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รูปแบบส านักงานท าหนังสือเดินทาง 
[เรื่อง : ภาพประกอบ  นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์ วันที่ 15  มีนาคม  2554] 

 

ส านักงานท าหนังสือเดินทาง กระจายตัวอยู่ในแต่ละภาค อ านวยความสะดวก ไม่ต้องให้ผู้คน

ทั้งหลายเดินทางเข้าไปเพิ่มจ านวนคน จ านวนรถในเมืองหลวง  ส านักงานที่กล่าวถึงนี้ เป็นส่วนหน่ึงของ

ส านักงานต้ังอยู่ในศูนย์ส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ หลายคนที่ได้ใช้บริการศูนย์ฯ แห่งนี้ ก็คงจะเห็นถึง

ความโอ่อ่าของสิ่งก่อสร้าง ความร่มรื่นเย็นตาเมื่อเข้าไปอยู่ในอาคารที่โอบล้อมสนามหญ้าสีเขียว 

สาเหตุต้องพูดถึงเน่ืองจากเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของหน่วยงานราชการสมัยใหม่ที่ท างานได้รวดเร็ว  

ภายในส านักงานไม่ติดกับรูปแบบของทางราชการ  ซึ่งติดกับภาพ ที่เต็มไปด้วยตู้เอกสารและชุดโต๊ะท างาน

ของเจ้าหน้าที่ เรียงรายลดหลั่นเป็นตับ  มองดูเหมือนสายการบังคับบัญชา สร้างความอึดอัด กับคน (ผู้เขียน) 

ที่ไปติดต่อ   ซึ่งผู้เขียนมีประเด็นต่าง ๆ พร้อมข้อเสนอแนะส าหรับการท างานเลขานุการดังนี้  

 

 โต๊ะประชาสัมพันธ์   มีเจ้าหน้าที่บอกกล่าวผู้มา

ติดต่อให้รับเอกสารและกรอกแบบฟอร์ม  มีจุด

กรอกแบบฟอร์ม เรียงยาวเป็นแนวเดียวติดผนัง

กระจกและไม่มีเก้าอี้  ดังนั้น การกรอกแบบฟอร์ม

ต้องยืน  ด้วยรายละเอียดในการกรอกมีน้อย จึงท า

ให้การยืนกรอกไม่ท าให้รู้สึกว่าต้องเสียเวลา  

จากนั้นน าแบบฟอร์มมายื่นเพื่อบันทึกข้อมูลจาก

เจ้าหน้าที่และรับคิวที่จุดเดิม   

ดังนั้น จุดท างานก็ไม่ต้องเผื่อส าหรับ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  

เจ้าหน้าที่แนะน าการกรอก  เจ้าหน้าที่จัดคิว ซึ่งการท างานหน้าที่ตรงนี้ก็สามารถท าแทนกันได้  

ส าหรับบางช่วงเวลาที่ผู้ใช้บริการไม่แน่น 



 

© 2011  พิมพร  ศะริจันทร์  อาชีพเลขานุการ  www.nsdv.go.th/commerce/text2011/pimpornworkplace.pdf 

หน้า 2 

 การกรอกแบบฟอร์ม   เป็นเพียงกระดาษแผ่นเดียว ข้อความในฟอร์มเข้าใจได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก จึง

เป็นตัวอย่างที่ดีของแบบฟอร์มที่หน่วยงานของภาครัฐอีกหลายแห่งต้องน าไปใช้  เพราะข้อมูล

ต่าง ๆ สามารถดึงจากส่วนกลางมาใช้ได้   

จุดนี้เป็น เลขานุการน ามาปรับใช้ส าหรับการท างาน นั้นคือ  การออกแบบฟอร์มหลาย ๆ อย่าง

จะต้องกระชับ ชัดเจนและท าอย่างไรที่สามารถเรียกใช้ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลขององค์กรได้ โดย

ไม่ท าให้ผู้มาติดต่อต้องเสียเวลา 

 เอกสารยื่นค าขอ   ก็ยังใช้แบบฟอร์มเดิมพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชน ซึ่งเป็นใบเบิกทางที่จะ

ท าให้เจ้าหน้าที่ได้ดึงข้อมูลมาจากแหล่งข้อมูลส่วนกลางได้ ดังน้ัน เอกสารประกอบการยื่นค า

ขอก็ไม่จ าเป็นอีกไม่ว่าจะเป็นรูปถ่าย  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน  

จุดนี้เป็น เลขานุการน ามาปรับใช้ส าหรับการท างาน นั้นคือ  การใช้หรือเก็บข้อมูลจากศูนย์

ข้อมูลตรงกลาง จะต้องมีข้อมูลที่ครบครันและสามารถเรียกใช้ทันทีที่ต้องการ  

 
 

 อุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงาน   เคร่ืองสแกนนิ้วมือขนาดเล็ก จอคอมพิวเตอร์บนโต๊ะ เคร่ืองสแกน

เอกสาร  เคร่ืองพิมพ์เอกสาร กล้องถ่ายรูปตัวจ๋ิวติดโต๊ะ และการจัดห้องขนาดเล็กแห่งนี้มีมุม

ส าหรับตั้งโต๊ะให้ผู้ถ่ายรูปนั่ง ไม่เปลืองเน้ือที่ เป็นห้องท างานและโต๊ะท างานที่โล่ง ดูงามตา ผู้

มาติดต่อไม่อึดอัด มีกระจกกั้นระหว่างห้องท างานของแต่ละส่วน มองทะลุเห็นทุกห้อง  
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จุดนี้เป็น เลขานุการน ามาปรับใช้ส าหรับการท างาน นั้นคือ  การเลือกใช้อุปกรณ์เคร่ืองใช้

ส านักงานจะต้องตอบโจทย์ของการท างาน การจัดส านักงานให้ดูสะอาด  พื้นที่บนโต๊ะท างาน

จะต้องเอ้ือต่อการท างานและไม่ควรน าวัสดุส านักงานที่ไม่จ าเป็นมาวางเกะกะ สิ้นเปลืองเน้ือที่

และรกตาผู้มาติดต่อ 

 

 การปฏิบัติงาน  เจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์

ส านักงานข้างต้นในการเรียกใช้  ดึงข้อมูล  

ถ่ายเอกสาร สแกนเพื่อเก็บข้อมูล และการ

เซ็นชื่อจะมีแฟ้มใสเจาะทะลุ เฉพาะส่วนที่ให้

เซ็น สองจุดไว้  ซึ่งไม่รู้วัตถุประสงค์ว่า ท า

เพื่ออะไร ครั้งจะบอกว่า ข้อมูลที่น ามาใช้เป็น

ความลับก็ไม่น่าจะใช่เพราะเป็นข้อมูลของ

เราเอง ใครรู้ช่วยท าให้กระจ่างด้วย  แต่ใน

ความเห็นผู้เขียนเองคิดว่า หมึกของเจ้าหน้าที่

ซึ่งให้ลงลายมือชื่อนั้นเป็นหมึกซึม ถ้าไม่

ระวังหมึกอาจจะเลอะไปโดนส่วนอ่ืนของเอกสารได้ง่าย และไม่ต้องตอบค าถามว่าจะลงลายมือ

ชื่อตรงจุดไหนหรือต้องท าเคร่ืองหมาย กากบาทเล็ก ๆ ซึ่งจะท าให้เอกสารเป็นรอยกากบาท อีก

ทั้งการลงชื่อแห่งที่สอง เจ้าหน้าที่เป็นผู้บอกว่า ให้เขียนเป็นตัวบรรจงไม่มีค าน าหน้านาย /นาง/

นางสาว 

จุดนี้เป็น เลขานุการน ามาปรับใช้ส าหรับการท างาน นั้นคือ  ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ส านักงานได้

ทุกชนิด โดยเฉพาะอุปกรณ์ส านักงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเอกสาร 
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 การช าระเงิน  ก็ใช้แบบฟอร์มที่เจ้าหน้าที่ออกให้ จ านวนหน่ึงแผ่น ไปยื่นช าระเงินได้ โดยผู้ไป

ติดต่อขอท าพาสปอร์ต จะได้รับเอกสาร ภายใน 1 สัปดาห์ 

จุดนี้เป็น เลขานุการน ามาปรับใช้ส าหรับการท างาน นั้นคือ  การท างานจะต้องรวดเร็วและตอบ

ค าถามได้ชัดเจน ให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ 

 

ส านักงานแห่งนี้ เป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง ให้เลขานุการจะได้น ามาปรับใช้กับการท างาน  และเป็นแนวทางใน

การท างาน กระตุ้นไอเดีย ให้เห็นแตกต่างจากของเดิม ๆ  ให้ค าปรึกษากับเพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา

และสามารถเสนอความคิดนี้ให้กับผู้บังคับบัญชา  เรียงตามล าดับหัวข้อ  การจัดส านักงาน   การเลือกใช้วัสดุ

อุปกรณ์  ขั้นตอนการท างาน การสร้างความประทับใจให้ผู้ใช้บริการ  นอกจากนั้น ยังเกิดความรู้สึกดี ๆ กับ

ส านักงานรัฐบาลหลาย ๆ  แห่งที่ได้พยายามปรับเปลี่ยนบทบาท และภาพลักษณ์ในการให้บริการ ไม่เป็น

ส านักงานที่ท าเกิดความรู้สึกที่ขยาด เกร็ง ตัวลีบตัวงอ เหมือนที่ผ่านมาในอดีต  

 

 

 

*พิมพร  ศะริจันทร์  ศึกษานิเทศก์ เขียนวันที่ 10  มีนาคม  2554 เผยแพร่เว็บไซต์และบล็อก วันที่ 15 มีนาคม 2554 

จากประสบการณ์ ติดต่อท าหนังสือเดินทาง ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม ่วันที่ 9 มีนาคม 2554 

บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต้นสังกัด   

การน าข้อความหรือรูปภาพไปตีพิมพ์ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียนเท่านั้น 
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