
 

การน านโยบายศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ไปปฏิบัติ: 
ศึกษากรณี ส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร* 

ฐิติวรดา สุวรรณมัย** 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพ่ือศกึษาการน านโยบายศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast 
& Clear : BFC) ไปปฏิบัติ ของส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทาง
แก้ไขปัญหาและปรับปรุงการน านโยบายศูนย์บริหารราชการฉบัไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC)      
ไปปฏิบตัิ ของส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ในส่วนของวิจัยสนาม 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมลูส าคัญ จ านวน 15 คน ผลการวิจัยพบว่า 
นโยบายนี้มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รบับริการที่สะดวก รวดเร็ว ใสสะอาด ตรวจสอบได้ โดยรวมการให้บริการในภาร
หน้าท่ีของส านักงานเขตทั้งหมดทัง้ ไว้ในจุดเดียว (One Stop Service) ท าให้ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ และพบว่าปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายไปปฏิบตัิคือ ด้านทรัพยากร         
ด้านเทคโนโลยีทีไ่ม่ทันสมัย เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้ความเข้าใจในบทกฎหมายที่เกีย่วข้อง รูปแบบของนโยบายที่ไม่
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน การสื่อสารระหวา่งผู้ออกนโยบายและผู้น านโยบายไปปฏิบัติทีไ่ม่ต่อเนื่อง และปัญหา
จากระบบการเมือง ท่ีจะออกนโยบายเร่งด่วนท่ีเกีย่วข้องกับประชาชน แต่ไม่ตรงกับการบริการของส านักงานเขต  
แนวทางแก้ไขปัญหาและปรับปรุง คือ ควรมีการจัดสรรทรัพยากร หรือบริหารจัดการทรัพยากรใหเ้พียงพอต่อการน า
นโยบายไปปฏิบตัิ ควรมีการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าท่ี ควรมีการพัฒนารูปแบบการให้บริการของศูนยบ์ริหารราชการ
ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) โดยน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ควรมีการแกไ้ขปรับปรุงกฎระเบียบ 
โครงสร้างการบรหิารงาน ผู้บริหารควรให้ความส าคญัอย่างจริงจัง โดยจัดการประชุมหารือร่วมกันทุกระดับ และควร
มีการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & 
Clear : BFC) รวมถึงควรมีการสร้างแรงจูงใจในการท างานให้กับเจ้าหน้าทีด่ีเด่น 
 
ค าส าคัญ:  นโยบายศูนย์บริหารราชการฉบัไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC),  ส านักงานเขตหนองจอก  

 
บทน า 

กรุงเทพมหานคร มบีทบาทและความส าคญั ทั้งในฐานะเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย  และเป็นเมอืง
ศูนย์กลางความเจรญิที่มีอัตราความเจรญิเติบโตขยายตัวอย่างรวดเรว็ มีลักษณะเป็นราชการส่วนท้องถิ่นในรูปแบบ
พิเศษ ที่แตกต่างจากการปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ จึงท าให้การบริการกรุงเทพมหานครจะต้องมีความเหมาะสม
และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง รวมทั้งสามารถแก้ไขปญัหาต่าง ๆ   
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร, ม.ป.ป., หน้า 2) กรุงเทพมหานคร    
จึงได้จัดท า “วิสัยทัศน์กรุงเทพฯ : 2575” ซึ่งชาวกรุงเทพมหานครจากทุกภาคส่วนได้ร่วมกันก าหนดขึน้ผ่าน 

 

*บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเร่ืองการน านโยบายศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ไปปฏิบัติ: 
ศึกษากรณี ส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
 **นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง
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กระบวนการเวทีสาธารณะ เป็นการร่วมกันก าหนดภาพฝันของเมือง “กรุงเทพฯ” ใน 20 ปีข้างหน้า ซึ่งหากนับจาก
ปี พ.ศ. 2556 ก็คือปี พ.ศ. 2575 โดยภาพเมืองกรุงเทพฯ ในฝันของประชาชน คือ “เมืองกรุงเทพมหานครของเรา
จะก้าวขึ้นเป็น “มหานครแห่งเอเชีย” กรุงเทพฯ จะเป็นเมืองหลวงของเอเชีย เป็นพลังส าคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจสังคมในทวีปเอเชียและในภูมิภาคอาเซียน คนท่ัวโลกเมื่อนกึถึงทวีปเอเชียจะนึกถึงเมืองกรุงเทพฯของเรา 
ในฐานะที่เป็นเมืองช้ันน าในด้านเศรษฐกิจภาคบริการ ความปลอดภัย   ความสวยงาม สะดวกสบาย น่าอยู่ เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันเมอืงกรุงเทพฯ มีเอกลักษณเ์ฉพาะในด้านความเรียบง่าย มเีสน่ห์ มีชีวิตชีวา”                

ด้วยเหตุนี้ กรุงเทพมหานครจึงไดจ้ัดท าแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี และแผนประปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานครประจ าปขีึ้น เพื่อให้การไปสูเ่ป้าหมายมีความชัดเจน ซึ่งท าให้ทิศทางการพัฒนามีความ
สอดคล้องเชื่อมโยงกัน กรุงเทพมหานครจึงได้ก าหนดรูปธรรมการพฒันาไว้ 7 ด้าน คือ มหานครปลอดภัย มหานครสี
เขียว มหานครส าหรับทุกคน มหานครกระชับ มหานครประชาธิปไตย มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ และ
การบริหารจัดการมหานคร 

และในปี พ.ศ. 2560 กรุงเทพมหานคร ได้ประกาศแผนขับเคลื่อน กทม. ปี60 ภายใต้นโยบาย NOW 
“ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที” ของผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร (พลต ารวจเอกอัศวนิ ขวัญเมือง) ซึ่งมีนโยบายเร่งด่วน 
นโยบายที่ 1 สะอาด หมายถึง บ้านเมืองสะอาด การบริหารราชการใสสะอาด การบรหิารงานของกรุงเทพมหานคร
โปร่งใส ซึ่งสอดรับกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ด้านท่ี 7 การบริหารจดัการมหานคร และ 
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.2558 โดยให้ทุกส านกังานเขต   
ทั้ง 50 เขต ด าเนินการจัดตั้งศูนยบ์ริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ให้แล้วเสร็จ
ภายในปี 2560 เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที่ และประชาชนทุกระดับชั้นไดร้บัความสะดวก
ในการรับบริการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของกรุงเทพมหานครอย่างเสมอภาค  

ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) นั้น เป็นการพัฒนารูปแบบการ
ให้บริการใหม่ของกรุงเทพมหานคร จากเดมิที่เป็นการให้บริการจดุเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)            
และศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร (Bangkok Service Center) สู่การเป็นศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด 
(Bangkok Fast & Clear : BFC) ที่มีการให้บริการ ดังนี ้

1. มีผู้อ านวยการศูนย์ฯ ประจ าตลอดเวลาปฏิบัติงาน เพื่อลงนามในการอนุญาต/อนุมัติฯ 
2. มีเจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้ด้านระบบงานการให้บริการของส านักงานเขตค่อยให้บริการ ณ จุดประชาสมัพันธ์ 
3. มีเจ้าหน้าท่ีครบทั้ง 10 ฝ่าย สับเปลี่ยนหมุนเวียนปฏิบัติงานตามภารกิจประจ าศูนยฯ์ โดยไม่หยุดพัก

กลางวัน และให้ส านักงานเขตมีค าสั่งให้ข้าราชการฝ่ายต่าง ๆ ท่ีมีอ านาจในการพิจารณาอนุญาต/อนุมตัิ หรือ
สามารถพิจารณาค าขอต่าง ๆ และให้ค าแนะน า ตลอดจนด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติการอ านวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  

4. มีจุดรับเรื่องของประชาชน เพื่อสามารถตรวจสอบความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี  
5. มีห้องให้ค าปรึกษา ส าหรับบริการประชาชน กรณีที่จะต้องขอค าปรึกษาเจ้าหน้าที่ 

 6. ให้มีช่องบริการพิเศษ (Fast track) ส าหรับบริการผูสู้งอายุหรือผูพ้ิการ  
 7. มีคู่มือส าหรับประชาชนและประกาศสิทธิของผู้รับบริการตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 บริการประชาชน ณ จุดประชาสัมพันธ์หรือจุดที่สามารถขอ
ตรวจสอบไดโ้ดยสะดวก 

9. มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน เช่น จุดรับบัตรควิท่ีเป็นธรรม ท่ีพักค่อยระหว่างรอรับ
บริการ บริการอินเตอร์เน็ต ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด เป็นต้น 

ส านักงานเขตหนองจอก เป็นหน่วยงานการปกครอง 1 ใน 50 ส านักงานเขตของกรุงเทพมหานคร      
ผู้วิจัยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตหนองจอก จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องการน านโยบายศูนย์บริหาร
ราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ไปปฏบิัติ ของส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
และศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรค รวมถึงแนวทางปรับปรุงแก้ไขปญัหา อุปสรรค ในการน านโยบายไปปฏิบัติ  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัย 2 วิธี ดังนี้ 

1. วิธีวิจัยสนาม (Field Study) โดยผู้วิจยัลงพื้นที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุม่ตัวอย่าง โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) 

2. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับน า
นโยบายศูนย์บริหารราชการฉบัไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ไปปฏิบัติ  
  

ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
1. ประชากร (Population) ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตหนองจอก ที่เกี่ยวข้องในการน านโยบาย

ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ไปปฏิบตั ิ
2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุม่ตัวอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

เพื่อเลือกผู้ให้ข้อมลูส าคัญ (Key informants) จ านวน 15 คน พิจารณาจากคุณสมบตัิ ดังนี้ 
1) ผู้อ านวยการเขตหรือผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต จ านวน 1 คน 
2) หัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 คน 
3) เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด จ านวน 10 คน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยสนาม ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview guide)  
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเกบ็รวบรวมข้อมลูทั่วไปโดยการรวบรวม
เอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทกึไว้แล้วโดยผู้อื่น ได้แก่ เอกสารทางวิชาการ งานวิจัย และเอกสารของทางราชการ 
เช่น นโยบาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือการปฏิบตัิงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น 
 2. วิธีการรวบรวมข้อมลูจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมลูด้วยวิธีการสัมภาษณ์ โดยทีผู่้วิจัยเลือกวิธีการ
สมัภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้ ซึ่งใช้วิธีสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยท าการสมัภาษณ์ตาม
หัวข้อค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสมัภาษณเ์ท่านั้น และจดบันทึกข้อมูลพร้อมบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูก
สัมภาษณ ์
 

การวิเคราะห์ข้อมลู 
การวิเคราะห์ข้อมลูในการท าการวจิัยนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจยัมีขั้นตอนในการ

วิเคราะห์ ดังนี ้
  ผู้วิจัยจะน าข้อมูลทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็นตามข้อค าถาม จากนั้นจึง
วิเคราะห์ข้อมูลในแตล่ะประเด็นโดยใช้วิธี “ตีความ” ตามหลักการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคณุภาพ เพื่อสรปุผลการวิจัย
แยกเป็นประเด็น ๆ เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้สามประเด็น จากนั้นน าผลการวิจยัทั้งสาม
ประเด็นดังกล่าวข้างต้นมาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้ทราบถึงลักษณะทีม่ีความคลายคลึงกันหรือแตกต่างกันของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างกับข้อมูล
จากเอกสาร เพื่อใช้ในการอภิปรายผล 
 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 
ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม พบว่า 

 การน านโยบายศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ไปปฏิบัตินั้น       
เป็นนโยบายเร่งด่วนยอ่ย ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พลต ารวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง) ในนโยบายที่ 1 สะอาด 



4 

คือ การบริหารราชการใสสะอาด ที่มุ่งเน้นให้มีความสอดคล้องกับพระราชบญัญัติอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนารูปแบบการให้บริการใหม่ของส านักงาน
เขตทั้ง 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร จากเดิมกรุงเทพมหานคร ได้เปดิให้บริการในรูปแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One 
Stop Service) ที่ให้บริการเพียง 3 ฝ่าย ในจุดบริการจุดเดียว และศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร (Bangkok Service 
Center : BSC)  ที่ให้ประชาชนยื่นค าขอที่ฝ่ายต่าง ๆ และแตล่ะฝ่าย ด าเนินการโดยแยกการรายงานผลหรือ
ความส าเร็จของงานออกจากกัน ท าให้ไม่สามารถก าหนดผูร้ับผดิชอบ และรวมผลการปฏิบตัิงานท่ีชัดเจน ได้พัฒนา
รูปแบบการให้บริการให้มลีักษณะเป็นศูนย์รับค าขอด้านทะเบยีนราษฎร์และการอนุญาตต่าง ๆ  โดยแบ่งพื้นที่รับค า
ขอและพื้นที่พิจารณาแยกออกจากกัน พร้อมทั้งได้รวมการให้บริการประชาชนไว้ในจดุเดียว ครบทั้ง 10 ฝ่าย คือ 
ฝ่ายทะเบยีน ฝ่ายการคลัง ฝ่ายรายได้ ฝ่ายปกครอง ฝา่ยพัฒนาชุมชนและสวสัดิการสังคม ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาล ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจ และฝ่ายการศึกษา เพ่ือลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และสามารถตรวจสอบความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีได้ ท าให้ประชาชน
ได้รับบริการทีส่ะดวก รวดเร็ว ใสสะอาด โดยให้ ส านักงานเขตทั้ง 50 เขต ด าเนินการจดัตั้งศูนย์บริการประชาชน
โดยใช้ช่ือว่า “ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC)” และให้ด าเนินการตามรูปแบบ 
และแนวทางปฏิบัติที่ก าหนด ดังน้ี 
  1. รูปแบบของศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) 

1.1 จัดให้มีจุดบริการภายในศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast &  Clear : 
BFC) ได้แก่ จุดประชาสัมพันธ์ จุดรับเรื่อง ส าหรับงานบริการทุกฝ่ายของส านักงานเขต ห้องให้ค าปรึกษา เคาน์เตอร์
บริการของฝ่ายต่าง ๆ ตามระบบงานท่ีก าหนด ช่องบริการพิเศษ ส าหรับผูสู้งอายุ ผู้พิการ และห้องผู้อ านวยการ 
ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) 

1.2 ระบบงานของศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) 
1) ให้มีงานบริการของฝ่ายต่าง ๆ ครบท้ัง 10 ฝ่าย 
2) ให้ส านักงานเขตมีค าสั่งให้ข้าราชการฝ่ายต่าง ๆ ที่มีอ านาจในการพจิารณาอนุญาต/

อนุมัติ หรือสามารถพิจารณาค าขอต่าง ๆ และให้ค าแนะน า ตลอดจนด าเนินการใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ได้มาปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บรหิารราชการฉับ
ไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) 

3) ให้มี “ผู้รับเรื่อง” ท าหน้าที่ลงเลขรับเรื่องของผู้รับบริการของฝ่ายต่าง ๆ  ทุกเรื่อง 
ก่อนท่ีผู้รับบริการจะยื่นค าขอกับฝา่ยต่าง ๆ โดยตรง และ “ผู้รับเรื่อง” จะต้องไม่ใช่ข้าราชการผูม้ีอ านาจพิจารณา
อนุญาตตามค าขอหรือค าร้องที่เกี่ยวกับการให้บริการ 

4) ให้มีห้องให้ค าปรึกษาอยู่ในศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & 
Clear : BFC) ส าหรับบริการประชาชน  

5) ให้มีช่องบริการพิเศษ (Fast track) ส าหรับบริการผู้สูงอายุหรือผู้พิการ  
6) ให้มีคู่มือส าหรับประชาชนและมปีระกาศสิทธิของผู้รับบริการตามพระราชบัญญัติการ

อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 บริการประชาชน ณ จุดประชาสัมพันธ์หรือ
จุดที่สามารถขอตรวจสอบได้โดยสะดวก 

7) ให้ผู้อ านวยการเขตมอบหมายให้ผูช่้วยผู้อ านวยการเขตสับเปลี่ยนหมนุเวียนกันปฏิบัติ
หน้าท่ีเป็นผู้อ านวยการศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) และมอบอ านาจให้มี
อ านาจในการอนุญาต/อนุมัติงานบริการของศูนย์บรหิารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC)  
ได้ทุกเรื่อง และให้มีหน้าที่ควบคมุดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบและหนังสือสั่งการที่ก าหนดไว้  
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   1.3 การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกภายในศูนย์บรหิารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok fast & 
Clear : BFC)  ได้แก่ ระบบคิวท่ีเป็นธรรม ที่น่ังพักคอยที่สะดวกสบายและเพียงพอกับจ านวนประชาชนท่ีมาใช้
บริการมีที่นั่งบริการพิเศษส าหรับพระสงฆ์ ผู้สูงอายุและพิการ มบีรรยากาศท่ีปลอดโปร่งถูกสุขลักษณะ มีบริการน้ า
ดื่มและหรือสิ่งจ าเป็นอื่น ๆ ตามสมควร มหีมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร และหรือบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
ส าหรับให้ประชาชนติดต่อสอบถามหรือตดิตามความคืบหน้าการด าเนินการของงานท่ีได้ยื่นค าร้องหรอืค าขอไว้ได้
โดยสะดวก พร้อมแสดงหมายเลขโทรศัพท์และเว็บไซต์ตดิไว้ภายในศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok 
Fast & Clear : BFC) ในที่ท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจน และระบบรกัษาความปลอดภัยในรูปแบบกล้อง CCTV 
  2. แนวทางการปฏิบัติงานศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ดังนี้ 

  2.1 จุดประชาสัมพันธ์ของศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) 
มีหน้าที่ให้ข้อมูลและค าแนะน าเบือ้งต้นเกี่ยวกับการตดิต่อขอรับบรกิารต่าง ๆ ตลอดจนคดัแยกประเภทผู้เข้ารับ
บริการก่อนด าเนินการ คือ กรณีตดิต่อขอรับบริการของฝ่ายทะเบียน ให้มอบบัตรคิวแก่ผูร้ับบริการเพือ่ติดต่อกับ
เคาน์เตอร์บริการของฝ่ายทะเบียนโดยตรง กรณตีิดต่อขอรบับริการของฝ่ายอื่น ๆ ให้จุดประชาสัมพันธส์่งเรื่องให้ 
“จุดรับเรื่อง” ก่อนท่ีผู้รับบริการจะติดต่อเคาน์เตอร์บริการของฝ่ายต่าง ๆ    

 2.2 ให้ “จุดรับเรื่อง” มีหน้าที่ลงเลขรับเรื่องใน “บัตรคิวรับเรื่องและล าดับค าขอ”             
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดก่อนมอบ “บัตรคิวรับเรื่องและล าดับค าขอ” ให้ผู้รับบริการเพื่อติดต่อรับบริการ  

 2.3 เมื่อมีผู้เข้ารับบริการงานของแต่ละฝ่าย ให้ข้าราชการผูร้ับผดิชอบด าเนินการตรวจสอบว่า
ผู้รับบริการมเีอกสาร “บัตรคิวรับเรื่องและล าดับค าขอ” หรือไม่  หากผู้รับบริการไม่มี ให้ข้าราชการผูร้บัผิดชอบ
ติดต่อ “จุดรับเรื่อง” เพื่อด าเนินการลงเลขรับเรื่องก่อน หากผู้รับบรกิารมี “บัตรคิวรับเรื่องและล าดับค าขอ”        
ให้ข้าราชการน าเรื่องเข้าสู่กระบวนกาพิจารณาอนุญาต/อนุมัติของทางราชการ 

 2.4 ก่อนการด าเนินการให้ข้าราชการผูร้ับผิดชอบแจ้งให้ผูร้ับบริการทราบถึงสิทธิและหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารราอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

 2.5 ในการด าเนินการตรวจสอบค าขอ การบันทึกความบกพร่อง การก าหนดระยะเวลา
ด าเนินการ การคืนค าขอ การแจ้งสิทธิในการยื่นค าขอใหม่หรือการอทุธรณ์และการพิจารณาอนุญาตของพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี ให้ด าเนินการตามคู่มือส าหรับประชาชนและพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 อย่างเคร่งครัด  

 2.6 เมื่อสิ้นสุดการปฏิบตัิงานในแต่ละวัน ให้ทุกฝ่ายสรุปผลการปฏบิัติงานกลับมายัง           
“จุดรับเรื่อง”เพื่อท าการสรปุผลการปฏิบัติงานในภาพรวมและรายงานให้ผู้อ านวยการศูนย์บริหารราชการฉับไว    
ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ก่อนจะรายงานให้ผู้อ านวยการเขตทราบ และส านักงานเขตจัดท า
รายงานสรุปการให้บริการประจ าเดือนรายงานให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ  

 2.8 ให้ผู้อ านวยการเขตควบคมุดูแลปฏิบัติงานและการให้บริการของศูนย์บริหารราชการฉับไวใส
สะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง ตลอดจนรายงานปัญหา
และอุปสรรคในการด าเนินการใหผู้้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ 
  ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์กลุม่ตัวอย่าง สามารถน ามาวเิคราะห์แยกเป็นประเด็นต่าง ๆ 
เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไวส้ามประเด็น ดังน้ี 
 1. การน านโยบายศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ไปปฏิบัติ ศึกษา
กรณี ส านักงานเขตหนองจอก กรงุเทพมหานคร มีดังนี้ 
  นโยบายศูนย์บริหารราชการฉบัไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) เป็นนโยบายที่ส านักงานเขต
หนองจอก ด าเนินการตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การให้บรกิารของ
ส านักงานเขตมคีวามสอดคล้องกบัพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

https://dict.longdo.com/search/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://dict.longdo.com/search/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://dict.longdo.com/search/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
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พ.ศ. 2558 และมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการทีส่ะดวก รวดเร็ว ใสสะอาด ตรวจสอบได้ โดยก าหนดให้รวมการ
ให้บริการในภารหน้าท่ีของส านักงานเขตทั้งหมดทั้ง 10 ฝ่าย ไว้ในจดุเดียว (One Stop Service) ท าให้ลดขั้นตอน
และระยะเวลาในการปฏิบตัิงานและการให้บริการ รวมทั้งประชาชนสามารถตรวจสอบความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีได้ โดยส านักงานเขตหนองจอก ได้จัดประชุมส่วนราชการและเจ้าหน้าท่ีที่เกีย่วข้อง เพื่อให้รับทราบ
และถือปฏิบตัิตามรูปแบบ ระบบงาน และแนวทางปฏิบัติของนโยบายศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok 
Fast & Clear : BFC) และไดด้ าเนินการตามรูปแบบ ระบบงาน และแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน ดังนี้ 

1) จัดตั้งศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ที่มี             
จุดประชาสัมพันธ์ จุดรับเรื่อง ส าหรับงานบริการทุกฝ่ายของส านักงานเขต ห้องให้ค าปรึกษา เคานเ์ตอร์บริการ   
ของฝ่ายต่าง ๆ ครบทั้ง 10 ฝ่าย ตามระบบงานที่ก าหนด มีช่องบริการพิเศษส าหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และมีห้อง
ผู้อ านวยการศูนย์บริหารราชการฉบัไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC)  

2) จัดท าค าสั่งให้ข้าราชการฝ่ายต่าง ๆ ที่มีอ านาจในการพิจารณาอนุญาต/อนุมตัิ ให้มา
ปฏิบัติงานท่ีเคาน์เตอร์บริการ และให้ข้าราชการที่ไม่มีในอ านาจพิจารณาอนุญาต/อนุมัติ ปฏบิัติงานเป็นผู้รับเรื่อง
ประจ าจดุรับเรื่อง ณ ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC)  

3) ผู้อ านวยการเขตมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันปฏิบัติหน้าที่
เป็นผู้อ านวยการศูนย์ฯ และมอบอ านาจให้ผู้ช่วยการเขตมีอ านาจในการอนุญาต/อนุมัติงานบริการของศูนย์ฯ  

4) จัดสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในศูนย์บรหิารราชการฉับไวใสสะอาด  
5) ในการปฏิบัติงานศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) คือ  

จุดประชาสัมพันธ์ มีหน้าท่ีให้ข้อมลูและค าแนะน าเบื้องต้นเกี่ยวกับการติดต่อขอรับบริการต่าง ๆ และคัดแยก
ประเภทผู้เข้ารับบริการก่อนด าเนนิการ จุดรับเรื่อง มีหน้าท่ีลงเลขรบัเรื่องใน บัตรคิวรับเรื่องและล าดบัค าขอ      
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และจากนั้นแนะน าประชาชนเข้ารับบริการตามฝา่ยต่าง ๆ และเจา้หน้าท่ีที่ให้บริการ
ประชาชนจะสรุปผลการปฏิบัติงานกลับมายังจดุรับเรื่อง และท าการสรุปผลการปฏิบัติงานในภาพรวมรายงานให้
ผู้บริหารทราบตามล าดับ พร้อมทัง้สรุปรายงานประจ าเดือนใหผู้้บรหิารกรุงเทพมหานครทราบ 
  2. ปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายศูนย์บริหารราชการฉบัไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : 
BFC) ไปปฏิบัติ ศึกษากรณี ส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มีดังนี ้
   2.1 ปัญหาด้านทรัพยากร คือ งบประมาณที่จัดสรรไวม้ีไมเ่พียงพอ และจ านวนเจ้าหน้าที่มไีม่
เพียงพอต่อปริมาณงานของส านักงานเขต ท าให้การด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ในศูนย์บริหารราชการฉบัไวใสสะอาด 
(Bangkok Fast & Clear : BFC) เกิดความไมส่ะดวก 
   2.2 ปัญหาด้านเทคโนโลยีท่ีไม่ทันสมัย ระบบเครือข่าย ระบบการลงรับเรื่อง รวมถึงระบบข้อมูล
ที่น ามาใช้ให้บริการยังไม่มีความรวดเร็ว ยังไม่เช่ือมโยงกันทั้งหมด และไม่สามารถใช้งานได้ขณะให้บรกิาร 
   2.3 ปัญหาด้านเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัตงิาน เจ้าหน้าท่ีบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เกีย่วกับ
พระราชบัญญัติอ านวยความสะดวกให้การพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 และในส่วนภาระหน้าท่ี รวมถึง
ความรู้ในด้านการใช้เทคโนโลยี อีกท้ังยังขาดความกระตือรือร้นในการท างาน 
   2.4 ปัญหานโยบาย ดา้นรูปแบบการให้บริการบางภาระหน้าที่ ยังไมส่อดคล้องกับการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ี และความต้องการของประชาชน ท าให้เพิ่มขั้นตอนการให้บริการโดยไมจ่ าเป็นและเกดิความล่าช้าใน
การรอรับบริการ และด้านอ านาจในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตยังคงเป็นผู้อ านวยการเขต หรือผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต  
   2.5 ปัญหาในการสื่อสาร ยังขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและการสรา้งความเข้าใจอย่าง
ต่อเนื่องเกี่ยวกับบริการของศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด และพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวกให้การ
พิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 ให้กับเจ้าหน้าที่ของส านักงานเขต และประชาชนให้เข้าใจในสิทธิหน้าท่ี 
ร่วมถึงการตดิต่อสื่อสารระหว่างผูอ้อกนโยบายและผู้ปฏิบัติยังไม่เปดิกว้าง 

https://dict.longdo.com/search/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://dict.longdo.com/search/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
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   2.6 ปัญหาจากระบบการเมือง ท่ีจะออกนโยบายเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับประชาชน แต่ไมต่รงกับ
การบริการของส านักงานเขต แตส่ัง่การให้ส านักเขตเป็นผูด้ าเนินการ เป็นการเพิ่มภาระงาน ท าให้ต้องแบ่งเจ้าหน้าท่ี
ไปปฏิบตัิงานในส่วนนั้น  
 3. แนวทางแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการน านโยบายศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & 
Clear : BFC) ไปปฏิบตัิ ศึกษากรณี ส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มีดังน้ี 

3.1 ควรมีการจัดสรรทรัพยากร หรือบริหารจดัการทรัพยากรให้เพยีงพอต่อการน านโยบายไป
ปฏิบัติ และควรมีการเพิ่มอตัราก าลังเจ้าหน้าท่ีให้เพียงพอต่อปรมิาณประชาชนท่ีมาขอรับบริการ และเพียงพอต่อ
ปริมาณงานของแต่ละส่วนราชการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน  

3.2 ควรมีการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าท่ีของส านักงานเขตหนองจอก ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับพระราชบัญญตัิอ านวยความสะดวกให้การพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 และในส่วนภาระหนา้ที่ 
รวมถึงในการใช้ด้านเทคโนโลยี  

3.3 ควรมีการพัฒนารูปแบบการให้บรกิารของศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok 
Fast & Clear : BFC) ในด้านเทคโนโลยรีะบบเครือข่าย ระบบการลงรับเรื่อง รวมถึงระบบข้อมูลที่น ามาใช้ให้บริการ
ให้มีความรวดเร็ว และเช่ือมโยงกันท้ังหมด ในรูปแบบออนไลน์ เช่น ระบบคิวออนไลน์ ระบบติดต่อสอบถามและ
ติดตามผลออนไลน์ ระบบการรับ-ส่งเอกสารที่ใช้ในการขออนุมัต/ิอนุญาตออนไลน์ รวมถึงให้มีบริการเชิงรุก ออก
ให้บริการเคลื่อนที่ให้กับผูสู้งอายุ ผู้พิการ และชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ท่ัวถึง 

3.4 ควรมีการแกไ้ขปรับปรุงกฎระเบียบ โครงสรา้งการบรหิารงาน ที่ไมส่นับสนุนการท างานของ
เจ้าหน้าท่ี และเพิ่มการกระจายอ านาจในการพิจารณาอนุมตัิ/อนุญาตให้กับเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบตัิงาน เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวมากขึ้น พร้อมปรับปรุงหรือยกเลิกระบบงานบริการที่มีขั้นตอนมากเกินไป หรืองาน
บริการที่ไม่มผีู้มาใช้บริการ  

3.5 ผู้บริหารควรให้ความส าคญัอย่างจริงจัง โดยจดัการประชุมหารือร่วมกนัทุกระดับ และติดตาม
การปฏิบัตติามนโยบายของเจ้าหนา้ที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขปญัหาและเกิดการพฒันาการ
ให้บริการของศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) อย่างจริงจัง 

3.6 ควรมีการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ที่ในศูนยบ์ริหารราชการฉับไวใส
สะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC)  

3.7 ควรมีการสร้างแรงจูงใจในการท างานให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการกระตุ้น และสร้างขวัญ
ก าลังใจในการท างาน  
 
 อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวขา้งต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 การน านโยบายศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ไปปฏิบัติ ศึกษา
กรณี ส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้  
 1. นโยบายศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) เป็นการปฏิบัตติาม
นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การให้บริการของส านักงานเขตมคีวามสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และมุ่งเน้นให้ประชาชน
ได้รับบริการทีส่ะดวก รวดเร็ว ใสสะอาด ตรวจสอบได้ โดยก าหนดให้รวมการให้บริการในภารหน้าท่ีของส านักงาน
เขตทั้งหมดทั้ง 10 ฝ่าย ไว้ในจุดเดยีว (One Stop Service) เป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
และการให้บริการ และประชาชนสามารถตรวจสอบความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีได้ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ วิโรจน์ ก่อสกุล (2561) ได้กล่าวสรุปว่า การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ เป็นการให้บริการโดยยดึ
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ประชาชนเป็นศูนย์กลาง การจัดการกับความกังวลของประชาชนในทุกข้ันตอนของการส่งมอบงานบรกิาร สอดคล้อง
กับแนวคิดของ บุญเกียรติ การะเวกพันธุ ์(2560) ได้กลา่วสรปุว่า การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2561) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นเลิศ
ในการให้บริการประชาชน  มีเป้าหมายเพื่อพัฒนางานบริการของสว่นราชการและหน่วยงานของรัฐสูค่วามเป็นเลิศ 
เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจ ต่อคุณภาพการให้บริการ โดยให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาระบบการเช่ือมโยงงาน
บริการ ซึ่งกันและกัน และวางรูปแบบ การให้บริการประชาชนท่ีสามารถขอรับบริการจากภาครัฐได้ทกุเรื่อง โดยไม่
ค านึงว่าผู้รับบริการจะมาขอรับบรกิาร ณ ท่ีใด (No Wrong Door) และยกระดับการด าเนินงานของศูนย์บริการร่วม     
(One Stop Service) ด้วยการเชื่อมโยงและ บรูณาการกระบวนงานบริการที่หลากหลายจากส่วนราชการต่าง ๆ  
มาไว้ ณ สถานท่ีเดยีวกัน เพื่อให้ประชาชนสามารถรับบริการไดส้ะดวก รวดเร็ว ณ จุดเดียว และยุทธศาสตร์ที่ 6  
การยกระดับความโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่น และศรัทธาในการบรหิารราชการแผ่นดิน เพื่อส่งเสริมการวางกลไกให้
ส่วนราชการของรัฐ และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานโดยการเปิดเผยข้อมูลขา่วสาร รวมทั้งส่งเสริมให้         
ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท างานของทางราชการ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ บพิธ รัตนบุรี 
(2552) ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายการให้บริการแบบศูนย์บริการจดุเดียวเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service) ไปปฏิบัติ : ศึกษากรณี ส านักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยสรปุว่า       
ปัจจัยด้านเป้าหมายและวตัถุประสงค์ของนโยบายการให้บริการแบบศูนย์บริการจุดเดียวเบด็เสร็จ มเีป้าหมาย           
และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนทั้งในด้านการเพิ่มคณุภาพการให้บริการ การลดขั้นตอน ลดระยะเวลาปฏิบตังิาน        
และอ านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน เน้นการให้บริการประชาชนได้ ณ จดุเดยีว  

2. นโยบายศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ได้มีการก าหนด
วัตถุประสงค์ รูปแบบ ระบบงานภายใน และแนวทางปฏิบัติ ไว้อย่างชัดเจน และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร      
ได้สั่งการให้ส านักงานเขตทั้ง 50 เขต ถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ วรเดช จันทรศร    
(อ้างถึงใน มยุรี อนุมานราชธน, 2551) ได้กล่าวสรุปว่า การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับมหภาค เมื่อฝ่าย
การเมืองระดับชาติ ก าหนดขอบเขตการน านโยบายไปปฏิบัติในลักษณะของกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี กฎกระทรวง       
และระเบียบ หรือข้อบังคับส าหรับเป็นแนวทางน านโยบายไปปฏิบตัแิล้ว จะมีการจัดสรรงบประมาณให้แก่แนวทาง/
แผนงาน/โครงการนั้น ๆ พร้อมทั้งพิจารณาหน่วยงานท่ีรับผดิชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติ หน่วยงานราชการ     
ที่ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบจะท าหน้าท่ีแปลงนโยบายนั้นออกมาให้หน่วยงานราชการส่วนภมูิภาค และ/หรือ
ส่วนท้องถิ่นน าไปปฏิบัติ โดยต้องท าให้หน่วยงานระดับรองลงมาทั้งหน่วยงานระดับภูมภิาค และท้องถิ่น ยอบรับ
แนวทาง/แผนงาน/โครงการแล้วน าไปปฏิบตัิ สอดคล้องกับแนวคิดของ Meter and Horn (อ้างถึงใน บุญเกียรติ   
การะเวกพันธุ์, 2561ข) ได้กล่าวสรุปว่า ในการน านโยบายไปปฏิบัติ ด้านวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานของนโยบาย 
เป็นสิ่งที่ส าคญัที่ต้องแยกให้ชัดเจนว่า วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในนโยบายนั้นมีอะไรบ้าง ซึ่งวัตถุประสงค์จะเป็นส่วน
ขยายเป้าหมายรวมของนโยบายให้ชัดเจนขึ้น และง่ายต่อการเขา้ใจ ทั้งนี้ วัตถุประสงค์เปรยีบเสมือนเกณฑ์ที่ใช้
ประเมินความส าเรจ็ หรือความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบตั ิและสอดคล้องกับแนวคิดของ สมบัติ        
ธ ารงธัญวงศ์ (2557) ได้กล่าวสรุปว่า ความชัดเจนของนโยบาย (clarity of policy) เป็นรากฐานส าคญัของความมุ่ง
หมายของนโยบายทั้งที่เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ หากนโยบายใดก็ตามมเีป้าหมายประสงค์ (goals)          
หรือวัตถุประสงค์ (Objectives) ที่ชัดเจนมากเพียงใด ก็จะยิ่งส่งเสริมให้การน านโยบายไปปฏบิัติมีความสอด
ประสานกัน และน าไปสู่การบรรลวุัตถุประสงค์ที่พึงปรารถนาอย่างมปีระสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ ศุภชัย 
ยาวะประภาษ (อ้างถึงใน เดช อุณหะจิรังรักษ์, 2561) ได้กล่าวสรุปวา่ วัตถุประสงค์ของนโยบาย นโยบายที่มีโอกาส
ส าเรจ็สูงจะต้องเป็นนโยบายที่มีวตัถุประสงค์ชัดเจน มีความสอดคลอ้งเป็นหนึ่งอันเดียวกัน ง่ายต่อผู้ทีจ่ะน านโยบาย
นั้นไปปฏิบตัิ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เมธา ยุทธนาโยธิน (2550) ได้ศึกษา การน านโยบายการจ ากดัขยะมลูฝอย
ไปปฏิบตัิ : ศึกษาเฉพาะกรณี เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยสรุปว่า น านโยบายการก าจัดขยะมลู
ฝอยไปปฏิบัติ ด้านความชัดเจนของนโยบาย โดยรวมอยู่ในระดับคอ่นข้างสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า นโยบาย
การก าจัดขยะมลูฝอยของกรุงเทพมหานครสามารถน าไปปฏิบัติไดเ้ปน็อย่างดี  และสอดคล้องกับงานวจิัยของ 
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อมรรัตน์ ผิวทอง (2551) ได้ศึกษา การน านโยบายโครงการคาราวานแก้จนไปปฏิบตัิ : กรณศีึกษาอ าเภอเมือง
ชัยนาท จังหวัดชัยนาท ผลการวิจยัสรุปว่า คณะท างานในองค์การบริหารงานอ าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ได้มีการ
จัดท าแผนงาน/โครงการ ในการด าเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นระบบ สามารถติดตามประเมินผลการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบปญัหาความเดือดร้อนได้อย่างเป็นระบบ จึงท าให้การด าเนินงานให้ความช่วยเหลือเป็นไป
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 3. ส านักงานเขตหนองจอก ได้ด าเนินการตามนโยบายศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok 
Fast & Clear : BFC) โดยจัดตั้งศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ขึ้นบริเวณ
ช้ัน 1 ของอาคารส านักงานเขตหนองจอก และจัดประชุมส่วนราชการและเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง เพื่อใหร้ับทราบและ
ถือปฏิบัติตามรูปแบบ ระบบงาน และแนวทางปฏิบัติของนโยบายศนูย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok 
Fast & Clear : BFC)  สอดคล้องกับแนวคิดของ วรเดช จันทรศร (อ้างถึงใน มยุรี อนุมานราชธน, 2551) ได้กล่าว
สรุปว่า การน านโยบายไปปฏิบัติในข้ันตอนระดับจุลภาค เมื่อหน่วยงานระดับภมูิภาคและท้องถิ่น ยอมรับแนวทาง/
แผนงาน/โครงการ แล้วน าไปปฏิบตัิ โดยด าเนินการระดมพลังหาความสนับสนุนจากสมาชิกในหน่วยงานและผู้ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันก าหนดแผนงานหรือโครงการของท้องถิ่น ด าเนินการปฏิบัติ โดยปรับแผนงานหรือโครงการให้
เข้ากับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของสมาชิกในหน่วยงาน สร้างความเป็นปึกแผ่น/ความต่อเนื่อง แนวทางของนโยบาย
จะถูกปรับเปลี่ยน และได้รับการยอมรับเป็นหน้าท่ีประจ าวันของผู้ปฏิบัติงาน 
 ปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : 
BFC) ไปปฏิบัติ ของส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มีประเด็นท่ีน ามาอภิปราย ดังน้ี 
  1. ปัญหาด้านทรัพยากร คือ งบประมาณที่จัดสรรไวม้ีไมเ่พียงพอ ต่อการจัดซื้ออุปกรณส์ านักงาน และ
ปรับปรุงสถานท่ี และจ านวนเจ้าหน้าท่ีมีไม่เพยีงพอต่อปริมาณงานของส านักงานเขต ท าให้การด าเนินงานของ
เจ้าหน้าที่ในศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) เกิดความไมส่ะดวก สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Meter and Horn (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2561ข)  ได้กล่าวสรุปว่า การน านโยบาย      
ไปปฏิบตัิจะต้องมีการระบุทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการน านโยบายไปปฏบิัติ  ซึ่งทรัพยากรในท่ีนี้ หมายถึง 
ทรัพยากรบุคคล วัสดุอุปกรณต์่าง ๆ และงบประมาณ ซึ่งในงบประมาณนี้จะต้องมีระบบการเบิกจ่ายเงินท่ีคล่องตัว
ด้วย สอดคล้องกับแนวคิดของ สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2557) ได้กล่าวสรุปว่า ถ้าขาดปจัจัยเรื่องทรัพยากรในการ
สนับสนุน อาจกล่าวได้ว่าแผนงานและโครงการดังกล่าวได้ประสบความล้มเหลวตั้งแต่ยังไม่ไดเ้ริม่ต้นลงมือปฏิบัติ  
ทรัพยากรในการน านโยบายไปปฏบิัติหมายรวมถึงเงินทุน เวลา และบุคลากรตลอดจนเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่
จ าเป็นต่าง ๆ สอดคล้องกับแนวคิดของ ศุภชัย ยาวะประภาษ (อ้างถึงใน เดช อุณหะจิรังรักษ์, 2561) ได้กล่าวสรุปว่า 
นโยบายที่จะประสบความส าเร็จจะต้องไดร้ับการสนับสนุนทางทรัพยากรทั้งด้านการเงินและงบประมาณ อย่างเตม็ที่ 
นอกจากน้ีปัจจัยทางด้านการบริหารอื่น ๆ จะต้องได้รับการสนับสนนุและมีจ านวนที่เพียงพอต่อการน านโยบายไป
ปฏิบัติอีกด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ บพิธ รัตนบุรี (2552) ได้ศกึษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน า
นโยบายการให้บริการแบบศูนย์บริการจดุเดียวเบ็ดเสรจ็ (One Stop Service) ไปปฏิบัติ : ศึกษากรณี ส านักงานเขต
สายไหม กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยสรุปว่า การให้บริการแบบศูนย์บริการจดุเดียวเบ็ดเสร็จ ยังมีข้อจ ากัดในด้าน
ก าลังคน งบประมาณ รวมถึงวสัดอุุปกรณ์ ท าให้การบริหารงานในศนูย์บริการ  จุดเดียวเบ็ดเสรจ็มีปัญหาอุปสรรค 
จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้มาขอรบับริการไดด้ีพอ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อมรรัตน์ ผิวทอง (2551) ได้ศึกษา การน านโยบายโครงการคาราวานแก้จนไปปฏิบตัิ : กรณศีึกษาอ าเภอเมือง
ชัยนาท จังหวัดชัยนาท ผลการวิจยัสรุปว่า ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน คือ เจา้หน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานมีจ านวน
ไม่เพียงพอกับการด าเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน  
  2. ปัญหาด้านเทคโนโลยีที่ไม่ทันสมัย ระบบเครือข่าย ระบบการลงรับเรื่อง รวมถึงระบบข้อมูลที่น ามาใช้
ให้บริการยังไม่มีความรวดเร็ว สอดคล้องกับแนวคิดของ ศุภชัย ยาวะประภาษ (อ้างถึงใน เดช อุณหะจิรังรักษ์, 
2561) ได้กล่าวสรุปว่า ความเป็นไปได้ทางเทคนิคหรือทฤษฎี นโยบายที่มีลักษณะไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อน จะมีโอกาส
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ประสบความส าเรจ็ในทางปฏิบัติ นอกจากน้ีเทคโนโลยีที่จะน าไปปฏิบัติตามนโยบายต้องมีเทคโนโลยทีี่สอดคล้องกับ
สถานการณ์หรือภาวะแวดล้อมในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 3. ปัญหาด้านเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่บางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และขาดความ
กระตือรือร้นในการท างาน สอดคล้องกับแนวคิดของ Meter and Horn (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2561
ข) ได้กล่าวสรุปว่า ความสามารถของบุคลากรในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ท่ีมีผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ
การน านโยบายไปปฏิบัติ สอดคลอ้งกับแนวคิดของ Edwards (อ้างถึงใน บุญเกยีรติ การะเวกพันธุ์, 2561ข) ปัจจัย
ความส าเร็จประการหนึ่งของการน านโยบายไปปฏิบัติ คือ เจ้าหน้าท่ีที่มีความช านาญงานในเรื่องที่จะต้องปฏิบัติ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ บพิธ รตันบุรี (2552) ได้ศึกษา ปัจจัยที่สง่ผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายการ
ให้บริการแบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ไปปฏิบัติ : ศึกษากรณี ส านักงานเขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยสรุปว่า ปัจจัยด้านบุคลากร   ผู้ให้บริการ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในศูนย์บริการจดุเดียว
เบ็ดเสร็จ ส านักงานเขตสายไหม ขาดการฝึกอบรมมาเป็นเวลานาน จึงมีผลต่อการปฏิบัติงานในศูนย์บริการจดุเดียว
เบ็ดเสร็จ 
 4. ปัญหานโยบาย ด้านรูปแบบการให้บริการบางภาระหน้าที่ ยังไมส่อดคล้องกับการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ และความต้องการของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของ Edwards (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 
2561ข) ได้กล่าวสรุปว่า ปัจจัยประการหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ คือโครงสร้างของ
องค์การที่น านโยบายไปปฏิบตัิ ไดแ้ก่ ขนาดและความสลับซับช้อน ของโครงสร้างองค์การ มาตรฐาน และขั้นตอน 
ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งจ านวนองค์การที่เข้ามารบัผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบตัิ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
ศุภชัย ยาวะประภาษ (อ้างถึงใน เดช อุณหะจิรังรักษ์, 2561) ได้กล่าวสรุปว่า นโยบายที่มลีักษณะไมยุ่ง่ยาก
สลับซับซ้อนและมีผูเ้กี่ยวข้องในการด าเนินการไม่มากนัก จะมีโอกาสประสบความส าเร็จในทางปฏิบัตมิากกว่า
นโยบายที่มโีครงสร้างที่สลับซับซ้อน มีผู้คนหรือมีหน่วยงานมาเกี่ยวขอ้งมากมาย 
 5. ปัญหาในการสื่อสาร ยังขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและการสรา้งความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง
เกี่ยวกับบริการของศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ร่วมถึงการตดิต่อสื่อสาร
ระหว่างผู้ออกนโยบายและผู้ปฏิบตัิยังไมเ่ปิดกว้าง สอดคล้องกับแนวคิดของ Meter and Horn (อ้างถึงใน บุญ
เกียรติ การะเวกพันธุ์, 2561ข) ได้กล่าวสรุปว่า การตดิต่อสื่อสารระหว่างองค์การและกิจกรรม การน านโยบายไป
ปฏิบัติ การสื่อสารระหว่างผู้ก าหนดนโยบายหรือหน่วยงานตา่ง ๆ ท่ีรับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติระหว่าง
องค์การหรือภายในหน่วยงานเดียวกันนั้นมีความส าคัญมากผู้รับผิดชอบในหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีข้อมูล
ข่าวสารที่ตรงกันในเรื่องวัตถุประสงค์ของนโยบาย ต้องมีการสื่อสารที่ถูกต้องรวดเร็วและต่อเนื่อง ตลอดจนไมม่ีการ
ปิดบังข่าวสารระหว่างกัน สอดคลอ้งกับแนวคิดของ Edwards (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2561ข) ได้กล่าว
สรุปว่า การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ก าหนดนโยบายกับฝ่ายต่าง ๆ การสื่อข้อความมีความถูกต้องชัดเจน และตรงกับ
ความเข้าใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 6. ปัญหาจากระบบการเมือง การออกนโยบายเร่งด่วนท่ีเกี่ยวข้องกบัประชาชน แต่ไมต่รงกับการบริการ
ของส านักงานเขต แต่สั่งการใหส้ านักเขตเป็นผูด้ าเนินการ สอดคล้องกับแนวคิดของ ศุภชัย ยาวะประภาษ (อ้างถึงใน 
เดช อุณหะจริังรักษ์, 2561) ได้กลา่วสรุปว่า ความสัมพันธ์ระหว่างกลไกตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการน านโยบายไป
ปฏิบัติในการน านโยบายไปปฏบิัต ิการแทรกแซงจากหน่วยงานระดบับน จะก่อให้เกิดปัญหาอย่างมากต่อการน า
นโยบายไปปฏิบตั ิ
 แนวทางแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการน านโยบายศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast 
& Clear : BFC) ไปปฏิบัติ ของส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 
 1. ด้านการจัดสรรทรัพยากร หรือบริหารจัดการทรัพยากรให้เพียงพอต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ  
และควรมีการเพิ่มอัตราก าลังเจา้หน้าท่ีให้เพียงพอต่อปริมาณประชาชนท่ีมาขอรับบริการ และเพียงพอต่อปริมาณ
งานของแต่ละส่วนราชการ สอดคล้องกับแนวคิดของ สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2557) ได้กล่าวสรุปว่า การจัดสรร
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ทรัพยากร (Resource allocation) ทรัพยากรเป็นปจัจัยที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าปัจจัยอื่น การใช้ทรัพยากรที่ถูกต้อง จึงต้องค านึงถึงการจัดล าดับความส าคญัของแผนงานและ
โครงการ รวมทั้งกลยุทธ์ในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสดุ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เมธา ยุทธนาโยธิน 
(2550) ได้ศึกษา การน านโยบายการจ ากัดขยะมลูฝอยไปปฏิบตัิ : ศกึษาเฉพาะกรณี เขตสัมพันธวงศ์ 
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยสรุปว่า หน่วยงานมีอุปกรณ์ที่มคีุณภาพ มีการบ ารุงดูแลอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน 
กรุงเทพมหานครได้จดัสรรงบประมาณ อย่างเพียงพอ และบคุลากรมีเพียงพอในการปฏิบัติงานวัสดุอปุกรณ์          
มีเพียงพอในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้สามารถน านโยบายไปปฏิบัตไิดเ้ป็นอย่างดี และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อมรรัตน์  ผิวทอง (2551) ได้ศึกษา การน านโยบายโครงการคาราวานแก้จนไปปฏิบตัิ : กรณศีึกษาอ าเภอเมือง
ชัยนาท จังหวัดชัยนาท ผลการวิจยัสรุปว่า ด้านงบประมาณ พบว่า มีความเพียงพอส าหรับการปฏิบัตงิานพ้ืนท่ีแล้ว
เป็นอย่างดี จึงท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสทิธิภาพ 
 2. ด้านความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวกให้การพิจารณาอนุญาตทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 และในส่วนภาระหน้าที่ รวมถึงในการใช้ด้านเทคโนโลยี สอดคล้องกับแนวคิดของ ศุภชัย  
ยาวะประภาษ  (อ้างถึงใน เดช อุณหะจริังรักษ์, 2561)  ได้กล่าวสรปุว่า นโยบายที่จะประสบความส าเร็จจะต้อง
ได้รับการสนบัสนุนทางทรัพยากรด้านคุณภาพของคน (ความรู้ทางดา้นเทคนิค) อย่างเต็มที่ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระนฤนาท ญาณวิรโิย (สดคมข า) (2557) ได้ศึกษา การน านโยบายไปปฏิบัตดิ้านการส่งเสรมิฟื้นฟู 
และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลต าบลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยสรุปว่า โครงการด าเนินไปอย่าง
ราบรื่นองค์การจะต้องมีความพร้อมด้านบุคลากร เพื่อให้การพัฒนามีประสิทธิภาพควรจัดอบรมบุคลากรเป็นประจ า
ให้มีความพร้อมในการปฏิบัตติามหน้าท่ี 
 3. ด้านการพัฒนารูปแบบการให้บริการของศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & 
Clear : BFC) ในด้านเทคโนโลยีระบบเครือข่าย ระบบการลงรับเร่ือง รวมถึงระบบข้อมูลที่น ามาใช้ให้บริการให้
มีความรวดเร็ว และเชื่อมโยงกันทั้งหมด ในรูปแบบออนไลน์ รวมถึงให้มีบริการเชิงรุก ออกให้บริการเคลื่อนที่
ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ท่ัวถึง สอดคล้องกับแนวคิดของ วิโรจน์ ก่อสกุล 
(2561) ได้กล่าวสรุปว่า Technology oriented หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ และเป็นหัวใจของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและการบริการ ในการบริหารจัดการภาครฐัแนวใหม่ 
คล้องกับแนวคิดของ บุญเกียรติ การะเวกพันธุ ์(2560) ได้กล่าวสรุปว่า การบริหารงานภาครัฐแนวใหม ่เป็นการ
พัฒนางานบริการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสูค่วามเป็นเลิศ เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจ            
ต่อคุณภาพการให้บริการ โดยออกแบบการบริการที่ยึดประชาชนเปน็ศูนย์กลาง มีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศ       
ที่เหมาะสมมาใช้เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้ง่ายและหลากหลายรูปแบบ เน้นการบริการเชิงรกุท่ีมี 
ปฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่างภาครัฐและประชาชน การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จอย่างแท้จริง และสอดคลอ้งกับ
งานวิจัยของ บพิธ รัตนบุรี (2552) ได้ศึกษา ปัจจัยทีส่่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายการให้บรกิารแบบ
ศูนย์บริการจุดเดียวเบด็เสร็จ (One Stop Service) ไปปฏิบัติ : ศึกษากรณี ส านักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยสรุปว่า ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายการให้บรกิารแบบ
ศูนย์บริการจุดเดียวเบด็เสร็จไปปฏิบัติ โดยเฉพาะการน าระบบคิวมาใช้ มีการน าระบบไอทีใหม่ ๆ เข้ามาสนับสนุน
การบริการ ท าให้สามารถการล าขัน้ตอนและระยะเวลาในการปฏิบตังิานให้น้อยลงได้ รวมถึงการให้บรกิารด้วยความ
ถูกต้องแม่นย าเสมอภาค เป็นธรรม เหล่านีส้ร้างความพอใจให้กับประชาชนผู้มาขอรับบริการเป็นอย่างมาก 
 4. ด้านการแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบ โครงสร้างการบริหารงาน ที่ไม่สนับสนุนการท างานของเจ้าหน้าท่ี 
และเพิ่มการกระจายอ านาจในการพิจารณาอนุมัต/ิอนุญาตให้กับเจา้หน้าท่ีที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิด
ความคล่องตัวมากข้ึน พร้อมปรับปรุงหรือยกเลิกระบบงานบริการทีม่ีขั้นตอนมากเกินไป หรืองานบริการที่ไมม่ีผู้มา
ใช้บริการ เช่น การช าระค่าธรรมเนียม เพื่อไม่ใหเ้กิดความซ้ าซ้อน สอดคล้องกับแนวคิดของ สมบตัิ ธ ารงธัญวงศ์ 
(2557) ที่ว่าการน านโยบายไปปฏบิัติให้ประสบผลส าเรจ็มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับโครงสร้างการบริหารงานของ
องค์การ ดังนั้น ผู้บริหารควรจะพจิารณาการบริหารนโยบายทั้งในมติิของแนวราบ (Horizontally) และแนวดิ่ง 
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(Vertically) ควบคู่กันไป และสอดคล้องกับแนวคิดของ ศุภชัย ยาวะประภาษ (อ้างถึงใน เดช อุณหะจิรังรักษ์, 
2561) ที่ว่าจ านวนมากน้อยของจุดตัดสินใจ (clearance points) ถ้าหากจ านวนจุดตัดสินใจมีมาก ความล่าช้าใน
การปฏิบัติงานก็จะมีมากข้ึน และคล้องกับแนวคิดของ บุญเกียรติ การะเวกพันธุ ์(2560) ที่ว่าการพัฒนาองค์การให้
ทันสมัยและการเพิ่มขีดสมรรถนะในการท างานของบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ โดยมีโครงสรา้งองค์การที่กะทัดรัด และ
รูปแบบเรยีบง่าย (Simplicity) การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว รวดเร็ว รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใน
การท างานขององค์การ  
 5. ด้านการให้ความส าคัญอย่างจริงจังของผู้บริหาร โดยจัดการประชุมหารือร่วมกันทุกระดับ เพื่อให้
เกิดการปรับปรุงแก้ไขปญัหาและเกิดการพัฒนาการให้บริการของศนูย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok 
Fast & Clear : BFC) อย่างจริงจัง สอดคล้องกับแนวคิดของ Meter and Horn (อ้างถึงใน บุญเกียรต ิการะเวก
พันธุ์, 2561ข) ได้กล่าวสรุปว่า การติดต่อสื่อสารระหว่างองค์การและกิจกรรม การน านโยบายไปปฏิบตัิ การสื่อสาร
ระหว่างผู้ก าหนดนโยบายหรือหนว่ยงานต่าง ๆ  ที่รับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบตัิระหว่างองค์การหรือภายใน
หน่วยงานเดียวกันนั้นมีความส าคญัมาก ผูร้ับผดิชอบในหน่วยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องจะต้องมีข้อมูลข่าวสารที่ตรงกันใน
เรื่องวัตถุประสงค์ของนโยบาย และสอดคล้องกับแนวคิดของ Sabatier and Mazmanian (อ้างถึงใน บุญเกียรติ       
การะเวกพันธุ์, 2561ข) ทีส่รุปว่า การน าเอานโยบายไปปฏิบตัิจะประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวจะดจูาก ผลผลติ
ของนโยบาย การยอมรับปฏิบตัิตามนโยบาย ผลกระทบของนโยบายที่เกิดขึ้นจริง การรบัทราบถึงผลกระทบของ
นโยบาย และการทบทวนเปลี่ยนแปลงในตัวบทนโยบาย  โดยปัจจยัต่าง ๆ มีความสัมพันธ์และเช่ือมโยงกัน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อมรรตัน์ ผิวทอง (2551) ได้ศึกษา  การน านโยบายโครงการคาราวานแก้จนไปปฏิบตัิ : 
กรณีศึกษาอ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ผลการวิจัยสรุปว่า ความส าเร็จของการด าเนินงาน คือ ประธาน
คณะกรรมการบรหิารฯ (นายอ าเภอเมืองชัยนาท) มีภาวะความเป็นผู้น าสูงสามารถสรา้งความร่วมมือจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี และจริงใจทุ่มเทในการปฏิบตัิงานการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปญัหาความอยากจนให้แก่
ประชาชนผู้ประสบปญัหาความเดอืดร้อนอย่างจริงจัง จึงท าให้การด าเนินงานให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 
 6. ด้านการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด 
(Bangkok Fast & Clear : BFC) สอดคล้องกับแนวคิดของ Anderson (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 
2561ก) ได้กล่าวสรุปว่า การประเมินผลนโยบาย (Policy Evaluation) เป็นกระบวนการเพื่อให้ทราบผลว่า การน า
นโยบายไปสู่การปฏิบตัิเป็นไปตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์หรือไม่ ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายจะได้มีการ
ปรับแผน / แผนงาน / โครงการ ให้บรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์มากขึ้น เป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้รู้ว่าแผน / 
แผนงาน / โครงการนั้น ควรจะด าเนินการต่อไปหรือยตุ ิและสอดคลอ้งกับแนวคิดของ Hood (อ้างใน บุญเกียรติ  
การะเวกพันธุ,์ 2560) ที่ว่าการบรหิารงานภาครัฐแนวใหม ่ต้องมีมาตรฐานและการวดัผลงานที่ชัดเจน (Explicit 
standards and measures of performance) ภาครัฐจึงต้องมีจดุมุ่งหมายและเป้าหมายของผลงาน และการ
ตรวจสอบจะมไีด้ก็ต้องมจีุดมุ่งหมายที่ชัดเจน 
 7. ด้านการสร้างแรงจูงใจในการท างานให้กับเจ้าหน้าที่ดีเด่น เพื่อเป็นการกระตุ้น และสร้างขวัญก าลังใจ
ในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2557, หน้า 442) ทีว่่า การน านโยบายไปปฏบิัติจะ
ประสบผลส าเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยการสร้างสิ่งจูงใจของฝ่ายบรหิารต่อผู้ปฏิบัติอีกด้วย ประเด็นนีจ้ะเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับเรื่องการท างานและปัจจัยกระตุ้นที่จะท าให้ผู้ปฏิบัตมิีความมุ่งมั่นที่จะท างานให้ส าเร็จ (work and 
motivation  
 

ข้อเสนอแนะ 
 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
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1. ควรมีการปรับนโยบายศูนย์บรหิารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC)            
ให้สอดคล้องกับการมุ่งสูไ่ทยแลนด์ 4.0 ที่สามารถปรับตัวให้พร้อมกบั ความเปลีย่นแปลงท่ีรวดเร็วและไมส่ามารถ
คาดเดาได ้พร้อมท้ังน าเอาเทคโนโลยีดิจิทลัมาพลิกโฉมระบบการใหบ้ริการของศูนย์บรหิารราชการฉับไวใสสะอาด 
(Bangkok Fast & Clear : BFC) 

2. ควรมีการปรับนโยบายศูนย์บรหิารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC)            
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอยา่งมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

3. ควรมีการเตรียมพร้อมฐานข้อมลูและพัฒนาเข้าสูร่ะบบข้อมลูในรปูแบบดิจิทัล ให้มีการจัดเก็บข้อมลู 
และประมวลผลข้อมูล ผ่านอุปกรณ์เครื่องมือท่ีใช้งานร่วมกันได้ เช่น สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ แลป็ท๊อป เพื่อให้เกิด
ความสะดวกในการด าเนินการหารให้บริการของศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : 
BFC) สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกช่องทาง ที่มีความปลอดภัยและมี
มาตรฐาน 
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