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ง

บทสรุปสํ าหรับผู้บริหาร
“ การบริ หารจัด การงานบริ การประชาชนใน
”
ปั จจุบนั
การบริ หารจัดการงานบริ การประชาชนของกรมการกงสุ ลจะประสบความสําเร็ จและได้รับการ
งาน
ด้

เงิน
คน
ธรรมา

แพร่ หลาย
โ

สถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุ ลใหญ่ สามารถดําเนิ นการปรั บปรุ งและพัฒนาระบบการบริ หาร

จัดการงาน-เงิน-คน
ข้อเสนอแนะการปรับปรุ ง การบริ หารจัดการด้าน งาน – เงิน –
(1)
งงาน ได้แก่
กรมการกงสุ ลจัดทําคู่มือการปฏิบตั ิงานและระเบียบให้เป็ นภาษาอังกฤษควบคู่กบั ภาษาไทย

มาต
(2)

ปรับกระบวน
ช่วย

จ
เหลือคนไทยให้มี
การช่ วยเหลื อคนไทยตกทุ กข์ได้ยากในต่ างประเทศ โดยกําหนดแนวทางการตรวจสอบ และ
(3)
สถานกงสุ ลใหญ่ร่วมกัน

ประสิ ทธิ ผล
พัฒนา
พอเพียง
จริ งจังและทําตัวเป็ นแบบอย่าง

ทูตและ

“คน” เป็ นหลัก เพราะคนคือหัวใจสําคัญของการ

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
ท่านเอกอัครราชทูต
น้อง
สํานักบริ หารการ
คลัง กรมการกงสุ ล กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ กระทรวงพัฒนาสังคม
ของมนุษย์
คุณดนัย เมนะโพธิ คุณขวัญจิต ผ่องอําไพ
คุณศรันยู อัมพาตระการ คุณปั ทมา อินโต คุณลีนา บดีนิธิเกษม คุณพรฉวี วิมลธาดา คุณมาลิ นี
นําชัยศรี คา้ คุ ณวริ ญญา พานิ ชพงษ์พนั ธุ์ และ

สิ งคโปร์ ทําให้ทางราชการได้ช่วยเหลือเยียวยาคนไทยตกทุกข์ ป้ องกันและปราบปรามขบวนการ
ค้า

ช

สารบัญ
บทสรุ ปสําหรับผูบ้ ริ หาร
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1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปั ญหา
ในปั จจุบนั งานบริ การประชาชนของกระทรวงการต่างประเทศได้รับการยอมรับว่าประสบ
.ว่า
เป็ นตัวอย่างของหน่ วยงานภาครัฐด้านการบริ การประชาชน และถื อเป็ น Best Practice ของ

คนไทยในต่า งประเทศและการให้บ ริ การแก่ ประชาชน เป็ นนโยบายรั ฐบาล และเป็ นนโยบาย
ยุ ท ธศาสตร์ สํ า คัญ ของกระทรวงการต่ า งประเทศในการดํา เนิ น นโยบายต่ า งประเทศ โดยมี
ต่างประเทศได้แก่ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุ ลใหญ่ในต่างประเทศ

กฎหมาย

ผิด
าในต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต

การค้ามนุ ษย์กลายเป็ นเครื อข่ายขบวนการข้ามชาติ ปั ญหายาเสพติ ด และการกระทําผิดกฎหมาย
และด้วยสมรรถนะด้านงาน-เงินและมี
มครองคนไทยในต่างประเทศ
จึ งเห็ นว่า ระบบงานบริ การประชาชนของ
กรมการกงสุ ล
Best Practice ยังเป็ นเพียงเ
หมาย
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุ ลใหญ่
ดําเนินการอยูเ่ พราะ
แม้วา่ ในปั จจุบนั ส่ วนใหญ่จะแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าและให้บริ การ
แต่ส่วนใหญ่ก็เป็ นการทํางานด้วยสามัญสํานึ กและความสามารถส่ วน
บุคคล จึงยังมีปัญหาข้อบกพร่ องต้อง
3 ประการ คือ งาน เงินและคน

2
- ปั ญหา

กับ

ได้แก่ ปั ญหาการจัดระบบการทํางานบริ การประชาชน
ปั ญหา
ยงฐานข้อมูลคน
เป็ นต้น

-

ได้แก่
ช่วยเหลือคน

-

ได้แก่
ของ
ในด้านความพยายามอย่างจริ งจังใน
การปลูกฝังบุคลากรให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีจิตสาธารณะเป็ นต้น
ต้องการมีส่วนร่ วม

มีคุณภาพ

จากแนวคิดดังกล่าวสะท้อนให้เห็ นว่าภาคสังคม
มองว่า
น
เป็ นเพราะการขาดธรรมาภิ บาลและจริ ยธรรมในการบริ หารจัดการงานของหน่ วยงาน และใน
มุ่งหวังให้
ของรัฐปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
ด้ว ยเหตุ ดัง กล่ า วข้า งต้น ผูศ้ ึ ก ษาจึ ง เห็ น ควรทํา ก
ปรับปรุ งระบบการบริ หารจัดการงานบริ การประชาชนในต่างประเทศ

ดังกล่าวเป็ นไปตามเป้ าหมายก็จะก่อให้เกิดผลผลิ ต คือ การบริ การรับใช้ประชาชนไทย การให้
คนไทยมีความพึงพอใจ คนไทยใน
ชุมชนไทยเข้มแข็ง ผลประโยชน์และสิ ทธิ ของคนไทยได้รับ
/

/

หน่ วยงานผูใ้ ห้บริ การและสังคมไท
ทําให้
เช่นเดียวกับกรมการ
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เป็ นองค์กรนําด้านการบริ การประชาชน และเป็ นการเผยแพร่
งาน- เงิ น- คน
มักจะมุ่งเน้นและให้ความสํา

นโยบายรั ฐบาล อี ก

ารต้องประหยัดงบประมาณและมี ขอ้ จํากัดด้านอัตรากําลัง

เอกอัครราชทูตและสถานกงสุ ลใหญ่ดว้ ย ผูศ้ ึกษา
การบริ หารจัดการ งาน- เงิ น - คน

สถาน
การปรับปรุ ง
ข้า งต้นมาทํา การ

1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
(1)
งาน- เงิ น- คน ของงานบริ การประชาชนใน
ต่างประเทศของกระทรวงการต่า งประเทศ
ปั จจัยภายนอก
สนับ สนุ น หรื อ เป็ นปั ญ หา อุ ป สรรค ต่ อ การบริ ห ารจัด การ และเสนอแนวทางแก้ไ ขปั ญ หา
อุปสรรค
(2)
งระบบบริ หารจัดการงานบริ การประชาชนในต่างประเทศ ของกระทรวง
การต่างประเทศ
ในปั จจุบนั
(3)
และเผยแพร่ ผลงานด้านบริ การประชาชนของกระทรวงการต่างประเทศให้
1.3 ขอบเขตการศึกษา
ทําการศึกษา และวิเคราะห์ประเด็นปั ญหาด้านการบริ หารจัดการงานบริ การประชาชน โดย
(1) นโยบายรั ฐ บาล และยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวงการต่ า งประเทศ
ประชาชนในต่างประเทศ
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(2) โครงสร้ างการบริ หารจัดการงานบริ การประชาชนในต่างประเทศของกระทรวงการ
ต่างประเทศด้าน งาน- เงิน- คน ของกรมการกงสุ ล และสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุ ลใหญ่ใน
โดยศึกษาเฉพาะการบริ หารจัดการงานบริ การ
ประชาชนของสถานเอกอัค รราชทู ต ณ สิ งคโปร์
มี ปริ มาณงาน
บริ การประชาชนมาก
(3)
ฏิ บ ัติ
หลักเกณฑ์และข้อมูลสนับสนุนในการเสนอแนวทางแก้ไขปั ญหา
1.4 วิธีการศึกษา
(1) การวิเคราะห์จากเอกสาร

(2) การวิเคราะห์ SWOT
ผูศ้ ึ ก ษา
ภายในได้แก่ หน่ วยงานปฏิ บตั ิ (กรมการกงสุ ล / สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุ ลใหญ่ใน
ต่า งประเทศ) และปั จจัย ภายนอก ได้แก่ สภาพแวดล้อม
วข้องและประชาชน
ผูใ้ ช้บ ริ ก าร โดยจะวิ เคราะห์ จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อน โอกาส ข้อจํา กัด อุ ป สรรค และสรุ ป วิเ คราะห์
สถานการณ์ตามหลักการ SWOT Analysis
(3) การศึกษาวิเคราะห์จากประสบการณ์
ผู ้ศึ ก ษาเคยมี ป ระสบการณ์ ก ารทํา งานในฐานะผู ้อ ํา นวยการกองคลั ง สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวง
การ
ต่างประเทศ การยกร่ างปรับปรุ งแก้ไขและการดําเนินการตามระเบียบการคลังและงบประมาณ
เอกอัคร
ราชทูต ณ สิ งคโปร์
สถานการณ์ และนําเสนอโดยรวมถึง การดําเนิ นการแก้ไขปรับปรุ งงานของหน่วยงานปฏิบตั ิ
ได้ดาํ เนินการแล้ว และอยูร่ ะหว่างดําเนินการ
1.5

บ
1.5.1 ข้อเสนอแนะการปรับปรุ งงานบริ การประชาชนในต่างประเทศ โดยการบริ หารจัด
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การด้านงาน เงิน และ
1.5.2 การบริ หารจัดการงานบริ การประชาชนในต่างประเทศสามารถตอบสนองนโยบาย
และยุ ท ธศาสตร์ ข องรั ฐบาลและกระทรวงการต่ า งประเทศ และให้ บ ริ ก ารดู แ ลคุ ้ม ครองและ
1.5.3 การ
กฎระเบียบต่าง ๆ ด้านการคลัง การตรวจสอบ

ปรั บ ปรุ ง
หลือคนไทย

ช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ในต่างประเทศ
1.5.4 งานบริ การประชาชนในต่า งประเทศของกระทรวงการต่า งประเทศ ได้รับการ
คุณภาพและผลงาน สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุ ลใหญ่ในต่างประเทศสามารถ
องค์กรนํา
ด้านบริ การประชาชน
1.5.5
เป็ น
วัฒนธรรมองค์กร

กฎ

2

กฎหมายแนวคิดและปรัชญา

ปรั บ ปรุ ง การบริ ก าร

ประชาชน
งาน- เงิ น-คน
ปั ญหาและกําหนดแนวทางแก้ไขปั ญหา มี
2.1 งาน ประกอบด้วย
2.1.1
และคุณภาพของงาน
ลักษณะของงานบริ การ
(1)

ประกอบด้วย
จกําหนดความ

(2)
(3)
พอใจ ค
(4)
- หลักการให้บริ การ สําคัญมี 5 ประการ ได้แก่
(1) หลัก ความสอดคล้องกับ ความต้อ งการของคนส่ ว นใหญ่ คื อ
จะต้อ ง
ตอบสนองความต้องการของคนส่ วนใหญ่หรื อ
(2)
มิใช่ทาํ ๆ หยุด ๆ ตามความพอใจของผูบ้ ริ หารหรื อผูป้ ฏิบตั ิงาน
(3) หลักความเสมอภาค จะต้องให้บริ การแก่ผมู ้ าใช้บริ การทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่า
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(4) หลักความประหยัด
ได้รับ
(5) หลักความสะดวก
บริ การหรื อผูใ้ ช้บริ การมากเกินไป
(1)
(reliability)



(2) การตอบสนอง (responsiveness) หมายถึ ง การตอบสนองต่ อ ความต้อ งการหรื อ
ความรู ้สึกของผูร้ ับบริ การ
(3) ความสามารถ (competence) หมายถึ ง การมีสมรรถนะในการให้บริ การอย่างรอบรู ้
(4) การเข้าถึงบริ การ (access) หม
(5) ความสุ ภาพอ่อนโยน (courtesy) เป็ นการแสดงความสุ ภาพต่อผูใ้ ช้บริ การ ไม่วา่ จะเป็ น
การต้อนรับ การทักทาย หรื อ การติดต่อประสานงาน
(6)
(communication) หรื อความสามารถ
สัมพันธ์กบั ผูใ้ ช้บริ การ
เข้าใจและได้รับคําตอบในข้อสงสัย หรื อความไม่เข้าใจต่างๆ ได้อย่างกระจ่างชัด
(7)
(credibility)
งได้
(8)
(security)
(9) ความเข้าใจ (understanding) หรื อความเข้าอกเข้าใจต่อผูใ้ ช้บริ การ เป็ นการเอาใจเขามา
ใส่ ใจเรา
(10)
(tangibility) เช่ น การเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์
ให้พร้ อม
สําหรับการให้บริ การ
- คุณภาพของการให้บริ การ
(service equality)
ผูใ้ ช้


Parasuraman, A.L. Berry. And V. Zeithamal. 1985. 49:41-50; January.

ทิพาวดี เมฆสวรรค์. 2544 :18-19
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ริ การต่อไป
พอใจของ
2.1.2 กฎหมาย แนวคิด
บริ หารจัดการภาครัฐ

หารจัดการภาครัฐ การเสริ มสร้างธรรมาภิบาล ในการ
เล็งเห็นรากเหง้า
จะเห็นผลการทํางานของ
หน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล และในปั จจุบนั มีการให้ความสําคัญอย่างมาก มีบญั ญัติไว้ในตัว
บทกฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ
ถือปฏิบตั ิอย่างจริ งจังจนเป็ นวัฒนธรรม
การทํางาน
(1)
.ศ. 2546
หมวด 2
หมวด 8 (2) บัญญัติว่
ต

พระราชกฤษฎีกา ฯ ได้กาํ หนดเป้ าหมายข
1 ) เกิดผลประโยชน์สุขของประชาชน
2)
3 ) มีประสิ ทธิ ภาพและเกิดความคุม้ ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
4)
ในการปฏิบตั ิงานเกินความจําเป็ น
5 ) มีการปรับปรุ งภารกิจของส่ วนราชการให้ทนั ต่อสถานการณ์
6 ) ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
7)
2.1.3
ผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
คือ
 นโยบายรัฐบาล (คําแถลงนโยบายของรัฐบาลแถลงต่อรัฐสภา
29
ธันวาคม 2551)
นโยบายต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
- คุม้ ครองและส่ งเสริ มสิ ทธิ และผลประโยชน์ของคนไทย แรงงานไทย และภาคธุ รกิจ
เอกชนไทยในต่างประเทศ และสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนไทยในต่างประเทศ
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ไว้วางใจของประชาชน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชนรวมถึงการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ต
ตและถูกต้องชอบธรรม
- จัดระบบงานให้มีความยืดหยุน่ คล่องตัว รวดเร็ ว มีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ และส่ งเสริ มการพัฒนาระบบข้าราชการ ผลงาน และสมรรถนะของข้าราชการและ
ร
 วิสัยทัศน์ พันธกิจกระทรวงการต่างประเทศ
วิสัยทัศน์
เป็ นองค์กรหลักในการเสริ มสร้างสถานะและบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศอย่าง
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคม ตลอดจนนําโอกาสจากกระแสโลกาภิวฒั น์มาสู่ สังคมไทย
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
พันธกิจ
1. ปกป้ องรักษาและส่ งเสริ มสถานะและผลประโยชน์ของไทยในความสัมพันธ์ ระหว่าง
ประเทศ
2.
นการรักษาและส่ งเสริ มผลประโยชน์ของไทยใน
ต่างประเทศ
3. ให้ความคุม้ ครองส่ งเสริ มและดูแลสิ ทธิ และผลประโยชน์ของตนไทยในต่างประเทศ
 วิสัยทัศน์ พันธกิจของกรมการกงสุ ล
วิสัยทัศน์
ดํา ร
และ
ตามนโยบาย “
พันธกิจ

ะชาชน”
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1. ประสานและอํานวยความสะดวกสถานทูต สถานกงสุ ลในการให้ความช่วยเหลือคน
ไทยตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศภายใน 24
2. ดําเนินมาตรการ /
3.
สมและจัดหน่วยหนังสื อ
4.
ยเหลือคนไทยตกทุกข์
ได้ยากในต่างประเทศ และงานบริ การด้านนิ ติกรณ์
5.
สร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน
2.2 เงิน

2.2.1
หน่วยงานต้องถือปฏิบตั ิและเป็ น
ปั จจัยควบคุมหรื อส่ งเสริ มการปฏิบตั ิงาน
- พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานการกงสุ ล
ไทยใน
ต่างประเทศ พ.ศ. 2549
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริ หารงานของส่ วนราชการ
ในต่างประเทศ พ.ศ. 2549
- ระเบียบคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุ ษย์วา่ ด้วยการดําเนิ นงาน และ
การใช้จ่ายเงินสําหรับป้ องกัน และแก้ไขปั ญหาการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2550
2.2.2 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2552
ระหว่างงานกับการจัดสรรงบประมาณให้แก่กระทรวงการต่างประเทศและกรมการกงสุ ล
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1:

ารแผ่ นดิน พ.ศ. 2552-2554 และ
ยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณระดับกระทรวง

แผนการบริ หารราชการ
แผ่นดิน/นโยบาย

ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ/ แผนงาน
เป้ าหมายการให้บริ การกระทรวง

7:
นโยบายการต่างประเทศ
และเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ
ประเด็นนโยบาย :
คุม้ ครองและส่งเสริ มสิ ทธิ
และผลประโยชน์ของ
คนไทย แรงงานไทย และ
ภาคธุรกิจเอกชนไทยใน
ต่างประเทศ และสนับสนุน
การสร้างความเข้มแข็งให้
แก่ชุมชนไทยในต่างประเทศ

2:

ยุทธศาสตร์กระทรวง

7:
ยุทธศาสตร์การต่างประเทศ
และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
7.1 แผนงาน : ดําเนินนโยบาย 1. คนไทยในประเทศได้รับ
1. พัฒนาการให้
การต่างประเทศและเศรษฐกิจ
บริ การด้านการ
ระหว่างประเทศ
ต่างประเทศ ได้รับการดูแล
ต่างประเทศ
คุม้ ครอง ชุมชนไทยใน
ต่างประเทศมีความเข้มแข็ง มี
ความภูมิใจในอัตลักษณ์ของความ
เป็ นไทย อยูอ่ ย่างมีความสุขและมี

.ศ. 2552-2554 และยุทธศาสตร์ การ
จัดสรรงบประมาณระดับหน่ วยงาน (กระทรวงการต่ างประเทศ – กรมการกงสุ ล)
หน่วยงาน

แผนการบริ หารราชการ
แผ่นดิน/นโยบาย

ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ/ แผนงาน

ประเด็น
7.9
7.1 แผนงาน : ดําเนินนโยบาย
คุม้ ครองและส่งเสริ มสิ ทธิ
การต่างประเทศและเศรษฐกิจ
และผลประโยชน์ของ
ระหว่างประเทศ
คนไทย แรงงานไทย และ
ภาคธุรกิจเอกชนไทยใน
ต่างประเทศ และสนับสนุน
การสร้างความเข้มแข็งให้
แก่ชุมชนไทยในต่างประเทศ

เป้ าหมายการให้บริ การกระทรวง/ กลยุทธ์หน่วยงาน
เป้ าหมายการให้บริ การหน่วยงาน
1. เป้ าหมายกระทรวง : คนไทย
ในประเทศได้รับบริ การอย่าง

1. คุม้ ครองป้ องกันมิ
ให้คนไทยตกเป็ น

ได้รับการดูแลคุม้ ครอง ชุมชน
ไทยในต่างประเทศมีความ
เข้มแข็ง มีความภูมิใจในอัด
ลักษณ์ของความเป็ นไทยอยูอ่ ย่าง

ทุกรู ปแบบโดยการ
เสริ มสร้างชุมชนไทย
เข็มแข็งและ
ช่วยเหลือดูแลผูต้ ก
ทุกข์ได้ยาก
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2. เป้ าหมายหน่วยงาน : คนไทย
ในประเทศได้รับบริ การอย่าง
ได้รับการดูแล คุม้ ครอง ชุมชน
ไทยในต่างประเทศมีความเข็ม
แข็ง มีความภูมิใจในอัตลักษณ์
ของความเป็ นไทย อยูอ่ ย่างมี

2. ปรับปรุ งรู ปแบบ
การให้บริ การ
ประชาชน อํานวย
ความสะดวก ลด
และนําเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ มาใช้ในการ
ความสะดวกให้แก่
ประชาชน

2.3 คน

ของรัฐ

การ

สะท้อนความ
รั ฐ ต้องมี จริ ยธรรมในการทํางาน ควรดํารงชี วิตอย่างพอเพียงและมี คุ ณค่า ในปั จจุ บนั มี การให้
ความสํา คัญ
อย่า งมาก โดยมี บ ญ
ั ญัติไ ว้ใ นกฎหมายหลัก ของประเทศ / และกฎหมาย

2.3.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
หมวด 13
มาตรา 279 มาตรฐานทางจริ ยธรรมของผูด้ าํ รงตําแหน่ งทางการเมื อง ข้า ราชการ หรื อ
บังคับใช้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
กระทํา
ผิดทางวินยั
2.3.2 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551
หมวด 5 การรักษาจรรยาข้าราชการ
มาตรา 78
ไว้โดยมุ่

โดยเฉพาะ
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1.
2.
3.
4.
5.

ดชอบ

ตามหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ
มาตรา79 ข้า ราชการพลเรื อนสามัญ ผูใ้ ดไม่ ป ฏิ บ ัติต ามจรรยาข้า ราชการ อัน มิ ใ ช่ เ ป็ น
ความผิดวินยั
2.3.3 ข้อ บัง คับ กระทรวงการต่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยจรรยาข้า ราชการและ
ผูป้ ฏิบตั ิงานการทูตการกงสุ ลและการต่างประเทศ พ.ศ. 2552
สาระสําคัญของข้อบังคับดังกล่าว สรุ ปโดยย่อ คือ
ผดุงเกียร

ปรารถนาให้เป็ น มี 3

ข้าราชการพลเรื
เกียรติ
ดํารงตนให้เ



นายดนัย เมนะโพธิ.2552.

การทูตการ
ความสัมพันธ์ของผูป้ ฏิ บตั ิงานภายในองค์กร
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ความเป็ นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ผูท้ รงเป็ นตัวอย่างแห่งธรรมจรรยาอันสู งสุ ด
2.3.4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างพอเพียง
นําพาตนเอง ครอบครัวและองค์กรให้กา้ วหน้าได้อย่าง
ความพอดีไว้ 5 ประการ คือ 
1. ความพอดีดา้ นจิตใจ

ต
โดยหลักเศรษฐกิจพอเพียงกําหนด

มองโลกอย่างสร้างสรรค์
ประนีประนอม
2. ความพอดีดา้ นสังคม
รู ้จกั สามัคคี
สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน
3. ความพอดีดา้ นทรั
รู ้จกั ใช้และจัดการอย่างฉลาดและรอบคอบ
4. ความพอดีดา้ นเทคโนโลยี
องต่อความต้องการและ
สภาพแวดล้อม
พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้านของเราเองก่อน
ก่อให้เกิดประโยชน์กบั คนหมู่มาก


ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล .2552:30-34.
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5. ความพอดีดา้ นเศรษฐกิจ
มุ่งลดรายจ่าย
ยึดหลัก พออยู่ พอกิน พอใช้
ามาได้

สรุ ป

งาน-เงิน-คนข้างต้น
มาเป็ นกรอบแนวคิดหลักในการวิเคราะห์และเป็ นข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหา การบริ หาร
จัดการงานบริ การประชาชนในต่างประเทศ

3
ระเบียบวิธีการศึกษา

กระ
การศึกษาประกอบด้วย
3.1

“ การปรับปรุ งการบริ หารจัดการงานบริ การประชาชนในต่างประเทศของ
” เป็ นการศึกษาวิจยั เชิ งคุณภาพ โดยในระเบียบวิธี

3.1.1 การวิจยั เอกสาร
ผูศ้ ึ กษาจะนําข้อมูลจากการอ่านเอกสาร

ภาพรวม สถานการณ์ ปั จ จุ บ ัน การบริ ห ารจัด การงาน
ย
สนับสนุนในการปรับปรุ ง
3.1.2 การเรี ยบเรี ยงข้อมูลจากประสบการณ์
ผูศ้ ึกษาจะทําการเรี ยบเรี ยงข้อมูลจากประสบการ
ประกอบด้วย กองคลัง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัคร
ราชทูต ณ สิ งคโปร์
ภาพข้อเท็จจริ ง ประเด็นปั ญหา ปั จจัยสนับสนุ น และอุปสรรค
ข้อจํากัด โครงสร้ างการบริ หารจัดการงาน เงิน คน
ให้เกิ ดแนวคิดการปรับปรุ งการ
บริ หารจัดการ
การบริ การประชาชนในต่างประเทศ
การบริ หารจัดการด้าน งาน เงิน คน
การประชาชน การดูแลช่วยเหลือคนไทย
ในต่ า งประเทศ การดํา เนิ นงานของหน่ วยงาน แล้ว นํา มาประมวลค้นคว้า และวิเ คราะห์ ใ นเชิ ง
พรรณน
ในการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
3.2 การวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อม (SWOT Analysis)
SWOT เป็ นคําย่อมาจากคําว่า Strengths (จุดแข็ง) Weakness (จุดอ่อน), Opportunities
(โอกาส) และ Threats (ข้อจํากัด/อุปสรรค)โดย
Strengths
ช
บรรลุวตั ถุประสงค์ หรื อหมายถึง
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Weakness คือ จุดอ่อน หมายถึง สมรรถนะความสามารถและสถานการณ์ภายในหน่วยงาน
บรรลุวตั ถุประสงค์ หรื อหมายถึง การดําเ
Opportunities
หรื อ
ต่อการดําเนินการของหน่วยงาน
Threats คื อ ข้อ จํา กัด /
และเป็ นอุปสรรคของหน่วยงาน
ประชาชนในต่างประเทศ โดยแยกวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (inside out) ได้แก่ หน่ วยงานปฏิบตั ิของ
กระทรวงการต่างประเทศ ในประเทศได้แก่ กรมการกงสุ ล
งานบริ การ
ประชาชนในต่างประเทศ และในต่างประเทศ ได้แก่ งานบริ การประชาชนของสถานเอกอัครราชทูต
ณ สิ งคโปร์ เป็ นกรณี ศึกษา โดยนําเสนอจุดแข็ง จุดอ่อน ของหน่ วยงานและทําการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายนอก (outside in) ได้แก่ สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิ จ สังคม และการเมือง กฎหมาย นโยบาย
อุ ป สรรคหรื อข้อจํา กัดอันเกิ ด จากปั จจัย ภายนอก แล้วทํา การสรุ ป ผลการวิเคราะห์ และนํา เสนอ
แนวทางปรับปรุ งหรื อแก้ไขการบริ หารจัดการงานบริ การประชาชนในต่างประเทศต่อไป
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1 : กรอบแนวคิดในการศึกษา
แนวคิดในการวิเคราะห์
สภาพปั จจุบนั และ
ปั ญหา
- นโยบายรัฐบาลและ
หน่วยงาน ภารกิจ /
ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
- โครงสร้างและ
สมรรถนะของ
หน่วยงาน (งาน/
งบประมาณ/บุคลากร)
- ปั ญหาด้านการบริ หาร
จัดการของหน่วยงาน
- สภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ สังคม
กระตุน้ ให้เกิดการ
ปรับปรุ ง

ระเบียบวิธีการ
ศึกษาในการ
วิเคราะห์ปัญหาและ
แนวทางแก้ไข
1. เอกสาร
กฎหมายแนวคิด /
2. การวิเคราะห์
SWOT
- ปั จจัยภายใน
(จุดแข็ง/จุดอ่อน)
- ปั จจัยภายนอก
(โอกาส +
ข้อจํากัด)
3. ประสบการณ์

ผลการศึกษาและ
ข้อเสนอแนะการ
ปรับปรุ งงาน/
และวิธีการ
ดําเนินงาน
- ด้านงาน
- ด้าน
งบประมาณ
- ด้านบุคลากร

4
การศึกษาวิเคราะห์ การบริหารจัดการงานบริการประชาชนในต่ างประเทศ
ของกระทรวงการต่ างประเทศ

กงสุ ล
เป็ น
การ ประสานงานและอํานวยความสะดวกให้แก่การปฏิบตั ิงานของสถานเอกอัครราชทูตและสถาน
กงสุ ลใหญ่
เสนอไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2552
วิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมการกงสุ ล
วิสัยทัศน์
ไทยตกทุ ก ข์ไ ด้ย ากใน

ประชาชนตามนโยบาย “
”
พันธกิจ
1. ประสานและอํานวยความสะดวกสถานทูตสถานกงสุ ลในการให้ความช่ วยเหลื อคน
ไทยตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศภายใน 24
2. ดําเนินมาตรการ/
3.

4.
ยากในต่างประเทศ และงานบริ การด้านนิติกรณ์
5.
ศึกษาวิเคราะห์
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การบริ หารจัดการงาน-เงินตั
และ แนวทางการ
แก้ไขการศึกษาวิเคราะห์ปัญหา ประกอบด้วย
4.1 การบริ หารจัดการหน่วยงานในปั จจุบนั
4.1.1 โครงสร้าง หน่วยงาน / ภารกิจ งบประมาณ และบุคลากร (งาน - เงิน - คน)
4.1.2 การดําเนินการ
4.2
และอยูร่ ะหว่างดําเนินการ
4.3 ประเด็นพิจารณาและปั ญหา
4.3.1 ประเด็นพิจารณา
4.3.2 ปั ญหา
4.4 การวิเคราะห์ SWOT
4.1 การบริหารจัดการหน่ วยงานในปัจจุบัน
4.1.1 โครงสร้ าง หน่ วยงาน / ภารกิจ งบประมาณ และบุคลากร (งาน- เงิน -คน)
กรมการกงสุ ล
งาน
“การกงสุ ล ”
ประกอบด้วย การออกหนังสื อเดินทาง การออกเอกสารเดินทาง การคุม้ ครองดูแลผลประโยชน์ของ

โดยสรุ ป
(1)
ด้านการกงสุ ล
(2) ประสาน สนับสนุ น และกํากับดูแลสถานกงสุ ล ใหญ่ สถานเอกอัครราชทูตและสถาน
หน่ ว ย
ราชการของไทย
(3)
ชาติไทย
(4)
(5)
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และนิติบุคคลสัญชาติไทยในต่างประเทศ
(6)
ส่ วนราชการสังกัดกรมการกงสุ ล ประกอบด้วย
- สํานักงานเลขานุการกรม
ห้
หรื อส่ วนราชการใดโดยเฉพาะ
- กองคุม้ ครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
ษาผลประโยชน์ แ ละ
รื อ และอากาศยานไทยในต่างประเทศ
- กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางของคนต่างด้าว
- กองสัญชาติและนิติกรณ์
ต่างประเ
- กองหนังสื อเดินทาง
และเอกสารเดินทางให้แก่
คนสัญชาติไทย
- สํานักงานหนังสื อเดินทางในต่างจังหวัด
เงิน
งบประมาณและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
งบประมาณและค่ า ใช้จ่ า ยในการดํา เนิ น งานของกรมการกงสุ ล ในแต่ ล ะปี ได้ม าจาก
งบประมาณรายจ่ายประจําปี และจากเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินกงสุ
(1) งบประมาณรายจ่ า ยประจํา ปี เบิ ก จ่ า ยตามกฎหมายและระเบี ย บการเบิ ก จ่ า ยเงิ น
งบบุ คลากร งบดําเนิ นงาน งบเงิ น
อุดหนุ น
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายโครงการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการค้ามนุษย์ และค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
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การเสริ มสร้ างความ
เข้มแข็งให้ชุมชนไทยในต่างประเทศ
สํา หรั บ ในปี งบประมาณ 2552 กรมการกงสุ ล ได้รับ งบประมาณตามรายการค่ า ใช้จ่า ย
ข้างต้น
เป็ นเงิน 111,762,300.- บาท
(2) เงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานการกงสุ ล เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานกงสุ ล พ.ศ. 2544 , พ.ศ. 2546 และพ.ศ. 2547 ตามระเบียบ
10 % - 30 %
การดํา
ค่า สาธารณู ป โภค ค่ าใช้จ่า ยในการเดิ นทางไปราชการ เงิ นอุ ดหนุ น และค่า ใช้จ่า ยในการจัดทํา
หนังสื อเดินทาง e-passport เป็ นต้น เงิ นค่าธรรมเนี ยมการกงสุ ได้แก่ ค่าธรรมเนี ยมหนังสื อ
เดินทาง ค่าธรรมเนียมตรวจลงตรา ค่าธรรมเนียม
สถานกงสุ ลใหญ่ในต่างประเทศ เป็ นผูจ้ ดั เก็บรายได้แผ่นดิน
จากค่าธรรมเนียมการกงสุ ล
ตกประมาณปี ละ 4,000 – 4,200 ล้านบาท
คน
กระทรวงการต่างประเทศเป็ นกระทรวงขนาดเล็กแต่จาํ นวนข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานสังกัดกรมการกงสุ ลมีมากกว่า
แต่ไม่มากนัก
งาน
การกงสุ ลจํานวนมากถึง 234 คน และมีการจ้างเหมาบริ การเอกชน
ผลิตเล่มหนังสื อเดินทาง e- passport
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิ งคโปร์
งาน
สถานเอกอัค รราชทู ต ณ สิ ง คโปร์ มี ภ ารกิ จ ด้า นบริ ก ารประชาชนเช่ น เดี ย วกับ สถาน
กอาศัย ศึกษา และ
ทํางานในสิ งคโปร์ มากถึงประมาณ 50,000 คน มีผมู ้ าขอใช้บริ การหนังสื อเดินทางและนิ ติกรณ์ และ

ของสถานเอกอัครราชทูต สิ งคโปร์ ดังจะเห็นได้จากรายละเอียดงาน
2
(1) ฝ่ ายคุ้มครองและดูแลคนไทย
งานหนังสื อเดิ นทาง งานรับรอง
เอกสาร งานทะเบียนราษฎร์ และงานให้ความช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์
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(2) ฝ่ ายให้ บริ การชาวต่ างประเทศ
งานตรวจลงตรา และงานรับรอง
/ นิติกรณ์
ข้อมูลปริ
.ศ.2551 และพ.ศ.2552
งานหนังสื อเดินทางและเอกสารการเดินทาง
ปี พ.ศ.2551
- มีผขู ้ อหนังสื อเดินทาง จํานวน 3,635 ราย
ออกหนังสื อสําคัญประจําตัว (C.I) จํานวน 240 ราย
ปี พ.ศ.2552(ม.ค.-พ.ค.2552) - มีผขู ้ อหนังสื อเดินทาง จํานวน 1,857 ราย
ออกหนังสื อสําคัญประจําตัว (C.I) จํานวน 70 ราย
งานตรวจลงตรา
ปี พ.ศ.2551
- มีผขู ้ อรับการตรวจลงตรา จํานวน 22,221 ราย
ปี พ.ศ.2552 (ม.ค.-พ.ค.2552) - มีผขู ้ อรับการตรวจลงตรา จํานวน 8,942 ราย
งานสัญชาติและนิติกรณ์
ปี พ.ศ.2551
- เอกสารนิติกรณ์ จํานวน 4,681 ฉบับ
มีการแจ้งเกิด 102 ราย ตาย 28 ราย สมรส 6 ราย
หย่า 1 ราย สละสัญชาติ 38 ราย
ปี พ.ศ.2552 (ม.ค.-พ.ค.2552) - เอกสารนิติกรณ์ จํานวน 1,927 ฉบับ
มีการแจ้งเกิด 41 ราย ตาย 15 ราย สมรส 4 ราย
หย่า 3 ราย สละสัญชาติ 21 ราย
งานคุม้ ครองคนไทย
ปี พ.ศ.2551
- จํานวนแรงงานไทย 45,376 คน
สถานเอกอัครราชทูตให้ความช่วยเหลือคนไทย
564 ราย
ปี พ.ศ.2552
- จํานวนนักโทษ 84 ราย (ชาย 45 ราย หญิง 39 ราย)
ข้อหายาเสพติด 50 ราย อาชญากรรม 17 ราย
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 11 ราย รอการตัดสิ นคดี
6 ราย
รายได้จากงานกงสุ ล
ปี พ.ศ.2551
- รายได้จากการตรวจลงตรา 1,284,415.- ดอลลาร์ สิงคโปร์
- รายได้จากหนังสื อเดินทาง 212,179.- ดอลลาร์ สิงคโปร์
- รายได้จากงานนิติกรณ์ 173,220.- ดอลลาร์ สิงคโปร์
1,633,814.- ดอลลาร์ สิงคโปร์
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หรื อเท่ากับประมาณ 40,845,350.- บาท
(
1 ดอลลาร์ สิงคโปร์ เท่ากับ 25 บาท)

เงิน
งบประมาณและค่ า ใช้ จ่ า ยในการดํา เนิ น งานกงสุ ล หรื อ บริ ก ารประชาชนของสถาน
เอกอัค รราชทู ต ณ สิ งคโปร์ ส่ วนใหญ่เบิ กจ่ ายจากงบประมาณรายจ่า ยประจํา ปี และรวมอยู่ใ น
งบรายจ่าย
โดยในปี งบประมาณ 2551 สถานเอกอัค รราชทู ต ฯ ได้รับงบประมาณทุ กงบรายจ่ ายรวม
ประมาณ 60,863,775.และสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน
ตามคําขอของสถานเอกอัครราชทูต ในรู ปแบบงบโครงการ โดยในปี งบประมาณ 2552
–
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการค้ามนุ ษย์จาํ นวน 720,000.ปี งบประมาณ 2550
ากฎหมาย เบิกจ่ายจากเงิ นค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานการกงสุ ล
110,000.- บาท
- โครงการจัดพิมพ์คู่มือคนไทย 62,500.- โครงการตรวจสุ ขภาพแรงงานไทย 685,000.- บาท
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2 : โครงสร้ างงานและอัตรากําลังงานบริการประชาชน
ของสถาน เอกอัครราชทูต
เอกอัครราชทูต

อัครราชทูต

ฝ่ ายคุม้ ครองและดูแลคนไทย
(ลูก
3 คน)
งานหนังสื อเดินทาง

า

ฝ่ ายบริ การชาวต่างชาติ
(
คน) สิ งคโปร์)

2 คน)

งานตรวจลงตรา

งานสัญชาติและนิติกรณ์ (ทะเบียนราษฎร
)
งานให้ความช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์

คน
เอกอัครราชทูตระดับกลาง
ข้าราชการ
8 คน
16 คน
4.1.2 การดําเนินงาน
กรมการกงสุ ล
อาจกล่ า วได้ว่า การ
กระทรวงการต่างประเทศ เพราะงานบริ
เป็ นรู ปธรรมชัดเจนทําให้กระทรวงการต่างประเทศใกล้ชิดและรับใช้ประชาชน

/นิติกรณ์
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การดําเนินงานของกรมการกงสุ ลตาม
กรมการ
กงสุ ลสามารถดําเนิ นการบริ หารจัดการงานได้ครบถ้วน
ให้บ ริ ก ารมี คุ ณภาพ ประชาชนผูใ้ ช้บริ ก ารพึ ง พอใจ และตอบสนองนโยบายยุท ธศาสตร์ ข อง
รัฐบาล โดยในปี พ.ศ. 2544 กรมการกงสุ ลได้รับรางวัลส่ วนราชการดีเด่นด้านการบริ หารและการ
และปรับปรุ ง
หากจะมองว่าการบริ หารจัดการช่ วงสิ บปี แรกเป็ นการวางรากฐานการดําเนิ นงาน
ได้ว่ากรมการกงสุ ลประสบ
ความสําเร็ จในระดับดี ภายใต้โครงสร้างการบริ หารจัดการ การจัดระบบการทํางาน
งาน –
เงิน – คน สามารถรองรับปริ มาณงานได้อย่างเหมาะสม
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิ งคโปร์
ส่ วนในด้านสถานเอกอัครราชทูต ณ สิ งคโปร์
หน่ วยงานปฏิบตั ิในต่างประเทศ
ผ่านมางานบริ การประชาชนยังเป็ นไปในลักษณะการปฏิบตั ิแบบงานประจํา เช่น ด้านการตรวจ
ลงตราหนังสื อเดิ นทาง
มีปริ มาณมากทุกรู ปแบบ
ไทยและชาวต่างประเทศ มีผตู ้ ิดต่อขอวีซ่าเป็ นจํานวนมากทุกวัน
2,000 คน มีการ
ทําหนังสื อเดินทาง e – passport
เดือนละ 300 คน งานสัญชาติและนิ ติกรณ์ อันประกอบด้วย
งานทะเบียนราษฎร์ ต่าง ๆ สู ติบตั ร มรณะบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า การรับบุตรบุญธรรม
การขอสละสัญชาติไทยต้องปฏิ บตั ิ ทุกวัน
ละงานนิ ติกรณ์
รับรองต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน ส่ วนงานคุ ม้ ครองและดูแลผลประโยชน์
นอกจากจะมี
และซับซ้อน
ยาเสพติ ด แรงงานไทย นัก โทษไทย
ส่ วนตัว
ผูป้ ฏิบตั ิ
แบบ
แม้จะมีการ
ลูกจ้าง
ชาวไทย
เป็ นลําดับทุกปี แล้วก็ตาม แต่ในภาพรวมแล้ว การ
ดําเนิ นงานก็ยงั คงอยู่ในลักษณะใช้สามัญสํานึ กและ
ปั ญหา และบริ หารจัดการ
จาก
งบประมาณรายจ่ายประจําของสถานเอกอัครราชทูต โดยยังไม่ได้มีการขออนุ มตั ิงบโครงการจาก

4.2
แล้ วและอยู่ระหว่ างดําเนินการ
โดยธ
ในต่างประเทศ

ในต่ างประเทศ
งานอย่าง
หน่ วยงานกลาง คือ กรมการกงสุ ล และ
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สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุ ลใหญ่
องค์กรนําด้านบริ การ
และสถานกงสุ ลใหญ่ส่วนใหญ่ยงั ทํางานไม่เป็ นระบบ มี
แก้ไขปั ญหา จึงจําเป็ นต้อง
ปฏิบตั ิ บรรลุเป้ าหมายของการให้บริ การ
สถานเอกอัครราชทูต ณ สิ งคโปร์

ของหน่ วยงาน
2 แห่ ง

4.2.1 กรมการกงสุ ล
กรมการกงสุ ลได้ดาํ เนิ นการตามพันธกิจโดยประสานและสนับสนุนการดําเนินงานบริ การ
ประชาชนในต่างประเทศของสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุ ลใหญ่โดยมีผล
เช่น
- สํานักเลขานุการกรม
- โครงการกงสุ ลสัญจร
- ดําเนิ นโครงการ E Consular
- กองหนังสื อเดินทาง
ให้เป็ น
- กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว
- การทําความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรากับประเทศต่าง ๆ
- กองสัญชาติและนิติกรณ์
- จัดฝึ กอบรมให้ความรู ้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เช่น ฝึ ก อบรม
สมรสกับ
ชาวต่างประเทศ เป็ นต้น
- กองคุม้ ครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
- ดําเนิ นโครงการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการค้ามนุษย์
ประมาณ 8
จึงทําได้โดยดําเนิ นโครงการ
ย่อยและ
ตัวอย่างโครงการ พ.ศ.2551-2552
- โครงการร่ วมใจต้านภัยการค้ามนุษย์ (
.ลําพูน จ.พะเยา จ.เชียงราย)
ของ
สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุ ลใหญ่
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ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สํานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป
- โครงการจัดจ้างล่ามคนไทย
ของ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งพริ ทอเรี ย
ผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์สัญชาติไทย ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งโตเกียว
- โครงการเสริ มสร้างเครื อข่
มนุษย์ของสถานกงสุ ลใหญ่ ณ นครโอซากา
ของสถานกงสุ ลใหญ่ ณ นครแฟรงเฟิ ร์ ต
- โครงการ “
” ของสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุ งกัวลาลัมเปอร์
มนุษย์
ของกองคุม้ ครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
ภู มิ ภ าค
ตะวันออกกลางของกองคุม้ ครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
4.2.2 สถานเอกอัครราชทูต ณ สิ งคโปร์
แนวทางการทํางานคือ การปฏิบตั ิงานประจํา
โดยมีการแ
หน้า และ
.ศ. 2552 เป็ นต้นมาสถาน
เอกอัค รราชทู ต ได้พ ยายามปรั บ ปรุ ง งานด้า นบริ ก ารประชาชน
สมรรถนะด้านงาน-เงิน- การบริการข้ อมูลกงสุ ล
ให้บริ การข้อมูลกงสุ ลทางเว็บไซด์สถานเอกอัครราชทูต ฯ(http :// www.thaiembassy.sg)
และการบริ การสายด่วน hotline 24
ข้อมูล
- การปรับปรุ งระบบลงทะเบียนคนไทยและการจัดทําฐานข้ อมูลคนไทยในสิ งคโปร์
สถานเอกอัครราชทูตได้ทาํ การลงทะเบียนคนไทยและพัฒน
การลงทะเบียนไปใช้จดั ทําฐานข้อมูลคนไทยในสิ งคโปร์ ให้ครอบคลุมการใช้ประโยชน์ในด้านต่าง
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ๆ ของสถานเอกอัครราชทูต โดยการจัดทํา application
สะดวกรวดเร็ วในการสื บค้นและสอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ของการใช้ง านประเภทต่าง ๆ เช่ น
โครงการ / กิจกรรมด้ านบริการประชาชน
(1) โคร
– ช่ วยไทย
- สถานเอกอัครราชทูตได้ดาํ เนินโครงการ
พ.ศ. 2550 เป็ นต้นมา โดยในปี แรกเป็ นการรวบรวมเก็
ในปี พ.ศ. 2551 ได้ก าํ หนด
กลุ่มเป้ าหมา
และขยายเครื อข่ายอาสาสมัคร และในปี พ.ศ. 2552
สถานเอกอัค รราชทู ตได้ย กระดับ การดํา เนิ น งานและสร้ า งควา
คือ การจัดทําสารคดีตีแผ่ปัญหาหญิงไทย / แรงงานไทย และแนวทางการสร้าง
ความ
เป็ นสายสื บ และมีการขยายผล โดยสถานเอกอัครราชทูต
ประสานงานอย่างใกล้ชิด
คนไทยได้
ในปี
ดําเนิ นการป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุ ษย์ร่วมกับ
อย่างจริ งจัง
ช่ วยกวาดล้าง
ขบวนการค้ามนุษย์
(2) โครงการจัดพิมพ์ ค่ ูมือคนไทยในสิ งคโปร์
สถานเอกอัค รราชทู ต จั
และช่ วยป้ องกันมิ ให้ถู ก
หลอกลวงและแสวงประโยชน์จากกลุ่มมิจฉาชี พ และ
ในการเข้าถึงแรงงานไทยและ

แจกจ่ายให้แก่แรงงานไทยและคนไทยใช้ดูแลตนเองด้วย
(3)
/
ยวกับข้อกฎหมายแก่คนไทยตก
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(4) การ

ป้องกันการกระทําอันเป็ นการค้ ามนุษย์

าประเวณี การค้าประเวณี ใน
ป่ า และการค้าประเวณี ทางอินเตอร์ เน็ต

(5) การดูแลแรงงานไทย
- สนับสนุนการดําเนินงานของสมาคม
กว่า
6 ปี แล้ว มีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การสอนภาษาอังกฤษ การฝึ กอบรมอาสาสมัครแรงงาน
ต่าง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูต เช่น
การให้
ษย์
ฯลฯ
ผูป้ ระกอบกิจการก่อสร้างของสิ งคโปร์ (Singapore Contractors Association Ltd – SCAL) ดําเนิน
โครงการนําร่ อง อ
ขยายตลาดแรงงานไทยในภาคก่อสร้าง
โดยจัด matching ระหว่างแรงงานไทยกับนายจ้าง /
ฯ ประมาณ 1,800 บริ ษทั หรื อเป็ นอัตราส่ วน 85% ของจํานวนบริ ษทั ก่อสร้างในสิ งคโปร์
จัดหางานใหม่
ระหว่างการติดตามประเมินผล
(6) โครงการตรวจสุ ขภาพแรงงานไทย
- สถานเอกอัครราชทูตร่ วมกับสภากาชาดไทยดําเนินโครงการตรวจสุ ขภาพแรงงานไทย
โดยแรงงานไทยได้รับการตรวจรักษาและ
(7) การเสริมสร้ างชุ มชนไทยเข้ มแข็ง

สถานเอกอัคร

ราชทูตสนับสนุนการรวมตัวกันของกลุ่มนักธุ รกิจไทยในสิ งคโปร์
ในสิ งคโปร์ ให้ขยายขอบเขตการรับสมาชิกเป็ นคนไทยในสิ งคโปร์ ทุกสาขาอาชีพและคนสิ งคโปร์
รักเมืองไทย
25 วัด และสนับสนุนการรวมตัวกันของผูป้ ระกอบอาชีพพ่อครั
.ศ.2552
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4.3 ประเด็นพิจารณาและปัญหา
4.3.1 ประเด็นพิจารณา
(1) งานบริ การประชาชนของสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุ ลใหญ่ ยังไม่เป็ นระบบ
กรมการกงสุ ลมีระบบงานและการบริ หารจัดการงาน
โปร่ งใส เป็ น Best practice สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุ ล
ใหญ่ในปั จจุบนั ยังคงปฏิบตั ิงานแบบ
(2) ปริ มาณงาน
ส่ วนใหญ่ใน
ปั ญหา

grey area
(3) สมรรถนะของสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุ ลใหญ่ ในปั จจุบนั
งาน – เงิน – และคน
ของสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุ ลใหญ่
การปรับแนวทางการทํางานของสถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุ ลใหญ่
(4) ความคาดหวังของสังคม
ผู ้
รจาก
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(5) การเร่ ง รั ดให้หน่ วยงานของรั ฐ มี ก ารบริ
ง เป็ นเพราะขาดธรรมาภิบาลในการบริ หารจัดการของหน่วยงาน และ
ม
รัฐต้องปรั บปรุ งตัวให้เป็ นคนดี มีมาตรฐานจริ ยธ
ปรับปรุ งตัวเพราะงานบริ การประชาชนมีคุณภาพของงานและความพึงพอใจ
4.3.2 ปัญหา
ปั ญหาด้านงาน-เงิน-คน
ได้แก่
- การจัดระบบการ
และ
ประชาชนในต่างประเทศในปั จจุบนั

เพราะ การทํางานบริ การ

ทําให้
ส่ งผลกระทบต่อการ
ทํางานของ
กงสุ ล โดยเฉพาะงานด้านคุม้ ครองดูแลและช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ
กงสุ ลต้องดูแล ทุ่มเท เอาใจใส่
- การจัดทําคู่มือระเบียบและแบบทะเบียนราษฎร์ ของงานบริ การประชาชนทุกด้านปั จจุบนั
ประชาชน
ปั จจุบนั สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุ

แต่การ

กับการกระทําผิดกฎหมาย ฯลฯ เป็ นต้
Best Practice และปรับให้ใช้
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ปั จจุบนั การประสานงาน
สื บค้นข้อมูลคนไทยระหว่างหน่วยงานต้องใช้หนังสื อราชการขอความร่ วมมือ และข้อมูลคนไทยยัง
ส่ วนกลาง ทําให้การดําเนินการต้องล่าช้า
ได้แก่
- ข้อจํากัดด้านงบปร

งานบริ ก ารประชาชนในต่ า งประเทศยัง คงยึด ติ ดกับ งบประมาณกระทรวงการต่ า งประเทศใน
ภาพรวม และใช้จ่ายจากงบโครงการแทน
การทํางานบริ การประชาชนใน
ปั จจุบนั ไม่มีการกําหนด
ทุกข์ได้ยากบางรายการเบิกจ่ายไม่ได้

หลื อคนไทยตก
ยรู ป ถ่ายเอกสาร ค่าทนายความ
ก่การยังชี พ และจําเป็ นต้องจ่าย

ด้วย
เหลื อหลายราย และหากเป็ นผูย้ ากไร้ ก็ไม่อาจให้ทาํ สัญญาชดใช้คืนได้
อาชญากรรม และค่าใช้จ่ายสําหรับสายสื
ติดด้วย
- เงินช่วยเหลือคนไทย
ค้ามนุษย์ สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุ ลใหญ่ ต้องช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ในต่างประเทศ
ทุกอาชี พ โดย
ถูกกฎหมายจะได้รับเงิ นช่ วยเหลื อจากกองทุนแรงงาน
2 ประการ
ช่วยเหลือ และในปั จจุบนั มีแนวโน้มว่า
อย ๆ แต่ไม่มีแหล่งเงินหรื อกองทุนต่าง
ๆ รองรั บ จึ ง
ช่วยเหลือแบบให้เปล่า หรื อการช่วยเหลือแบบการทําสัญญายืมเงินจากทางราชการ และชดใช้คืน
ได้แก่
ฏิ

34
ประมาณ 15 วัน แต่งานบริ การประชาชนในสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุ ล ใหญ่บางแห่ งมี
ปริ มาณมาก และต้องทํางานแทบ
ยหลงลืมงาน
- งานบริ การประชาชน คือ งานรับใช้ประชาชนโดยมีคุณภาพของงานและความพึงพอใจ
ความรั บ ผิดชอบต่ อ
หน้
ทํางานด้วยความรู ้สึกรักงาน และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
ความพอเพียง แม้ว่าในปั จจุบนั
โดยหลักธรรมาภิบาล
และจริ
และการน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แพร่ หลาย เร่ งรัดให้
และในส่ วนของกระทรวงการต่างประเทศเองก็
าร
ต่า งประเทศ พ.ศ. 2552
แนวทางปฏิบตั ิงาน และดํารงตนแต่ตามข้อเท็จจริ งแล้วยังไม่เกิดความใ
เห็
ให้เป็ นไปตามบทบัญญัติของรั ฐธรรมนู ญ และพระราชบัญญัติ
การไม่ให้ความสําคัญ หรื อให้ความสําคัญไม่มากพอต่อความดี
ตรงต่อ
การพัฒนาองค์กรโดยรวม
ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดขององค์กรต้อง
งาน – เงิ น – คน
งาน
ทํางานให้เป็ นระ
เงิ น
และกระบวนการ
มารถ
ดํา เนิ นการได้

งานและเงิ น
เป็ นการ
โดยกรมการกงสุ ลเป็ นหน่วยงานหลัก ในการปรับปรุ งการ
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ทํางานของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุ ลใหญ่ โดยจัดระบบการทํางานการประสานและ
และสถานกงสุ ลใหญ่ก็ตอ้ งปรับปรุ งระบบการทํา

เช่นกัน ส่ วน

คน

องค์กร
-กรม-แ
4.4 การวิเคราะห์ SWOT
การวิเคราะห์ SWOT
กระทบต่อการบริ หารจัดการงานบริ การ
ประชาชนในต่างประเทศ
ปั จจัยภายใน
หน่ วยงานปฏิ บ ตั ิ ประกอบด้วย จุ ด
กําหนดภารกิ จยุทธศาสตร์ เป็ นต้น
ปั จจัย ภายนอก ได้แก่ สภาพ
ผูใ้ ช้บริ การ ประกอบด้วย
าพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ใน

ปั จจัยภายใน ( Inside Out)
- กรมการกงสุ ล และสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุ ลใหญ่ในต่างประเทศ
จุดแข็ง (Strengths)
(1) บุคลากรมีคุณภาพ
กระบวนการสอบคัดเลือกบุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศ ทําให้ได้รับการยอมรับ
วงการต่ า งประเทศ เป็ นผู ้มี ค วามรู ้
คัดเลื อกจากผูม้ ี
ประเทศไทย
(2)
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อยู่ โลก ทุกภูมิภาค เป็ นหน่วยงานปฏิบตั ิ
โดยตรงเป
(3)
ประชาชน
ประชาชนโดยตรง
(4) การกําหนดภารกิจของหน่วยงานกลางคือ กรมการกงสุ ลมีความชัดเจน

หน่วยงานเอง

งมีการปรับปรุ งตลอดเวลาและ

จุดอ่อน (Weakness)
1.
ประมาณ 2,000 คน แม้ว่ากรมการกงสุ ลเป็ นกรมขนาดใหญ่
ประเภทประมาณ 300
ใน
ต้องตัดสิ นใจ มีการหมุนเวียนไปประจําการในกระทรวงการต่างประเทศ ทําให้การทํางานบริ การ
ฏิภาณ และการมีเครื อข่าย
มีการบริ หา
2.

แม้วา่ ภารกิจ
ในสถาน

เอกอัครราชทูตและสถานกงสุ ลใหญ่ กลับขาดแนวปฏิ บตั ิในการทํางาน
งานคุม้ ครองดูแล
ณ
ลงตรา งานหนังสื อเดิ นทาง งานสัญชาติและนิ ติกรณ์
เป็ นแบบแผนและใช้
3.
ข้อ จํา กัด ด้า

บุคลากร เงินเดือน ค่าจ้างประจํา

แม้ว่า
เช่น งานตรวจ
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ชา
แม้ว่าสถานเอกอัครราชทูตบางแห่ งจะได้รับงบประมาณโครงการจํานวนมากก็ตาม แต่ โครงการ
ส่ วนใหญ่เป็ นโครงการขนาดย่อยและโดยลักษณะเฉพาะของงบโครงการ มี กรอบระยะเวลา
เป็ นการสะท้อนในด้านลบว่า
งบประมาณประจําของหน่วยงาน ไม่มีการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิต ทําให้
เกิ ดความคุ ม้ ค่ากับการใช้งบประมาณหรื อไม่

น จํานวน

นามธรรมด้วย
4. การขาดระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
การติ ด ตาม และประเมิ น ผล
ของหน่ ว ยงานปฏิ บ ั ติ ได้ แ ก่ สถาน
เอกอัครราชทูต
และสถานกงสุ ล ใหญ่
ประสิ ทธิ ผลของงานได้
ปั จจัยภายนอก (Outside In)
โอกาส (Opportunities)
(1) นโยบายรัฐบาล นโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงการต่างประเทศ
นโยบายรั ฐ บาลและยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวงการต่
ฏ
29 ธันวาคม พ.ศ. 2551
ราชการสามารถนําไปปฏิบตั ิให้เกิดผลได้จริ ง
(2) พัฒนาการของกฎหมายแนวคิ
ฎ
ต้องการให้ภาครัฐมีการปรับตัวข
(3) พัฒนาการของกฎ
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(4) ค่านิยมการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ได้ด้วยความพอเพียง ปรั บวิธีคิด และจัดระเบี ยบชี วิต ค้นหาคุ ณค่าความดี งาม การเตรี ยมตัวให้
ณค่า
(5) ความคาดหวังของสังคมและประชาชนผูใ้ ช้บริ การ

อุปสรรค / ข้อจํากัด (Threats)
(1) กฎระเบียบด้านการคลัง และงบประมาณไม่คล่องตัว กฎระเบียบ
การ
บริ การประชาชนโดยเฉพาะ
ในต่างประเทศ
ต้องขอทํา ความตกลงกับ หน่ วยงานกลางเพราะการเบิ ก จ่ า ยไม่ ส ามารถปฏิ บ ัติตามกฎระเบี ย บ
หลักเกณฑ์ได้ตามแนวทางปกติ ทาํ ให้การใช้จ่ายเงิ นเป็ นไปด้วยความล่าช้าไม่ทนั ต่อความต้องการ
จึงเป็ นข้อจํากัดและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานบริ การประชาชนในต่างประเทศค่อนข้างมาก
(2) สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปั จจุบนั
ฎหมาย แนวคิด ค่านิ ยม และความต้องการของสังคมเร่ งรัดให้
หน่ วยงานต้องปรับปรุ ง ภาพลักษณ์( image) และอัตลักษณ์ (identity)
บุคลากรสามารถดํารงอยู่อย่างมีคุณค่าและจริ ยธรร
และประเทศไทย อยูใ่ นภาวะวิกฤติ เศรษฐกิจ ปั ญหา
เสถียรภาพทางการเมือง
ฎหมาย โดยเฉพาะ
ปั ญหาเศรษฐกิ จ
บประมาณ และการจํากัดอัตรากําลัง
น
การบริ หารจัดการงาน
บริ การประชาชนในต่างประเทศด้วย
(3)
กรมการกงสุ ล สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุ ลใหญ่ ไม่สามารถปฏิ บตั ิ งานบริ การ
ประชาชนในต่างประเทศ
เช่ น กระทรวงแรงงาน
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สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ กระทรวงมหาดไทย องค์กรเอกชน และหน่ วยงานในต่างประเทศใน
และองค์กรเอกชนของ
Grey area ว่าลักษณะงาน

และช่วงเวลา

ประสานงานและการติดตามผล เป็ นต้น ทําให้การดําเนินงานล่าช้า หรื อขาดตอนไม่สมบูรณ์และไม่
อาจประสบผลสําเร็ จลุล่วงได้
(4) ภาครัฐขาดกลไกในการส่ งเสริ มคุณธรรมและจริ ยธรรมแม้วา่ ในปั จจุบนั จะมีกฎหมาย
แต่ ก็ อ าจกล่ า วได้ว่า การออกข้อ บัง คับ
เห
ต่างประเทศ
สรุ ปผลวิเคราะห์ SWOT
SWOT ตา
ปั จจัยภายใน
กรมการกงสุ ลและสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุ ลใหญ่ในต่างประเทศ
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
1.บุคคลากรมีคุณภาพ

1.
ปร

2.

2. การขาดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิในการ

3.
องค์กรนําด้านการบริ การประชาชน
4. การกําหนดภารกิจของหน่วยงานมีความ
ชัดเจน

3. การขาดระบบการติดตามและประเมินผล
การทํางานในต่างประเทศ
4.
และงบประมาณ
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ปั จจัยภายนอก
สภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส

อุปสรรค / ข้ อจํากัด

1. นโยบายรัฐบาล / นโยบายและยุทธศาสตร์ 1. กฎระเบียบด้านการคลัง และงบประมาณ
กระทรวง ฯ สามารถนําไปปฏิบตั ิให้เกิดผล
ไม่คล่องตัว
ได้จริ ง
2.พัฒนาการของกฎหมาย แนวคิด และค่านิยม 2. สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมและ
ธรรมาภิบาล
ด้านลบ
3. พัฒนาการของกฎหมาย แนวคิด และค่านิยม 3.
4. ค่านิยมการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
4. ภาครัฐขาดกลไกในการส่ งเสริ มคุณธรรม
เศรษฐกิจพอเพียง
และจริ ยธรรม
การวิเคราะห์สถานการณ์และข้อเท็จจริ งจากปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอก
- ปั จจัยภายใน - หน่วยงานปฏิบตั ิ
ด้านบวก – จุดแข็ง
ด้านลบ – จุดอ่อน
- ปั จจัยภายนอก –
ด้านบวก – โอกาส
ด้านลบ – ข้อจํากัดและอุปสรรค
ปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกในด้านลบ
เป็ นจุดแข็งและลดอุปสรรคด้วยระบบการบริ หารจัดการงาน-เงิน-คน
เกิ ดผลสัมฤท

งต้องรวมกัน

ต้องใช้เวลานานแต่ก็ มีความเป็ นไปได้และสามารถแก้ไขได้

โดยปรับจุดอ่อนให้
กับสถานการณ์
ส่ งเสริ มคุ ณธรรม
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ย่องเชิดชูคนดี แม้วา่ การปลูกฝังจริ ยธรรมดังกล่าวให้เป็ นวัฒนธรรมองค์กร
เวลานาน แต่ก็ไม่ใช่วา่ จะเป็ นไปไม่ได้
ทันที

5
ข้ อสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
5.1 ข้ อสรุ ป
ผลการศึ ก ษาได้ข ้อสรุ ป ว่า ความสํา เร็ จในการบริ ห ารจัด การงานบริ ก ารประชาชนใน
ต่างประเทศของกรมการกงสุ ล
สถานการณ์แวดล้อม จึงจําเป็ นต้องทํา
การปรับปรุ งพัฒนาคุณภาพของงานบริ การประชาชนของสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุ ลใหญ่ใน
ต่ า งประเทศ เพราะในปั จ จุ บ ัน
น
ลงอยูต่ ลอดเวลาและ
กว้างไกล
หาก

หน่ วยงานกลางกําหนดระบบการทํางาน มี

ว่า การปรั บ ปรุ ง การบริ หารจัดการงานบริ ก ารประชาชนในต่ า งประเทศให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพและ
งาน เงิ น –
ต่อการปฏิ บตั ิ งานและ คน – ให้ปฏิ บตั ิ งานอย่างมี คุณภาพและมี จิต
สาธารณะโดยขอเสนอภาพงานบริ การประชาชนในต่างประเทศในฝั น และสามารถบังเกิ ดได้ดว้ ย
การบริ หารจัดการ งาน-เงิน-คน
งานบริการประชาชนในต่ างประเทศในฝัน
งาน
(1) คู่มือคนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุ ลกําหนดแนวทางการจัดทําคู่มือ คนไทยใน
ต่างประเทศให้แก่
และเผยแพร่ ทาง website
website ของกระทรวงการต่างประเทศด้วย
(2) งานตรวจลงตรา กรมการกงสุ ลจัดทําคู่มือ/ระเบียบการตรวจลงตรา ฉบับภาษาอังกฤษ
ให้สถานเอกอัครราชทูต/
ใช้
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ขอให้ทาํ เป็ นภาษาอังกฤษ
และสถานกงสุ ลใหญ่เป็ นชาว

เอกอัครราชทูต
แปลและ

ถ่ายทอดข้อมูล
(3) งานสัญชาติและนิ ติกรณ์ กรมการกงสุ ลจัดทําคู่มือการปฏิบตั ิงานด้านสัญชาติและนิ ติกรณ์
และจัดทําแบบทะเบียนราษฎร์ ต่าง ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า สู ติบตั ร มรณบัตร หนังสื อมอบ
อํานาจ แบบคําร้ องนิ ติกรณ์ ต่าง ๆ เป็ น 2 ภาษา (ไทย – อังกฤษ)ไว้ในแบบฟอร์ มเดี ยวกัน
ให้บริ การงานทะเบียนราษฎร์
ของสถานเอกอัครราชทูต/
สถานกงสุ ลใหญ่ แก่ประชาชนไทยในต่างประเทศมีรูปแบบและกฎเกณฑ์เดียวกัน ลดกรณี โต้แย้งกัน
ประชาชนผูใ้ ช้บริ การ
(4) งานหนังสื อเดินทาง
กรมการกงสุ ลพัฒนาระบบฐานข้อมูลหนั
ของผูถ้ ือหนังสื อเดินทางไทย (สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง)

แดน
กรมการกงสุ ล

/สถา
/สถาน
(5) งานคุม้ ครองและดูแลคนไทย
- กรมการกงสุ ล สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุ ลใหญ่จดั ทําระบบลงทะเบียนคนไทยและ
ฐานข้อมูลคนไทยในต่างประเทศ
จําแนกประเภท
การประกอบอาชี พ
เป็ นต้น
ชุ มชนไทยในต่างประเทศและพัฒนา application การจัดเก็บข้อมูลและการสร้างฐานข้อมูลให้เป็ นแบบ
วงฯ และสถานเอกอัครราชทูต/
บริ การประชาชนในต่างประเทศให้มาก และพัฒนา
ว็บไซต์กรมการกงสุ ลและเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูต /สถานกงสุ ลใหญ่ในทางเทคนิ คและ
ทางปฏิบตั ิ สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลระหว่างกันได้
- กรมการกงสุ ลร่ วมกับ
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การช่วยเหลือคนไทย

อให้โปร่ งใสและตรวจสอบการดําเนิ นงานได้
โทษ แรงงาน หญิงไทย ลูกเรื อ

กับฐาน
ข้อมูลของสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
มีบริ ษทั
มการกงสุ ลอาจพิจารณาประสานงานกับสํานักงานตรวจคน
ข้อมูลของ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยอาจกําหนดรู ปแบบการเข้าถึงข้อมูล
สํานักงานตรวจคน
รวดเร็ วและทันท่วงที เพราะการดําเนินการของสถานเอกอัครราชทูต /
มนุษย์ในต่างประเทศ (
/แรงงาน/ยาเสพติดและ )
มีการกําหนดกลไกและเครื อข่ายการประสานงานระหว่างกรมการกงสุ ล สถานเอกอัคร
/
โดยมีการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบตั ิงานและ
กําหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือให้ตรงกันทุกฝ่ าย
ปลายทาง
grey area ให้หมดไป โดย
คนไทย
และ
เซี ย-สิ งคโปร์ ลาว-กัมพูชา-เวียดนาม/ -ฮ่องกง-ไต้หวัน/กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง เป็ นต้น
- สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุ ลใหญ่ สร้างกลไกการเฝ้ าระวังและการให้ความช่วยเหลือ
สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุ ลใหญ่สร้างเครื อข่ายพันธมิตรกับหน่วยงานไทยในต่าง
NGO ชุมชนไทยทุกสาขาอาชีพ นักศึกษาไทย และนักวิชา
ใช้ประโยชน์จากการสร้างเครื อข่าย
พันธมิตร
และพัฒนาให้เป็ นกลไกการทํางานเฝ้ าระวังการเป็ น
ให้
กระบวนการค้ามนุษย์โดยมีรูปแบบเป็ น 1) ทีมให้ความช่วยเหลือ 2)ทีมเฝ้ า
ระวัง/ป้ องปราม 3)
4)ทีมประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล และ 5) ทีมอาสาสมัคร
นสายสื บ
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3:

/
หน่วยงานภาครัฐ ใน
ประเทศเจ้าภาพ
หน่วยงานไทยใน ตปท.
อาทิ สนร. สตช.

สอท. / สกญ.
ค้ ามนุษย์
อาสา

NGO/องค์กรภาคประชา

ชุมชนไทย

สอท. / สกญ. หน่วยงานไทย
ใน ตปท.

ชุมชนไทย

ทีมให้ความ

ทีมเฝ้ าระวัง /
ป้ องปราม

ทีมกฎหมาย

ประชาชน

ค้ ามนุษย์

ในต่ างประเทศ

ทีม ปชส.
ข้อมูล
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เงิน
(1) สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุ ลใหญ่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็ นค่าใช้จ่ายในการ

(2)
ของ
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุ ลใหญ่
(3)
สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงบดําเนินงานได้จากเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานการกงสุ ล
(4) สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุ ลใหญ่มีเงินทุนสําหรับให้ความช่วยเหลือคนไทย
ในกรณี ฉุกเฉิ นหรื อจําเป็ น
คน
(1)
ของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุ ลใหญ่ มีความรู ้
มีจิตใจสาธารณะ
(2) การบริ หารจัดการงานบริ การประชาชนของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุ ลใหญ่
เป็ นระบบ
(3)
ได้รับการฝึ กอบรมและพัฒนาตนอย่
พอเพียงและมีจิตสาธารณะ
5.2 ข้ อเสนอแนะ

คุณธรรม ความ

เป็ นงานบริ การประชาชน
าชน

ถึงแม้วา่ ในสถานการณ์ปัจจุบนั ทําให้เกิด
บาล
การประหยัดงบประมาณและอัตรากําลังบุคลากร ก็สามารถดําเนินการได้ โด
เงินและคน
โดยปรับปรุ ง
งาน-เงิน-คน แล้วใช้วธิ ี บริ หารจัดการ
ผ
ขอนําเสนอข้อเสนอแนะและวิธีการ
ดําเนินการในรู ปแบบตาราง
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3 : การปรับปรุ งงานบริการประชาชนในต่ างประเทศด้ วยการบริ หารจัดการ งาน-เงิน-คน
งาน
วัตถุประสงค์ : ปรับปรุ งแนวทางการปฏิบัติงาน
ปั ญหา
ข้อเสนอแนะ
วิธีดาํ เนินการ
(1) การจัดระบบการ (1) จัดทําและแปลคู่มือ/ระเบียบด้าน (1) กรมการกงสุ ล จัดระบบการทํางาน
ทํางานบริ การประชาชน การกงสุ ลต่าง ๆ รวม
/
ให้สถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุ ลใหญ่
ให้เกิดความเข้าใจตรงกันและ
/
ถ่ายทอดข้อมูล
แรงงานและการประสานงานกับหน่วย
คนไทยและการทําแบบฟอร์ มงานสัญชาติ
และนิติกรณ์และการปรับปรุ งเว็ปไซต์
กรมการกงสุ ลเป็ นเว็ปไซต์กลางเป็ นแบบ
(2) การกําหนดแนวทาง (2) จัดทําแบบฟอร์ มทะเบียนราษฎร์ (2) กรมการกงสุ ลร่ วมกับสถานเอกอัคร
คู่มือ หลักเกณฑ์การ ต่าง ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ทะเบียน ราชทูตสถานกงสุ ลใหญ่จดั ทําระบบงาน
หย่า สู ติบตั ร มรณะบัตร หนังสื อ
/
มอบอํานาจ คําร้องนิ ติกรณ์ ฯลฯ
โดยใช้ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ)
คุม้
ครองคนไทยได้อย่างเต็มกําลังเพราะเป็ น
(3)
ตรวจสอบได้และมี
เอกภาพ

(3) การจัดทําระบบ

คนไทยต่าง ๆ
นักโทษการช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์

(3) กรมการกงสุ ลและสถานเอกอัคร
ราชทูตสถานกงสุ ลใหญ่ร่วมกันปรับปรุ ง
ระบบและกําหนดมาตรฐานการทํางาน
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ปั ญหา
ข้อเสนอแนะ
วิธีดาํ เนินการ
แรงงาน หญิงไทย ฯลฯ และระบุ
ระยะเวลาดําเนินการ
(4) การจัดทําฐานข้อมูล (4) จัดทําฐานข้อมูลคนไทยในต่าง (4) กรมการกงสุ ลและสถานเอกอัคร
คนไทยในต่างประเทศ ประเทศให้เป็ นรู ปแบบเดียวกันและ ราชทูตสถานกงสุ ลใหญ่ร่วมจัดทําฐาน
และให้สถานะในข้อมูลตรงกัน
ร่ วมกัน
(5) การประสานงานและ (5)

(5) กรมการกงสุ ลประสานกับหน่วยงาน
ยาเสพติด
สร้างกลไกการทํางานโดย
และคนไทยตกทุกข์ได้ยากใน
(ระดับกรม) หรื อกลุ่มทํางาน
ต่างประเทศ
(
) และ
จัดประชุมร่ วม

ร่ วมกันปฏิบตั ิงาน
แก้ไขปั ญหางานทับซ้อนและ Grey area
(6)
(6) เสริ มสร้างชุมชนไทย
(6) สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุ ล
คนไทยในต่างประเทศ ส่ งเสริ มอัตลักษณ์ของความเป็ นไทย ใหญ่
ในต่างแดนและช่วยงานสถาน
ประชาชนไทย /สมาคมไทย / ชุมชนไทย
เอกอัครราชทูตสถานกงสุ ลใหญ่ดา้ น
ดกงสุ ลสัญจร
สังคม

(7) ความพึงพอใจของ (7) สํารวจและประเมินผลการทํางาน (7) กรมการกงสุ ล กําหนดแบบฟอร์ ม
ผูใ้ ช้บริ การ
(worksheets)
ใจของประชาชนผูใ้ ช้บริ การอย่าง
และแบบสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนผูใ้ ช้บริ การให้สถานเอกอัคร
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ปั ญหา

ข้อเสนอแนะ

วิธีดาํ เนินการ
ราชทูตและสถานกงสุ ลใหญ่ใช้เป็ นแบบ
และเป็ นแนวทาง
ปรับปรุ งการทํางานให้มีประสิ ทธิ ภาพ

วัตถุประสงค์ :
ปั ญหา
(1) ข้อจํากัดด้าน
งบประมาณในการ

เงิน
งาน
ข้อเสนอแนะ
วิธีดาํ เนินการ
(1) จัดทําคําของบประมาณให้สะท้อน (1) และ (2) กรมการกงสุ ลหารื อกับ
ยุทธศาสตร์ และการปฏิบตั ิงานจริ ง สํานักงบประมาณ
เพราะงานบริ การประชาชนในต่าง กระบวนการจัดสรรงบประมาณให้ลง

การจัดสรรงบประมาณ
(2) กฎระเบียบการคลัง (2) ขอ
ระยะเวลาดําเนินการให้เป็ นงบ
รายจ่ายประจํา โดยกําหนดกิจกรรม
(3) เงินช่วยเหลือคนไทย (3) ขอปรับปรุ งแก้ไขระเบียบการ

ในต่างประเทศ

ในต่างประเทศ
(4) นําเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
การกงสุ ลมาใช้จ่ายเป็ นงบดําเนินงาน
ของสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุ ล
ใหญ่

(3) (4) และ (5) กรมการกงสุ ลหารื อ
ในการดําเนินงานการกงสุ ลมาใช้เป็ น
งบดําเนินงานให้แก่สถานเอกอัครราชทูต
บริ การประชาชนมีปริ มาณมาก
ประเทศ
- ขอปรับปรุ งหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ทยใน ต่าง
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ปั ญหา

ข้อเสนอแนะ
(5)
ไทยในต่างประเทศ

วิธีดาํ เนินการ
ประเทศ โดยรับทราบและประมวล
รายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากสถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุ ลใหญ่
- ขอปรับปรุ งหลักเกณฑ์หรื อหาแนวทาง
ช่วยงานสถานเอกอัครราชทูตและสถาน
กงสุ ลใหญ่ โดยการเป็ นสายสื บและ

ยาเสพติด และขบวนการกระทําผิด
กฎหมายต่าง ๆ
(6) กรมการกงสุ ลร่ วมกับ
กําหนดระบบตรวจสอบการ
ใช้จ่ายเงิน และการประเมินผลความ
โปร่ งใสในการทํางานเป็ นการควบคุม
(6) กําหนดระบบตรวจสอบและ
ความเข้มงวดในการเบิกจ่ายเงินให้มี
โปร่ งใส

วัตถุประสงค์ :
ปั ญหา

คน

ะ

ข้อเสนอแนะ
วิธีดาํ เนินการ
(1)
(1) ปรับปรุ งการส่ งมอบงานและการ (1) กรมการกงสุ ลจัดทําแบบรายงานการ
บุคลากรและการส่ งผ่าน
รับส่ งมอบงานกงสุ ลและให้สถานเอก
อัครราชทูตและสถานกงสุ ลใหญ่ปฏิบตั ิ
ตามอย่าง เคร่ งครัดให้เป็ นแบบเดียวกัน
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ปั ญหา
ข้อเสนอแนะ
(2) การฝึ กอบรมและ (2)
พัฒนาองค์ความรู ้แก่
บุคลากรและการทํางาน สร้างจิตสํานึกการทํางานเป็ นทีม
เป็ นทีม

วิธีดาํ เนินการ
(2) กรมการกงสุ ลร่ วมกับสถานเอก
อัครราชทูตและสถานกงสุ ลใหญ่
จัดฝึ กอบรมให้ความรู ้ขา้ ราชการและ
รอบแม่นยําทันสถานการณ์ปรับปรุ งตัว
และการทํางานเป็ นระยะ ๆ และทํางาน
เป็ นทีม
(3) กระทรวงการต่างประเทศจัดฝึ ก

(3)ความพยายามอย่าง (3)
ปลูกฝังข้าราชการทุกระดับและ
บุคลากรในหน่วยงาน ลูกจ้างให้มีคุณธรรมจริ ยธรรมและมี
ความพอเพียงให้เป็ นวัฒนธรรมการ ทุกระดับ
สู งสุ ดลงมาจนถึง
ทํางานขององค์กร

ให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม
และมีความพอเพียง
(4) การให้ความสําคัญ (4)
และเอาใจใส่ บุคลากร ขวัญกําลังใจแก่บุคลากรทุกระดับ
ทุกระดับ

(4) กระทรวงการต่างประเทศแก้ปัญหา
ในเชิงบวก โดยดําเนิ นนโยบายยกย่อง
เชิดชูคนดี โดยการประกวดและ
มอบรางวั
แบ่งเป็ นหลายด้าน เช่น
1)
2) ความมีจิตรับใช้สาธารณะ
3) ความประหยัด
4) ความยุติธรรม
5) ความสามารถในการทํางาน
6) ความเป็ นผูน้ าํ
7) ความมีปฏิภาณไหวพริ บในการแก้ไข
เฉพาะหน้าและรางวัลดีเด่น คือการดํารง
ตนอย่างมีคุณธรรมแล
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ปั ญหา

ข้อเสนอแนะ

วิธีดาํ เนินการ

ชักจูงให้นิยมทําความดีให้เป็ นวัฒนธรรม
ขององค์กร
(5) การทําตนเป็ นแบบ (5) ผูบ้ ริ หารต้องเป็ นต้นแบบในการ (5) ผูบ้ ริ หารสู งสุ ด /ผูบ้ ริ หาร และ
อย่าง
สถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุ ลใหญ่

ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ปั ญ หาและเสนอแนะแนวทางการปรั บ ปรุ ง งานบริ ก ารประชาชนใน
เป็ นการแก้ไขด้วยการบริ หารจัดการโดยไม่
และ
อย่างไรก็ตาม ผูศ้ ึกษาเห็นว่า การปรับปรุ งการบริ หารจัดการ
อแก้ปัญหาโดยตรงของหน่ วยงาน
ตามความต้องการของผูใ้ ช้บริ การและสถานการณ์แวดล้อม
ประสิ ทธิ ภาพการทํางาน
ธรรมา
ภิบาล สร้างและปลูกฝัง
เป็ นคนดี มีคุณธรรม มีจริ ยธรรม
และมีความพอเพียง
และด้วยคุณลักษณะและองค์ประกอบของ “การบริ การ”
และเน้นคุณภาพ
เป็ นหัวใจสําคัญในการบริ การ
เพราะคนคื อ
หัวใจของการพัฒนา
ด้วย แนวคิดในก
ของกระทรวง
การต่ า งประเทศ
ในปั จ จุ บ ันไม่ ดี หรื อ ขาดจริ ย ธรรม แต่ ง านบริ ก าร
ประชาชน
จริ ยธรรมจึง
หน่ วยงานทุกคน ทุกระดับ
ใช้สาธารณะ
ดก็ตาม ต้องได้รับการยอมรับ ยกย่องสรรเสริ ญและยึดถื อ เป็ นแบบอย่าง
หน่วยงานควรต้องยึดเป็ นนโยบายหลักในการบริ หารจัดการหน่วยงาน โดยผูศ้ ึกษาเห็นว่า การน้อมนํา
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แนวคิ ด ปรั ชญาแห่ ง
ให้หน่วยงาน เป็ นการสร้างวัฒนธรรม
ส่ วน
การปรับทัศนคติและ
และต้องใช้เวลานาน

ในองค์กรมีคุณธรรม
จะทําให้หน่วยงานทุกภาค
และเป็ นแนวทางสําคัญ

าวรเท่ากับการปรับปรุ งและพัฒนาคนให้มี
คุณธรรมและจริ ยธรรม
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เอกสารประกอบการบรรยาย หลักสู ตรนักบริ หารการทูต (นบท.)
1
ประจําปี 2552 ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
“หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ”
โดย ดร.สุ เมธ ตันติเวชกุล
23 มิถุนายน 2552
------------------------------------------------------------------------------------------------------ เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ
-

แก้ ได้ โดยการดําเนินชี วติ อย่ างพอเพียง

- สถานการณ์ โลก-วิกฤต Hamburger

ปั ญหาวิกฤตการเงินโลกมาจากวิกฤตการเงินของสหรัฐอเมริ กา

วิกฤตการเงินของสหรัฐอเมริ กามาจากการใช้จ่ายเกินตัว



เศรษฐกิจประเทศอุตสาหกรรมสําคัญ ๆ อยูใ่ นภาวะหดตัว




เศรษฐกิจของประเทศสําคัญ ๆ เข้าสู่ ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ





ทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงมาก
ส่ งผลให้เศรษฐกิจโลกในปี 2551 ขยายตัวเพียงร้อยละ 2.8 เทียบกับร้อยละ 5.0
ในปี 2550



- การให้ ความสํ าคัญกับทุนในเศรษฐกิจกระแสหลัก ก่ อให้ เกิดผล
ประการแรก
ฐานการผลิต

า
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ร
(Maximize
Profit) ขององค์กรธุ รกิจในโลกปั จจุบนั
การดําเนิ นนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง มิได้ปฏิเสธความสําคัญของ “ทุน” แต่เป็ นการเสนอ
ให้พิจารณาความสําคัญของทรัพยากรต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล มีความสมดุล และต้อง

เสี ยหายตามไปด้วย
- วิกฤตการณ์ ทางวัฒนธรรม

“วิกฤตการณ์ทางวัฒนธรรม” ทําให้สถาบันต่าง ๆ ในสังคมเกิดความสับสนวุน่ วาย มี





เกิดวัฒนธรรมใ

บุคคลในสังคม
 ผลกระทบต่อวัฒนธรรมราชการไทย

 เกิดวิกฤตการณ์ต่อระบบการศึกษาของชาติ
 สร้างปั ญหาความยากจนและทําลายวัฒนธรรมในสังคมไทย
 ความสัมพันธ์ ความอบอุ่น และความเป็ นปึ กแผ่นของสมาชิกในครอบครัวและ
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เศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิ
จพอเพียง
ทางสายกลาง
พอประมาณ
มีภูมิค้มุ กัน

มีเหตุผล

(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

(

)

นําสู่

ชี วติ / เศรษฐกิจ / สั งคม /
สมดุล /

/

ง

- ลักษณะเด่ นของระบบเศรษฐกิจพอเพียง
1.
มุ่งเน้นกําไร หรื อกอบโกยด้วยความละโมบโลภมาก
2.
3. การยึดหลักการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยการสร้างความเจริ ญแบบค่อยเป็ นค่อยไป มีการใช้จ่ายแบบ
คุณค่าและมีขอบเขต
4. เศรษฐกิจพอเพียงสามารถใช้ได้กบั กิจกรรม หรื อธุ รกิจทุกประเภท และการดําเนินชี วติ ทุก
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5. ปรากฎชัดในสังคมชนบท ในการใช้ชีวติ แบบเรี ยบง่าย
6. ยึดหลักความสุ ขมวลรวมแห่งชาติ GHP และช่วยเหลือกันให้ทุกคนอยูร่ อดได้ (อยูด่ ีมีสุข) มุ่งเน้น
ให้ประชาชนมีความสุ ข ความพอใจในการดํารงชีวิต การกินอยูแ่ บบเรี ยบง่ายและรู ้ประมาณตน
- เศรษฐกิจพอเพียง ควรกําหนดความพอดี 5 ประการ
1. ความพอดีดา้ นจิตใจ

มองโลกอย่างสร้างสรรค์
ปรานีประนอม
นึกถึงผล
2. ความพอดีดา้ นสังคม
รู ้จกั สามัคคี
สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน
3.
รู ้จกั ใช้และจัดการอย่างฉลาดและรอบคอบ
–
รัก
4. ความพอดีดา้ นเทคโนโลยี
พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้านของเราเองก่อน
ก่อให้เกิดประโยชน์กบั คนหมู่มาก
5. ความพอดีดา้ นเศรษฐกิจ
มุ่งลดรายจ่าย
ยึดหลัก พออยู่ พอกิน พอใช้
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ลเกล้า ฯ ถวายรางวัล “ความสําเร็ จสู งสุ ดด้านการพัฒนามนุษย์” แด่
60 ปี และชูปรัชญาเศรฐกิจ
รอดจากทุนนิยมของโลกด้วย

“เศรษฐกิจพอเพียง”

และวัฒนธรรมได้

ภาคผนวก ค.

เอกสารประกอบการฝึ กอบรมหลักสู ตรนักบริ หารการทูต
ของสถาบันการต่ างประเทศเทวะวงศ์ วโรปการ
โดย นายจรั ญ ภักดีธนากุล
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เอกสารประกอบการฝึ กอบรม
หลักสู ตรนักบริหารการทูต (นบท.)
1 ประจําปี 2552
สถานบันการต่ างประเทศเทวะวงศ์ วโรปการ กระทรวงการต่ างประเทศ
“จริยธรรมสํ าหรับนักบริหาร”
โดย นายจรัญ ภักดีธนากุล
24 มิถุนายน 2552
- Why Ethics ?
ระบบทุนนิยม และเสรี นิยม จําเป็ นจะต้ องมีขอบเขต หากปล่อยให้ เสรี กนั
อย่างสุดโด่งก็
ของผู้ใหญ่ในสังคม โดยเฉพาะ “ผูบ้ ริ หาร”
- “... เจ้าคุณ

งราช
อท่าน หากทําให้
ธาได้ แล้ ว ไม่มีใครไปถอดเจ้ าคุณได้ ดอก แม้ พระ
เจ้ าอยูห่ วั ก็ถอดไม่ได้ เพราะพระองค์ทา่ นก็ทรงปรารถนาจะให้ ประชาชนอยู่
....”
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ

- อย่าหลงผิด คิดง่ายง่าย
ว่าใครใคร ก็เป็ นหัวหน้า
บังคับบัญชา บริ หาร ปกครอง

- ภาวะผู้นํา
1. สติ – ปั ญญา – ความรู้ – ความสามารถ
2.
– การให้ – การเสียสละ
3. รับผิด – แบ่งชอบ
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4. สมานอัตตา –
5.
- สถานะของนักบริ หาร
1. ผู้หลักผู้ใหญ่ในองค์กร
2. ผู้นํา ผู้รักษาคุณภาพมาตรฐานขององค์กร
3. ผู้สร้ าง ผู้พฒ
ั นา ผู้แก้ ปัญหาให้ องค์กร
4.
5. ผู้รับผิดชอบ พร้ อมถูกตรวจสอบ โปร่งใส ใจเป็ นธรรม
6. เป็ นผู้ทรงอํานาจ ผู้วินิจฉัยตัดสินใจ และใช้ ดลุ พินิจด้ วยวิจารณญาณ
- 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
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2. To answer Wisely
3. To consider Soberly
4. To decide Righteously

ไตร่ ตรองด้วยปั ญญา
เจรจาอย่างบัณฑิต

-

ถามว่

นใจ หายทุกข์ทน
ต้องเป็ นนัก บริ หาร ฝี มือเลิศ ไม่ฉอ้ ฉล

- คนใช้ดุลพินิจต้องระวัง
เพราะ “ดุลพินิจ” อยูป่ ระชิดติดกับ “อําเภอใจ”
“เมตตา” ประชิดอยูก่ บั “เสน่หา”
หลงคิดว่าเมตตา กลับพลาดท่า ถูกตัณหาพาไป
- การใช้ดุลพินิจ : ด้วยหลักคิด “ 4 ไม่”
1. ต้องไม่ผดิ ศีลธรรมจรรยา
2. ต้องไม่ผดิ กฎหมายและกติกาของสังคม
3.
4. และไม่วตั ถุนิยม สะสมประโยชน์เป็ น “โคตรโกง”
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-

1. เดินตามหลัก “ทศพิธราชธรรม”
2. มีสติปัญญาความรู ้ความสามารถเป็ นตัวนํา
3.
4.

- นักบริ หารในระบบประชาธิ ปไตย
1. เก่ง – ดี – มีสุข
นดับทุกข์ให้ประชาชน
1.1 ทรงความรู ้ ความสามารถ
1.2 ขยัน ประหยัด
1.3 อามิสสุ ข – นิรามิสสุ ข
2. ครองตน – ครองคน – ครองงาน –
2.1 ฉันทะ – วิริยะ – จิตตะ – วิมงั สา
2.2 ทาน – ปิ ยวาจา – อัตถจริ ยา – สมานัตตตา
2.3 สัจจะ – ทมะ – ขันติ – จาคะ
3. เข้าใจ – เข้าถึง – แล้วจึงพัฒนา
3.1
?
ใฝ่ ดี เพราะอยากใหญ่ อยากมี ?
3.2 เข้าถึงคนด้วยความเคารพ
เข้าถึงงานด้วยอิทธิ บาท 4
เข้าถึงสัจ
3.3
พัฒนาให้กา้ วหน้าด้วยความเสี ยสละ สติ และปั ญญา
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ประวัติผู้เขียน

นางสาวพรรณพิมล สุ วรรณพงศ์
เกิด

21 พฤศจิกายน 2500

ประวัติการศึกษาและฝึ กอบรม
1
ปริ ญญาโทรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาตรี รัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประวัติการรับราชการ
พ.ศ. 2523
3 กองคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
พ.ศ. 2526
เจ้าหน้
5 ฝ่ ายราชการในต่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ
พ.ศ. 2529
เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งบรัสเซลส์
พ.ศ. 2532
เลขานุการเอก ฝ่ ายราชการในต่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ
พ.ศ. 2535
7 ฝ่ ายราชการในต่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ
พ.ศ. 2537
7 กรมสนธิ สัญญาและกฎหมาย
พ.ศ. 2538 – 2541
ลาออกจากราชการ
พ.ศ. 2541
7 กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
พ.ศ. 2543
7 กองคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
พ.ศ. 2543
ผูอ้ าํ นวยการกองคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2550 –

