชนรูสกึอดึอดั มคีวามขดัของและไมอยากจะเดินทางมาตดิตอกบัทางราชการ แตอยางไรกต็าม 
หากเราสามารถทําใหการติดตอกับทางราชการเปนการบริการที่มีความสะดวกและรวดเร็วเหมือน 
“รานสะดวกซือ้” (Convenience Store) ดวยการขจดัความยุงยากใหมคีวามเรยีบงาย (Easier) 
และขจัดความลาชาใหมีความรวดเร็ว (Faster) รวมทั้งขจัดความสิ้นเปลืองใหมีราคาถูกหรือ
ประหยัดขึ้น (Cheaper) ตลอดจนดําเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการใหบริการดวยวิธีการ
ที่ทันสมัยหรือฉลาดขึ้น (Smarter) กวาที่ผานมา ดังความคิดเห็นของวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ
ทีไ่ดปาฐกถาไวดงักลาวแลว ยอมจะไมมใีครอดึอดัหรอืขดัของแตจะยนิดทีีม่าติดตอกบัทางราชการ 
และการใหบริการเพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองตอความตองการของภาคเอกชนอันเปน
ประโยชนสขุของประชาชนยอมจะเปนไปในทิศทางท่ีดขีึน้ (Better) ตามเปาหมายและเจตนารมณ
ของกฎหมายที่ไดกําหนดไวอยางแนนอน. 
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