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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

“ การบริหารจัดการงานบริการประชาชนใน
”

ปัจจุบนั
การบริหารจดัการงานบริการประชาชนของกรมการกงสุลจะประสบความสําเร็จและได้รับการ

งาน เงิน
ด้ คน

ธรรมา

แพร่หลาย
โ

สถานเอกอคัรราชทูตสถานกงสุลใหญ่สามารถดาํเนินการปรับปรุงและพฒันาระบบการบริหาร
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(1) งงาน ไดแ้ก่

กรมการกงสุลจดัทาํคู่มือการปฏิบติังานและระเบียบใหเ้ป็นภาษาองักฤษควบคู่กบัภาษาไทย

มาต
(2) ปรับกระบวน

ช่วย
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เหลือคนไทยใหมี้
การช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ โดยกาํหนดแนวทางการตรวจสอบ และ

(3) ทูตและ
สถานกงสุลใหญ่ร่วมกนั

ประสิทธิผล “คน” เป็นหลกั เพราะคนคือหวัใจสําคญัของการ
พฒันา
พอเพียง

จริงจงัและทาํตวัเป็นแบบอยา่ง
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คา้
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1
บทนํา

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
ในปัจจุบนังานบริการประชาชนของกระทรวงการต่างประเทศไดรั้บการยอมรับวา่ประสบ

.วา่
เป็นตวัอย่างของหน่วยงานภาครัฐด้านการบริการประชาชน  และถือเป็น Best Practice ของ

คนไทยในต่างประเทศและการให้บริการแก่ประชาชน เป็นนโยบายรัฐบาล  และเป็ นนโยบาย
ยุทธศาสตร์สําคัญของกระทรวงการต่างประเทศในการดําเนินนโยบายต่างประเทศ โดยมี

ต่างประเทศไดแ้ก่  สถานเอกอคัรราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศ

ผดิ
กฎหมาย าในต่างประเทศ สถานเอกอคัรราชทูต

การคา้มนุษยก์ลายเป็นเครือข่ายขบวนการขา้มชาติ ปัญหายาเสพติด และการกระทาํผิดกฎหมาย
และดว้ยสมรรถนะดา้นงาน-เงิน-

และมี
มครองคนไทยในต่างประเทศ

จึงเห็นว่า ระบบงานบริการประชาชนของ
กรมการกงสุล Best Practice ยงัเป็นเพียงเ
หมาย สถานเอกอคัรราชทูตและสถานกงสุลใหญ่
ดาํเนินการอยูเ่พราะ แมว้า่ ในปัจจุบนัส่วนใหญ่จะแกไ้ขเหตุการณ์เฉพาะหนา้และให้บริการ

แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นการทาํงานดว้ยสามญัสํานึกและความสามารถส่วน
บุคคล   จึงยงัมีปัญหาขอ้บกพร่องตอ้ง 3 ประการ คือ งาน เงินและคน
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- ปัญหา ไดแ้ก่ ปัญหาการจดัระบบการทาํงานบริการประชาชน
ปัญหา

ยงฐานขอ้มูลคน

กบั เป็นตน้
- ไดแ้ก่

ช่วยเหลือคน

- ไดแ้ก่ ของ
ในดา้นความพยายามอยา่งจริงจงัใน

การปลูกฝังบุคลากรใหมี้คุณธรรม  จริยธรรม มีจิตสาธารณะเป็นตน้

ตอ้งการมีส่วนร่วม มีคุณภาพ

จากแนวคิดดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นว่าภาคสังคม
มองวา่ น
เป็นเพราะการขาดธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการบริหารจดัการงานของหน่วยงาน  และใน

มุ่งหวงัให้
ของรัฐปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นผูศึ้กษาจึงเห็นควรทาํก
ปรับปรุงระบบการบริหารจดัการงานบริการประชาชนในต่างประเทศ

ดงักล่าวเป็นไปตามเป้าหมายก็จะก่อให้เกิดผลผลิต คือ  การบริการรับใช้ประชาชนไทย  การให้
คนไทยมีความพึงพอใจ  คนไทยใน

ชุมชนไทยเขม้แขง็ ผลประโยชน์และสิทธิของคนไทยไดรั้บ

/ /
หน่วยงานผูใ้ห้บริการและสังคมไท

ทาํให้
เช่นเดียวกบักรมการ
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เป็นองค์กรนาํด้านการบริการประชาชน และเป็นการเผยแพร่

งาน- เงิน- คน
มกัจะมุ่งเน้นและให้ความสํา

นโยบายรัฐบาล อีก ารตอ้งประหยดังบประมาณและมีขอ้จาํกดัด้านอตัรากาํลงั

สถาน
เอกอคัรราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ดว้ย ผูศึ้กษา การปรับปรุง
การบริหารจดัการ งาน- เงิน- คน ขา้งต้นมาทาํการ

1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา
(1) งาน- เงิน- คน ของงานบริการประชาชนใน

ต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ ปัจจยัภายนอก
สนับสนุน หรือเป็นปัญหา อุปสรรค ต่อการบริหารจัดการ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
อุปสรรค

(2) งระบบบริหารจดัการงานบริการประชาชนในต่างประเทศ ของกระทรวง
การต่างประเทศ
ในปัจจุบนั

(3)
และเผยแพร่ผลงานดา้นบริการประชาชนของกระทรวงการต่างประเทศให้

1.3 ขอบเขตการศึกษา
ทาํการศึกษา และวเิคราะห์ประเด็นปัญหาดา้นการบริหารจดัการงานบริการประชาชน โดย

(1) นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์กระทรวงการต่างประเทศ
ประชาชนในต่างประเทศ
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(2) โครงสร้างการบริหารจดัการงานบริการประชาชนในต่างประเทศของกระทรวงการ
ต่างประเทศดา้น งาน- เงิน- คน ของกรมการกงสุล และสถานเอกอคัรราชทูต สถานกงสุลใหญ่ใน

โดยศึกษาเฉพาะการบริหารจดัการงานบริการ
ประชาชนของสถานเอกอคัรราชทูต ณ สิงคโปร์ มีปริมาณงาน
บริการประชาชนมาก

(3)
ฏิบัติ

หลกัเกณฑแ์ละขอ้มูลสนบัสนุนในการเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหา

1.4 วธีิการศึกษา
(1) การวเิคราะห์จากเอกสาร

(2) การวเิคราะห์ SWOT
ผูศึ้กษา

ภายในได้แก่ หน่วยงานปฏิบติั (กรมการกงสุล / สถานเอกอคัรราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ใน
ต่างประเทศ) และปัจจยัภายนอก ได้แก่ สภาพแวดล้อม วข้องและประชาชน
ผูใ้ช้บริการ โดยจะวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ข้อจาํกัด อุปสรรค และสรุปวิเคราะห์
สถานการณ์ตามหลกัการ SWOT Analysis

(3) การศึกษาวเิคราะห์จากประสบการณ์
ผู ้ศึกษาเคยมีประสบการณ์การทํางาน ในฐานะผู ้อ ํานวยการกองคลัง สํานักงาน

ปลดักระทรวง การ
ต่างประเทศ  การยกร่างปรับปรุงแกไ้ขและการดาํเนินการตามระเบียบการคลงัและงบประมาณ

เอกอคัร
ราชทูต ณ สิงคโปร์
สถานการณ์และนาํเสนอโดยรวมถึงการดาํเนินการแกไ้ขปรับปรุงงานของหน่วยงานปฏิบติั
ไดด้าํเนินการแลว้ และอยูร่ะหวา่งดาํเนินการ

1.5 บ
1.5.1 ขอ้เสนอแนะการปรับปรุงงานบริการประชาชนในต่างประเทศ โดยการบริหารจดั
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การดา้นงาน เงิน และ
1.5.2 การบริหารจดัการงานบริการประชาชนในต่างประเทศสามารถตอบสนองนโยบาย

และยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศ  และให้บริการดูแลคุ้มครองและ

1.5.3 การ ปรับปรุง
กฎระเบียบต่าง ๆ ดา้นการคลงั  การตรวจสอบ หลือคนไทย

ช่วยเหลือคนไทยตกทุกขใ์นต่างประเทศ
1.5.4 งานบริการประชาชนในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ ได้รับการ

คุณภาพและผลงาน สถานเอกอคัรราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศสามารถ
องคก์รนาํ

ดา้นบริการประชาชน
1.5.5

เป็น
วฒันธรรมองคก์ร
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กฎ

กฎหมายแนวคิดและปรัชญา
ปรับปรุงการบริการ

ประชาชน งาน- เงิน-คน
ปัญหาและกาํหนดแนวทางแกไ้ขปัญหา มี

2.1 งาน ประกอบดว้ย
2.1.1

และคุณภาพของงาน ประกอบดว้ย
ลกัษณะของงานบริการ
(1) จกาํหนดความ

(2)

(3)
พอใจ ค

(4)

- หลกัการใหบ้ริการ สาํคญัมี 5 ประการ ไดแ้ก่
(1) หลักความสอดคล้องกับความต้องการของคนส่วนใหญ่ คือ จะต้อง

ตอบสนองความตอ้งการของคนส่วนใหญ่หรือ
(2)

มิใช่ทาํ ๆ หยดุ ๆ ตามความพอใจของผูบ้ริหารหรือผูป้ฏิบติังาน
(3) หลกัความเสมอภาค จะตอ้งให้บริการแก่ผูม้าใชบ้ริการทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่า

 กลุธน  ธนาพงศธร.2530:303-304
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(4) หลกัความประหยดั
ไดรั้บ

(5) หลกัความสะดวก

บริการหรือผูใ้ชบ้ริการมากเกินไป
- 

(1) (reliability)

(2) การตอบสนอง (responsiveness) หมายถึง  การตอบสนองต่อความต้องการหรือ
ความรู้สึกของผูรั้บบริการ

(3) ความสามารถ (competence) หมายถึง  การมีสมรรถนะในการให้บริการอย่างรอบรู้

(4) การเขา้ถึงบริการ (access) หม

(5) ความสุภาพอ่อนโยน (courtesy) เป็นการแสดงความสุภาพต่อผูใ้ชบ้ริการ ไม่วา่จะเป็น
การตอ้นรับ การทกัทาย หรือ การติดต่อประสานงาน

(6) (communication) หรือความสามารถ
สัมพนัธ์กบัผูใ้ชบ้ริการ
เขา้ใจและไดรั้บคาํตอบในขอ้สงสัย หรือความไม่เขา้ใจต่างๆ ไดอ้ยา่งกระจ่างชดั

(7) (credibility) งได้
(8) (security)
(9) ความเขา้ใจ (understanding) หรือความเขา้อกเขา้ใจต่อผูใ้ชบ้ริการ เป็นการเอาใจเขามา

ใส่ใจเรา
(10) (tangibility) เช่น การเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ ให้พร้อม

สาํหรับการใหบ้ริการ
- คุณภาพของการใหบ้ริการ

(service equality)
ผูใ้ช้

 Parasuraman, A.L. Berry. And V. Zeithamal. 1985. 49:41-50; January.
 ทิพาวดี  เมฆสวรรค.์ 2544 :18-19
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ริการต่อไป
พอใจของ

2.1.2 กฎหมาย แนวคิด หารจดัการภาครัฐ การเสริมสร้างธรรมาภิบาล ในการ
บริหารจดัการภาครัฐ เล็งเห็นรากเหงา้

จะเห็นผลการทาํงานของ
หน่วยงานตามหลกัธรรมาภิบาล และในปัจจุบนัมีการให้ความสาํคญัอยา่งมาก มีบญัญติัไวใ้นตวั
บทกฎหมาย และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ถือปฏิบติัอยา่งจริงจงัจนเป็นวฒันธรรม
การทาํงาน

(1) .ศ. 2546
หมวด 2
หมวด 8 (2) บญัญติัว่ ต

พระราชกฤษฎีกา ฯ ไดก้าํหนดเป้าหมายข
1 ) เกิดผลประโยชน์สุขของประชาชน
2 )
3 ) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
4 ) ในการปฏิบติังานเกินความจาํเป็น
5 ) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการใหท้นัต่อสถานการณ์
6 ) ประชาชนไดรั้บการอาํนวยความสะดวกและไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ
7 )

2.1.3
ผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ

คือ
 นโยบายรัฐบาล (คาํแถลงนโยบายของรัฐบาลแถลงต่อรัฐสภา 29

ธนัวาคม 2551)
นโยบายต่างประเทศและเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ
- คุม้ครองและส่งเสริมสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทย แรงงานไทย และภาคธุรกิจ

เอกชนไทยในต่างประเทศ และสนบัสนุนการสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชนไทยในต่างประเทศ
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-

ไวว้างใจของประชาชน ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนรวมถึงการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต

ตและถูกตอ้งชอบธรรม
- จดัระบบงานใหมี้ความยดืหยุน่ คล่องตวั รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถ

ตรวจสอบได ้และส่งเสริมการพฒันาระบบขา้ราชการ ผลงาน และสมรรถนะของขา้ราชการและ

ร
 วสิัยทศัน์ พนัธกิจกระทรวงการต่างประเทศ
วสิัยทศัน์
เป็นองคก์รหลกัในการเสริมสร้างสถานะและบทบาทของไทยในเวทีระหวา่งประเทศอยา่ง

ทางเศรษฐกิจและการพฒันาทางสังคม ตลอดจนนาํโอกาสจากกระแสโลกาภิวฒัน์มาสู่สังคมไทย
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

พนัธกิจ
1. ปกป้องรักษาและส่งเสริมสถานะและผลประโยชน์ของไทยในความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ประเทศ
2.

นการรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยใน
ต่างประเทศ

3. ใหค้วามคุม้ครองส่งเสริมและดูแลสิทธิและผลประโยชน์ของตนไทยในต่างประเทศ

 วสิัยทศัน์ พนัธกิจของกรมการกงสุล
วสิัยทศัน์
ดาํร

และ

ตามนโยบาย “ ะชาชน”
พนัธกิจ



10

1. ประสานและอาํนวยความสะดวกสถานทูต สถานกงสุลในการใหค้วามช่วยเหลือคน
ไทยตกทุกขไ์ดย้ากในต่างประเทศภายใน 24

2. ดาํเนินมาตรการ /
3. สมและจดัหน่วยหนงัสือ

4.
ยเหลือคนไทยตกทุกข์

ไดย้ากในต่างประเทศ และงานบริการดา้นนิติกรณ์
5. สร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ประชาชน

2.2 เงิน
2.2.1 หน่วยงานตอ้งถือปฏิบติัและเป็น

ปัจจยัควบคุมหรือส่งเสริมการปฏิบติังาน
- พระราชบญัญติังบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
- ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจ่ายเงินค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานการกงสุล
- ไทยใน

ต่างประเทศ พ.ศ. 2549
- ระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ

ในต่างประเทศ พ.ศ. 2549
- ระเบียบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษยว์า่ดว้ยการดาํเนินงาน และ

การใชจ่้ายเงินสาํหรับป้องกนั และแกไ้ขปัญหาการคา้มนุษย์ พ.ศ. 2550
2.2.2 พระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี พ.ศ. 2552

ระหวา่งงานกบัการจดัสรรงบประมาณให้แก่กระทรวงการต่างประเทศและกรมการกงสุล



11

1 : ารแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554 และ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณระดับกระทรวง

แผนการบริหารราชการ
แผน่ดิน/นโยบาย

ยทุธศาสตร์การจดัสรร
งบประมาณ/ แผนงาน

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง ยทุธศาสตร์กระทรวง

7 :
นโยบายการต่างประเทศ
และเศรษฐกิจระหวา่ง
ประเทศ

ประเด็นนโยบาย :
คุม้ครองและส่งเสริมสิทธิ
และผลประโยชนข์อง
คนไทย  แรงงานไทย  และ
ภาคธุรกิจเอกชนไทยใน
ต่างประเทศ  และสนบัสนุน
การสร้างความเขม้แขง็ให้
แก่ชุมชนไทยในต่างประเทศ

7 :
ยทุธศาสตร์การต่างประเทศ
และเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ
7.1 แผนงาน : ดาํเนินนโยบาย
การต่างประเทศและเศรษฐกิจ
ระหวา่งประเทศ

1. คนไทยในประเทศไดรั้บ

ต่างประเทศ ไดรั้บการดูแล
คุม้ครอง ชุมชนไทยใน
ต่างประเทศมีความเขม้แขง็ มี
ความภูมิใจในอตัลกัษณ์ของความ
เป็นไทย อยูอ่ยา่งมีความสุขและมี

1. พฒันาการให้
บริการดา้นการ
ต่างประเทศ

2 : .ศ. 2552-2554 และยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณระดับหน่วยงาน (กระทรวงการต่างประเทศ – กรมการกงสุล)

แผนการบริหารราชการ
แผน่ดิน/นโยบาย

ยทุธศาสตร์การจดัสรร
งบประมาณ/ แผนงาน

หน่วยงาน

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง/
เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน

กลยทุธ์หน่วยงาน

ประเด็น 7.9
คุม้ครองและส่งเสริมสิทธิ
และผลประโยชนข์อง
คนไทย  แรงงานไทย  และ
ภาคธุรกิจเอกชนไทยใน
ต่างประเทศ  และสนบัสนุน
การสร้างความเขม้แขง็ให้
แก่ชุมชนไทยในต่างประเทศ

7.1 แผนงาน : ดาํเนินนโยบาย
การต่างประเทศและเศรษฐกิจ
ระหวา่งประเทศ

1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย
ในประเทศไดรั้บบริการอยา่ง

ไดรั้บการดูแลคุม้ครอง ชุมชน
ไทยในต่างประเทศมีความ
เขม้แขง็ มีความภูมิใจในอดั
ลกัษณ์ของความเป็นไทยอยูอ่ยา่ง

1. คุม้ครองป้องกนัมิ
ใหค้นไทยตกเป็น

ทุกรูปแบบโดยการ
เสริมสร้างชุมชนไทย
เขม็แขง็และ
ช่วยเหลือดูแลผูต้ก
ทุกขไ์ดย้าก
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2. เป้าหมายหน่วยงาน : คนไทย
ในประเทศไดรั้บบริการอยา่ง

ไดรั้บการดูแล คุม้ครอง ชุมชน
ไทยในต่างประเทศมีความเขม็
แขง็ มีความภูมิใจในอตัลกัษณ์
ของความเป็นไทย อยูอ่ยา่งมี

2. ปรับปรุงรูปแบบ
การใหบ้ริการ
ประชาชน อาํนวย
ความสะดวก ลด

และนาํเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ มาใชใ้นการ

ความสะดวกใหแ้ก่
ประชาชน

2.3 คน
ของรัฐ การ

สะทอ้นความ

รัฐ ตอ้งมีจริยธรรมในการทาํงาน ควรดาํรงชีวิตอย่างพอเพียงและมีคุณค่า ในปัจจุบนัมีการให้
ความสําคญั อย่างมาก โดยมีบญัญติัไวใ้นกฎหมายหลักของประเทศ / และกฎหมาย

2.3.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550
หมวด 13
มาตรา 279 มาตรฐานทางจริยธรรมของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง ขา้ราชการ หรือ

บงัคบัใชเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
กระทาํ
ผดิทางวนิยั

2.3.2 พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
หมวด 5 การรักษาจรรยาขา้ราชการ
มาตรา 78

ไวโ้ดยมุ่ โดยเฉพาะ
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1.
2. ดชอบ
3.
4.
5.

ตามหลกัวชิาและจรรยาวชิาชีพ
มาตรา79 ข้าราชการพลเรือนสามญัผูใ้ดไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ อนัมิใช่เป็น

ความผิดวินยั

2.3.3 ข้อบังคับกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยจรรยาข้าราชการและ
ผูป้ฏิบติังานการทูตการกงสุลและการต่างประเทศ พ.ศ. 2552

สาระสาํคญัของขอ้บงัคบัดงักล่าว สรุปโดยยอ่ คือ

ผดุงเกียร

ปรารถนาใหเ้ป็น มี 3

ขา้ราชการพลเรื

เกียรติ การทูตการ
ดาํรงตนให้เ ความสัมพนัธ์ของผูป้ฏิบติังานภายในองค์กร

 นายดนยั  เมนะโพธิ.2552.
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ความเป็นขา้ราชการในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ผูท้รงเป็นตวัอยา่งแห่งธรรมจรรยาอนัสูงสุด
2.3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อย่างพอเพียง ต
นาํพาตนเอง  ครอบครัวและองคก์รให้กา้วหน้าไดอ้ยา่ง โดยหลกัเศรษฐกิจพอเพียงกาํหนด
ความพอดีไว้ 5 ประการ คือ 

1. ความพอดีดา้นจิตใจ

มองโลกอยา่งสร้างสรรค์

ประนีประนอม

2. ความพอดีดา้นสังคม

รู้จกัสามคัคี

สร้างความเขม้แขง็ใหค้รอบครัวและชุมชน
3. ความพอดีดา้นทรั

รู้จกัใชแ้ละจดัการอยา่งฉลาดและรอบคอบ

-

4. ความพอดีดา้นเทคโนโลยี
องต่อความตอ้งการและ

สภาพแวดลอ้ม
พฒันาเทคโนโลยจีากภูมิปัญญาชาวบา้นของเราเองก่อน
ก่อใหเ้กิดประโยชน์กบัคนหมู่มาก

 ดร.สุเมธ ตนัติเวชกลุ .2552:30-34.
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5. ความพอดีดา้นเศรษฐกิจ
มุ่งลดรายจ่าย

ยดึหลกั พออยู ่พอกิน พอใช้
ามาได้

สรุป
งาน-เงิน-คนขา้งตน้

มาเป็นกรอบแนวคิดหลกัในการวเิคราะห์และเป็นขอ้เสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหา  การบริหาร
จดัการงานบริการประชาชนในต่างประเทศ



3
ระเบียบวธีิการศึกษา

“ การปรับปรุงการบริหารจดัการงานบริการประชาชนในต่างประเทศของ
กระ ” เป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ โดยในระเบียบวิธี
การศึกษาประกอบดว้ย

3.1
3.1.1 การวจิยัเอกสาร
ผูศึ้กษาจะนาํขอ้มูลจากการอ่านเอกสาร

ภาพรวม สถานการณ์ปัจจุบัน การบริหารจัดการงาน ย
สนบัสนุนในการปรับปรุง

3.1.2 การเรียบเรียงขอ้มูลจากประสบการณ์
ผูศึ้กษาจะทาํการเรียบเรียงขอ้มูลจากประสบการ

ประกอบดว้ย กองคลงั สาํนกังานปลดักระทรวง กระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอคัร
ราชทูต ณ สิงคโปร์ ภาพขอ้เท็จจริง ประเด็นปัญหา ปัจจยัสนบัสนุน และอุปสรรค
ขอ้จาํกดั โครงสร้างการบริหารจดัการงาน เงิน คน ให้เกิดแนวคิดการปรับปรุงการ
บริหารจดัการ

การบริการประชาชนในต่างประเทศ
การบริหารจดัการดา้น งาน เงิน คน การประชาชน การดูแลช่วยเหลือคนไทย
ในต่างประเทศ การดาํเนินงานของหน่วยงาน แล้วนํามาประมวลค้นควา้และวิเคราะห์ในเชิง
พรรณน ในการศึกษาวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม

3.2 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
SWOT เป็นคาํยอ่มาจากคาํวา่ Strengths (จุดแขง็) Weakness (จุดอ่อน), Opportunities

(โอกาส) และ Threats (ขอ้จาํกดั/อุปสรรค)โดย
Strengths

ช บรรลุวตัถุประสงค ์หรือหมายถึง
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Weakness คือ จุดอ่อน หมายถึง สมรรถนะความสามารถและสถานการณ์ภายในหน่วยงาน

บรรลุวตัถุประสงค ์หรือหมายถึง การดาํเ
Opportunities

หรือ
ต่อการดาํเนินการของหน่วยงาน

Threats คือ ข้อจาํกัด/

และเป็นอุปสรรคของหน่วยงาน

ประชาชนในต่างประเทศ โดยแยกวิเคราะห์ปัจจยัภายใน (inside out) ไดแ้ก่ หน่วยงานปฏิบติัของ
กระทรวงการต่างประเทศ ในประเทศไดแ้ก่ กรมการกงสุล งานบริการ
ประชาชนในต่างประเทศ และในต่างประเทศ ไดแ้ก่ งานบริการประชาชนของสถานเอกอคัรราชทูต
ณ สิงคโปร์ เป็นกรณีศึกษา โดยนาํเสนอจุดแข็ง จุดอ่อน ของหน่วยงานและทาํการวิเคราะห์ปัจจยั
ภายนอก (outside in) ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง กฎหมาย นโยบาย

อุปสรรคหรือข้อจาํกัดอนัเกิดจากปัจจยัภายนอก แล้วทาํการสรุปผลการวิเคราะห์และนําเสนอ
แนวทางปรับปรุงหรือแกไ้ขการบริหารจดัการงานบริการประชาชนในต่างประเทศต่อไป
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1 : กรอบแนวคิดในการศึกษา

แนวคิดในการวเิคราะห์
สภาพปัจจุบนัและ
ปัญหา
- นโยบายรัฐบาลและ
หน่วยงาน ภารกิจ /
ยทุธศาสตร์หน่วยงาน
- โครงสร้างและ
สมรรถนะของ
หน่วยงาน (งาน/
งบประมาณ/บุคลากร)
- ปัญหาดา้นการบริหาร
จดัการของหน่วยงาน
- สภาพแวดลอ้มทาง
เศรษฐกิจ สังคม

กระตุน้ใหเ้กิดการ

ปรับปรุง

ระเบียบวธีิการ
ศึกษาในการ
วเิคราะห์ปัญหาและ
แนวทางแกไ้ข
1. เอกสาร
กฎหมายแนวคิด /

2. การวเิคราะห์
SWOT

- ปัจจยัภายใน
(จุดแขง็/จุดอ่อน)

- ปัจจยัภายนอก
(โอกาส +

ขอ้จาํกดั)
3. ประสบการณ์

ผลการศึกษาและ
ขอ้เสนอแนะการ
ปรับปรุงงาน/
และวธีิการ
ดาํเนินงาน
- ดา้นงาน
- ดา้น
งบประมาณ
- ดา้นบุคลากร
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การศึกษาวเิคราะห์การบริหารจัดการงานบริการประชาชนในต่างประเทศ

ของกระทรวงการต่างประเทศ

กงสุล
เป็น
การ  ประสานงานและอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่การปฏิบติังานของสถานเอกอคัรราชทูตและสถาน
กงสุลใหญ่
เสนอไวใ้นพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2552

วสิัยทศัน์และพนัธกิจของกรมการกงสุล
วสิัยทศัน์

ไทยตกทุกข์ได้ยากใน

ประชาชนตามนโยบาย “ ”
พนัธกิจ
1. ประสานและอาํนวยความสะดวกสถานทูตสถานกงสุลในการให้ความช่วยเหลือคน

ไทยตกทุกขไ์ดย้ากในต่างประเทศภายใน 24
2. ดาํเนินมาตรการ/
3.

4.

ยากในต่างประเทศ  และงานบริการดา้นนิติกรณ์
5.

ศึกษาวเิคราะห์



20

การบริหารจดัการงาน-เงิน-
ตั และ แนวทางการ
แกไ้ขการศึกษาวเิคราะห์ปัญหา ประกอบดว้ย

4.1 การบริหารจดัการหน่วยงานในปัจจุบนั
4.1.1 โครงสร้าง หน่วยงาน / ภารกิจ งบประมาณ และบุคลากร (งาน - เงิน - คน)
4.1.2 การดาํเนินการ

4.2
และอยูร่ะหวา่งดาํเนินการ

4.3 ประเด็นพิจารณาและปัญหา
4.3.1 ประเด็นพิจารณา
4.3.2 ปัญหา

4.4 การวเิคราะห์ SWOT

4.1 การบริหารจัดการหน่วยงานในปัจจุบัน
4.1.1 โครงสร้าง หน่วยงาน / ภารกจิ งบประมาณ และบุคลากร (งาน- เงิน -คน)
กรมการกงสุล
งาน

“การกงสุล”
ประกอบดว้ย การออกหนงัสือเดินทาง การออกเอกสารเดินทาง การคุม้ครองดูแลผลประโยชน์ของ

โดยสรุป
(1)

ดา้นการกงสุล
(2) ประสาน สนบัสนุน และกาํกบัดูแลสถานกงสุลใหญ่ สถานเอกอคัรราชทูตและสถาน

หน่วย
ราชการของไทย

(3) ชาติไทย
(4)
(5)
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และนิติบุคคลสัญชาติไทยในต่างประเทศ
(6)

ส่วนราชการสังกดักรมการกงสุล ประกอบดว้ย
- สาํนกังานเลขานุการกรม

ห้
หรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ

- กองคุม้ครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
ษาผลประโยชน์และ

รือ และอากาศยานไทยในต่างประเทศ
- กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางของคนต่างดา้ว

- กองสัญชาติและนิติกรณ์

ต่างประเ

- กองหนงัสือเดินทาง
และเอกสารเดินทางใหแ้ก่

คนสัญชาติไทย
-
- สาํนกังานหนงัสือเดินทางในต่างจงัหวดั
เงิน
งบประมาณและค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน
งบประมาณและค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานของกรมการกงสุล ในแต่ละปี ได้มาจาก

งบประมาณรายจ่ายประจาํปี และจากเงินค่าใชจ่้ายในการดาํเนินกงสุ
(1) งบประมาณรายจ่ายประจาํปี เบิกจ่ายตามกฎหมายและระเบียบการเบิกจ่ายเงิน

งบบุคลากร งบดาํเนินงาน งบเงิน
อุดหนุน
ไดแ้ก่  ค่าใชจ่้ายโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการคา้มนุษย์ และค่าใชจ่้ายในการประชาสัมพนัธ์
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การเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ใหชุ้มชนไทยในต่างประเทศ

สําหรับในปีงบประมาณ 2552 กรมการกงสุลได้รับงบประมาณตามรายการค่าใช้จ่าย
ขา้งตน้ เป็นเงิน 111,762,300.- บาท

(2) เงินค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานการกงสุล เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ย
การเบิกจ่ายเงินค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานกงสุล พ.ศ. 2544 , พ.ศ. 2546 และพ.ศ. 2547 ตามระเบียบ

10 % - 30 %
การดาํ
ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เงินอุดหนุน และค่าใช้จ่ายในการจดัทาํ
หนงัสือเดินทาง e-passport เป็นตน้ เงินค่าธรรมเนียมการกงสุ ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมหนงัสือ
เดินทาง ค่าธรรมเนียมตรวจลงตรา ค่าธรรมเนียม
สถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศ เป็นผูจ้ดัเก็บรายไดแ้ผน่ดิน
จากค่าธรรมเนียมการกงสุล ตกประมาณปีละ 4,000 – 4,200 ลา้นบาท

คน
กระทรวงการต่างประเทศเป็นกระทรวงขนาดเล็กแต่จาํนวนขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ และ

พนกังานสังกดักรมการกงสุลมีมากกวา่ แต่ไม่มากนกั
งาน

การกงสุลจาํนวนมากถึง 234 คน และมีการจา้งเหมาบริการเอกชน
ผลิตเล่มหนงัสือเดินทาง e- passport

สถานเอกอคัรราชทูต ณ สิงคโปร์
งาน
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์มีภารกิจด้านบริการประชาชนเช่นเดียวกับสถาน

กอาศยั ศึกษา และ
ทาํงานในสิงคโปร์มากถึงประมาณ 50,000 คน มีผูม้าขอใชบ้ริการหนงัสือเดินทางและนิติกรณ์ และ

ของสถานเอกอคัรราชทูต สิงคโปร์ ดงัจะเห็นไดจ้ากรายละเอียดงาน 2
(1) ฝ่ายคุ้มครองและดูแลคนไทย งานหนงัสือเดินทาง งานรับรอง

เอกสาร งานทะเบียนราษฎร์ และงานใหค้วามช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์



23

(2) ฝ่ายให้บริการชาวต่างประเทศ งานตรวจลงตรา และงานรับรอง
/ นิติกรณ์

ขอ้มูลปริ .ศ.2551 และพ.ศ.2552
งานหนงัสือเดินทางและเอกสารการเดินทาง
ปี พ.ศ.2551 - มีผูข้อหนงัสือเดินทาง จาํนวน 3,635 ราย

ออกหนงัสือสาํคญัประจาํตวั (C.I) จาํนวน 240 ราย
ปี พ.ศ.2552(ม.ค.-พ.ค.2552) - มีผูข้อหนงัสือเดินทาง จาํนวน 1,857 ราย

ออกหนงัสือสาํคญัประจาํตวั (C.I) จาํนวน 70 ราย
งานตรวจลงตรา
ปี พ.ศ.2551 - มีผูข้อรับการตรวจลงตรา จาํนวน 22,221 ราย
ปี พ.ศ.2552 (ม.ค.-พ.ค.2552) - มีผูข้อรับการตรวจลงตรา จาํนวน 8,942 ราย
งานสัญชาติและนิติกรณ์
ปี พ.ศ.2551 - เอกสารนิติกรณ์  จาํนวน 4,681 ฉบบั

มีการแจง้เกิด 102 ราย ตาย 28 ราย สมรส 6 ราย
หยา่ 1 ราย สละสัญชาติ 38 ราย

ปี พ.ศ.2552 (ม.ค.-พ.ค.2552) - เอกสารนิติกรณ์  จาํนวน 1,927 ฉบบั
มีการแจง้เกิด 41 ราย ตาย 15 ราย สมรส 4 ราย
หยา่ 3 ราย  สละสัญชาติ 21 ราย

งานคุม้ครองคนไทย
ปี พ.ศ.2551 - จาํนวนแรงงานไทย 45,376 คน

สถานเอกอคัรราชทูตใหค้วามช่วยเหลือคนไทย
564 ราย

ปี พ.ศ.2552 - จาํนวนนกัโทษ 84 ราย (ชาย 45 ราย หญิง 39 ราย)
ขอ้หายาเสพติด 50 ราย  อาชญากรรม 17 ราย
เขา้เมืองโดยผดิกฎหมาย 11 ราย  รอการตดัสินคดี
6 ราย

รายไดจ้ากงานกงสุล
ปี พ.ศ.2551 - รายไดจ้ากการตรวจลงตรา 1,284,415.- ดอลลาร์สิงคโปร์

- รายไดจ้ากหนงัสือเดินทาง 212,179.- ดอลลาร์สิงคโปร์
- รายไดจ้ากงานนิติกรณ์ 173,220.- ดอลลาร์สิงคโปร์

1,633,814.- ดอลลาร์สิงคโปร์
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หรือเท่ากบัประมาณ 40,845,350.- บาท
( 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ เท่ากบั 25 บาท)

เงิน
งบประมาณและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานกงสุลหรือบริการประชาชนของสถาน

เอกอคัรราชทูต ณ สิงคโปร์ ส่วนใหญ่เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาํปี และรวมอยู่ใน
งบรายจ่าย

โดยในปีงบประมาณ 2551 สถานเอกอคัรราชทูต  ฯ ได้รับงบประมาณทุกงบรายจ่ายรวม
ประมาณ 60,863,775.- และสําหรับค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน

ตามคาํขอของสถานเอกอคัรราชทูต  ในรูปแบบงบโครงการ โดยในปีงบประมาณ 2552
- –

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการคา้มนุษยจ์าํนวน 720,000.-
ปีงบประมาณ 2550
- ากฎหมาย เบิกจ่ายจากเงินค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานการกงสุล

110,000.- บาท
- โครงการจดัพิมพคู์่มือคนไทย 62,500.-

- โครงการตรวจสุขภาพแรงงานไทย 685,000.- บาท
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2 : โครงสร้างงานและอตัรากาํลงังานบริการประชาชน
ของสถาน เอกอคัรราชทูต

คน

เอกอคัรราชทูตระดบักลาง ขา้ราชการ 8 คน 16 คน
4.1.2 การดําเนินงาน
กรมการกงสุล
อาจกล่าวได้ว่า การ

กระทรวงการต่างประเทศ เพราะงานบริ
เป็นรูปธรรมชดัเจนทาํให้กระทรวงการต่างประเทศใกลชิ้ดและรับใชป้ระชาชน

งานใหค้วามช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์

งานสญัชาติและนิติกรณ์ (ทะเบียนราษฎร
)

งานตรวจลงตรา

/นิติกรณ์

ฝ่ายบริการชาวต่างชาติ
( 2 คน)
คน) สิงคโปร์)

ฝ่ายคุม้ครองและดูแลคนไทย
(ลูก 3 คน)

เอกอคัรราชทูต

อคัรราชทูต า

งานหนงัสือเดินทาง
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การดาํเนินงานของกรมการกงสุลตาม กรมการ
กงสุลสามารถดาํเนินการบริหารจดัการงานได้ครบถ้วน
ให้บริการมีคุณภาพ  ประชาชนผูใ้ช้บริการพึงพอใจ และตอบสนองนโยบายยุทธศาสตร์ของ
รัฐบาล โดยในปี พ.ศ. 2544 กรมการกงสุลไดรั้บรางวลัส่วนราชการดีเด่นดา้นการบริหารและการ

และปรับปรุง
หากจะมองวา่การบริหารจดัการช่วงสิบปีแรกเป็นการวางรากฐานการดาํเนินงาน

ได้ว่ากรมการกงสุลประสบ
ความสําเร็จในระดบัดี ภายใตโ้ครงสร้างการบริหารจดัการ การจดัระบบการทาํงาน งาน –
เงิน – คน สามารถรองรับปริมาณงานไดอ้ยา่งเหมาะสม

สถานเอกอคัรราชทูต ณ สิงคโปร์
ส่วนในดา้นสถานเอกอคัรราชทูต ณ สิงคโปร์ หน่วยงานปฏิบติัในต่างประเทศ

ผา่นมางานบริการประชาชนยงัเป็นไปในลกัษณะการปฏิบติัแบบงานประจาํ เช่น ดา้นการตรวจ
ลงตราหนงัสือเดินทาง มีปริมาณมากทุกรูปแบบ
ไทยและชาวต่างประเทศ มีผูติ้ดต่อขอวีซ่าเป็นจาํนวนมากทุกวนั 2,000 คน มีการ
ทาํหนงัสือเดินทาง e – passport เดือนละ 300 คน งานสัญชาติและนิติกรณ์ อนัประกอบดว้ย
งานทะเบียนราษฎร์ต่าง ๆ สูติบตัร มรณะบตัร ทะเบียนสมรส ทะเบียนหยา่ การรับบุตรบุญธรรม
การขอสละสัญชาติไทยตอ้งปฏิบติัทุกวนั ละงานนิติกรณ์

รับรองต่าง ๆ ดว้ยเช่นกนั ส่วนงานคุม้ครองและดูแลผลประโยชน์
นอกจากจะมี และซับซ้อน

ยาเสพติด แรงงานไทย นักโทษไทย ส่วนตัว
ผูป้ฏิบติั แบบ แมจ้ะมีการ ลูกจา้ง

ชาวไทย เป็นลาํดบัทุกปีแลว้ก็ตาม แต่ในภาพรวมแลว้ การ
ดาํเนินงานก็ยงัคงอยู่ในลกัษณะใช้สามญัสํานึกและ ปัญหา และบริหารจดัการ จาก
งบประมาณรายจ่ายประจาํของสถานเอกอคัรราชทูต โดยยงัไม่ไดมี้การขออนุมติังบโครงการจาก

4.2 ในต่างประเทศ
แล้วและอยู่ระหว่างดําเนินการ

โดยธ งานอยา่ง

ในต่างประเทศ หน่วยงานกลาง คือ กรมการกงสุล และ
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สถานเอกอคัรราชทูต/สถานกงสุลใหญ่

องค์กรนาํดา้นบริการ
และสถานกงสุลใหญ่ส่วนใหญ่ยงัทาํงานไม่เป็นระบบ  มี
แกไ้ขปัญหา จึงจาํเป็นตอ้ง ของหน่วยงาน
ปฏิบติั บรรลุเป้าหมายของการให้บริการ
สถานเอกอคัรราชทูต ณ สิงคโปร์ 2 แห่ง

4.2.1 กรมการกงสุล
กรมการกงสุลไดด้าํเนินการตามพนัธกิจโดยประสานและสนบัสนุนการดาํเนินงานบริการ

ประชาชนในต่างประเทศของสถานเอกอคัรราชทูตสถานกงสุลใหญ่โดยมีผล
เช่น

- สาํนกัเลขานุการกรม
-
- โครงการกงสุลสัญจร
- ดาํเนินโครงการ E Consular
- กองหนงัสือเดินทาง
- ใหเ้ป็น

- กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างดา้ว
- การทาํความตกลงยกเวน้การตรวจลงตรากบัประเทศต่าง ๆ
- กองสัญชาติและนิติกรณ์
- จดัฝึกอบรมใหค้วามรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เช่น ฝึกอบรม สมรสกบั

ชาวต่างประเทศ เป็นตน้
- กองคุม้ครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
- ดาํเนินโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการคา้มนุษย์

ประมาณ 8 จึงทาํไดโ้ดยดาํเนินโครงการ
ยอ่ยและ ตวัอยา่งโครงการ พ.ศ.2551-2552

- โครงการร่วมใจตา้นภยัการคา้มนุษย์ ( .ลาํพนู จ.พะเยา จ.เชียงราย)
- ของ

สถานเอกอคัรราชทูต และสถานกงสุลใหญ่
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- ของ
มหาวทิยาลยัขอนแก่น

-
- สาํนกังานการคา้และเศรษฐกิจไทย ไทเป
- โครงการจดัจา้งล่ามคนไทย

ของ สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย
-

ผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยส์ัญชาติไทย ของสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงโตเกียว
- โครงการเสริมสร้างเครือข่

มนุษยข์องสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา
-

ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงเฟิร์ต
- โครงการ “ ” ของสถาน

เอกอคัรราชทูต ณ กรุงกวัลาลมัเปอร์
- มนุษย์

ของกองคุม้ครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
- ภูมิภาค

ตะวนัออกกลางของกองคุม้ครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
4.2.2 สถานเอกอคัรราชทูต ณ สิงคโปร์

แนวทางการทาํงานคือ การปฏิบติังานประจาํ
โดยมีการแ หน้า และ .ศ. 2552 เป็นตน้มาสถาน
เอกอคัรราชทูตได้พยายามปรับปรุงงานด้านบริการประชาชน
สมรรถนะดา้นงาน-เงิน-

- การบริการข้อมูลกงสุล
ให้บริการขอ้มูลกงสุลทางเวบ็ไซด์สถานเอกอคัรราชทูต ฯ(http :// www.thaiembassy.sg)

และการบริการสายด่วน hotline 24
ขอ้มูล

- การปรับปรุงระบบลงทะเบียนคนไทยและการจัดทาํฐานข้อมูลคนไทยในสิงคโปร์
สถานเอกอคัรราชทูตไดท้าํการลงทะเบียนคนไทยและพฒัน

การลงทะเบียนไปใชจ้ดัทาํฐานขอ้มูลคนไทยในสิงคโปร์ให้ครอบคลุมการใชป้ระโยชน์ในดา้นต่าง
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ๆ ของสถานเอกอคัรราชทูต โดยการจดัทาํ application
สะดวกรวดเร็วในการสืบคน้และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของการใช้งานประเภทต่าง ๆ เช่น

โครงการ / กจิกรรมด้านบริการประชาชน
(1) โคร – ช่วยไทย
- สถานเอกอคัรราชทูตไดด้าํเนินโครงการ

พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา โดยในปีแรกเป็นการรวบรวมเก็
ในปี พ.ศ. 2551 ได้กาํหนด

กลุ่มเป้าหมา และขยายเครือข่ายอาสาสมคัร และในปี พ.ศ. 2552
สถานเอกอัครราชทูตได้ยกระดับการดําเนินงานและสร้างควา

คือ การจดัทาํสารคดีตีแผปั่ญหาหญิงไทย / แรงงานไทย และแนวทางการสร้าง
ความ

เป็นสายสืบ และมีการขยายผล โดยสถานเอกอคัรราชทูต
ประสานงานอยา่งใกลชิ้ด

คนไทยได้
ในปี ดาํเนินการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษยร่์วมกบั

อย่างจริงจงั ช่วยกวาดลา้ง
ขบวนการคา้มนุษย์

(2) โครงการจัดพมิพ์คู่มือคนไทยในสิงคโปร์
สถานเอกอัครราชทูตจั

และช่วยป้องกนัมิให้ถูก
หลอกลวงและแสวงประโยชน์จากกลุ่มมิจฉาชีพ และ ในการเขา้ถึงแรงงานไทยและ

แจกจ่ายใหแ้ก่แรงงานไทยและคนไทยใชดู้แลตนเองดว้ย
(3)

/
ยวกบัขอ้กฎหมายแก่คนไทยตก



30

(4) การ ป้องกันการกระทาํอนัเป็นการค้ามนุษย์

าประเวณี การคา้ประเวณีใน
ป่า และการคา้ประเวณีทางอินเตอร์เน็ต

(5) การดูแลแรงงานไทย
- สนบัสนุนการดาํเนินงานของสมาคม กวา่

6 ปีแลว้ มีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบดว้ย การสอนภาษาองักฤษ การฝึกอบรมอาสาสมคัรแรงงาน
ต่าง ๆ ของสถานเอกอคัรราชทูต เช่น

การให้ ษย์
ฯลฯ

-
ผูป้ระกอบกิจการก่อสร้างของสิงคโปร์ (Singapore Contractors Association Ltd – SCAL) ดาํเนิน
โครงการนาํร่อง อ ขยายตลาดแรงงานไทยในภาคก่อสร้าง
โดยจดั matching ระหวา่งแรงงานไทยกบันายจา้ง /
ฯ ประมาณ 1,800 บริษทั หรือเป็นอตัราส่วน 85% ของจาํนวนบริษทัก่อสร้างในสิงคโปร์
จดัหางานใหม่
ระหวา่งการติดตามประเมินผล

(6) โครงการตรวจสุขภาพแรงงานไทย
- สถานเอกอคัรราชทูตร่วมกบัสภากาชาดไทยดาํเนินโครงการตรวจสุขภาพแรงงานไทย

โดยแรงงานไทยไดรั้บการตรวจรักษาและ

(7) การเสริมสร้างชุมชนไทยเข้มแข็ง
สถานเอกอคัร

ราชทูตสนบัสนุนการรวมตวักนัของกลุ่มนกัธุรกิจไทยในสิงคโปร์
ในสิงคโปร์ใหข้ยายขอบเขตการรับสมาชิกเป็นคนไทยในสิงคโปร์ทุกสาขาอาชีพและคนสิงคโปร์
รักเมืองไทย
25 วดั และสนบัสนุนการรวมตวักนัของผูป้ระกอบอาชีพพอ่ครั

.ศ.2552
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4.3 ประเด็นพจิารณาและปัญหา
4.3.1 ประเด็นพจิารณา
(1) งานบริการประชาชนของสถานเอกอคัรราชทูตสถานกงสุลใหญ่ ยงัไม่เป็นระบบ

กรมการกงสุลมีระบบงานและการบริหารจดัการงาน
โปร่งใส เป็น Best practice สถานเอกอคัรราชทูตและสถานกงสุล

ใหญ่ในปัจจุบนัยงัคงปฏิบติังานแบบ

(2) ปริมาณงาน
ส่วนใหญ่ใน

ปัญหา

grey area

(3) สมรรถนะของสถานเอกอคัรราชทูต สถานกงสุลใหญ่ ในปัจจุบนั
งาน – เงิน – และคน

ของสถานเอกอคัรราชทูตสถานกงสุลใหญ่
การปรับแนวทางการทาํงานของสถานเอกอคัรราชทูตและ

สถานกงสุลใหญ่
(4) ความคาดหวงัของสังคม

ผู ้

รจาก
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(5) การเร่งรัดให้หน่วยงานของรัฐ มีการบริ

ง เป็นเพราะขาดธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการของหน่วยงาน และ

ม

รัฐตอ้งปรับปรุงตวัให้เป็นคนดีมีมาตรฐานจริยธ
ปรับปรุงตวัเพราะงานบริการประชาชนมีคุณภาพของงานและความพึงพอใจ

4.3.2 ปัญหา
ปัญหาดา้นงาน-เงิน-คน

ไดแ้ก่
- การจดัระบบการ

และ เพราะ การทาํงานบริการ
ประชาชนในต่างประเทศในปัจจุบนั

ทาํให้
ส่งผลกระทบต่อการ

ทาํงานของ กงสุล โดยเฉพาะงานดา้นคุม้ครองดูแลและช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ
กงสุลตอ้งดูแล ทุ่มเท เอาใจใส่

- การจดัทาํคู่มือระเบียบและแบบทะเบียนราษฎร์ของงานบริการประชาชนทุกดา้นปัจจุบนั
ประชาชน

-
ปัจจุบนัสถานเอกอคัรราชทูตและสถานกงสุ แต่การ

กบัการกระทาํผิดกฎหมาย ฯลฯ  เป็นต้
Best Practice และปรับให้ใช้
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- ปัจจุบนัการประสานงาน
สืบคน้ขอ้มูลคนไทยระหวา่งหน่วยงานตอ้งใชห้นงัสือราชการขอความร่วมมือ และขอ้มูลคนไทยยงั

ส่วนกลาง ทาํใหก้ารดาํเนินการตอ้งล่าชา้
ไดแ้ก่

- ขอ้จาํกดัดา้นงบปร

งานบริการประชาชนในต่างประเทศยงัคงยึดติดกับงบประมาณกระทรวงการต่างประเทศใน
ภาพรวม และใช้จ่ายจากงบโครงการแทน การทาํงานบริการประชาชนใน

ปัจจุบนัไม่มีการกาํหนด

- หลือคนไทยตก
ทุกขไ์ดย้ากบางรายการเบิกจ่ายไม่ได้ ยรูป ถ่ายเอกสาร ค่าทนายความ

ก่การยงัชีพ และจาํเป็นตอ้งจ่าย
ด้วย
เหลือหลายราย และหากเป็นผูย้ากไร้ก็ไม่อาจให้ทาํสัญญาชดใช้คืนได้

อาชญากรรม และค่าใชจ่้ายสําหรับสายสื
ติดดว้ย

- เงินช่วยเหลือคนไทย
คา้มนุษย์ สถานเอกอคัรราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ ตอ้งช่วยเหลือคนไทยตกทุกขใ์นต่างประเทศ
ทุกอาชีพ โดย ถูกกฎหมายจะไดรั้บเงินช่วยเหลือจากกองทุนแรงงาน

2 ประการ
ช่วยเหลือ และในปัจจุบนัมีแนวโนม้วา่ อย ๆ แต่ไม่มีแหล่งเงินหรือกองทุนต่าง
ๆ รองรับ จึง
ช่วยเหลือแบบใหเ้ปล่า หรือการช่วยเหลือแบบการทาํสัญญายมืเงินจากทางราชการ และชดใชคื้น

ไดแ้ก่
-

ฏิ
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ประมาณ 15 วนั แต่งานบริการประชาชนในสถานเอกอคัรราชทูตและสถานกงสุลใหญ่บางแห่งมี
ปริมาณมาก และตอ้งทาํงานแทบ

ยหลงลืมงาน
- งานบริการประชาชน คือ งานรับใชป้ระชาชนโดยมีคุณภาพของงานและความพึงพอใจ

ความรับผิดชอบต่อ
หน้

ทาํงานดว้ยความรู้สึกรักงาน และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
-

ความพอเพียง แมว้่าในปัจจุบนั โดยหลกัธรรมาภิบาล
และจริ และการนอ้มนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดแ้พร่หลาย เร่งรัดให้

และในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศเองก็
าร

ต่างประเทศ พ.ศ. 2552
แนวทางปฏิบติังาน และดาํรงตนแต่ตามขอ้เท็จจริงแลว้ยงัไม่เกิดความใ
เห็ ให้เป็นไปตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ และพระราชบญัญติั

การไม่ให้ความสําคญั หรือให้ความสําคญัไม่มากพอต่อความดี
ตรงต่อ

การพฒันาองคก์รโดยรวม ผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์รตอ้ง
งาน – เงิน – คน

งาน
ทาํงานใหเ้ป็นระ
เงิน และกระบวนการ

มารถ
ดาํเนินการได้ งานและเงิน เป็นการ

โดยกรมการกงสุลเป็นหน่วยงานหลกัในการปรับปรุงการ
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ทาํงานของสถานเอกอคัรราชทูตและสถานกงสุลใหญ่  โดยจดัระบบการทาํงานการประสานและ

และสถานกงสุลใหญ่ก็ตอ้งปรับปรุงระบบการทาํ เช่นกนั  ส่วน คน

องคก์ร
-กรม-แ

4.4 การวเิคราะห์ SWOT
การวเิคราะห์ SWOT กระทบต่อการบริหารจดัการงานบริการ

ประชาชนในต่างประเทศ
ปัจจยัภายใน

หน่วยงานปฏิบติั ประกอบด้วย  จุด
กาํหนดภารกิจยุทธศาสตร์เป็นตน้

ปัจจัยภายนอก ได้แก่ สภาพ
ผูใ้ชบ้ริการ ประกอบดว้ย

าพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ใน

ปัจจยัภายใน ( Inside Out)
- กรมการกงสุล และสถานเอกอคัรราชทูต สถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศ
จุดแขง็ (Strengths)
(1) บุคลากรมีคุณภาพ
กระบวนการสอบคดัเลือกบุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศ ทาํให้ไดรั้บการยอมรับ

วงการต่างประเทศ เป็นผู ้มีความรู้

คดัเลือกจากผูมี้
ประเทศไทย

(2)
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อยู่ โลก ทุกภูมิภาค เป็นหน่วยงานปฏิบติั
โดยตรงเป

(3)
ประชาชน
ประชาชนโดยตรง

(4) การกาํหนดภารกิจของหน่วยงานกลางคือ กรมการกงสุลมีความชดัเจน

หน่วยงานเอง งมีการปรับปรุงตลอดเวลาและ

จุดอ่อน (Weakness)
1.

ประมาณ 2,000 คน แมว้่ากรมการกงสุลเป็นกรมขนาดใหญ่
ประเภทประมาณ 300 ใน
ตอ้งตดัสินใจ มีการหมุนเวียนไปประจาํการในกระทรวงการต่างประเทศ ทาํให้การทาํงานบริการ

ฏิภาณ และการมีเครือข่าย

มีการบริหา
2. แมว้า่ภารกิจ

ในสถาน
เอกอคัรราชทูตและสถานกงสุลใหญ่กลบัขาดแนวปฏิบติัในการทาํงาน

แมว้่า
งานคุม้ครองดูแล ณ เช่น งานตรวจ
ลงตรา  งานหนงัสือเดินทาง งานสัญชาติและนิติกรณ์
เป็นแบบแผนและใช้

3.
ข้อจํากัดด้า

บุคลากร เงินเดือน ค่าจา้งประจาํ
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ชา
แมว้่าสถานเอกอคัรราชทูตบางแห่งจะไดรั้บงบประมาณโครงการจาํนวนมากก็ตาม  แต่โครงการ
ส่วนใหญ่เป็นโครงการขนาดย่อยและโดยลกัษณะเฉพาะของงบโครงการ มีกรอบระยะเวลา

เป็นการสะทอ้นในดา้นลบว่า

งบประมาณประจาํของหน่วยงาน ไม่มีการคาํนวณตน้ทุนต่อหน่วยของผลผลิต ทาํให้

เกิดความคุม้ค่ากบัการใช้งบประมาณหรือไม่ น จาํนวน

นามธรรมดว้ย
4. การขาดระบบการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงาน

การติดตาม และประเมินผล ของหน่วยงานปฏิบัติ  ได้แก่  สถาน
เอกอคัรราชทูต
และสถานกงสุลใหญ่
ประสิทธิผลของงานได้

ปัจจยัภายนอก (Outside In)
โอกาส (Opportunities)
(1) นโยบายรัฐบาล นโยบายและยทุธศาสตร์กระทรวงการต่างประเทศ
นโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์กระทรวงการ ต่

ฏ
29 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ราชการสามารถนาํไปปฏิบติัใหเ้กิดผลไดจ้ริง
(2) พฒันาการของกฎหมายแนวคิ

ฎ

ตอ้งการให้ภาครัฐมีการปรับตวัข

(3) พฒันาการของกฎ
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(4) ค่านิยมการดาํเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ได้ด้วยความพอเพียง ปรับวิธีคิด และจดัระเบียบชีวิต คน้หาคุณค่าความดีงาม การเตรียมตวัให้
ณค่า

(5) ความคาดหวงัของสังคมและประชาชนผูใ้ชบ้ริการ

อุปสรรค / ขอ้จาํกดั (Threats)
(1) กฎระเบียบดา้นการคลงั และงบประมาณไม่คล่องตวั กฎระเบียบ การ

บริการประชาชนโดยเฉพาะ
ในต่างประเทศ
ต้องขอทาํความตกลงกับหน่วยงานกลางเพราะการเบิกจ่ายไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ
หลกัเกณฑ์ไดต้ามแนวทางปกติทาํให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปดว้ยความล่าชา้ไม่ทนัต่อความตอ้งการ
จึงเป็นขอ้จาํกดัและอุปสรรคในการปฏิบติังานบริการประชาชนในต่างประเทศค่อนขา้งมาก

(2) สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปัจจุบนั
ฎหมาย แนวคิด ค่านิยม และความตอ้งการของสังคมเร่งรัดให้

หน่วยงานตอ้งปรับปรุง ภาพลกัษณ์( image) และอตัลกัษณ์ (identity)
บุคลากรสามารถดาํรงอยู่อยา่งมีคุณค่าและจริยธรร
และประเทศไทย อยูใ่นภาวะวกิฤติ เศรษฐกิจ ปัญหา เสถียรภาพทางการเมือง

ฎหมาย โดยเฉพาะ
ปัญหาเศรษฐกิจ บประมาณ และการจาํกดัอตัรากาํลงั

น การบริหารจดัการงาน
บริการประชาชนในต่างประเทศดว้ย

(3)
กรมการกงสุล สถานเอกอคัรราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไม่สามารถปฏิบติังานบริการ

ประชาชนในต่างประเทศ
เช่น กระทรวงแรงงาน
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สํานักงานตาํรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย องค์กรเอกชน และหน่วยงานในต่างประเทศใน
และองค์กรเอกชนของ

Grey area วา่ลกัษณะงาน และช่วงเวลา

ประสานงานและการติดตามผล เป็นตน้ ทาํใหก้ารดาํเนินงานล่าชา้ หรือขาดตอนไม่สมบูรณ์และไม่
อาจประสบผลสาํเร็จลุล่วงได้

(4) ภาครัฐขาดกลไกในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแมว้า่ในปัจจุบนัจะมีกฎหมาย

แต่ก็อาจกล่าวได้ว่าการออกข้อบังคับ
เห

ต่างประเทศ
สรุปผลวเิคราะห์ SWOT

SWOT ตา

ปัจจยัภายใน
กรมการกงสุลและสถานเอกอคัรราชทูต สถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศ

จุดแข็ง จุดอ่อน

1.บุคคลากรมีคุณภาพ 1.

ปร

2. 2. การขาดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัในการ

3.
องคก์รนาํดา้นการบริการประชาชน

3. การขาดระบบการติดตามและประเมินผล
การทาํงานในต่างประเทศ

4. การกาํหนดภารกิจของหน่วยงานมีความ
ชดัเจน

4.
และงบประมาณ
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ปัจจยัภายนอก
สภาพแวดลอ้มภายนอก

โอกาส อุปสรรค / ข้อจํากดั

1. นโยบายรัฐบาล / นโยบายและยทุธศาสตร์
กระทรวง ฯ สามารถนาํไปปฏิบติัใหเ้กิดผล
ไดจ้ริง

1. กฎระเบียบดา้นการคลงั และงบประมาณ
ไม่คล่องตวั

2.พฒันาการของกฎหมาย แนวคิด และค่านิยม

ธรรมาภิบาล

2. สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจสังคมและ

ดา้นลบ
3. พฒันาการของกฎหมาย แนวคิด และค่านิยม 3.

4. ค่านิยมการดาํเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

4. ภาครัฐขาดกลไกในการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม

การวเิคราะห์สถานการณ์และขอ้เทจ็จริงจากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก

- ปัจจยัภายใน - หน่วยงานปฏิบติั
ดา้นบวก – จุดแขง็
ดา้นลบ – จุดอ่อน

- ปัจจยัภายนอก –
ดา้นบวก – โอกาส
ดา้นลบ – ขอ้จาํกดัและอุปสรรค

ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกในดา้นลบ โดยปรับจุดอ่อนให้
เป็นจุดแขง็และลดอุปสรรคดว้ยระบบการบริหารจดัการงาน-เงิน-คน กบัสถานการณ์

เกิดผลสัมฤท งตอ้งรวมกนั ส่งเสริมคุณธรรม

ตอ้งใช้เวลานานแต่ก็มีความเป็นไปได้และสามารถแก้ไขได้
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ยอ่งเชิดชูคนดี แมว้า่การปลูกฝังจริยธรรมดงักล่าวใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ร
เวลานาน แต่ก็ไม่ใช่วา่จะเป็นไปไม่ได้ ทนัที



5
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 ข้อสรุป
ผลการศึกษาได้ข้อสรุปว่า ความสําเร็จในการบริหารจดัการงานบริการประชาชนใน

ต่างประเทศของกรมการกงสุล
สถานการณ์แวดลอ้ม  จึงจาํเป็นตอ้งทาํ

การปรับปรุงพฒันาคุณภาพของงานบริการประชาชนของสถานเอกอคัรราชทูตสถานกงสุลใหญ่ใน
ต่างประเทศ เพราะในปัจจุบัน น

ลงอยูต่ลอดเวลาและ
กวา้งไกล

หาก หน่วยงานกลางกาํหนดระบบการทาํงาน  มี

ว่าการปรับปรุงการบริหารจดัการงานบริการประชาชนในต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพและ
งาน -

เงิน –
ต่อการปฏิบติังานและ คน – ให้ปฏิบติังานอย่างมีคุณภาพและมีจิต

สาธารณะโดยขอเสนอภาพงานบริการประชาชนในต่างประเทศในฝัน และสามารถบงัเกิดไดด้ว้ย
การบริหารจดัการ งาน-เงิน-คน

งานบริการประชาชนในต่างประเทศในฝัน
งาน
(1) คู่มือคนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุลกาํหนดแนวทางการจดัทาํคู่มือคนไทยใน

ต่างประเทศให้แก่

และเผยแพร่ทาง website website ของกระทรวงการต่างประเทศดว้ย
(2) งานตรวจลงตรา กรมการกงสุลจดัทาํคู่มือ/ระเบียบการตรวจลงตรา ฉบบัภาษาองักฤษ

ใหส้ถานเอกอคัรราชทูต/ ใช้
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ขอใหท้าํเป็นภาษาองักฤษ เอกอคัรราชทูต
และสถานกงสุลใหญ่เป็นชาว

แปลและ
ถ่ายทอดขอ้มูล

(3) งานสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุลจดัทาํคู่มือการปฏิบติังานดา้นสัญชาติและนิติกรณ์
และจดัทาํแบบทะเบียนราษฎร์ต่าง ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ทะเบียนหยา่ สูติบตัร มรณบตัร หนงัสือมอบ
อาํนาจ แบบคาํร้องนิติกรณ์ต่าง ๆ เป็น 2 ภาษา (ไทย – องักฤษ)ไวใ้นแบบฟอร์มเดียวกนั
ให้บริการงานทะเบียนราษฎร์ ของสถานเอกอคัรราชทูต/
สถานกงสุลใหญ่ แก่ประชาชนไทยในต่างประเทศมีรูปแบบและกฎเกณฑ์เดียวกนั  ลดกรณีโตแ้ยง้กนั

ประชาชนผูใ้ชบ้ริการ
(4) งานหนงัสือเดินทาง
กรมการกงสุลพฒันาระบบฐานขอ้มูลหนั แดน

ของผูถื้อหนงัสือเดินทางไทย (สํานกังานตรวจคนเขา้เมือง)
กรมการกงสุล

/สถา
/สถาน

(5) งานคุม้ครองและดูแลคนไทย
- กรมการกงสุล  สถานเอกอคัรราชทูตและสถานกงสุลใหญ่จดัทาํระบบลงทะเบียนคนไทยและ

ฐานขอ้มูลคนไทยในต่างประเทศ
จาํแนกประเภท

การประกอบอาชีพ เป็นตน้
ชุมชนไทยในต่างประเทศและพฒันา application การจดัเก็บขอ้มูลและการสร้างฐานขอ้มูลให้เป็นแบบ

วงฯ และสถานเอกอคัรราชทูต/

บริการประชาชนในต่างประเทศให้มาก และพฒันา
วบ็ไซต์กรมการกงสุลและเวบ็ไซต์สถานเอกอคัรราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ในทางเทคนิคและ

ทางปฏิบติั  สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลระหวา่งกนัได้
- กรมการกงสุลร่วมกบั
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การช่วยเหลือคนไทย อใหโ้ปร่งใสและตรวจสอบการดาํเนินงานได้
โทษ แรงงาน หญิงไทย ลูกเรือ

-
กบัฐาน

ขอ้มูลของสาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง มีบริษทั
มการกงสุลอาจพิจารณาประสานงานกบัสํานกังานตรวจคน

ขอ้มูลของ สาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง โดยอาจกาํหนดรูปแบบการเขา้ถึงขอ้มูล
สํานกังานตรวจคน

รวดเร็วและทนัท่วงที  เพราะการดาํเนินการของสถานเอกอคัรราชทูต/

-
มนุษยใ์นต่างประเทศ ( /แรงงาน/ยาเสพติดและ )

มีการกาํหนดกลไกและเครือข่ายการประสานงานระหวา่งกรมการกงสุล สถานเอกอคัร
/

โดยมีการประชุมซกัซอ้มความเขา้ใจในการปฏิบติังานและ
กาํหนดแนวทางการใหค้วามช่วยเหลือใหต้รงกนัทุกฝ่าย
ปลายทาง grey area ใหห้มดไป โดย
คนไทย และ เซีย-สิงคโปร์-
ลาว-กมัพชูา-เวยีดนาม/ -ฮ่องกง-ไตห้วนั/กลุ่มประเทศตะวนัออกกลาง เป็นตน้

- สถานเอกอคัรราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ สร้างกลไกการเฝ้าระวงัและการใหค้วามช่วยเหลือ

สถานเอกอคัรราชทูต/สถานกงสุลใหญ่สร้างเครือข่ายพนัธมิตรกบัหน่วยงานไทยในต่าง
NGO ชุมชนไทยทุกสาขาอาชีพ  นกัศึกษาไทย  และนกัวชิา

ใชป้ระโยชน์จากการสร้างเครือข่าย
พนัธมิตร และพฒันาใหเ้ป็นกลไกการทาํงานเฝ้าระวงัการเป็น ให้

กระบวนการคา้มนุษยโ์ดยมีรูปแบบเป็น 1) ทีมใหค้วามช่วยเหลือ 2)ทีมเฝ้า
ระวงั/ป้องปราม 3) 4)ทีมประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล และ 5) ทีมอาสาสมคัร

นสายสืบ
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ชุมชนไทยสอท. / สกญ. หน่วยงานไทย
ใน ตปท.

ทีมใหค้วาม ทีมเฝ้าระวงั /
ป้องปราม

ทีมกฎหมาย ทีม ปชส.
ขอ้มูล

ค้ามนุษย์
ประชาชน

ในต่างประเทศ

หน่วยงานภาครัฐ ใน
ประเทศเจา้ภาพ

หน่วยงานไทยใน ตปท.
อาทิ สนร. สตช.

3 :
/

NGO/องคก์รภาคประชา

สอท. / สกญ.

ค้ามนุษย์

ชุมชนไทยอาสา
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เงิน
(1) สถานเอกอคัรราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณเป็นค่าใชจ่้ายในการ

(2) ของ
สถานเอกอคัรราชทูตและสถานกงสุลใหญ่

(3)
สามารถเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายงบดาํเนินงานไดจ้ากเงินค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานการกงสุล

(4) สถานเอกอคัรราชทูตและสถานกงสุลใหญ่มีเงินทุนสาํหรับให้ความช่วยเหลือคนไทย
ในกรณีฉุกเฉินหรือจาํเป็น

คน
(1) ของสถานเอกอคัรราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ มีความรู้

มีจิตใจสาธารณะ
(2) การบริหารจดัการงานบริการประชาชนของสถานเอกอคัรราชทูตและสถานกงสุลใหญ่

เป็นระบบ
(3)

ไดรั้บการฝึกอบรมและพฒันาตนอย่ คุณธรรม ความ
พอเพียงและมีจิตสาธารณะ

5.2 ข้อเสนอแนะ
เป็นงานบริการประชาชน

าชน

ถึงแมว้า่ในสถานการณ์ปัจจุบนัทาํใหเ้กิด บาล
การประหยดังบประมาณและอตัรากาํลงับุคลากร ก็สามารถดาํเนินการได ้ โด เงินและคน
โดยปรับปรุง งาน-เงิน-คน แลว้ใชว้ธีิบริหารจดัการ

ผ ขอนาํเสนอขอ้เสนอแนะและวธีิการ
ดาํเนินการในรูปแบบตาราง
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3 : การปรับปรุงงานบริการประชาชนในต่างประเทศด้วยการบริหารจัดการ งาน-เงิน-คน

งาน
วตัถุประสงค์ : ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงาน

ปัญหา ขอ้เสนอแนะ วธีิดาํเนินการ
(1) การจดัระบบการ
ทาํงานบริการประชาชน

(2) การกาํหนดแนวทาง
คู่มือ หลกัเกณฑก์าร

(3)

ตรวจสอบไดแ้ละมี
เอกภาพ

(1) จดัทาํและแปลคู่มือ/ระเบียบดา้น
การกงสุลต่าง ๆ รวม /

ใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนัและ

ถ่ายทอดขอ้มูล

(2) จดัทาํแบบฟอร์มทะเบียนราษฎร์
ต่าง ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ทะเบียน
หยา่ สูติบตัร มรณะบตัร หนงัสือ
มอบอาํนาจ คาํร้องนิติกรณ์ ฯลฯ
โดยใช้ 2 ภาษา (ไทย-องักฤษ)

(3) การจดัทาํระบบ

คนไทยต่าง ๆ
นกัโทษการช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์

(1) กรมการกงสุล จดัระบบการทาํงาน
ใหส้ถานเอกอคัรราชทูตสถานกงสุลใหญ่

/

แรงงานและการประสานงานกบัหน่วย

คนไทยและการทาํแบบฟอร์มงานสัญชาติ
และนิติกรณ์และการปรับปรุงเวป็ไซต์
กรมการกงสุลเป็นเวป็ไซตก์ลางเป็นแบบ

(2) กรมการกงสุลร่วมกบัสถานเอกอคัร
ราชทูตสถานกงสุลใหญ่จดัทาํระบบงาน

/

คุม้
ครองคนไทยไดอ้ยา่งเตม็กาํลงัเพราะเป็น

(3) กรมการกงสุลและสถานเอกอคัร
ราชทูตสถานกงสุลใหญ่ร่วมกนัปรับปรุง
ระบบและกาํหนดมาตรฐานการทาํงาน
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ปัญหา
ขอ้เสนอแนะ วธีิดาํเนินการ

(4) การจดัทาํฐานขอ้มูล
คนไทยในต่างประเทศ

(5) การประสานงานและ

(6)
คนไทยในต่างประเทศ

(7) ความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการ

แรงงาน  หญิงไทย ฯลฯ และระบุ
ระยะเวลาดาํเนินการ
(4) จดัทาํฐานขอ้มูลคนไทยในต่าง

ประเทศใหเ้ป็นรูปแบบเดียวกนัและ

ร่วมกนั

(5)
ยาเสพติด

และคนไทยตกทุกขไ์ดย้ากใน
ต่างประเทศ

(6) เสริมสร้างชุมชนไทย
ส่งเสริมอตัลกัษณ์ของความเป็นไทย
ในต่างแดนและช่วยงานสถาน
เอกอคัรราชทูตสถานกงสุลใหญ่ดา้น
สังคม

(7) สาํรวจและประเมินผลการทาํงาน

ใจของประชาชนผูใ้ชบ้ริการอยา่ง

(4) กรมการกงสุลและสถานเอกอคัร
ราชทูตสถานกงสุลใหญ่ร่วมจดัทาํฐาน

และใหส้ถานะในขอ้มูลตรงกนั

(5) กรมการกงสุลประสานกบัหน่วยงาน
สร้างกลไกการทาํงานโดย

(ระดบักรม) หรือกลุ่มทาํงาน
( ) และ
จดัประชุมร่วม

ร่วมกนัปฏิบติังาน
แกไ้ขปัญหางานทบัซอ้นและ Grey area
(6) สถานเอกอคัรราชทูตและสถานกงสุล
ใหญ่
ประชาชนไทย /สมาคมไทย / ชุมชนไทย

ดกงสุลสัญจร

(7) กรมการกงสุล กาํหนดแบบฟอร์ม
(worksheets)

และแบบสาํรวจความพึงพอใจของ
ประชาชนผูใ้ชบ้ริการใหส้ถานเอกอคัร
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ปัญหา ขอ้เสนอแนะ วธีิดาํเนินการ
ราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ใชเ้ป็นแบบ

และเป็นแนวทาง
ปรับปรุงการทาํงานให้มีประสิทธิภาพ

เงิน
วตัถุประสงค์ :

งาน

ปัญหา ขอ้เสนอแนะ วธีิดาํเนินการ
(1) ขอ้จาํกดัดา้น
งบประมาณในการ

การจดัสรรงบประมาณ

(2) กฎระเบียบการคลงั

(3) เงินช่วยเหลือคนไทย

ในต่างประเทศ

(1) จดัทาํคาํของบประมาณใหส้ะทอ้น
ยทุธศาสตร์และการปฏิบติังานจริง
เพราะงานบริการประชาชนในต่าง

(2) ขอ
ระยะเวลาดาํเนินการใหเ้ป็นงบ
รายจ่ายประจาํ โดยกาํหนดกิจกรรม

(3) ขอปรับปรุงแกไ้ขระเบียบการ

ในต่างประเทศ
(4) นาํเงินค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน
การกงสุลมาใชจ่้ายเป็นงบดาํเนินงาน
ของสถานเอกอคัรราชทูตสถานกงสุล
ใหญ่

(1) และ (2) กรมการกงสุลหารือกบั
สาํนกังบประมาณ
กระบวนการจดัสรรงบประมาณใหล้ง

(3)  (4) และ (5) กรมการกงสุลหารือ

ในการดาํเนินงานการกงสุลมาใชเ้ป็น
งบดาํเนินงานใหแ้ก่สถานเอกอคัรราชทูต

บริการประชาชนมีปริมาณมาก
-

ประเทศ
- ขอปรับปรุงหลกัเกณฑก์ารเบิกจ่าย

ทยใน ต่าง
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ปัญหา ขอ้เสนอแนะ วธีิดาํเนินการ
(5)

ไทยในต่างประเทศ

(6) กาํหนดระบบตรวจสอบและ

โปร่งใส

ประเทศ โดยรับทราบและประมวล
รายละเอียดค่าใชจ่้ายต่าง ๆ จากสถาน
เอกอคัรราชทูตและสถานกงสุลใหญ่
- ขอปรับปรุงหลกัเกณฑ์หรือหาแนวทาง

ช่วยงานสถานเอกอคัรราชทูตและสถาน
กงสุลใหญ่  โดยการเป็นสายสืบและ

ยาเสพติด  และขบวนการกระทาํผดิ
กฎหมายต่าง ๆ
(6) กรมการกงสุลร่วมกบั

กาํหนดระบบตรวจสอบการ
ใชจ่้ายเงิน และการประเมินผลความ

โปร่งใสในการทาํงานเป็นการควบคุม

ความเขม้งวดในการเบิกจ่ายเงินใหมี้

คน
วตัถุประสงค์ : ะ

ปัญหา ขอ้เสนอแนะ วธีิดาํเนินการ
(1)
บุคลากรและการส่งผา่น

(1) ปรับปรุงการส่งมอบงานและการ (1) กรมการกงสุลจดัทาํแบบรายงานการ
รับส่งมอบงานกงสุลและใหส้ถานเอก
อคัรราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ปฏิบติั
ตามอยา่ง เคร่งครัดใหเ้ป็นแบบเดียวกนั
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ปัญหา ขอ้เสนอแนะ วธีิดาํเนินการ
(2) การฝึกอบรมและ
พฒันาองคค์วามรู้แก่
บุคลากรและการทาํงาน
เป็นทีม

(3)ความพยายามอยา่ง

บุคลากรในหน่วยงาน

สูงสุดลงมาจนถึง

ใหมี้คุณธรรม จริยธรรม
และมีความพอเพียง
(4) การใหค้วามสาํคญั
และเอาใจใส่บุคลากร
ทุกระดบั

(2)

สร้างจิตสาํนึกการทาํงานเป็นทีม

(3)
ปลูกฝังขา้ราชการทุกระดบัและ
ลูกจา้งใหมี้คุณธรรมจริยธรรมและมี
ความพอเพียงใหเ้ป็นวฒันธรรมการ
ทาํงานขององคก์ร

(4)
ขวญักาํลงัใจแก่บุคลากรทุกระดบั

(2) กรมการกงสุลร่วมกบัสถานเอก
อคัรราชทูตและสถานกงสุลใหญ่
จดัฝึกอบรมใหค้วามรู้ขา้ราชการและ

รอบแม่นยาํทนัสถานการณ์ปรับปรุงตวั
และการทาํงานเป็นระยะ ๆ และทาํงาน
เป็นทีม
(3) กระทรวงการต่างประเทศจดัฝึก

ทุกระดบั

(4) กระทรวงการต่างประเทศแกปั้ญหา
ในเชิงบวก  โดยดาํเนินนโยบายยกยอ่ง
เชิดชูคนดี โดยการประกวดและ
มอบรางว ั
แบ่งเป็นหลายดา้น เช่น
1)
2) ความมีจิตรับใชส้าธารณะ
3) ความประหยดั
4) ความยติุธรรม
5) ความสามารถในการทาํงาน
6) ความเป็นผูน้าํ
7) ความมีปฏิภาณไหวพริบในการแกไ้ข
เฉพาะหนา้และรางวลัดีเด่น คือการดาํรง
ตนอยา่งมีคุณธรรมแล
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ปัญหา ขอ้เสนอแนะ วธีิดาํเนินการ

(5) การทาํตนเป็นแบบ
อยา่ง

(5) ผูบ้ริหารตอ้งเป็นตน้แบบในการ

ชกัจูงใหนิ้ยมทาํความดีใหเ้ป็นวฒันธรรม
ขององคก์ร
(5) ผูบ้ริหารสูงสุด /ผูบ้ริหาร และ

สถานเอกอคัรราชทูตสถานกงสุลใหญ่

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงงานบริการประชาชนใน
เป็นการแกไ้ขดว้ยการบริหารจดัการโดยไม่

และ
อยา่งไรก็ตาม ผูศึ้กษาเห็นวา่ การปรับปรุงการบริหารจดัการ

อแกปั้ญหาโดยตรงของหน่วยงาน
ตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการและสถานการณ์แวดลอ้ม

ประสิทธิภาพการทาํงาน ธรรมา
ภิบาล สร้างและปลูกฝัง เป็นคนดี มีคุณธรรม มีจริยธรรม และมีความพอเพียง
และดว้ยคุณลกัษณะและองคป์ระกอบของ “การบริการ” และเนน้คุณภาพ
เป็นหัวใจสําคญัในการบริการ เพราะคนคือ
หวัใจของการพฒันา
ดว้ย แนวคิดในก ของกระทรวง
การต่างประเทศ ในปัจจุบันไม่ดี หรือขาดจริยธรรม แต่งานบริการ
ประชาชน
จริยธรรมจึง หน่วยงานทุกคน ทุกระดบั

ใชส้าธารณะ
ดก็ตาม  ตอ้งไดรั้บการยอมรับ  ยกย่องสรรเสริญและยึดถือเป็นแบบอยา่ง

หน่วยงานควรตอ้งยึดเป็นนโยบายหลกัในการบริหารจดัการหน่วยงาน โดยผูศึ้กษาเห็นวา่  การนอ้มนาํ
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แนวคิด ปรัชญาแห่ง ในองค์กรมีคุณธรรม

ใหห้น่วยงาน เป็นการสร้างวฒันธรรม จะทาํให้หน่วยงานทุกภาค
ส่วน การปรับทศันคติและ
และตอ้งใชเ้วลานาน และเป็นแนวทางสําคญั

าวรเท่ากบัการปรับปรุงและพฒันาคนให้มี
คุณธรรมและจริยธรรม
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ภาคผนวก ก.
ข้อบังคับกระทรวงการต่างประเทศ

ผู้ปฏิบัติงานการทูต การกงสุล และการต่างประเทศ
พ.ศ. 2552

















ภาคผนวก ข.
เอกสารประกอบการบรรยายหลกัสูตรนักบริหารการทูต

ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงกบัการพฒันาประเทศ

โดย ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล
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เอกสารประกอบการบรรยาย หลกัสูตรนกับริหารการทูต (นบท.) 1
ประจาํปี 2552 ของสถาบนัการต่างประเทศเทวะวงศว์โรปการ กระทรวงการต่างประเทศ

“หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาประเทศ”
โดย ดร.สุเมธ ตนัติเวชกลุ 23 มิถุนายน 2552
--------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

- เศรษฐกจิพอเพยีงกบัการพัฒนาประเทศ

-

- แก้ได้โดยการดําเนินชีวติอย่างพอเพยีง

- สถานการณ์โลก-วกิฤต Hamburger
 ปัญหาวกิฤตการเงินโลกมาจากวกิฤตการเงินของสหรัฐอเมริกา
 วกิฤตการเงินของสหรัฐอเมริกามาจากการใชจ่้ายเกินตวั


 เศรษฐกิจประเทศอุตสาหกรรมสาํคญั ๆ อยูใ่นภาวะหดตวั


 เศรษฐกิจของประเทศสาํคญั ๆ เขา้สู่ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ


ทางเศรษฐกิจชะลอตวัลงมาก
 ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจโลกในปี 2551 ขยายตวัเพียงร้อยละ 2.8 เทียบกบัร้อยละ 5.0

ในปี 2550


- การให้ความสําคัญกบัทุนในเศรษฐกจิกระแสหลกั ก่อให้เกดิผล
ประการแรก

ฐานการผลิต า



65

ร

(Maximize
Profit) ขององคก์รธุรกิจในโลกปัจจุบนั
การดาํเนินนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง มิไดป้ฏิเสธความสาํคญัของ “ทุน” แต่เป็นการเสนอ
ใหพ้ิจารณาความสาํคญัของทรัพยากรต่าง ๆ อยา่งมีเหตุผล มีความสมดุล และตอ้ง

เสียหายตามไปดว้ย
- วกิฤตการณ์ทางวฒันธรรม


“วกิฤตการณ์ทางวฒันธรรม” ทาํใหส้ถาบนัต่าง ๆ ในสังคมเกิดความสับสนวุน่วาย มี

เกิดวฒันธรรมใ




บุคคลในสังคม
 ผลกระทบต่อวฒันธรรมราชการไทย

 เกิดวกิฤตการณ์ต่อระบบการศึกษาของชาติ
 สร้างปัญหาความยากจนและทาํลายวฒันธรรมในสังคมไทย
 ความสัมพนัธ์ ความอบอุ่น และความเป็นปึกแผน่ของสมาชิกในครอบครัวและ
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เศรษฐกจิพอเพยีง

เศรษฐกจิพอเพยีง

ง
- ลกัษณะเด่นของระบบเศรษฐกจิพอเพยีง
1.
มุ่งเนน้กาํไร หรือกอบโกยดว้ยความละโมบโลภมาก
2.
3. การยดึหลกัการพฒันาเศรษฐกิจ ดว้ยการสร้างความเจริญแบบค่อยเป็นค่อยไป มีการใชจ่้ายแบบ

คุณค่าและมีขอบเขต
4. เศรษฐกิจพอเพียงสามารถใชไ้ดก้บักิจกรรม หรือธุรกิจทุกประเภท และการดาํเนินชีวติทุก

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ทางสายกลาง

(รอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั)                       ( )

พอประมาณ

มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกนั

ชีวติ / เศรษฐกจิ / สังคม /

สมดุล / /

นําสู่
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5. ปรากฎชดัในสังคมชนบท ในการใชชี้วติแบบเรียบง่าย
6. ยดึหลกัความสุขมวลรวมแห่งชาติ GHP และช่วยเหลือกนัใหทุ้กคนอยูร่อดได้ (อยูดี่มีสุข) มุ่งเนน้
ใหป้ระชาชนมีความสุข ความพอใจในการดาํรงชีวิต การกินอยูแ่บบเรียบง่ายและรู้ประมาณตน

- เศรษฐกจิพอเพยีง ควรกาํหนดความพอดี 5 ประการ
1. ความพอดีดา้นจิตใจ

มองโลกอยา่งสร้างสรรค์

ปรานีประนอม
นึกถึงผล

2. ความพอดีดา้นสังคม

รู้จกัสามคัคี

สร้างความเขม้แขง็ใหค้รอบครัวและชุมชน
3.

รู้จกัใชแ้ละจดัการอยา่งฉลาดและรอบคอบ

–
รัก

4. ความพอดีดา้นเทคโนโลยี

พฒันาเทคโนโลยจีากภูมิปัญญาชาวบา้นของเราเองก่อน
ก่อใหเ้กิดประโยชน์กบัคนหมู่มาก

5. ความพอดีดา้นเศรษฐกิจ
มุ่งลดรายจ่าย
ยดึหลกั พออยู ่พอกิน พอใช้
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ลเกลา้ ฯ ถวายรางวลั “ความสาํเร็จสูงสุดดา้นการพฒันามนุษย”์ แด่
60 ปี และชูปรัชญาเศรฐกิจ

รอดจากทุนนิยมของโลกดว้ย

“เศรษฐกจิพอเพยีง”

และวฒันธรรมได้



ภาคผนวก ค.
เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลกัสูตรนักบริหารการทูต

ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

โดย  นายจรัญ  ภักดีธนากุล
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เอกสารประกอบการฝึกอบรม
หลกัสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) 1 ประจําปี 2552

สถานบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ  กระทรวงการต่างประเทศ
“จริยธรรมสําหรับนักบริหาร”
โดย นายจรัญ ภักดีธนากลุ

24 มถุินายน 2552

- Why Ethics ?
ระบบทนุนิยม และเสรีนิยม จําเป็นจะต้องมีขอบเขต หากปลอ่ยให้เสรีกนั
อยา่งสดุโดง่ก็

ของผู้ใหญ่ในสงัคม โดยเฉพาะ “ผูบ้ริหาร”

- “... เจา้คุณ งราช
อทา่น หากทําให้

ธาได้แล้ว ไมมี่ใครไปถอดเจ้าคณุได้ดอก แม้พระ
เจ้าอยูห่วัก็ถอดไมไ่ด้ เพราะพระองค์ทา่นก็ทรงปรารถนาจะให้ประชาชนอยู่

....”
กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ

- อยา่หลงผดิ คิดง่ายง่าย
วา่ใครใคร ก็เป็นหวัหนา้
บงัคบับญัชา บริหาร ปกครอง

- ภาวะผู้ นํา
1. สติ – ปัญญา – ความรู้ – ความสามารถ
2. – การให้ – การเสียสละ
3. รับผิด – แบง่ชอบ
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4. สมานอตัตา –
5.

- สถานะของนกับริหาร
1. ผู้หลกัผู้ใหญ่ในองค์กร
2. ผู้ นํา ผู้ รักษาคณุภาพมาตรฐานขององค์กร
3. ผู้สร้าง ผู้พฒันา ผู้แก้ปัญหาให้องค์กร
4.
5. ผู้ รับผิดชอบ พร้อมถกูตรวจสอบ โปร่งใส ใจเป็นธรรม
6. เป็นผู้ทรงอํานาจ ผู้ วินิจฉยัตดัสินใจ และใช้ดลุพินิจด้วยวิจารณญาณ

- Good Governance
1. Participation
2. Transparency
3. Responsiveness
4. Consensus Oriented
5. Equity and Inclusiveness
6. Effectiveness and Efficiency
7. Accountability
8. Rule of Law

- Sustainable Development
1. Quality Working System
2. Good Governance
3. Social Responsibility
4. Friendly to Natural Resources and Environment
5. People – Centered Policy

- Four Rules of Socrates
1. To hear Courteously



72

2. To answer Wisely
3. To consider Soberly
4. To decide Righteously

ไตร่ตรองดว้ยปัญญา
เจรจาอยา่งบณัฑิต

-
ถามว่

นใจ หายทุกขท์น

ตอ้งเป็นนกั บริหาร ฝีมือเลิศ ไม่ฉอ้ฉล

- คนใชดุ้ลพินิจตอ้งระวงั
เพราะ “ดุลพินิจ” อยูป่ระชิดติดกบั “อาํเภอใจ”

“เมตตา” ประชิดอยูก่บั “เสน่หา”
หลงคิดวา่เมตตา กลบัพลาดท่า ถูกตณัหาพาไป

- การใชดุ้ลพินิจ : ดว้ยหลกัคิด “ 4 ไม่”
1. ตอ้งไม่ผดิศีลธรรมจรรยา
2. ตอ้งไม่ผดิกฎหมายและกติกาของสังคม
3.
4. และไม่วตัถุนิยม สะสมประโยชน์เป็น “โคตรโกง”
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-
1. เดินตามหลกั “ทศพิธราชธรรม”
2. มีสติปัญญาความรู้ความสามารถเป็นตวันาํ
3.
4.

- นกับริหารในระบบประชาธิปไตย
1. เก่ง – ดี – มีสุข นดบัทุกขใ์หป้ระชาชน

1.1 ทรงความรู้ ความสามารถ
1.2 ขยนั ประหยดั
1.3 อามิสสุข – นิรามิสสุข

2. ครองตน – ครองคน – ครองงาน –
2.1 ฉนัทะ – วริิยะ – จิตตะ – วมิงัสา
2.2 ทาน – ปิยวาจา – อตัถจริยา – สมานตัตตา
2.3 สัจจะ – ทมะ – ขนัติ – จาคะ

3. เขา้ใจ – เขา้ถึง – แลว้จึงพฒันา
3.1 ?

ใฝ่ดี เพราะอยากใหญ่ อยากมี ?

3.2 เขา้ถึงคนดว้ยความเคารพ
เขา้ถึงงานดว้ยอิทธิบาท 4
เขา้ถึงสัจ

3.3

พฒันาใหก้า้วหนา้ดว้ยความเสียสละ สติ และปัญญา
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ประวตัิผู้เขยีน
นางสาวพรรณพมิล สุวรรณพงศ์

เกิด 21 พฤศจิกายน 2500

ประวติัการศึกษาและฝึกอบรม

1
ปริญญาโทรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั
ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ (เกียรตินิยม)
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง

ประวติัการรับราชการ
พ.ศ. 2523 3 กองคลงั สาํนกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ
พ.ศ. 2526 เจา้หน้ 5 ฝ่ายราชการในต่างประเทศ สาํนกังานปลดักระทรวงการ

ต่างประเทศ
พ.ศ. 2529 เลขานุการโท สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
พ.ศ. 2532 เลขานุการเอก ฝ่ายราชการในต่างประเทศ สาํนกังานปลดักระทรวงการ

ต่างประเทศ
พ.ศ. 2535 7 ฝ่ายราชการในต่างประเทศ สาํนกังานปลดักระทรวงการ

ต่างประเทศ
พ.ศ. 2537 7 กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
พ.ศ. 2538 – 2541 ลาออกจากราชการ
พ.ศ. 2541 7 กองกลาง สาํนกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ
พ.ศ. 2543 7 กองคลงั สาํนกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ
พ.ศ. 2543 ผูอ้าํนวยการกองคลงั สาํนกังานปลดักระทรวงการต่างประเทศ
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2550 –
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