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ง

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
สถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง คือหนวยงานหนึ่งซึ่งเปนตัวแทนของประเทศไทยใน
ประเทศมาเลเซีย โดยมีเขตอาณาครอบคลุมรัฐปนัง รัฐเกดะห รัฐเปอรลิสและตอนเหนือของรัฐเประ
และมีพรมแดนติดตอกับประเทศไทยใน 3 จังหวัดภาคใต คือ จ.สตูล จ.สงขลา และ จ.ยะลา งาน
ดานกงสุลถือเปนงานสําคัญของสถานกงสุลใหญ ฯ ในการใหบริการแกคนไทยที่เขาไปพํานักและ
ทํางานอยูในเขตอาณาดังกลาวในเรื่องหนังสือเดินทาง นิติกรณ รวมทั้งการใหบริการแกคนตางชาติ
ที่ประสงคจะขอรับบริการดานการตรวจลงตรา เพื่อเดินทางเขาประเทศไทย การใหบริการขางตนจึง
เปนเสมือนหนาตางของกระทรวงการตางประเทศ ซึ่งจะมีบทบาทสําคัญในการสรางความรูสึกที่ดี
ตอภาพลักษณของประเทศไทยเปนอยางยิ่ง ดังนั้น การศึกษาหากลยุทธหรือแนวทางการปรับปรุง
งานดานกงสุลของสถานกงสุลใหญ ฯ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนสิ่งที่
ควรดําเนินการใหครอบคลุมเพื่อพัฒนางานกงสุลและชวยอํานวยความสะดวกใหแกคนไทยและคน
ตางชาติ ดวยความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตามแนวนโยบายการทูตเพื่อประชาชนและ
หลักในการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารของทางราชการและการเก็บ
ขอมูลจากการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ รวมทั้งขอมูลจากประสบการณของผูศึกษาเองที่ไดเคยปฏิบัติ
งานในสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร สถานกงสุลใหญ ณ เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุน มากอน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยไดนําเอาแนวคิดเชิง
ระบบ (System Approach) และกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ (Strategic Planning Process)
มาประยุกตใชในการศึกษาวิเคราะห เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงงาน ซึ่งจากผลการศึกษา
พบวา ปญหาสํา คัญ ๆ นอกเหนือจากเรื่องอาคารสถานที่ แลว ก็ เป นเรื่องของบุค ลากร วัส ดุ
อุปกรณ งบประมาณ และการบริหารจัดการภายในหนวยงาน ซึ่งผูเขียนไดใหขอสรุปรวมทั้งขอ
เสนอแนะในการพัฒนางานกงสุล เพื่อใหมีความสมดุลย สอดคลอง และสนับสนุนกัน ในมุมมอง
ทั้ง 4 ดาน คือ ดานการเรียนรู ดานการปรับปรุงกระบวนการภายใน ดานผูรับบริการ และดาน
งบประมาณ ซึ่งจะทําใหการพัฒนางานกงสุลของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามเปาหมายที่ตั้งไว

จ
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สถานกงสุลใหญเปนหนวยงานซึ่งถือไดวามีความสําคัญรองลงมาจากสถานเอกอัครราชทูต
เพราะเปนหนวยงานตัวแทนของประเทศไทยในตางประเทศ แตเนนหนักไปในงานดานกงสุล โดย
สถานกงสุ ล ใหญ จ ะมี ก ารประสานการทํ า งานในภาพรวมร ว มกั บ สถานเอกอั ค รราชทู ต และ
หนวยงานที่เกี่ยวของของไทยในประเทศที่ประจําการ ซึ่งสถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง ประเทศ
มาเลเซี ย ก็ เ ช นเดี ย วกั น จะมี ก ารประสานการทํ า งานร วมกั บ สถานเอกอั ค รราชทู ตไทย ณ กรุ ง
กัวลาลัมเปอร และสถานกงสุลใหญ ณ เมืองโกตาบารู อีกแหงหนึ่งดวย โดยแบงเขตอาณาในพื้นที่
ความรับผิดชอบซึ่งกันและกัน เพื่อใหครอบคลุมพื้นที่ของประเทศมาเลเซียทั้งหมด โดยเขตอาณา
ของสถานกงสุลใหญ ฯ ไดแก รัฐปนังและเขตอาณา ไดแก รัฐเกดะห รัฐเปอรลิส และตอนเหนือ
ของรัฐเประ (เขต Upper Perak เขต Selama เขต Krian เขต Larut - Matang) ซึ่งมีชายแดนติดตอ
กับจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย ดังนี้
รัฐเกดะห มีเขตแดนประชิดกับ จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา
รัฐเปอรลิส มีเขตแดนประชิดกับ จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล
รัฐเประ มีเขตแดนประชิดกับ จังหวัดยะลา
จากขอมูลของสํานัก งานตรวจคนเขาเมื องมาเลเซียระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31
ตุลาคม 2552 ระบุวามีจํานวนคนไทยในรัฐดังกลาว ดังนี้
รัฐปนัง
1,135 คน
รัฐเกดะห
2,484 คน
รัฐเปอรลิส
226 คน
รัฐเประ
695 คน
สถานกงสุลใหญ ฯ ในฐานะตัวแทนของประเทศไทย มีหนาที่รับผิดชอบในงานหลายดาน
ไดแก งานกงสุล งานการเมือง งานเศรษฐกิจ งานสารนิเทศ งานพิธีการทูต ฯ อยางไรก็ดี งานกงสุล
ถือได ว า เป นงานหลั ก ของสถานกงสุ ล ใหญ ฯ ที่มี ค วามสํ า คั ญเปนอย า งยิ่ ง เพราะเป นงานที่ ตอง

2
ใหบริการและเกี่ยวของกับทั้งคนไทยและคนตางชาติที่พํานักและทํางานอยูในประเทศมาเลเซีย โดย
มีงานหลัก ๆ แบงออกได ดังนี้
1.1.1 งานกงสุล เป นงานที่เกี่ ยวของกับ การใหบริ การแก คนไทยในตา งประเทศและ
ชาวตางชาติที่จะเดินทางเขามาในประเทศไทยโดยมีขอบเขตครอบคลุมงานดานตางๆที่ เกี่ยวของ
ดังนี้
(1) งานออกหนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทางใหแกคนสัญชาติไทย ไดแก
การออกหนังสือเดินทางเลมใหมใหแกคนไทยที่พํานักอยูในรัฐปนังและรัฐตาง ๆ ในเขตอาณาโดย
กระทรวงการตางประเทศใชระบบการทําหนังสือเดินทางแบบใหมเปนแบบอิเล็กทรอนิกสที่เรียกวา
E – Passport การแกไขขอมูลในหนังสือเดินทาง การออกเอกสารเดินทางกลับประเทศไทย
(Certificate of Identity - C. I.) ใหแกผูที่ทําหนังสือเดินทางสูญหาย เพื่อใชเดินทางกลับประเทศ
ไทย
(2) การตรวจลงตรา ชาวตางชาติที่ประสงคจะเดินทางเขาประเทศไทยตองไดรับ
การตรวจลงตราหนังสือเดินทางในประเภทตางๆ ตามวัตถุประสงคของแตละบุคคล อาทิ Transit
Visa Tourist Visa และ Non-Immigrant Visa โดยผูขอรับการตรวจลงตราตองเตรียมเอกสารเพื่อ
ประกอบการพิจารณา และจายคาธรรมเนียมตามที่กําหนด ขึ้นอยูกับประเภทของการตรวจลงตรา
และจํ านวนครั้ ง โดยมี ระเบี ย บที่ตองพิจารณาประกอบคํ าร อง ได แก สั ญชาติ ข องผูรอง บุ ค คล
ตองหาม และหลักฐานประกอบการตรวจลงตราตามที่ทางราชการกําหนดไวในแตละประเภท
สถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง เปนสํานักงานที่สามารถจัดเก็บรายไดแผนดิน
จากการตรวจลงตราโดยเฉลี่ ยปละ 30 - 35 ลานบาท ในชวงระยะเวลากวา 10 ป ที่ผานมาปกติ
จะมีชาวตางชาติมาขอรับการตรวจลงตราวันละประมาณวันละ 130-150 คน (ในชวงเทศกาลหรือ
วันหยุดยาว ประมาณวันละ 250 คน และเพื่อเปนการสนองตอบนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวของ
รัฐบาล สถานกงสุลใหญ ฯ จึงไดปรับปรุงระยะเวลาการตรวจลงตราใหมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น
ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 โดยไดใหการตรวจลงตราประเภททองเที่ยวและเดินทางผานภายใน
วันเดียว คือ ยื่นเชา-ไดบาย ซึ่งเทาที่ไดดําเนินการมาตลอดระยะเวลา 1 ป ปรากฏวา แมวาจะทําให
เจาหนาที่มีปริมาณงานมากขึ้น แตก็ยังสามารถดําเนินการไดตามกําหนด และผูใชบริการก็มีความ
พึงพอใจเปนอันมาก
(3) งานสัญชาติและนิติกรณ เชน ก ารรับรองการเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล
ตามสามี หนังสือมอบอํานาจ หนังสือรับรองความเปนโสด หนังสือรับรองอื่น ๆ การจดทะเบียน
ครอบครัวตาง ๆ ไดแก สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนหยา รวมถึงการขอสละสัญชาติ
ไทย
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(4) การคุมครองและดูแลคนไทยในปนัง รวมถึงการรักษาผลประโยชนของคนไทย
และการใหความชวยเหลือคนไทยและนิติบุคคลสัญชาติไทย อาทิ การดูแลนักเรียนไทย การ
ชวยเหลือคนไทยที่ตกทุกขไดยาก การชวยเหลือหญิงไทยที่ถูกหลอกลวงมาทํางาน การชวยเหลือ
ลูกเรือประมงไทย การดูแลนักโทษไทย การดูแลคนไทยใหไดรับความเปนธรรมในการพิจารณาคดี
ของศาลมาเลเซียและการชวยเหลือแรงงานไทย
- กรณี นั ก ท อ งเที่ ย วชาวไทย ที่ เ ดิ น ทางเข า มาเที่ ย วในรั ฐ ป นัง และถู ก ขโมย
ทรัพยสินและหนังสือเดินทางสูญหาย เนื่องจากการฉกชิงวิ่งราวทรัพยสินในรัฐปนังมีอยูบอยครั้ง
โดยเฉพาะตามจุดทองเที่ยวซึ่งนักทองเที่ยวเหลานั้นมักจะเพลิดเพลินกับทัศนียภาพและมิไดทัน
ระวังตัว ทั้ง ๆ ที่มีโรงแรมหลายแหงในปนังไดติดปายเตือนนักทองเที่ยวไวแลว นอกจากนั้นสถาน
กงสุลใหญ ฯ ก็จะแจงเตือนคณะตางๆ ที่มาเยือนใหรับทราบขอมูลเหลานี้ดวยทุกครั้ง อยางไรก็ดี
เมื่อเกิดเหตุการณขึ้น เจาหนาที่จะอํานวยความสะดวกในการดําเนินการชวยเหลือและออกเอกสาร
เพื่อเดินทางกลับประเทศไทยตอไป
- กรณี ค นไทยถู ก จั บ เจ า หน า ที่ ส ถานกงสุ ล ใหญ ฯ จะเข า ไปดู แลและให ก าร
ชวยเหลือเพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกคนไทยเหลานั้น ซึ่งมีหลายกรณีที่คนไทยหลงเขาไปอยูใน
เหตุการณแตมิไดเปนผูกระทําผิด ซึ่งสถานกงสุลใหญ ฯ ตองพยายามเจรจากับทางการตํา รวจ
มาเลเซียเพื่อขอใหปลอยตัวคนไทยกอนที่จะถูกนําตัวขึ้นศาล
- นั ก โทษไทย คนไทยที่ ถู ก จั บ เนื่ องจากการทํ า ความผิ ดในประเทศมาเลเซี ย
โดยเฉพาะในรัฐปนังและเขตอาณา โดยมีสาเหตุมาจากความผิดประเภทตางๆ ไดแก ลักลอบเขา
เมือง อยูเกินกําหนด ทํางานโดยไมมีใบอนุญาต ยาเสพติด และลักลอบนําสินคาตองหามเขา
ประเทศมาเลเซียและออกนอกประเทศมาเลเซีย ขณะนี้มีจํานวนนักโทษไทย (ณ วันที่ 20 มกราคม
2553) ซึ่งถูกคุมขังอยูในเรือนจํา รัฐและสถานกักขังของหนวยงานตรวจคนเขาเมืองทั้งในรัฐปนัง
และเขตอาณารวม 8 แหง เปนจํานวน 148 คน ซึ่งเจาหนาที่ฝายกงสุลจะเขาเยี่ยมนักโทษเปนระยะๆ
และใหความชวยเหลือแกนักโทษไทยตามที่ไดรับการรองขอ อาทิ การเขารวมรับฟงการตัดสินและ
พิจารณาคดีของศาล การติดตอญาติ และการขอพระราชทานอภัยโทษ เปนตน ทั้งนี้ เจาหนาที่จะ
เขาเยี่ยมนักโทษโดยหมุนเวียนไปตามเรือนจําและสถานกักกันตางๆ ซึ่งมีอยูทั้งหมด 8 แหง ไดแก
รัฐปนัง - เรือนจําเมืองปนัง เรือนจําเขตเซอรเบอรรังไพร สถานกักกันจูรู
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รัฐเกดะห - เรือนจําเมืองอลอสตาร เรือนจําสุไหงเปอรตานี เรื อนจําปอเกาะ
เสนา และสถานกักกันเบอรลันติก
รัฐเประ - เรือนจําเมืองไทปง (ในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญฯ)
รัฐเปอรลิส - อยูระหวางการสรางเรือนจํา จึงใหสงนักโทษมารวมไวที่รัฐเกดะห
สถานกงสุลใหญ ฯ ไดพยายามปรับปรุงการทํา งานในดานการดูแลคนไทยใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาทิ การเดินทางไปเยี่ยมนักโทษไทยในเรือนจําของรัฐตาง ๆ ที่อยูในเขต
อาณาเดือนละครั้ง รวมทั้งการติดตอประสานกับทางการตํารวจมาเลเซียในการช วยเหลือหญิงไทย
ซึ่ ง เจ า หน า ที่ จํ า เป น ต อ งให ลู ก จ า งชั่ ว คราวช ว ยติ ด ต อ ประสานและเป น ล า มให ด ว ย เนื่ อ งจาก
เจาหนาที่ของมาเลเซียจะใชภาษาบาฮาซาเปนหลัก ซึ่งการเดินทางออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่
ของลูกจางจะมีผลกระทบกับการใหบริการดานหนังสือเดินทางและการตรวจลงตราดวย
(5) กงสุลสัญจร ในรัฐปนังและเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ ฯ มีคนไทยพํานัก
อยูประมาณ 4,540 คน ดังนั้น ในป 2551 และ ป 2552 สถานกงสุลใหญ ฯ จึงไดจัดโครงการกงสุล
สัญจรไปใหบริการแกคนไทยในเขตอาณาที่เมืองอะลอสตาร รัฐเกดะห เปนประจําทุกเดือน เพื่อเปน
การอํานวยความสะดวกแกคนไทยในรัฐเกดะหและเขตใกลเคียง เนื่องจากรัฐเกดะหเปนรัฐใหญและ
มีมหาวิทยาลัยหลายแหงที่รับนักศึกษาไทยเขาศึกษาอยูเปนจํานวนมาก อาทิ มหาวิทยาลัย Universiti
Utara Malaysia (UUM) ซึ่งมีนักศึกษาไทยอยูประมาณ 300 คน มหาวิทยาลัย Insaniyah มีนักศึกษา
ไทยอยูประมาณ 140 คน นอกจากนั้นยังมีแรงงานไทยที่เดินทางออกไปทํางานทางดานการเกษตร
ในรัฐเกดะหอีกจํานวนหนึ่ง
(6) งานเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร เปนหนาที่ และความรับผิดชอบประการหนึ่ง
ของสถานกงสุลใหญ ฯ ซึ่งไดรับมอบหมายใหเปนผูดําเนินการจัดการเลือกตั้ง ในตางประเทศเมื่อ มี
การเลือกตั้งในประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อใหคนไทยในรัฐปนังและเขตอาณาสามารถมาใชสิทธิในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาได โดยประสานกับ “ศูนยประสานงานการ
เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร” ที่กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ
การให บ ริ ก ารงานกงสุ ล ถื อ เป น ด า นหน า และเป น ภาพลั ก ษณ สํ า คั ญ ของประเทศด ว ย
ผูรับบริการทุกคนตองการความสะดวกรวดเร็ว ในขณะที่ทางราชการก็มี แนวทางและกฎระเบียบที่ผู
ปฏิบัติตองยึดถือ
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในงานกงสุ ล ดั ง กล า วข า งต น นั้ น นอกจากจะปรั บ ปรุ ง เรื่ อ งการ
ใหบริการแลว ยังมีอีกหลายดานที่เกี่ยวของและจําเปนตองไดรั บการแกไขปรับปรุงเพื่อใหสอดรับ
กับการพัฒนางานกงสุลโดยรวมของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง ไดแก ปญหาในดานการบริหาร
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จัดการ สถานที่ทําการเกาทรุดโทรมไมสามารถรองรับผูมาใชบริการไดอยางเพียงพอ บุคลากรไม
เพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นและมีคาตอบแทนต่ํา การจัดเก็บเอกสารที่ไมเปนระบบ วัสดุ
อุปกรณที่ตองจัดหาเพิ่มเติม รวมทั้งการจัดทําเว็บไซทเพื่อใหเกิดความรวดเร็วและทันตอเหตุการณ
ในการสื่อสารและประชาสั มพันธ ซึ่งล วนแตเป นปญหาที่ ทําใหเป นอุป สรรคตอการใหบ ริการ
ทั้งสิ้น
ฉะนั้น จึงเปนที่มาของการทําการศึกษาวิจัย เพื่อที่จะหาแนวทางการปรับปรุง การบริหาร
จัดการงานกงสุล ของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง ใหมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิง
ภารกิจของรัฐ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาและรวบรวมขอมูลของปญหาอุปสรรคในงานดา นกงสุล รวมทั้ งปจจั ย
แวดล อ มที่ เ กี่ ย วข อ ง ให ส ามารถแก ไ ขป ญ หาดั ง กล า วและตอบสนองต อ ความพึ ง พอใจของ
ผูใชบริการอยางครบถวน
1.2.2 เพื่อเปนแนวทางปรับปรุงยุทธศาสตรในงานดานกงสุลของสถานกงสุลใหญ ณ เมือง
ป นั ง ประเทศมาเลเซี ย ให ส ามารถสนองตอบต อภารกิ จ และหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ดชอบได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.3 ขอบเขตการศึกษา
เปนการศึกษาโดยมีขอบเขตการศึกษาเฉพาะงานกงสุล ในสถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง
ประเทศมาเลเซีย จนถึงชวงกลางป 2553 ซึ่งอยูในหนาที่ควบคุมและรับผิดชอบ โดยจะศึกษาใน
ดานสถานที่ บุคลากร อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช การบริหารจัดการ งบประมาณ รวมทั้งการจัดทํา
เว็บไซทเพื่อการประชาสัมพันธ
1.3.1 ระเบียบวิธีการศึกษา การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาและวิเคราะหขอมูล
โดยการรวบรวมจากเอกสารการปฏิบัติงานจริง การสัมภาษณความคิดเห็นจากผู ที่เกี่ยวของ
(1) ผูรับบริการและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา การสัมภาษณความคิดเห็นจาก
ผูปฏิบัติงานจริง และจากการปฏิบัติงานในสวนที่รับผิดชอบดวยตนเอง
(2) การเก็บรวบรวมขอมูล เปนการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณทั้งเปนทางการและไม
เปนทางการ และการรวบรวมเอกสารและการสังเกตแบบมีสวนรวมดวยตนเอง โดยมีประสบการณ
ทํางานในสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญของไทยในตางประเทศรวม 3 แหง ไดแก
สิงคโปร โอซากา และปนัง
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(3) วิธีวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะหเนื้อหาแลวจึงสรุปขอมูลเพื่อการกําหนดเปน
แนวทางการพัฒนางานกงสุลตอไป
1.3.2 แนวคิ ด ทฤษฏี และงานวิ จัย ที่ เกี่ย วข อง ใชท ฤษฎี ก ารศึก ษาสภาวะแวดล อมของ
หนวยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อกําหนดเปนแนวทางการพัฒนาปรับปรุงงานดานกงสุล ของ
สถานกงสุลใหญ ฯ โดยใชแนวคิดเชิงระบบเขามาชวยในการวิเคราะหปญหา
1.3.3 แนวทางการวิเคราะหขอมูล เปนการศึกษาวิเคราะหขอมูลในเชิงพรรณาเพื่อกําหนด
แนวทางในการวางแผนเชิงกลยุทธ
1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษา
1.4.1 เพื่อรับทราบปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาและปรับปรุงงานกงสุลซึ่งถือเปนงาน
หลักของสถานกงสุลใหญ ฯ โดยการนําเสนอขอมูลและขอเท็จจริงเกี่ยวกับงานดานกงสุล
1.4.2 เพื่อใชกําหนดกลยุทธในการเพิ่มประสิทธิภาพงานกงสุลทั้งในดานการบริการและการ
บริหารจัดการภายในหนวยงาน
1.4.3 เพื่อนําไปประยุกตใชเปนแนวทางสําหรับหนวยงานอื่นที่มีรูปแบบที่คลายคลึงกั น
ตอไป

บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการศึกษา
งานกงสุล เปนงานที่เกี่ยวของกับการบริการประชาชนโดยตรง ซึ่งเปนหนาที่และพันธกิจของสถาน
กงสุลใหญ ณ เมืองปนัง โดยมีแนวนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวของ ดังนี้
2.1 นโยบายของกระทรวงการตางประเทศ
เพื่อการดํารงไวซึ่งการเปนหนวยงานหลักในการใหความชวยเหลือคนไทยตกทุกขไดยาก
ในตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ เสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนไทยทั้งในและนอกประเทศ
และกระจายงานดานกงสุลไปทุกภูมิภาคดวยนวัตกรรม เพื่อสรางความพึงพอใจใหแกประชาชน
ตามนโยบาย “การทูตเพื่อประชาชน”
2.2 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎีกาดังกลาวมีมาตราที่เกี่ยวของ ดังนี้
หมวดที่ 1 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
มาตรา 6 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแก การบริหารราชการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ดังตอไปนี้
(1) เกิดประโยชนสุขของประชาชน
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
(4) ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ
(6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ
(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ
มาตรา 8 การบริหารราชการใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชนตองอยูในแนวทางที่ถือวา
ประชาชนเปนศูนยกลางในการไดรับบริการจากรัฐ และจะตองมีแนวทางการบริหารราชการตาม
หมวดที่ 2 ซึ่งกําหนดแนวทางการบริหารราชการ ดังตอไปนี้
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(1) การกําหนดภารกิจแตละเรื่องของรัฐและสวนราชการมีหนาที่ตองกําหนดใหอยูใน
กรอบที่มีวัตถุประสงค เพื่อใหบรรลุเปาหมายใหเกิดประโยชนสูงสุดของประเทศ ความสงบและ
ความปลอดภัยของสังคมสวนรวมและความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชนโดยทั่วไป และ
สอดคลองกับแนวนโยบายแหงรัฐและนโยบายคณะรัฐมนตรี
(2) ตองจัดวางระบบการปฏิบัติราชการเปนไปโดยมีความซื่อสัตยสุจริต สามารถตรวจ
สอบไดและมุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในภาพรวม
(3) กอนเริ่มดําเนินการภารกิจใด ตองมีการศึกษาวิเคราะหผลดีผลเสียใหครบถวนทุก
ดาน มีการวางกลไกการทํางานชัดเจนทุกขั้นตอนและโปรง ใส ในกรณีที่มีผลกระทบตอประชาชน
ตองมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนหรื อมีการชี้แจงทําความเขาใจกับประชาชนใหไดทราบ
ถึงผลประโยชนที่สวนรวมจะไดรับจากภารกิจนั้น
(4) เมื่ออยูในระหวางการดําเนินการตามภารกิจใด ตองรับฟงความคิดเห็นและสํารวจ
ความพึงพอใจของสังคมโดยรวม เพื่อปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมอยูเสมอ
(5) ในกรณีที่พบปญหาอุปสรรคตองจัดใหมีการแกไขปญหานั้นโดยเร็ว และถาเปน
ปญหาจากสวนราชการอื่น ตองแจงใหสวนราชการที่เกี่ยวของแกไขปรับปรุงโดยเร็ว
2.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย
การพัฒนาระบบราชการไทยเพื่อนําไปสูการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมนั้น ดร. ทศพร
ศิริสัมพันธ เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการไทย หรือ ก.พ.ร. ไดกลาวถึง
ยุทธศาสตรในการพัฒนาระบบราชการไทยในชวงระยะป พ.ศ.2551 -2555 โดยแบงเปน 4 ประเด็น
หลัก คือ
2.3.1 ยกระดับการใหบริการและการทํางานเพื่อตอบสนองความคาดหวังและความตองการ
ของประชาชนที่มีความสลับซับซอน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
2.3.2 ปรับรูปแบบการทํางานใหมีลักษณะเชิงบูรณาการ เกิดการแสวงหาความรวมมือและ
สรางเครือขายกับฝายตาง ๆ รวมทั้งเปดใหประชาชนเขามามีสวนรวม
2.3.3 มุงสูการเปนองคกรที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพรอมและความสามารถใน
การเรียนรู คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลง และปรับตัวไดอยางเหมาะสมตอสถานการณตาง ๆ
2.3.4 สรางระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดี เกิดความโปรงใส มั่นใจ และสามารถตรวจสอบ
ได รวมทั้งทําใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางมีจิตสํานึกความรับผิดชอบตอตนเอง ตอประชาชน และ
ตอสังคมโดยรวม
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2.4 หลักการบริหารดวย 4 M
หลักการบริหารตองพิจารณาองคประกอบที่จําเปน 4 ประการ ไดแก
Man
= การบริหารกําลังคน จะใชคนอยางไรใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิ
ผลกับงานใหมากที่สุด
Money
= การบริหารเงิน จะจัดสรรเงินอยางไรใหใชจายตนทุนนอยที่สุด และให
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
Materials = การบริหารวัสดุในการดําเนินงาน จะทําอยางไรใหสิ้นเปลืองนอยที่สุด
หรือเกิดประโยชนสูงสุด
Management = การจัดการ คือกระบวนการจัดการบริหารควบคุมเพื่อใหงานทั้งหมดเปน
ไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยางเต็มที่
2.5 แนวคิดเชิงระบบ (System Approach)
เปนแนวคิดแบบ Modern System ซึ่งนํามาประยุกตใชกับการวิเคราะหปญหาซึ่งจะทําให
เห็นปญหาที่เกิดขึ้นในระบบไดชัดเจนขึ้น องคประกอบของระบบมีอยู 4 สวน ไดแก
-สวนนําเขา (input) คือปจจัยหรือขอมูลที่ปอนเขาสูระบบเพื่อใหระบบทํางานไดตามปกติ
แลวกอใหเกิดกระบวนการขึ้น
-สวนกระบวนการ (process) คือการนําเอาปจจัยหรือขอมูลขางตนไปดําเนินการ เพื่อให
เกิดผลผลิต
-สวนผลผลิต (output) คือผลที่เกิดขึ้นหลังจากกระบวนการสิ้นสุดลง
-สวนปอนกลับ (feedback) คือการนําเอาผลผลิตที่ประเมินมาพิจารณาถึงขอบกพรองเพื่อ
จะไดทําการปรับปรุงแกไข
การวิเคราะหขอมูลยอนกลับ (Analysis of Feedback) เมื่อขั้นตอนของการประเมินผล
เสร็จสิ้นลงแลวก็จะทําใหทราบไดวา ผลที่เกิดขึ้นนั้นเปนไปตามวัตถุประสงคตั้งไวมากนอยเพียงใด
ถาผลที่เกิดขึ้นนั้นไมเปนไปตามวัตถุประสงคก็ตองทําการวิเคราะหผลหรือยอนกลับมาพิจารณาวา
ในการดําเนินงานตั้งแตตนนั้นมีขอบกพรองอะไรบางในระบบ หรือมีปญหาประการใดบาง ทั้งนี้
เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ในการศึกษาครั้งนี้ จะไดนําหลักการดังกลาวมาใชวิเคราะห เพื่อแสดงใหเห็นถึงปญหาที่
เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานที่เปนอยูในปจจุบันรวมทั้งผลที่เกิดจากการการดําเนินงานนั้นซึ่งเปนปญหา
หรืออุปสรรคในงานกงสุลและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสถานกงสุลใหญ ฯ
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2.6 การวางแผนเชิงกลยุทธ ( Strategic Planning )
เปนหลักการที่จะนํามาใชในการปรับปรุงองคกรหรือหนวยงานใหสามารถเพิ่มศักยภาพใน
งานกงสุล โดยการศึกษาจากสภาวะแวดลอมที่เกี่ยวของของหนวยงานเพื่อที่จะนํามาศึกษาวิเคราะห
ในการวางแผนการปรับปรุงและประยุกตใชเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนางานดานกงสุลโดยเริ่มตน
จากการทําความเขาใจในองคกรดวยการศึกษาสภาวะแวดลอมภายใน เพื่อหาจุดออนและจุดแข็งของ
หนวยงาน และการศึกษาสภาวะแวดลอมภายนอก คือ โอกาสที่เอื้ออํานวยและอุปสรรคที่ขัดขวาง
เพื่อนํามาวิเคราะหใหทราบวาหนวยงานของเรายืนอยู ณ จุดใดในขณะนี้ แลวจึงจะสามารถกําหนด
เปนแนวทางที่จะนําพาใหองคกรหรือหนวยงานของเราพัฒนาปรับปรุงการทํางานตอไป ณ จุดที่เรา
ตองการไดอยางถูกตองเหมาะสมและสามารถเปนจริงได เพื่อที่จะกําหนดเปาหมายและกลยุทธใน
การปรับปรุงการทํางานดังกลาวใหตอบสนองและสอดคลองกับความประสงคและสภาวะกาลได
อยางแทจริง
2.6.1 กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ (Strategic Planning Process) แบงเปน 4 ขั้นตอน
ไดแก
(1) การวิเคราะหสภาวะแวดลอม(Environment Analysis) และการกําหนดทิศทาง
ขององคกร (Establishing Organization Direction) การวิเคราะหสภาวะแวดลอมเปนขั้นตอนที่จะ
ตองทําการศึกษาภายใตเงื่อนไขดานเวลาและทรัพยากรที่มี อยู เพื่อประเมินสภาพแวดลอมภายใน
และภายนอก รวบรวม ตีความ แลวสรุปขอมูลที่จะใชในการวางแผน ภายใตสถานการณที่เกี่ยวของ
ในการกําหนดสวน ประกอบซึ่งมีอิทธิพลตอการทํา งานในองคกร มีการตรวจสอบภารกิจ (Mission)
และเปาหมาย (Goals) เพื่อกําหนดทิศทางตอไป
(2) การกําหนดกลยุทธขององคกร (Strategic Formulating) การกําหนดกลยุทธ
ขององคกรเพื่อจะนําไปใชใ นการดําเนิ นการพัฒนาปรับปรุงองคกรต อไปซึ่ งจะเปนขั้นตอนที่ มี
ความสําคัญมาก การกําหนดกลยุทธจะตองคํานึงถึงในทุกระดับ ตองพิจารณาใหสอดคลองกับ
ภารกิจขององคกรและผลลัพธจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมดวย
(3) การปฏิบัติตามกลยุทธ (Strategic Implementation) การปฏิบัติตามกลยุทธหรือ
เรียกอีกอยางไดวา การนํากลยุทธไปสูก ารปฎิบัติ เปนการนํากลยุทธที่ไดสรางขึ้นนั้นมาดําเนินการ
ใหเปนจริงโดยจะตองมีการวางแผน การจัดองคกร การนําและการควบคุม เพื่อใหการปฏิบัติงาน
สามารถบรรลุเปาหมายตามกลยุทธที่วางไว ผูบริหารจะตองสรางการประสานงานภายใต กลยุทธนี้
(4) การควบคุมกลยุทธ (Strategic Control) ผูบริหารใชการควบคุมกลยุทธเพื่อติด
ตามความกาวหนาของกลยุทธ การประเมินสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงหรือปญหาในอนาคต ซึ่ง
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เกี่ยวของกับการบรรลุเปาหมายและมีการปรับปรุงที่จําเปนรวมทั้งกําหนดขอบเขตที่จะติดตามความ
กาวหนาและพัฒนาวิธีการวัดผลดวย
อยางไรก็ดีในเอกสารฉบับนี้จะกลาวถึงเฉพาะขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 คือการวิเคราะห
สภาวะแวดลอมและกําหนดทิศทางขององคกรและการกําหนดกลยุทธ เพื่อใชเปนแนวทางการปรับ
ปรุงงานกงสุลของสถานกงสุลใหญ ฯ เทานั้น
กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธที่ใชในการศึกษาครั้งนี้จะดําเนินการเพียง 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะหสภาวะแวดลอม และกําหนดทิศทางขององคกร
- การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายใน (Internal Environment) เปนการสํารวจทรัพยากร
ภายใน และความสามารถขององคกรหรือหนวยงาน เพื่อหาจุดแข็งและจุดออนขององคกรจาก
ปจจัยภายใน โดยจุดแข็ง (Organizational Strengths -S) ขององคกรถูกจะใชเปนกลยุทธเพื่อให
บรรลุเปาหมายหรือคงไว สวนจุดออน (Organizational Weaknesses -W) ขององคกรจะเปนสวนที่
หนวยงานตองแกไข ปรับปรุง หรืออาจตองงดเวนหากไมสามารถแกไขได สําหรับแหลงขอมูลอาจ
ไดจากระบบฐานขอมูล Management Information System – MIS ขององคกรเอง ซึ่งครอบคลุม
หนาที่การงาน เชน การเงิน บุคลากร การปฏิบั ติการ แหลงขอมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ตลอดจนการสํารวจ
การทํางานในอดีตขององคกรเพื่อใหเกิดความเขาใจสถานการณปจจุบัน และผลลัพธจากกลยุทธที่
ผานมาแลวดวยวาไดผลหรือไม
- การวิเคราะหสภาวะแวดล อมภายนอก (External Environment ) เปนการคนหาโอกาส
และอุ ป สรรคจากการปฏิ บั ติ ง านขององค ก ร อั น เป น ผลมาจากป จ จั ย ภายนอก โดยโอกาส
(Environmental Opportunities - O) ที่เกี่ยวของกับองคกรจะเปนสถานการณที่มีศักยภาพ เปนขอ
ไดเปรียบ ซึ่งชวยใหองคกร บรรลุเปาหมาย สวนอุปสรรค (Environmental Threats - T) ที่เกี่ยวของ
กับองคกรจะเปนปญหาหรือวิกฤติที่จะบั่นทอนไมใหองคกรบรรลุเปาหมายโดยสะดวก โดยการ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมภายนอก จึงเปนสิ่งสําคัญสําหรับผูบริหารที่จะใหความสําคัญ
ในการวิเคราะหโอกาสและอุปสรรค เพื่อใชในการวางแผนปรับปรุงองคกรในอนาคต เนื่องจาก
สภาวะแวดลอมภายนอกนั้นแกไขเปลี่ยนแปลงไดยากกวาสภาวะแวดลอมภายในซึ่งเปนตัวของ
หนวยงานเอง
เมื่อไดศึกษาสภาวะแวดลอมทั้งภายในและภายนอกแลวจึงจะนําเขาสูกระบวนการวิเคราะห
สภาวะแวดลอมในภาพรวม (SWOT Analysis) แลวจึงนํามากําหนดเปาหมายทิศทางขององคกร
เพื่อ ใชเปนหลักในการกําหนดกลยุทธแนวทางการปรับปรุงการทํางานในขั้นตอนตอไป
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ขั้นตอนที่ 2 การกําหนดกลยุทธขององคกร (Strategic Formulating)
การกําหนดกลยุทธหรือแนวทางการปรับปรุงวิธีการทํางานขององคกรนั้นจะตองสอดคลอง
กับเปาหมายทิศทางขององคกรตามที่ไดกําหนดไว ซึ่งในระบบการบริการจัดการโดยมุงผลงานนั้น
จะตองครอบคลุมการดําเนินการที่มุงเนน ความสมดุลยในการเติบโตขององคกร เพื่อใหการปฏิบัติ
งานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเชื่อมโยงสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยแบงการดําเนินการที่จะตอง
ใหความสําคัญออกเปนมุมมองจาก 4 ดาน คือ
1. ดานการเรียนรู ของบุคลากรในหนวยงาน เชน การฝกอบรมใหความรูเพิ่มเติม การสราง
ฐานขอมูลกลางเพื่อการเรียนรูและนําไปใชงาน การสรางวัฒนธรรมองคกร การสรางความภักดีตอ
องคกร การจัดทําระบบประเมินผล เปนตน
2. ดานปรับปรุงกระบวนการภายใน เชน การลดขั้นตอนและระยะเวลา สรางระบบ one
stop service สรางการทํางานเปนทีม การทํางานทดแทนกันได การทํางานเชิงรุก การลดคาใช จาย
และลดการใชทรัพยากรของหนวยงาน การกํากับดูแล การสรางสิ่งแวดลอมในการทํางานที่ดี การใช
เทคโนโลยีชวยในการทํางาน เปนตน
3. ดานลูกคาหรือผูรับบริการ เชน ความพึงพอใจของหนวยงานตนสังกัดและผูรับบริการ
ลดขอรองเรียน การกลับมาใชบริการของผูรับบริการกลุมเดิม การเพิ่มผูรับบริการกลุมใหม เปนตน
4. ดานการเงินหรืองบประมาณ เชน ความพอเพียงดานงบประมาณ การเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เปนตน แนวทางดังกลาวตางจากการที่จะเนนการปรับปรุงเฉพาะดานใดดานหนึ่ง
เพียงอยางเดียว เชน การเนนที่กระบวนการภายในหรือใหความสนใจเฉพาะเรื่องงบประมาณ หวัง
แตผลกําไร ซึ่งจะทําใหองคกรขาดความสมดุลยเกิดการทํางานในลักษณะที่เรียกวา “หัวโตขาลีบ”
อันอาจเกิดผลเสียหรือความไมพรอมของหนวยงานได

บทที่ 3
ผลการศึกษา
จากการศึกษาในบทที่แลวพบวา ปญหาและอุปสรรคที่มีผลกระทบตองานกงสุลมีอยูหลาย
ประการซึ่งตองนํามาวิเคราะหตอไป ซึ่งการใชหลักการแนวความคิดเชิงระบบ (System Approach)
เพื่อศึกษาใหเขาใจถึงปญหาจากตัวปจจัยตาง ๆ ซึ่งจะทําใหการหาแนวทางแกไขเปนไปอยางถูกตอง
โดยจะไดพิจารณาเปนขอ ๆ ดังตอไปนี้
3.1 ผลการศึกษาจากแนวความคิดเชิงระบบ (System Approach)
3.1.1 อาคารสถานที่
เนื่องจากสถานที่ทําการของสถานกงสุลใหญ ฯ ปลูกสรางอยูในที่ดินของรัฐบาลไทย
ที่ไดซื้อไวและไดกอสรางมาตั้งแตป 2506 ซึ่งเปนระยะเวลาถึง 46 ปแลว โครงสรางของอาคารและ
การออกแบบอาคารซึ่งทําใหมีเนื้อที่จํากัดทั้งภายในและภายนอก จึงทําใหไมสามารถจะขยายหรือ
ตอเติมอาคารดังกลาวได อีกทั้งขณะนี้ยังไมสามารถรองรับงานกงสุล ในดานการตรวจลงตราและ
การทําหนังสือเดินทางไทยไดเพียงพอ นอกจากนั้นอาคารปจจุบัน ยังทําใหผูที่มาติดตอไมไดรับ
ความสะดวกและทําให เกิดความรูสึกที่ไมดีตอภาพลักษณของประเทศไทยในสายตาของคนไทย
และคนตางชาติที่มารับบริการ
ป จจุ บั นอาคารที่ ทํ า การของสถานกงสุ ล ใหญ ฯ เป น อาคาร 2 ชั้ น มี พื้ นที่ ใ ช ส อย
ประมาณ 183.34 ตารางเมตร ใชงานมานานเกือบ 50 ปแลว มีขนาดเล็กมากไมเพียงพอกับการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ และไมมีพื้นที่ใชสอยเพียงพอที่จะรองรับการใชงานในปจจุบัน อาทิ หอง
ประชุมและหองรับรอง ที่ตองไปใชหองอาหารและหองรั บแขกที่บานพัก กงสุลใหญ ซึ่งอยูที่อีก
อาคารหนึ่ ง แทนในการจั ด การประชุ ม และรั บ รองแขกในแต ล ะครั้ ง นอกจากนั้ น ยั ง ไม มี พื้ น ที่
ปฏิบัติงานที่เปนสัดสวนและไมมีพื้น ที่พอที่จะจัดวางตูหรือชั้นสําหรับ เก็บแฟม และเอกสารดาน
กงสุลไดอีก
อาคารชั้นลางซึ่งเปนฝายกงสุลประกอบดวย พื้นที่ดานนอกซึ่งมีที่นั่งรอสําหรับผูมา
ติดตอ เคานเตอรสําหรับเขียนคํารอง โทรทัศน น้ําดื่ม และบอรดประชาสัมพันธ ชั้นวางนิตยสาร
พื้นที่รวมประมาณ 48 ต.ร.ม. สวนดานหลังเคานเตอรรับคํารองเปนหองโถงสําหรับลูกจางทองถิ่น
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ฝายกงสุล ซึ่งตั้งโตะทํางานและเกาอี้สําหรับลูกจาง 4 ชุด และใชเปนที่รับคํารองหนังสือเดินทาง
และใหบริการคนไทยดานในสํานักงานดวย รวมทั้งที่นั่งผูมาติดตออีก 3 – 4 ที่ ซึ่งมีพื้นที่ใชสอย
โดยรวมประมาณ 35 ต.ร.ม.
สวนหองดานในเปนหองโถงใชเปนพื้นที่สําหรับโตะ ทํางานของหัวหนาฝายกงสุล
ซึ่งปกติควรจะตองเปนหองเฉพาะเพื่อใชในการสอบปากคําและดําเนินการเรื่องการจดทะเบียน
ครอบครัว) โตะทํางานของเจาหนาที่ดานการเมือง โตะทํางานเจาหนาที่คลังและสารบรรณ พื้นที่
สําหรับการถายรูปทําหนังสือเดินทาง และยังแบงเปนพื้นที่จัดวางเครื่องพิมพสติ๊กเกอรงานตรวจลง
ตราและใบเสร็จ ซึ่งจะมีลูกจางเดินเขา-ออกเพื่อปฏิบัติงานดานหนังสือเดินทางเปนระยะ ๆ พื้นที่
โดยรวมประมาณ 45 ต.ร.ม.
ปญหา
(1) จากการที่ตัวอาคารที่ทําการมีสภาพเกา ชํารุดและมีรอยแตก เปนสาเหตุใหเกิด
การรั่วซึมของน้ําฝนหลายจุดรวมถึงในหองทํางานฝายกงสุล อีกทั้งสายไฟฟาและทอประปาที่ใช
งานมานานมีการชํารุดจนเปนเหตุใหไฟฟาดับบอยครั้ง และเสี่ยงตอการเกิดไฟไหมขึ้นได
(2) ไมมีสถานที่ในการพบปะกับชุมชนไทยหรือการประชุมหนวยงานและการรับรอง
แขกตาง ๆ จึงตองอาศัยหองรับแขกและหองทานอาหารที่บานพักกงสุลใหญ ฯ แทน
(3) ไมมีสถานที่รองรับตูและชั้นเอกสารภายในสํานักงาน จึงตองนําไปเก็บไวที่หอง
เก็บของซึ่งอยูดานนอกสํานักงานใกลกับบานพักกงสุลใหญ ฯ
(4) สวนบริการประชาชนดานหนา มีพื้นที่จํากัด จึงทําใหยากตอการตอบสนองผูที่
ตองการ ใชบริการไดอยางครบครัน อีกทั้งภายในสํานักงานก็คับแคบ ไมมี พื้นที่รองรับผูติดตอได
พอเพียง
(5) สถานที่คับแคบทําใหสภาพแวดลอมในการทํางานที่ไมเหมาะสม และบรรยากาศ
ไมเอื้อตอการทํางาน
ผลกระทบ การที่สถานกงสุลใหญ ฯ มีบริเวณพักรอและบริเวณใหบริการสําหรับผู
มาติดตอไมเพียงพอและไมเหมาะสม เนื่องจากสภาพที่ทําการคับแคบและมีพื้นที่จํากัดดังที่กลาว
ขางตน จึงเปนอุปสรรคสําคัญในการใหบริการดานกงสุล และยังสงผลเสียตอการปฏิบัติหนาที่ของ
เจาหนาที่ ทําใหการทํางานติดขัดและไมสะดวกเทาที่ควร ซึ่งผูมาติดตอขอรับบริการที่สถานกงสุล
ใหญ ฯ ต างรูสึ ก ถึง ความอึดอัดและความไมสะดวกในการมาติ ดตอขอรับบริการ ซึ่ งทําใหเสี ย
ภาพลักษณและขาดความสงางามในฐานะที่เปนสถานกงสุลใหญของประเทศไทย
แนวทางแกไข จากเหตุผลที่กลาวขางตน ประเมินไดวา อาคารสถานที่ไมเหมาะสม
และไมคุมคาในการดําเนินการซอมแซม สถานกงสุลใหญ ฯ จึงไดพิจารณาเห็นควรที่จะเสนอขอ
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งบประมาณเพื่ อ ดํ า เนิ น การก อ สร า งที่ ทํ า การหลั ง ใหม ท ดแทนอาคารหลั ง เดิ ม ซึ่ ง ควรจะต อ ง
ดําเนินการรื้อถอนหรือปรับปรุงภูมิทัศนตอไป
3.1.2 เครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณในการปฏิบัติงาน
อุ ป กรณ เ ครื่ อ งมื อเครื่ องใช ตา ง ๆ ของสถานกงสุ ล ใหญ ฯ มี ส ภาพเก า ชํ า รุ ด และ
ลาสมัย อาทิ เครื่องคอมพิวเตอรซึ่งไมสามารถตอบสนองตอโปรแกรม หรือ software สมัยใหมได
สําหรับจุดบริการผูมาติดตอของสํานักงานไมมีทั้งทีวีและน้ําดื่มไวบริ การ ที่เขียนคํารองขนาดเล็ก
เพียง 1 จุด (ใชไดประมาณ 3 คนพรอมกัน) สวนภายในฝายกงสุล ลูกจางตองคอยตอบรับโทรศัพท
เกือบตลอดเวลา ทั้งกรณีอยากทราบขอมูลหลักฐานและการปรึกษาปญหาดานตางๆ ดังนั้นในป
2551 กงสุ ลใหญฯ ในขณะนั้นไดตระหนัก ถึงอุปสรรคดังกลาวในการปฏิบั ติงาน จึง ไดพยายาม
ปรับปรุงในชั้นตนโดยไดจัดหาเครื่องมือและอุปกรณสํานักงานที่จําเปนเพิ่มเติมบางสวนแลว ไดแก
เครื่องอานหนังสือเดินทางสําหรับใชในงานตรวจลงตรา โทรศัพทมือถือสําหรับหัวหนาฝายกงสุล
เครื่องนับธนบัตร เครื่องตอบรับโทรศัพทอัตโนมัติ โทรทัศนสีและเครื่องทําน้ําเย็นสําหรับใหบริการ
แกผูมาติดตอ
อุปกรณเหลานี้เปนเครื่องมือสําคัญสวนหนึ่งที่จะชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพให
กับงานกงสุลของสถานกงสุลใหญฯไดมาก และทําใหสามารถปรับปรุงการตรวจลงตราไดรวดเร็ว
ขึ้นจาก 2 วัน เปน 1 วัน (ตั้ งแตเดือนพฤจิ ก ายน 2551) แตก ารที่ส ถานกงสุล ใหญ ฯ จะสามารถ
พัฒนางานดานการตรวจลงตรา ดานหนังสือเดินทาง และดานการชวยเหลือคุมครองคนไทย ใหเปน
ระบบยิ่ ง ขึ้ น ยั ง คงต อ งอาศั ย เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ ต า งๆเพิ่ ม เติ ม อี ก มาก ได แ ก อุ ป กรณ ด า น
คอมพิวเตอรที่ทันสมัย อุปกรณในการเชื่อมตอระบบ LAN เพื่อใชในการจัดเก็บขอมูลสวนกลางให
เปนระบบและเชื่อมโยงกับขอมูลของหนวยงานที่เกี่ยวของได ซึ่งจะสามารถใหบริการคนไทยและ
ชาวต า งชาติ ไ ด ก ว า งขวางขึ้ น หากมี ระบบการเชื่ อ มโยงข อ มู ล ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ก็ จะทํ า ให ก าร
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่กงสุลเปนไปอย างถูกตองรวดเร็ว และเพิ่มความสะดวกใหแกผูรับบริการ
มากขึ้นดวย
นอกจากนั้นสถานกงสุลใหญ ฯ ยังจําเปนตองจัดหาอุปกรณอื่น ๆ เพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานกงสุลเพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่เกาและใชงานมานาน ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร เครื่อง
สํารองไฟสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร เครื่อง Printer เครื่องโทรสาร เครื่องถายเอกสาร รวมทั้งรถตู
สวนกลางแทนคันเดิมซึ่งมีสภาพเกา และตองเขารับการซอมบอยครั้ง
ปญหา
(1) ความไมพรอมของอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชทําใหขาดความคลองตัวใน
การปฏิบัติงานและไมสามารถตอบสนองความตองการของผูมาติดตอไดครบถวน
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(2) อุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชที่อยูในสภาพเกา ชํารุด และลาสมัยซึ่งเปน
อุปสรรคในการปฏิบัติราชการ ทําใหเกิดความลาชาและประสิทธิภาพการทํางานลดลง อาทิ เครื่อง
คอมพิวเตอรที่ไมสามารถใชกับโปรแกรมสมัยใหมได เพราะความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร
ไมเพียงพอหรือรถยนตสวนกลางที่มีสภาพเกาและอันตรายสําหรับการวิ่งทางไกล เปนตน
ผลกระทบ จากการใชเครื่องมือและอุปกรณที่เกาลาสมัย ดอยประสิทธิภาพ ทําให
ผูที่มาใชบริการขาดความเชื่อถือ การดําเนินการเรื่องตาง ๆ ลาชา ไมไดมาตรฐานและอาจเกิดขอผิด
พลาดขึ้นได สงผลกระทบตอภาพลักษณของสถานที่ทําการและประเทศไทยโดยรวม
แนวทางแกไข ขอจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดหาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชใหม
ทดแทนของเดิมใหเหมาะสมตอการใชงานและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน อุปกรณและเครื่องใช เชน
ระบบคอมพิวเตอรสวนกลาง และการเชื่อมตอระบบ LAN ควรไดรับการวางระบบโดยผูมีความรู
ความชํานาญเฉพาะดาน
3.1.3 บุคลากร
- อัตรากําลัง งานดานกงสุลของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง นอกจากกงสุล
ใหญและรองกงสุลใหญที่ตองกํากับดูแลตามลําดับชั้นแลว ยังมีขาราชการอาวุโส 1 คนทําหนาที่เปน
หัวหนาฝายกงสุล และมีลูกจางทองถิ่นปฏิบัติงานดานกงสุล อีก 4 คน (คนไทย 2 คน คนมาเลเซียเชื้อ
สายไทยหรือที่เรียกวา Orang -Siam 1 คน และคนมาเลเซีย 1 คน)ในปจจุบันงานกงสุลมีปริมาณ
เพิ่มขึ้นมาก เจาหนาที่ที่มีอยูในสถานกงสุลใหญฯ จึงไมเพียงพอกับปริมาณงานและจําเปน ตองให
ทํางานนอกเวลาเปนประจํา ซึ่งทําใหลูกจางตองทํางานหนักขึ้นและมีเวลาพักนอยลง
นอกจากงานเอกสารภายในสํานักงานแลว สถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง ยังมีงาน
ภายนอกสํานักงานคือดานคุมครองและชวยเหลือคนไทยในเขตอาณาจํานวนมากโดยเฉพาะนักโทษ
ไทย หญิงไทย และการลักลอบเขามาทํางานในมาเลเซีย ซึ่งสถานกงสุลใหญ ฯ จะใหความสําคัญ
มาโดยตลอด ทําใหหัวหนาฝายกงสุลตองออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่บอยครั้ง
ในสวนของลูกจางทองถิ่นนั้น ยอมมีสวนสําคัญตองานดานกงสุลเปนอยางมากเมื่อ
เทียบกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น โดยอาจแจกแจงงานของลูกจางฝายกงสุล แตละคนได ดังนี้
-นางสาวสุภาสินี แอเดียว ลูกจางสัญชาติไทย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
เริ่มเขาทํางานตั้งแตป 2552 มีหนาที่ ดังนี้
-รับคํารองและตรวจเอกสารหลักฐานในการขอทําหนังสือเดินทางและนิติกรณ
-จัดทําหนังสือเดินทางตามระบบ E-Passport
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-จัดพิมพเอกสารงานนิติกรณ ทะเบียนครอบครัว และใบรับรองตางๆ
-จัดทําและรวบรวมรายงานสถิติงานดานกงสุลสงกระทรวงฯ
-เปนเจาหนาที่ประสานงานดานนักศึกษาไทย
-นางสาวลลิตา ขวัญเยื้องพันธุ ลูกจางสัญชาติไทย จบการศึกษาในหลักสูตร
เลขานุการ เริ่มเขาทํางานตั้งแตป 2527 (เงินเดือนเต็มขั้น) มีหนาที่ ดังนี้
-รับคํารองและดําเนินการเรื่องการออก ซี.ไอ.
-ทําหนาที่เก็บเงินรายไดของสถานกงสุลใหญ ฯ ในการรับเงินคาวีซา คาทํา
หนังสือเดินทางและคานิติกรณและการสงมอบเงินรายไดแผนดินใหแกเจาหนาที่คลัง
-ทําหนาที่โอเปอรเรเตอรของสถานกงสุลใหญ ฯ เพื่อตอบปญหาคนไทยและ
ชาวตางชาติ ที่โทรศัพทมาขอขอมูลตางๆ
-เปนเจาหนาที่ประสานงานกับชุมชนไทย
-นายอารี ยอดประสิทธิ์ ลูกจางชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย (Orang - Siam) และ
จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย เริ่มเขาทํางานตั้งแตป 2537 (เงินเดือนเต็มขั้น) มีหนาที่ ดังนี้
-รับคํารองและตรวจสอบหลักฐานการขอรับการตรวจลงตราในชวงเชา
-ประจําที่เคานเตอรรับคํารอง เพื่อใหขอมูลและติดตอกับผูรับบริการ
-เปนเจาหนาที่ประสานกับทางการทองถิ่นและทางการไทยในงานดานคุมครอง
คนไทย
-เปนเจาหนาที่ประสานงานเกี่ยวกับวัดไทยและชุมชนมาเลย เชื้อสายไทย
-ติดตอประสานกับทางการทองถิ่นในการอํานวยความสะดวกแกคณะทางการ
ของไทยและเรื่องอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
-นายอิสมาเอล โมฮาหมัด ลูกจางชาวมาเลเซีย จบการศึกษาระดับอาชีวะศึกษา
เริ่มเขาทํางานในตําแหนงเสมียนเมื่อป 2551 มีหนาที่ ดังนี้
-รับคํารองและตรวจสอบหลักฐานการขอรับการตรวจลงตราในชวงเชา
-พิมพสติ๊กเกอรวีซาและใบเสร็จรับเงินในเลมหนังสือเดินทางของผูรับบริการ
-ติดสติ๊กเกอรวีซาและใบเสร็จรับเงินในเลมหนังสือเดินทางของผูรับบริการ
-จายเลมหนังสือเดินทางคืนใหแกผูรับบริการ
-ติดตอประสานงานตามที่ไดรับมอบหมาย
ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ ฯ มีขอสังเกตวาคนทองถิ่นที่เปนคนมาเลเซียเชื้อสายไทยหรือที่
เรียกวา Orang - Siam จะมีบรรพบุรุษเปนคนไทย สวนมากอาศัยอยูในรัฐเกดะหและรัฐเปอรลิสที่
ติดกับชายแดนไทย ดังนั้น คนมาเลเซียเชื้อสายไทยจึงสามารถพูดไดหลายภาษาทั้งภาษามาเลเซีย
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(บาฮาซา) ภาษาอั ง กฤษ และภาษาไทย นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ และยั ง คงรั ก ษาเอกลั ก ษณ แ ละ
วัฒนธรรมไทยภายในชุมชนของตนไวไดเปนอยางดี ลูกจางดังกลาวจึงมีความเขาใจคนไทยดีและ
สามารถชวยงานกงสุลของสถานกงสุลใหญ ฯ ไดทั้งในดานงานบริการคนไทยและคนตางชาติ
ปญหา
(1) ลูกจางที่มีอายุนอยหรือเพิ่งจบการศึกษา จะมีการเขา - ออกหมุนเวียนกันไป
ในชวง 1-2 ปแรก เนื่องจากตองการจะหาประสบการณการทํางานในระหว างที่รอจังหวะหางาน
ใหมที่เงินเดือน หรือผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดีกวา และยังไมมีความผูกพันกับองคกรมากนัก
(2) เมื่อมีงานที่เจาหนาที่ตองออกนอกสถานที่ บางครั้งจําเปนตองนําลูกจางไป
ดวยเพื่อเปนลามหรือชวยในการประสานงาน ลูกจางในสํานักงานจึงมีตองทํางานมากขึ้น และตอง
เรงการตรวจลงตราเพื่อคืนเลมหนังสือเดินทางใหทันในชวงบายวันเดียวกัน
(3) ลูกจางตองรับผิดชอบงานหลายดาน ซึ่งทําใหผลงานไดไมเต็มตามที่คาดหวัง
หรืออยางกรณีมีโทรศัพทจากคนไทยมาปรึกษาปญหา ซึ่งจําเปนตองใชเวลาในการรับฟงและให คํา
แนะนํา ทําใหไมสามารถใหบริการผูมาติดตอที่เคานเตอรไดอยางตอเนื่อง ดังนั้ น หากจะมีลูกจางคน
ไทยเพิ่มขึ้นเพื่อชวยตอบปญหาและใหคําแนะนําแกคนไทยทั้งทางโทรศัพทหรือที่สํานักงานรวมทั้ง
ชวยงานอื่นๆ ในสํานักงานดวย ก็จะชวยแบงเบาภาระงานในสํานักงานใหมีความพอดียิ่งขึ้น
ผลกระทบ การเปลี่ยนลูกจางบอยเปนการเพิ่มภาระของเจาหนาที่ในการอบรมงาน
ใหแกลูกจางคนใหมและยังตองติดตามงานอยางใกลชิดเพื่อปองกันขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นไดงาย
กวาลูกจางที่มีประสบการณการทํางานมานาน
แนวทางแกไข การเพิ่มอัตรากําลังในสวนของลูกจางทองถิ่น เปนสิ่งจําเปนเพื่อให
การปฏิบัติงานกงสุลในปจจุบันซึ่งลูกจางมีงานลนมือ สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะลูกจางที่เปน Orang-Siam จะชวยงานไดมากและครอบคลุมกวา
- คาตอบแทน ลูกจางทองถิ่นที่ปฏิบัติงานดานกงสุลในอัตราตําแหนงเสมียนของ
สถานกงสุลใหญ ฯ มีอัตราคาจางคอนขางต่ําเมื่อเทียบกับอัตราคาจางของมาเลเซีย โดยอัตรคาจาง
ของสถานกงสุลใหญ ฯ ในปจจุบันเริ่มจาก 1,121.- ดอลลารมาเลเซียซึ่งเปนอัตราที่ใชกับหนวยงาน
ในมาเลเซียทั้งหมดในปจจุบัน และจากการสอบถามเปนการภายใน สถานกงสุลใหญญี่ปุนในปนัง
ใหคาจางเดือนละ 1,880.- ดอลลารมาเลเซียและสถานกงสุลใหญอินโดนีเซียในปนังใหคาจางเดือน
ละ 1,500.- ดอลลารมาเลเซีย ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ก็ประสบปญหาเรื่อง
อัตราคาจางลูกจางเชนเดียวกัน จึงได มีโทรเลขแจงกระทรวงฯ เพื่อขอปรับอัตราคาจางใหแกลูกจาง
โดยขอเพิ่ม อัตราคาจ างตํา แหน งเสมี ยนอยูที่ 1,457.- ดอลลารมาเลเซี ย ทั้ งนี้ หากไดรับ อนุมั ติ
อัตราคาจางดังกลาวจะมีผลใชบังคับกับสถานกงสุลใหญในปนังและที่เมืองโกตาบารูดวย
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ตําแหนงขาราชการและลูกจางทองถิ่นของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง
ขาราชการ จํานวน

ภารกิจหลัก
นโยบาย กํากับดูแล กงสุล/ การเมือง/ คลัง
ติดตามงาน เศรษฐกิจ
พิธี
สารบรรณ
1
-

1

กงสุลใหญ

1

2

1

-

1

-

-

-

3

รองกงสุล
ใหญ
กงสุล

1

-

-

1

-

-

4

กงสุล

1

-

-

-

1

-

5

กงสุล

1

-

-

-

-

1

ลูกจางทองถิ่น

จํานวน

ภารกิจ

1 ผูชวยงานการเมือง/
และเศรษฐกิจ
2 เสมียนงานกงสุล

1

กงสุล
-

เศรษฐกิจ/การเมือง พิธี
1
-

คลัง
-

อื่นๆ
-

4

4

-

-

-

-

3 คนขับรถ

2

-

-

-

-

2

4 พนักงานบริการ

1

-

-

-

-

1

5 แมบาน

2

-

-

-

-

2

6 นักการ

1

-

-

-

-

1
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นอกจากนั้นลูกจางที่ปฏิบัติงานดานกงสุลจํานวน 2 ราย ยังไมสามารถขึ้นเงินเดือน
ประจําปไดเนื่องจากเงินเดือนเต็มขั้นแลว และตองรอจนกวากระทรวงการคลังจะพิจารณาอนุมัติให
ปรับขั้นเงินเดือนเพิ่มขึ้นได ลูกจางดังกลาวทํางานที่ สถานกงสุลใหญ ฯ มานานเปนเวลาประมาณ
15 -20 ปแลว แมวา สถานกงสุลใหญ ฯ จะมีเงินคาลวงเวลาในการทํางานชั่วโมงละ 5 ดอลลาร
มาเลเซียในวันทํางานและ 7 ดอลลารมาเลเซียในวันหยุดราชการ รวมทั้งมีการจายเงินสบทบกองทุน
เลี้ ยงชีพ (Employee Provident Fund - EPF) ตามกฎหมายของมาเลเซี ยให กั บลู กจ างเดื อนละ
ประมาณ 10% และหักเงินเดือนลูกจางในอัตราเดียวกัน เพื่อรวมสงใหกับกองทุน EPF และมีเงิน
รางวัล ประเพณี ทองถิ่ นเทา กับ คา จา งเพีย ง 1 เดือน โดยจะไม มีส วัส ดิก ารอื่นใดอีก ทั้ ง ๆ ที่ ยัง มี
ขอกํา หนดด านกฎหมายที่ ให โรงงานและบริ ษัท เอกชนของมาเลเซี ย ต องจัด ทํา สวัส ดิก ารให กั บ
ลูกจางดวย คือ การทําประกันอุบัติเหตุใหแกลูกจางที่มีเงินเดือนต่ํากวา 2,000.- ดอลลารมาเลเซีย ซึ่ง
เปนขอกําหนดดานสวั สดิการแรงงานของมาเลเซีย ดังนั้น ลูกจางเหลานี้จึงมีความประสงค ที่จะให
ทางราชการไทยจัดทําประกันอุบัติเหตุกับ ทางการของมาเลเซียใหเปนการเพิ่มเติ ม ซึ่งเปนการเพิ่ม
งบประมาณรายจายและเปนเรื่องที่หนวยงานที่เกี่ยวของตองใชเวลาพิจารณา จากที่กลาวขางตนจึง
เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหลูกจางขาดขวัญและกําลังใจในการทํางาน
ปญหา
(1) เงิ นเดือนคาจางต่ํา และไมมีสวัสดิการใดๆ เหมือนกับ บริษัทเอกชนของ
มาเลเซียในขณะที่ปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น การที่มีคาตอบแทนต่ํากวามาตรฐานทองถิ่น ทําใหยาก
ตอการสรรหาลูกจางมาทํางานทดแทนคนที่ลาออกไป
(2) การที่เพดานเงินเดือนเต็มขั้นจะทําใหลูกจางเกิดความรูสึก ขาดขวัญและ
กําลังใจในการทํางาน ไมมีความกาวหนาเพราะไมสามารถขึ้นเงินเดือนได
(3) ลูกจางขาดความรักและความภักดีในองคกร ทําให การคาดหวังผลงานไม
เปนไปตามที่คาด รวมถึงการอุทิศเวลาใหกับราชการดวย
ผลกระทบ แมวาลูกจางจะทํางานตามหนาที่อยางเต็ม ที่ แตการที่ขาดขวัญ กําลังใจ
และผลตอบแทนที่เหมาะสม จึงยากที่จะใหลูกจางทุมเทใหกับงานไดมากเทาที่เราคาดหวัง ซึ่งเปน
อุปสรรคในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
แนวทางแกไข ขอปรับอัตราคาตอบแทนใหมให เหมะสมและใหเพียงพอตอคา
ครองชีพที่ปรับเพิ่มขึ้น หรือใกลเคียงกับบริษัทเอกชนในรัฐปนัง รวมทั้งการทําประกันอุบัติเหตุ
เพื่อใหเปนแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
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- ปริมาณงาน ปจจุบันงานบริการในสํานักงาน อาทิ การขอทําหนังสือเดินทางเลม
ใหมและการตรวจลงตราใหแกชาวตางชาติเพิ่มจํานวนมากขึ้นซึ่งเนื่องมาจากสาเหตุ ดังตอไปนี้
(1) สถานกงสุลใหญ ฯ ไดเปดใหบริการตรวจลงตราประเภทเดินทางผานและ
ประเภททองเที่ยว ซึ่งไดทดลองดําเนินการมาตั้งแตป 2551 โดยจะดําเนินการตรวจงตราใหแลว
เสร็จภายใน 1 วันทําการ คือ ยื่นเชา - รับบาย ซึ่งใชเวลาดําเนินการสั้นกวาที่สถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงกัวลาลัมเปอรและสถานกงสุลใหญ ณ เมืองโกตาบารู อีกทั้งยังใกลชายแดนไทยมากกวา สวน
การตรวจลงตราประเภท Non-Immigrant ใชเวลา 2 วันทําการ
(2) รัฐปนังหางจากชายแดนไทยที่อําเภอดานสะเดา จ.สงขลา ประมาณ 160
กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง ประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งเปนระยะทางที่ใกลกวากรุงกัวลาลัมเปอร และ
ชาวตางชาติสามารถเดินทางออกจาก จ.สงขลา เพื่อมาขอรับการตรวจลงตราและเดินทางเขาประเทศ
ไทยไดในวันเดียวกัน โดยไมตองเสียคาพักแรมที่ปนัง เนื่องจากมีรถตูรับจางของไทยวิ่งใหบริการ
ในเสนทางปนัง-หาดใหญ ทุกวันๆ ละ หลายเที่ยว ทําใหการเดินทางสะดวกรวดเร็ว
(3) รัฐปนัง เปนเมืองทองเที่ยวที่มีชาวตางชาติเดิ นทางเขามาทองเที่ยว ทํางาน
และพํานักอยูเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะชาวญี่ปุน ชาวอังกฤษ ชาวยุโรป และชาวอเมริกันที่เขา
มาทําธุรกิจและพักผอนในรัฐปนัง ดังนั้น สถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง จึงเปนจุดที่ชาวตางชาติ
เหลานี้เขามาพํานักและขอรับการตรวจลงตราเขาประเทศไทยไดโดยสะดวก
นอกเหนือจากงานดังกลาวแลว งานคุมครองและชวยเหลือคนไทยก็เปนงานที่ตอง
ใชทั้งเวลาและเจาหนาที่ในการดําเนินการ เปนงานที่ตองออกนอกสถานที่และมีอยูบอยครั้งที่ตอง
ดําเนินการทันทีแมจะเปนวันหยุดราชการ โดยที่เขตอาณาของสถานกงสุลใหญ ฯ ครอบคลุมถึงรัฐ
ปนัง รัฐเกดะห รัฐเปอรลิส และตอนเหนือของรัฐเประ จึงมีพื้นที่ที่ตองใหบริการที่กวางไกล และ
ตองใชระยะเวลาในการเดินทางไป-กลับในแตละรัฐประมาณ 4 ช.ม. งานเหลานี้ไดแก
-วัดไทยในรัฐปนังและรัฐอื่นๆ ในเขตอาณาของ สถานกงสุลใหญ ฯ ซึ่งมีอยูเกือบ
60 วัด ซึ่งสวนใหญอยูในรัฐเกดะหและจะมีชุมชนมาเลยเชื้อสายไทย (Orang - Siam) อาศัยอยูใน
บริเวณใกลเคียง ซึ่งสถานกงสุลใหญ ฯ จะไดรับเชิญใหเขารวมพิ ธีที่วัดไทยเหลานั้นเปนประจํา ทั้ง
งานประเพณี งานทําบุญ และพิธีสงฆตางๆ ซึ่ง ทางสถานกงสุลใหญฯ จะเขารวมงานดวยทุกครั้ง
เพราะเปนโอกาสที่จะไดพบปะและสรางความคุนเคยกับ ชุมชนไทยและชุมชนมาเลยเชื้อสายไทย
ตามนโยบายสรางความเขมแข็งใหชุมชนไทย รวมทั้งยังมีงานดานทําหนังสือเดินทางใหแกพระสงฆ
-นักโทษไทย ทางสถานกงสุลใหญ ฯ ตองเดินทางเขาเยี่ยมนักโทษไทยในเรือนจํา
และสถานที่กักกันตางๆ ในเขตอาณา รวม 8 แหง ซึ่งมีนักโทษไทย ณ วันที่ 20 มกราคม 2553 รวม
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จํานวน 148 คน นอกจากนั้นยังตองเดินทางไปรับฟงการพิจารณาคดีและการตัดสินคดีนักโทษ
ไทยที่ศาลมาเลเซีย รวมทั้งยังตองติดตอประสานกับตํารวจ ทนาย และอัยการในคดีตาง ๆ ดวย
-การจัดสงคนไทยกลับประเทศ ซึ่งตองใชเวลาในการประสานกับ ฝายตรวจคนเขา
เมืองของมาเลเซียและหนวยงานที่เกี่ยวของของไทยในการรับตัว คนไทยดังกลาว ซึ่งตองใชเวลาใน
การเดินทางไป-กลับ ประมาณเวลา 5-6 ช.ม.
-การจัดกงสุลสัญจรไปที่เมืองอะลอสตาร รัฐเกดะห ทุกวันศุกรสุดทายของเดือน
เปนประจําทุกเดือนโดยมีขาราชการ 1 คนและลูกจาง 1 คนไปใหบริการแกคนไทยที่วัดนิโครธาราม
เมืองอะลอสตาร ดังนั้น การเดินทางไปปฏิบัติงานดังกลาว จะทําใหสถานกงสุลใหญ ฯ มีลูกจางที่อยู
ปฏิบัติหนาที่ในสํานักงานเพียง 3 คนที่ตองชวยกันทํางานและรับหนาที่แทน
ปญหา ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นโดยไมไดเพิ่มอัตรากําลังทําใหลูกจางเกิดความรูสึก
อึ ด อั ด และเหนื่ อ ยล า รวมทั้ ง ทํ า ให มี ง านล น มื อ จึ ง ขาดความสนใจที่ จ ะเรี ย นรู แ ละขาดความ
กระตือรือรนในการปฏิบัติงาน จึงไมอาจจะหวังผลงานใหไดเต็มตามที่คาด แมวาลูกจางบางคนจะมี
ความรับผิดชอบในงานเปนอยางดีแตก็คงไมรูสึกแตกตางกับลูกจางคนอื่นมากนัก
ผลกระทบ ผลงานที่เกิดขึ้นเปนลักษณะของงานประจําที่ไมคอยมีการพัฒนาหรือ
ปรับปรุง เนื่องจากลูกจางปริมาณงานที่ลนมือ ทําใหไมสนใจจะเรียนรูหรือเพิ่มทักษะใด ๆ โดย
ยั ง คงอาศั ย ประสบการณ แ ละทั ก ษะที่ มี อ ยู ป ฏิ บั ติ ง านไปเช น เดิ ม ปริ ม าณงานที่ เ กิ น กํ า ลั ง เมื่ อ
เปรียบเทียบกับอัตราลูกจางที่มีอยู อาจทําใหเกิดความออนลาและผิดพลาดในการปฏิบัติไดงายขึ้น
แนวทางแก ไ ข โดยที่ บุค ลากรถือเปนทรั พยากรที่ สํา คั ญของหน วยงาน ซึ่ง ต อง
ใหบริการดวยอัธยาศัยและความเอาใจใส ดังนั้น จึงควรตองคํานึงถึงสภาพแวดลอมในการทํางาน
และควรเพิ่ ม อั ต ราลู ก จ า งท องถิ่ นเพื่ อช วยงานกงสุ ล ให เพี ย งพอทั้ ง ในสํ า นั ก งานและการติ ดต อ
ภายนอกสํานักงาน โดยเฉพาะหากลูกจางดังกลาวเปนชาวมาเลยเชื้อสายไทย จะชวยงานสถานกงสุล
ใหญ ฯ ไดมากและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง แมจะเปนหนวยงานเล็ก ๆ แตก็เปนหนวยงานที่มีรายไดจาก
การตรวจลงตรามากที่สุดในมาเลเซีย เมื่อเปรียบเทียบกับสํานักงานของไทยทั้ง 3 แหงในมาเลเซีย
ซึ่งสามารถทํารายได เขาประเทศโดยเฉลี่ยไดมากถึงปละประมาณกวา 30 ลานบาท ดังจะเห็นได
จากตารางสถิติเงินรายไดแผนดิน ของสถานกงสุลใหญ ฯ ตั้งแตป 2548 ถึงป 2552 (เฉพาะงาน
ตรวจลงตราในป 2552 สถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง มีรายไดถึ ง 1,823,760 ดอลลารมาเลเซีย ซึ่ง
มากกวารายไดจากงานตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ในปเดียวกัน ที่มี
รายไดรวม 1,387,690 ดอลลารมาเลเซีย) ดังนั้น สถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง จึงถือเปนหนวยงาน
ที่มีบทบาทสําคัญในดานการใหบริการงานกงสุลในมาเลเซีย
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สถิติรายไดงานกงสุลของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง
ระหวางป พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2552
(อัตราเฉลี่ย 1 ดอลลารมาเลเซีย เทากับ 10 บาท)

รายได
(ดอลลารมาเลเซีย)

ป 2548

ป 2549

ป 2550

ป 2551

ป 2552

หนังสือเดินทาง

105,075.-

106,700.-

122,060.-

127,572.-

107,290.-

ตรวจลงตรา

นิติกรณ

รวม

3,026,040.- 2,798,560.- 3,589,370. 2,790,130. 1,823,760.
53,360.-

49,260.-

49,090.-

46,620.-

43,800.-

3,184,505.- 2,954,520.- 3,760,520. 3,144,322. 1,974,850.
-

หมายเหตุ ใชชวงปปฏิทิน 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคมของทุกป และในป 2552 กระทรวง ฯ
มีนโยบายงดเก็บเงินคาตรวจลงตราประเภท Transit และ Tourist จนถึงวันที่
4 มีนาคม 2553

สถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง
สถิติงานฝายกงสุล ประจําป 2550-2552
ประเภทงานตางๆ
1. หนังสือเดินทาง
2. ตรวจลงตราประเภทตางๆ
3. นิติกรณ หนังสือรับรอง หนังสือมอบอํานาจ ฯลฯ
4. เพิ่มหนาหนังสือเดินทาง
5. หนังสือสําคัญประจําตัว (C.I)
6. สูติบัตร
7. มรณบัตร
8. ทะเบียนสมรส
9. ทะเบียนหยา
10. การชวยเหลือคนไทยตกทุกขไดยาก

ป 2550
(ราย)
933
28,800
790
296
76
55
4
5
2
14

ป 2551
(ราย)
1046
21,057
778
250
84
69
8
8
1
33

ป 2552
(ราย)
977
25,459
724
97
79
75
9
10
4
45

หมายเหตุ
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สถิติและรายไดการตรวจลงตราประเภทตางๆ ของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง ป 2551
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2551
ประเภทของการตรวจลงตรา
คนอยูอาศัย
ทองเที่ยว
เดินทางผาน
ทูต ราชการ อัธยาศัยไมตรี
เดือน
ราย จํานวนเงิน ราย จํานวนเงิน ราย จํานวนเงิน ราย
ราย
ราย
ม.ค.
764
223,190 1,513
170,280 48
4,320
ก.พ.
697
174,020 1,073
99,880 65
5,850
มี.ค.
568
133,320 993
93,830 44
3,960
เม.ย. 535
116,710 1,022
96,030 43
3,870
พ.ค.
530
98,120 814
77,880 27
2,430
2
มิ.ย.
622
119,680 836
77,660 21
1,890
ก.ค.
577
119,240 952
88,880 40
3,600
ส.ค.
531
112,750 878
80,960 29
2,610
1
119
ก.ย.
618
141,680 918
87,230 56
5,040
5
ต.ค.
664
146,850 1,026
97,020 37
3,330
พ.ย.
657
137,280 1,136
112,420 48
4,320
ธ.ค.
650
128,590 1,840
186,670 58
5,220
รวม 7,413 1,651,430 13,001 1,268,740 516 46,440
8
119

ราย
2,325
1,835
1,605
1,600
1,373
1,479
1,569
1,558
1,597
1,727
1,841
2,548
21,057

รวม
จํานวนเงิน
397,790
279,750
231,110
216,610
178,430
199,230
211,720
196,320
233,950
247,200
254,020
324,000
2,970,130
25

สถิติและรายไดการตรวจลงตราประเภทตางๆ ของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง ป 2552
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2552
ประเภทของการตรวจลงตรา
คนอยูอาศัย
ทองเที่ยว
เดินทางผาน
ทูต ราชการ อัธยาศัยไมตรี
เดือน
ราย จํานวนเงิน ราย จํานวนเงิน ราย จํานวนเงิน ราย
ราย
ราย
ม.ค.
672 126,170 2,046 210,760 100
9,000
0
6
0
ก.พ.
516 107,140 1,798 181,500
39
3,510
0
1
0
มี.ค.
536 101,860 1,972
21,670
61
5,490
1
3
0
เม.ย. 480
93,390
1,598
0
58
5,220
0
10
0
พ.ค.
435
88,660
1,527
0
39
3,510
0
6
0
มิ.ย.
433
88,000
1,373
62,700
41
3,690
0
5
0
ก.ค.
457
98,450
1,321
0
61
5490
0
7
0
ส.ค.
427
90,340
850
0
61
5,580
0
6
0
ก.ย.
519 104,380 1,177
0
61
5,490
0
0
0
ต.ค.
548 114,290 1,204
0
58
5,220
0
5
0
พ.ย.
646 150,590 1,673
0
47
4,230
0
4
0
ธ.ค.
529 119,900 2,018
0
24
2,160
0
0
0
รวม 6,198 1,283,170 18,557 476,630 650 58,590
1
53
0

ราย
2,824
2,354
2,573
2,146
2,007
1,852
1,846
1,344
1,757
1,815
2,370
2,571
25,459

รวม
จํานวนเงิน
345,930
292,150
129,020
98,610
92,170
154,390
103,940
95,920
109,870
119,510
154,820
122,060
1,818,390
26
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3.1.4 งบประมาณ
สถานกงสุล ใหญ ฯ จํา เป นตองไดรับการสนั บสนุน งบประมาณ เพื่ อใชใ นการ
จัดสรางที่ทําการหลังใหม และการจัดซื้ออุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการ
เพิ่มอั ตรากํ าลัง การปรับขึ้ นเงิ นเดือนใหลู กจา ง และการพิจารณาค าตอบแทนและสวัสดิก ารให
ลูกจาง แตขณะนี้ปญหาสําคัญของสถานกงสุลใหญ ฯ คือ ยังมิไดรับการจัดสรรงบประมาณในการ
จัดสรางอาคารหลังใหม ซึ่งจะมีสวนสําคัญ ยิ่งในการปรับปรุง และพัฒนางานกงสุลของสถาน
กงสุลใหญ ฯ ใหบรรลุเปาหมาย เพื่อใหมีพื้นที่รองรับการใหบริการและรองรับการปฏิบัติงานได
อยางพอเพียง อีกทั้งจะชวยลดปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานไดมากและจะทําใหงานกงสุล
ของสถานกงสุลใหญ ฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ปญหา ปญหานี้เปนปจจัยภายนอกที่ สถานกงสุลใหญ ฯ ไมสามารถแกไขไดเอง
แตตองพยายามทําความเขาใจกับกระทรวงฯ เพื่อใหตระหนักถึงปญหา ซึ่งในชั้นนี้คาดวา จากภาวะ
วิก ฤตเศรษฐกิ จทั่ ว โลก ทํ า ให ตองรอการอนุ มั ติง บประมาณในการสร า งที่ ทํ า การหลั ง ใหม จาก
กระทรวงการคลัง ตอไปอีก จึงคาดการณไดยากวา ที่ทําการหลังใหมจะไดรับอนุมัติใหสรางได
เมื่อใด แมแตการของบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใชตางๆ ก็อาจตองชลอไวเชนเดียวกัน
ผลกระทบ ลูกจางขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน เพราะยังไมไดรับการ
ตอบสนองในเรื่องเงินเดือนและสวัสดิการ ปญหาหลักในเรื่องการกอสรางที่ทําการหลังใหมซึ่งจะมี
ผลต อสภาพแวดล อมในการทํ า งาน รวมทั้ ง การจั ดหาอุ ป กรณ และเครื่ อ งมื อเครื่ องใช ตา งๆ ใน
สํานักงานด วย นอกจากนั้นงบประมาณในการดูแลรักษาอาคารและซ อมแซมวัสดุ ครุภัณฑของ
สถานกงสุลใหญ ฯ ก็จะสูงขึ้นตามไปดวย
แนวทางแกไข เรงรัดติดตามเรื่องการขอรับงบประมาณในการกอสรางที่ทําการ
หลังใหม ขณะนี้เรื่องดังกลาวอยูระหวางการพิจารณาของหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งงบประมาณ
เกี่ยวกับลูกจางเพื่อมิใหเกิดปญหากับการปฏิบัติงานของสถานกงสุลใหญ ฯ ในระยะยาว
3.1.5 การบริหารจัดการภายในหนวยงาน
(1) การจัดเก็บเอกสารที่ไมเปนระบบ สืบเนื่องมาจากความคับแคบของสถานที่
และไมมีสถานที่รองรับที่เพียงพอ จึงทําใหไมสามารถจัดหาตูหรือชั้นเก็บเอกสารหรือ เก็บแฟม
เอกสารเพิ่มเติมได การเก็บเอกสารที่ทําอยูในปจจุบัน คือ จัดเรื่องเขาแฟมแลววางไวที่โตะลูกจาง
เมื่อไมมีที่วาง ก็จะนําแฟมไปเก็บไวในหองเก็บเอกสารซึ่งอยูดานนอกอาคารสํานักงาน ดังนั้น การ
คนหาเรื่องเดิมหรือการคนหาแฟม จึง เปนปญหากับเจาหนาที่มาก เพราะตองใชเวลาในการคนหา
และต อ งทํ า หลั ง เลิ ก งาน ซึ่ ง ทํ า ให ผู ม ารั บ บริ ก ารต อ งเสี ย เวลามาติ ด ต อ อี ก ครั้ ง จึ ง จะสามารถ
ดําเนินการใหได
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ปญหา การเก็บเอกสารไมเปนระบบดังกลาว ทําใหยากตอการคนหา และอาจทํา
ให เ อกสารสํ า คั ญ ต า งๆ เกิ ด การชํ า รุ ด สู ญ หายได ง า ย ควรมี ก ารจั ด เก็ บ ข อ มู ล ไว ใ นระบบงาน
คอมพิวเตอร เพื่อใหงายตอการคนหาและใชอางอิงได อยางไรก็ดี ในบางครั้งสําเนาเอกสารของ
สถานกงสุลใหญ ฯ ก็ยังเปนสิ่งจําเปนตองนํามาใชอางอิง กับหนวยงานที่เกี่ยวของในเรื่องการรับรอง
เอกสารและการดําเนินการตอเนื่องอื่นๆ ดวย
ผลกระทบ การที่สถานกงสุลใหญ ฯ เปนหนวยงานออกเอกสารทางทะเบียนและ
เอกสารรับรองตางๆ ยอมเปนความรับผิดชอบในการจัดเก็บตนขั้วเอกสารใหเปนระบบ เพื่องายตอ
การนํามาใชอางอิงและดํา เนินการที่เกี่ยวของ หากไมสามารถคนหาเอกสารดังกลาวได ก็จะทําให
ประชาชนขาดความเชื่อถือและกระทบตอภาพลักษณ ของหนวยงาน
แนวทางแกไข ตองมีการสํารวจและยายแฟมที่ไมคอยมี ความสําคัญไปเก็บไวใน
หองเก็บของเพื่อจะไดมีพื้นที่ในสํานักงานพอจะเก็บแฟมที่จําเปนตองใชอางอิงบอยไวในสํานักงาน
พรอมจัดหาอุปกรณจัดเก็บที่เหมาะสม และควรใชเครื่องคอมพิวเตอร ชวยในการจัดเก็บขอมูลไว
ในระบบจัดเก็บสวนกลาง เพื่อความสะดวกในการจัดทํา index และสามารถคนหาเรื่องไดรวดเร็ว
ในการจั ดทํ า ระบบฐานข อ มู ล คนไทย ได เคยมี ข อเสนอแนะในการทํ า รายงาน
การศึ ก ษาส ว นบุ ค คล “เรื่ อ งการจั ด การข อ มู ล คนไทยในฮ อ งกงและมาเก า ด ว ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ” โดยนางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 1 ซึ่งนา
จะนํามาใชประโยชนในการจั ดทําระบบเก็บขอมูลไดดี โดยกระทรวงฯ อาจพิจารณานํามาใชเปน
รูปแบบในการจัดเก็บ ขอมูลเพื่อใหสถานทูตสถานกงสุลนําไปใช ใหเปนรูปแบบเดียวกัน ก็จะชวย
ประหยัดเวลาและงบประมาณของหนวยงานในการจัดทําระบบดังกลาว ทั้งนี้ ระบบจัดเก็บขอมูลที่
จะใชเปนฐานขอมูล ตองระบุขอมูลที่จําเปน ดังนี้
-ขอมูลคนไทย ควรมีชื่อและนามสกุลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เลขประจําตัว
ประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง อาชีพการงาน ที่อยูในประเทศไทยและในมาเลเซีย
-ขอมูลการรับบริการ อาจแยกเปนงานหนังสือเดินทาง งานทะเบียนราษฎร งาน
นิติกรณ งานคุมครองคนไทย และงานอื่นๆ วันเวลาที่มารับบริการ เลขทะเบียนเอกสาร
(2) การปรับปรุงเว็บไซท ซึ่งเปนการทํางานเชิงรุกอันหนึ่งของสถานกงสุลใหญ ฯ
ในการประชาสัมพันธ โดยสถานทูตสถานกงสุลใหญทุกแหงจะมีเว็บไซทของสํานักงานเพื่อใชแจง
ขอมูลที่เกี่ยวของใหแกคนไทยและคนตางชาติไดเขามาศึกษาและดูขอมูลต าง ๆ อาทิ ขอมูลรายชื่อ
ขาราชการ ขอมูลสถานที่ทําการ หมายเลขโทรศัพทและโทรสาร เวลาทําการของสํานักงาน นั้น ๆ
และขอมูลอื่น ๆ ที่ควรรูในการติดตอขอรับบริการจากสถานกงสุลใหญ ฯ
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ในปจจุบัน สถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง จะติดตอ แจงขอมูลตางๆ แกคนไทยใน
ปนังและเขตอาณาโดยทางไปรษณียหรือทางโทรศัพท ซึ่งไมสามารถทําไดกวางขวางและรวดเร็ว
เทากับทางเว็บไซท แตปญหาในการดําเนินการ คือ เจาหนาที่ ของสถานกงสุลใหญ ฯ ยังไม มี
ศักยภาพในดานนี้ จึงยังไมสามารถดําเนินการไดเอง
การปรั บ ปรุ ง เว็ บ ไซท ให มี ค วามน า สนใจและมี ข อ มู ล ที่ ถู ก ต อ งครบถ ว นจะ
สามารถใชเปนชองทางประชาสัมพันธไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกระทรวง ฯ ยังไมมีกําลังคนเพียงพอที่จะดําเนินการใหกับสถานทูตสถานกงสุลได
ทุกแหงตามที่รองขอ ดังนั้น แตละสํานักงานจึงตองหาผูที่มีศักยภาพในดานนี้มาดําเนินการเอง โดย
ตองตั้งงบประมาณในการดําเนินการและจัดหา web master เพื่อดูแลปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ
ปญหา การปรั บ ปรุ ง เว็ บ ไซทใ นป จจุ บันเป นสิ่ง จํ า เปนที่ จะทํ าให ก ารเผยแพร
ขอมูลทําไดกวางขวางและรวดเร็วขึ้น การที่เว็บไซทของสถานกงสุ ลใหญ ฯ ยังไมมีการพัฒนาจะ
ทําใหเปนอุปสรรคในการติดตอสื่อสารกับคนไทยในพื้นที่ที่ดูแล รวมทั้งขาดความกระชับฉับไว
ไมสามารถใหขอมูลที่ทันเหตุการณได
ผลกระทบ การติดตอสื่อสารทางอินเตอรเนท (Internet) ถือเปนปจจัยที่สําคัญ
ที่สุดในการสื่อสารในยุคปจจุบัน นอกจากจะเปนการใหขอมูลที่รวดเร็วฉับไวและทันเหตุการณ
แลว ยังสามารถรับทราบขอมูลความคิดเห็นรวมทั้งขอติชมของผูเขาชมเว็บไซทดวยวา ตองการให
สถานกงสุลใหญ ฯ ปรับปรุงในเรื่องใด อยางไร เพื่อเปนการตอบสนองผูใชบริการไดอยางตรงจุด
ดังนั้น หากสถานกงสุลใหญ ฯ ไมสามารถพัฒนาเว็บไซทไดก็เทากับเปนการปดกั้นชองทางติดตอที่
สําคัญอันหนึ่ง ซึ่งจะทําใหขาดขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนางานใหเกิดประสิทธิภาพตามที่ได
ตั้งเปาหมายไว
แนวทางแกไข ของบประมาณเพื่อดําเนินการจัดทําเว็บไซทใหมีรูปลักษณและ
ขอมูลที่ทันสมัย นาสนใจ เพื่อใหสามารถตอบสนองผูเขาชมไดอยางครบถวนและครอบคลุมใน
ดานการบริการของสถานกงสุลใหญ ฯ ทั้งหมด และตองจัดหา web master เพื่อชวยตอบปญหาและ
ใหคําปรึกษาแกคนไทยที่ตองการขอมูลเฉพาะเรื่อง รวมทั้งใหคอยดูแลปรับปรุงเว็บไซทดวย
(3) การจัดพิมพคูมือคนไทย โดยที่มีผูรับบริการคนไทยสวนหนึ่งยังไมเคยติดตอ
และไมทราบขั้นตอนหรือเอกสารที่ตองใชประกอบการดําเนินการ อีกทั้งไมไดติดตอสอบถามกับ
เจาหนาที่กอนที่จะเดินทางมาติดตอขอรับบริการ ดังนั้น สถานกงสุลใหญ ฯ จึง ยังไมสามารถ
ดําเนินการใหได เพราะขาดเอกสารที่ตองใชประกอบการดําเนินการ ทําใหผูรับบริการเสียเวลาและ
ไมไดรับความสะดวก สถานกงสุลใหญ ฯ เห็นวา เพื่อเปนการแกปญหาดังกลาว จึงควรดําเนินการ
จัดทํ า เอกสารประชาสั ม พั นธ ขั้ นตอนการให บ ริ ก ารในเรื่ องต า งๆ รวมถึ ง เอกสารประกอบการ
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ดําเนินการและความรูทั่วไปเกี่ยวกับรัฐปนังและรัฐในเขตอาณาใหคนไทยไดทราบลวงหนาโดยการ
จัดทําคูมือคนไทยขนาดพกพา ซึ่งจะมีขอมูลที่เกี่ยวของ ดัง ตอไปนี้
- ขอมูลพื้นฐานของรัฐปนัง รัฐเกดะห รัฐเปอรลิส และรัฐเประ
- รายชื่อหนวยงานไทยในมาเลเซียและหมายเลขโทรศัพทโทรสาร
- การใหบริการดานกงสุลตางๆ และเอกสารหลักฐานประกอบการ
ดําเนินการ คาธรรมเนียม และระยะเวลาดําเนินการ
- รายชื่อหนวยงานไทยและวัดไทยในเขตอาณา
- แผนที่ของสถานที่ที่เกี่ยวของ
- วันหยุดราชการประจําปของสถานกงสุลใหญ ฯ
- เรื่องอื่นๆ อาทิ การปองกันภัยสึนามิ การปองกันไขหวัดนก เป นตน
ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง ไดเคยจัดทําคูมือคนไทย เพื่อแจกจายแก
คนไทยไวเปนคูมือในการติดตอกับสถานกงสุลใหญ ฯ โดยไดจัดพิมพครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 มีนาคม
2551 แตหลังจากนั้นกระทรวงฯ ไมไดอนุมัติงบประมาณในการพิมพคูมือดังกลาวใหสถานกงสุล
ใหญ ฯ ตามที่ขอไป สถานกงสุลใหญ ฯ จึงไมสามารถจัดพิมพเพื่อแจกจายใหคนไทยในรัฐปนัง
และเขตอาณาไดอีก แตกระทรวงฯ ไดใหทางสถานเอกอัครราชทูตฯ จัดพิมพขอมูลรวมของสถาน
กงสุลใหญ ฯ ในปนังและโกตาบารู ซึ่งมีบางสวนที่ขอมูลตรงกัน บางสวนขอมูลตางกัน ไปในแต
ละรั ฐ ทํ า ให ข อมู ล สํ า คั ญ ของรั ฐ ป นัง ขาดหายไป อาทิ วั น หยุ ด ราชการ หรื อ ข อมู ล สถานที่ ที่
เกี่ยวของกับการรับรองเอกสาร เปนตน อยางไรก็ดี สถานกงสุลใหญ ฯ เห็นวา คูมือดังกลาวจะเปน
ประโยชนและนาจะดําเนินการตอไป โดยตองมีการปรับปรุงขอมูลให ครบถวน ทันสมัยและให
ครอบคลุมยิ่งขึ้น
ปญหา หากสถานกงสุ ลใหญ ฯ ไม ส ามารถใหข อมูล ประชาสัม พั นธ กั บงานที่
ปฏิบัติอยางเพียงพอ ก็จะทําใหคนไทยที่มาติดตอไดรับขอมูลที่คลาดเคลื่อนหรือไมครบถวน ซึ่งอาจ
เกิดปญหาในการติดตอกับสถานกงสุลใหญ ฯ ตามมาได การติดตอคนไทยโดยมีคู มือแบบพกพา
จะชวยใหคนไทยทราบขอมูลที่เปนประโยชนในการติดตอเปนการลวงหนา
ผลกระทบ แมวาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร และสถานกงสุล
ใหญ ณ เมืองปนัง จะอยูในประเทศมาเลเซียเชนเดียวกัน แตก็ยังมีความแตกตางของขอมูลในแตละ
รัฐ อาทิ วั นหยุ ดราชการ ขอมูลที่ เกี่ยวของของรัฐปนัง เปนตน ดังนั้ น หากสถานกงสุลใหญ ฯ
ไดรับงบประมาณในการจัดพิมพคูมือคนไทยไดเอง ก็จะสามารถใหขอมูลในพื้นที่ที่เปนประโยชน
แกคนไทยในรัฐปนังและเขตอาณาไดถูกตองและครบถวนมากกวา
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แนวทางแกไข โดยที่การจัดทําคูมือคนไทยฉบับ พกพา เปนเครื่องมือเชิงรุกใน
การเขาถึงคนไทยในเขตอาณา เพื่อเปนการใหขอมูลที่เปนประโยชนในการพํานักหรือติดตอกับ
หนวยงานของไทยในมาเลเซีย ดังนั้น จึงควรตองจัดหางบประมาณจัดพิมพคูมือคนไทยในสวน
ของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง และปรับปรุงขอมูลใหมีความถูกตอ ง ทันสมัย เหมาะสมกับ
พื้นที่และใชประโยชนไดจริง อยางไรก็ดี ในชั้นนี้ อาจแกไขเบื้องตนโดยการจัดทําใบแทรกขอมูล
ที่จําเปนใสไวในเลม เชน วันหยุดราชการ หรือ แผนที่หนวยงานของปนังที่เกี่ยวของ เปนตน
(4) การจัดทําคูมือในการปฏิบัติงานกรณีใหความชวยเหลือคนไทย เนื่องจากการ
ชวยเหลือคนไทยหลายกรณีมีหลักปฏิบัติที่แตกตางกันไป อาทิ คนไทยตกทุกข หญิง ไทย นักโทษ
ไทย ลูกเรือประมงไทย อีกทั้งเจาหนาที่กงสุลของสถานทูตสถานกงสุลใหญแตละแหงจะมีการ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปประจําการในประเทศตาง ๆ เปนระยะ ๆ และระเบียบกฏเกณฑเกี่ยวกับ
การใหความชวยเหลือคนไทยหลายฉบับก็ไดมีปรับปรุงแกไข บางฉบับยกเลิก บางฉบับยังคงใชอยู
ดัง นั้น เพื่ อให เกิ ดความตอเนื่ องและความชั ดเจนถูก ต องในการปฏิ บัติงาน อีก ทั้ง เจา หน าที่ จะ
สามารถดํ า เนิ นการให บ ริ ก ารได โ ดยสะดวกรวดเร็ วยิ่ ง ขึ้ น กระทรวงฯ จึ ง ควรจั ดทํ า แนวทาง
เบื้องตนและรวบรวมระเบียบกฎเกณฑในการใหความชวยเหลือคนไทยแตละกรณีไวเปนรูปเลม
เช นเดี ย วกั บ การจั ดทํ า คู มื อการตรวจลงตราให แก ช าวต า งชาติ ซึ่ ง จะทํ า ให ก ารปฏิ บั ติง านเกิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ปญหา หากเจาหนาที่ผูปฏิบัติไมไดเก็บและรวบรวมระเบียบในเรื่องดังกลาวไว
ใหครบถวนตอเนื่อง ก็จะทําใหเกิดความความสับสนกับเจาหนาที่ใหมได และอาจทําใหดําเนินการ
เกิดความผิดพลาดหรือผิดระเบียบโดยไมไดเจตนา
ผลกระทบ หากเกิดความผิดพลาด จะทําใหเกิดผลกระทบแกคนไทยในแงของ
สิทธิประโยชนหรือความสะดวกรวดเร็วที่ควรจะไดรับ และเจาหนาที่อาจถูกตําหนิหรือถูกคนไทย
ดังกลาวรองเรียนไดเชนกัน
แนวทางแกไข กรมการกงสุลตองเปนหนวยงานหลักในการรวบรวมระเบียบ
กฎเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของซึ่งยังมีผลใชบังคับ แลวรวบรวมไวเปนคูมือพรอมจัดทําขั้นตอนหลักๆ
ในการใหความชวยเหลือคนไทยในแตละกรณี เพื่อใหเจาหนาที่สามารถดําเนินการตามขั้นตอนได
ถูกตอง ไมสับสน และสามารถอางอิงกฎระเบียบของแตละเรื่องไดชัดเจน ซึ่งจะทําใหเจาหนาที่มี
ความมั่นใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
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บริเวณพื้นที่อาคารบานพักกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง

อาคารที่ทําการสถานกงสุลใหญซึ่งอยูติดกันมีอายุกวา 40 ป
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บริเวณสวนติดตอ ทําการงานดานกงสุล การตรวจลงตรา

พื้นที่ติดตอขอตรวจลงตรา
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เคานเตอรดานหนาของฝายกงสุล

บริเวณพักคอยตรวจลงตราและหนังสือเดินทาง
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พื้นที่ทํางานชั้นลางทั้งหมดของขาราชการตางๆและสวนงานกงสุลอยูรวมกัน
ทําใหคับแคบและไมเปนสัดสวน

พื้นที่สวนงานทําหนังสือเดินทาง ซึ่งที่อยูตอเนื่องกันกับพื้นที่ทํางานอื่นๆ
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3.2 ผลการศึกษาสภาวะแวดลอมของสถานกงสุลใหญ ฯ โดยใชการวิเคราะห SWOT
จากการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง โดยการวิเคราะหปญหาหลัก
โดยใชแนวคิดเชิงระบบไปแลวนั้น ตอไปผูศึกษาจะไดทําการประมวลผลสภาวะแวดลอมภายใน
ไดแก ดานบุคลากร งบประมาณ อุปกรณและเทคโนโลยี ตลอดจนการบริหารจัดการ และการ
ประมวลผลสภาวะแวดล อ มภายนอกที่ ม าเกี่ ย วข อ งได แ ก นโยบายภาครั ฐ ด า นการเมื อ ง ด า น
เศรษฐกิจ กฎหมายที่เกี่ยวของ และเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณที่ใช เปนตน โดยใชขอมูลจากการ
วิเคราะหเอกสาร การสัมภาษณและการสังเกตแบบมีสวนรวม แลวจึงไดวิเคราะหศักยภาพโดยรวม
ของหนวยงานในปจจุบัน โดยการวิเคราะห SWOT ซึ่งพิจารณาจากองคประกอบ 4 ประการ ดังนี้
(1) จุดแข็ง (Strengths)
(2) จุดออน (Weaknesses)
(3)โอกาส (Opportunities)
(4) อุปสรรคแรงกดดัน (Threats)
เราสามารถใชจุดแข็งซึ่งเปนขอไดเปรียบหรือขีดความสามารถภายในที่จะสนับสนุนให
บรรลุเปาหมายได ในขณะที่จุดออนถือเปนขอเสียเปรียบที่จะบอนทําลายการดําเนินงานซึ่งตอง
แกไขปรับปรุง และโอกาสคือสถานการณที่จะชวยใหหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคไดสะดวกขึ้น
ตรงกันขามกับอุปสรรคที่จะทําใหการทํางานยากลําบาก
การวิเคราะห SWOT จะตองพิจารณาขอมูล สถานการณปจจุบันและแนวโนมที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นในอนาคตดวย ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธซึ่งเปนแนวทางปรับปรุงหนวยงาน ดังนั้น
การวิเคราะห SWOT จึงมีความสําคัญเปนเสมือนเครื่องมือที่จะชวยใหหนวยงานสามารถมองเห็น
ศักยภาพและขอบกพรองขององคกรในภาพรวมไดอยางเปนระบบ นําไปสูการกําหนดกลยุทธหรือ
แนวทางการปรับ ปรุ ง ที่ ดีและมี ความเปนไปได ในทางปฏิ บั ติ โดยจะขอสรุ ป การศึ ก ษาสภาวะ
แวดลอมของหนวยงานเปนขอ ๆ ตามลําดับ ดังนี้
3.2.1 สรุปผลการศึกษาสภาวะแวดลอมภายในหนวยงาน(Internal Environment) ไดแก
(1) จุดแข็งของหนวยงาน (Strengths)
-เจาหนาที่ของสถานกงสุลใหญ ฯ เปนผูที่มีการศึกษา มีความรูความสามารถ
โดยสวนที่เปนขาราชการจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปถึงปริญญาโท สวนลูกจางทองถิ่น
จํานวน 4 คน เปนคนไทย 2 คน คนมาเลเซีย 1 คน และมาเลยเชื้อสายไทยอีก 1 คน การศึกษาจบ
ตั้งแตระดับมัธยมปลายจนถึงระดับปริญญาตรี ซึ่งทุกคนปฏิบัติหนาที่และรับผิดชอบงานในหนาที่
ไดเปนอยางดี
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-มีการทํางานเชิงรุกในการจัดกงสุลสัญจรนอกสถานที่ที่รัฐเกดะหมาระยะหนึ่ง
แลว (ประมาณ 1 ปกวา) ซึ่งแมวาในชั้นตนจะมีคนไทยทยอยมาติดตอขอรับบริการไมมากนัก แตก็
มีปริมาณผูรับบริการมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้ หากมีการประชาสัมพันธใหมากขึ้น เชื่อวาจะมีปริมาณผู
มาขอรับบริการเพิ่มขึ้น รวมทั้งการจัดทําคูมือคนไทยเพื่อแจกจายขาวสารที่จําเปนแกคนไทย
-ดําเนินการปรับปรุงขั้นตอนงานกงสุล เพื่อลดระยะเวลาการตรวจลงตราจาก
2 วันเหลือเพียง 1 วันทําการ มาระยะหนึ่งแลว ซึ่งทําใหเกิดความสะดวกรวดเร็วแกชาวตางชาติที่จะ
เดิ นทางเข า ประเทศไทยได ม ากกว า สถานเอกอั ค รราชทู ตและสถานกงสุ ล ใหญ อื่นในประเทศ
เดียวกัน แมวาสถานกงสุลใหญ ฯ จะเริ่มมีปญหาการทํางานลนมือของเจาหนาที่ก็ตาม
-มี ก ารออกตรวจเยี่ ย มนั ก โทษไทยและช ว ยเหลื อ คนไทยนอกสถานที่ เ ป น
ระยะๆ โดยเฉพาะตามเรือนจําตาง ๆ ที่มีคนไทยถูกคุมขังอยู
-มีการจัดหาอุปกรณอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม เชน เครื่อง
นั บ ธนบั ต ร อุ ป กรณ ช ว ยในการอ า นเล ม หนั ง สื อ เดิ น ทาง อุ ป กรณ ต อบรั บ โทรศั พ ท อั ต โนมั ติ
โทรศัพทมือถือ เปนตน
-การไดรับงบประมาณสนั บสนุนจากกระทรวง ฯ ในการซอมแซมและการ
จัดซื้อจัดหาอุปกรณืเพิ่มเติมสามารถชวยใหสถานกงสุลใหญ ฯ สามารถดําเนินการตาง ๆ ใหสําเร็จ
ลุลวงไปไดภายในวงเงินที่ไดรับ
(2) จุดออนของหนวยงาน (Weaknesses)
-อาคารสถานที่ทําการและสิ่งอํานวยความสะดวกประกอบอาคารโดยเฉพาะ
ฝายงานกงสุล มีสภาพเกา ทรุดโทรมและคับแคบ เนื่องจากใชงานมานานและโครงสรางอาคารที่
เปนอยูไมสามารถรองรับการขยายตัวของภารกิจและเจาหนาที่รวมทั้งผูรับบริการได
-อุปกรณและเครื่องมือที่ใชในงานกงสุล เกาและเสื่อมสภาพ เนื่องจากใชงานมา
นาน รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอรชวยปฏิบัติงานยังไมมีการทําระบบเชื่อมตอขอมูลสวนกลาง (ระบบ
LAN) จึงทําใหไมสามารถเชื่อมโยงขอมูลหรือรวบรวมขอ มูลสวนกลางเพื่อใชในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูและการรักษาความปลอดภัยได ทั้งนี้ ขอมูลสวนกลางจะเปนประโยชนและชวยใหการ
ปฏิบัติงานทําไดรวดเร็วขึ้น อีกทั้งในสวนของขาราชการประจําการในตางประเทศซึ่งจะมีการ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันอยูทุก 3 - 4 ป ก็จะไดใชเปนขอมูลอางอิงโดยไมขาดชวงอีกดวย
-บุคลากร เจาหนาที่ทํางานดานกงสุลมีจํานวนนอยไมเพียงพอกับ งานในหนาที่
รับผิดชอบ ทําใหงานลนมือและอาจเกิดขอผิดพลาดไดงาย แตการเพิ่มเจาหนาที่ที่เปนขาราชการจะ
ทําใหคาใชจายดานบุคลากรสูงขึ้นมากและโอกาสที่จะไดรับอนุมัติใหเพิ่มเจาหนาที่คงเปนไปได
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ยากโดยเฉพาะในช วงวิก ฤติ เศรษฐกิ จที่ เกิ ดขึ้ นในขณะนี้ จึง อาจขอเพิ่ม อัตรากํา ลัง ในสวนของ
ลูกจางทองถิ่นตามความจําเปน
-อัตราคาจางของลูกจางฝายกงสุลที่ไดรับในปจจุบัน ยังต่ํากวาอัตราคาจางของ
สถานกงสุลใหญญี่ปุน และสถานกงสุลใหญอินโดนีเซียในปนังดวย อัตราคาจางตําแหนง เสมียน
ของไทยมีเงินเดือนเริ่มจาก 1,121.- ดอลลารมาเลเซีย สวนญี่ปุน 1,880.- ดอลลารมาเลเซียและ
อินโดนีเซีย ประมาณ 1,500 ดอลลารมาเลเซีย ทําใหการจัดหาลูกจางทองถิ่นในตําแหนงตางๆ ทํา
ไดยากและไมมีตัวเลือกมากนัก ลูกจางบางคนไดรับเงินเดือนถึงระดับสูงของเพดานเงินเดือนแลว
ก็ไมสามารถเลื่อนขั้นเงินเดือนตอไปได ทําใหขาดความกระตือรือลน และความภักดีตอหนวยงาน
-ขาดการประชาสัมพันธเชิงรุกในลักษณะของการใชสื่อ Internet Website ซึ่ง
กําลังมีบทบาทสําคัญที่จะชวยเผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ ของสถานกงสุลใหญ ฯ ไดอยางรวดเร็ว
ฉับไว และประชาสัมพันธไดกวางขึ้น
-การจัดเก็บเอกสารที่ไมเปนระบบทําใหยากตอการคนหา อาทิ การลงทะเบียน
คนไทยซึ่งจําเปนตองใชติดตอใน การลงทะเบียนใชสิทธิเลือกตั้ง การเชิญคนไทยเขารวมงานและ
การเชิญประชุมในโอกาสตาง ๆ เปนตน
3.2.2 สรุปผลการศึกษาสภาวะแวดลอมภายนอกหนวยงาน(External Environment) ไดแก
(1) โอกาสที่เกี่ยวของกับหนวยงาน (Opportunities)
-สถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง เปนหนวยงานของไทยในประเทศเพื่อนบาน
ตั้งอยูไมไกลจากชายแดนไทย จึงมีสวนชวยในการสงเสริมการคาระหวางประเทศไทยและประเทศ
มาเลเซีย โดยเฉพาะอยางยิ่งมีเขตอาณาติดกับจังหวัดชายแดนภาคใตของไทยถึง 3 จังหวัด ไดแก
จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา และจังหวัดยะลา
-สถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง มีผูมาติดตอขอรับการตรวจลงตราเปนจํานวน
มาก เนื่องจากชาวมาเลเซียและชาวตางประเทศสามารถเดินทางมาติดตอไดโดยสะดวก เพราะที่ตั้ง
อยูหางจากพรมแดนไทยทางดา นสะเดา จังหวัดสงขลา ประมาณ 160 กิโลเมตร หรื อใชเวลา
เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงเทานั้น และจากสถิติรายไดคาธรรมเนียมการตรวจลงตราเมื่อเทียบกับ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร และสถานกงสุลใหญ ณ เมืองโกตาบารู ปรากฏวาสถาน
กงสุลใหญ ณ เมืองปนัง เปนหนวยงานที่สามารถทํารายไดสูงสุดในประเทศมาเลเซีย แมในปจจุบัน
รัฐบาลจะมีนโยบายยกเวนคาธรรมเนียมการตรวจลงตราแบบทองเที่ยวก็ตาม แต สถานกงสุลใหญ
ณ เมืองปนัง ยังสามารถเก็บคาธรรมเนียมจากดานอื่น ๆไดถึง 20 ลานบาท
-ในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง มีชุมชนชาวมาเลยเชื้อสายไทย
ที่เรียกวา Orang – Siam เปนจํานวนหลายหมื่นคน รวมทั้งวัดในศาสนาพุทธอีกประมาณ 60 วัด
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จึงทําใหงานกงสุล ในสวนที่เกี่ยวกับชุมชนไทยและวัดไทยมีแนวโนม สูงขึ้นและมีความสําคัญมาก
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อฝายไทยประสงคจะรักษษความเขมแข็งของชุมชนไทย รวมถึงการที่จะรักษา
เอกลักษณไทยใหคงอยูในชุมชนชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยตอไป
(2) อุปสรรคที่เกี่ยวของกับหนวยงาน (Threats)
-ขณะนี้ (กรกฏาคม 2553) ระบบเศรษฐกิ จของโลกและประเทศไทยยั งอยู
ในชวงฟนตัวหลังจากประสบปญหาวิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาและยุโรปในปที่ผานมา ทําให
มีปญหาในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในการปรับปรุง อาคารสถานที่ รวมทั้งการ
จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณตาง ๆ ตองชลอออกไปดวย
-กฏหมายแรงงานทองถิ่นของประเทศมาเลเซียที่เปนปญหาในการจัดจางลูกจาง
ท อ งถิ่ น เนื่ อ งจากอั ต ราค า จ า งเสมี ย นของสถานกงสุ ล ใหญ ฯ ค อ นข า งต่ํ า และไม มี ส วั ส ดิ ก าร
ครบถวนเหมือนกับบริษัทเอกชนทั่วไป การรับสมัครลูกจางทองถิ่นทดแทนคนที่ลาออกไปจึงทําได
ยากและโอกาสเลือกผูสมัครคอนขางนอย
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การวิเคราะห SWOT
โอกาส O

1.เปนหนวยงานที่อยูติดกับชายแดน
ไทยซึ่งมีความสําคัญทางการคา/
การเมืองและกงสุล
2.เปนหนวยงานที่มทํารายไดเขา
ประเทศ สูงเพราะมีผูใชบริการมาก
3.มีชุมชนไทยและวัดไทยเปนจํานวน
มาก ซึ่งทําใหมีความเขมแข็งของ
ชุมชน

จุดแข็ง S

กลยุทธที่ควรคงไว/สงเสริม

1 จนท.มีความรู ความสามารถ 1 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ในเรื่องที่ยังตองทําตอเนื่องและ
และประสบการณ
เรื่องเรงดวน
2 มีการทํางานเชิงรุก
3 มีการตรวจลงตราภายใน 1 วัน 2 สนับสนุนการทํางานเชิงรุก
ใหมากขึ้น
4 มีการจัดหาอุปกรณสนับสนุน
3 ปรับปรุงกระบวนการทํางาน
การปฏิบัติงานเบื้องตน
โดยลดระยะเวลาและขั้นตอน
5 ไดรับการสนับสนุน
การทํางานทีไ่ มเหมาะสม
งบประมาณ ตามความจําเปน
1 สงเสริมดานเศรษฐกิจ การคาและ
วัฒนธรรม
2 การพบปะและเพิ่มความเขมแข็ง
ใหแกชุมชนไทย

จุดออน W

1 อาคารสถานที่ไมเหมาะสม
และมีสภาพเกาทรุดโทรม
2 บุคลากรไมเพียงพอกับงาน
3 อุปกรณเครื่องมือลาสมัย
4 ขาดการประชาสัมพันธเชิงรุก
5 ไมมีระบบจัดเก็บขอมูลที่ดี

กลยุทธแกไขจุดออน

1 ปรับปรุงอาคารสถานที่ทําการ
2 จัดหาอุปกรณเพิ่มเติม/ทดแทน
3 ขอปรับเพิ่มอัตราลูกจางและเงิน
คาจางใหเหมาะกับคาครองชีพ
4 จัดทําระบบ LAN และระบบ
จัดเก็บเอกสาร
5 จัดทําเว็บไซทและคูมือคนไทย

อุปสรรค T

1 เศรษฐกิจของไทยและของ
โลกยังไมฟนตัวมากนัก
2 กฎหมายทองถิ่นที่อาจเปน
ปญหาในการจางงาน

กลยุทธทําลายอุปสรรค
เพื่อเดินหนา

1 ลดรายจายโดยการใหบริการ
หรือ ติดตอคนไทยทาง E-mail
แทนทางโทรศัพท/ไปรษณีย
2. เพิ่มรายไดในการใหบริการ
กงสุลสัญจรตามมหาวิทยาลัย
และจุดที่มีชุมชนไทยหนาแนน
เพื่อใหเกิดความสะดวก
3. ฝกอบรม จนท. /เรียนรูงาน/
สนับสนุนการทํางานเปนทีม

กลยุทธที่ตองชลอ/
หลีกเลี่ยง/ยกเลิก

1 ปรับลดงานดานกงสุลที่ไม
คุมคา เชน กงสุลสัญจรเปลี่ยน
จากทุกเดือนเปน 2 เดือน/ครั้ง
โดยสลับไปยังจุดอื่นที่มีชุมชน
ไทยหนาแนนแทน
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3.3 การกําหนดทิศทางขององคกร
เมื่อไดดําเนินการศึกษาวิเคราะหสภาวะแวดลอมทั้งภายในและภายนอก เพื่อทราบจุดแข็ง
จุดออน โอกาส และอุปสรรคของหนวยงานเรียบรอยแลว เราจะตองกําหนดทิศทางที่ตองการจะไป
ใหถึงเสียกอน โดยตองกําหนดวิสัยทัศน (Vision) และวัตถุประสงคหรือเปาหมายของหนวยงาน
(Goal) ที่เราตองการกอนที่จะดําเนินการในขั้นตอนที่ 2 คือ การกําหนดกลยุทธ ดังนี้
3.3.1 การกําหนดวิสัยทัศน (Vision)
วิสัยทัศน หมายถึง ภาพหรือตําแหนงในอนาคตที่หนวยงานตองการจะไปใหถึงซึ่ง
ในที่นี้ สถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนังจะขอกําหนดการดําเนินการไวในชวง 3 ป โดยอาจมีการ
ทบทวนตามระยะเวลาได ดังนี้
“ เปนหนวยงานกงสุลที่ใหบริการไดอยางครบถวน รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ”
3.3.2 การกําหนดเปาหมายของหนวยงาน (Goal)
จะตองเปนเปาหมายที่จะชวยใหเราสามารถไปถึงวิสัยทัศนที่กําหนดไวไดโดยให
ครอบคลุมวัตถุประสงคที่เราตองการจะใหเปนในชวง 3 ปขางหนาตามที่กําหนดไวในวิสัยทัศน
ดังนี้
(1) สามารถบริการงานกงสุลไดอยางครบถวน และมีประสิทธิภาพตามภารกิจของ
หนวยงานกงสุล มีความถูกตองรวดเร็ว ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการปฎิบัติงาน
(2) ปรับปรุงโดยนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมมาชวยในการปฎิบัติงานใหมีประสิทธิ
ภาพมากขึ้น
(3) ใหการบริการเชิงรุกแกผูรับบริการและสรางความพึงพอใจ
(4) เปนหนวยงานที่ใหการเรียนรูและพัฒนาทักษะของเจาหนาที่ รวมทั้งจัดทําและ
พัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง
(5) สรางความพึงพอใจและกําลังใจในการทํางาน ความรูสึกมั่นคง และความภักดี
ตอหนวยงาน
ทั้งนี้ การกําหนดเปาหมายของหนวยงานดังกลาวขางตนจะชวยใหงานกงสุลสามารถพัฒนา
ปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพไดในเวลาที่กําหนด
เมื่อทําการศึกษาสภาวะแวดลอมและกําหนดทิศทางขององคกร ทั้งวิสัยทัศนและเปาหมาย
เรียบรอยแลว จึงจะนําไปสูขั้นตอนตอไป คือ การกําหนดกลยุทธเพื่อตอบสนองเปาหมายและวัตถุ
ประสงคที่สถานกงสุลใหญ ฯ ตองการ โดยจะคํานึงถึงความสอดคลองกับเปาหมาย ภารกิจของ
หนวยงาน และมีความเปนไปไดทางเทคนิค งบประมาณ ความคุมคา สามารถดําเนินการได มีความ
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ยืดหยุน และมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ โดยนําจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของ
หนวยงานที่ศึกษาวิเคระหมาเปนขอมูลในการพิจารณา
3.4 การกําหนดกลยุทธแนวทางการปรับปรุงงานกงสุลของสถานกงสุลใหญ ฯ
เมื่อไดวิเคราะหความสัมพันธโดยคํานึงถึงความสอดคลองกับเปาหมายของหนวยงาน
ดังกลาวแลว ก็จะสามารถกําหนดกลยุทธหรือแนวทางการปรับปรุงงานกงสุลของสถานกงสุลใหญ
เพื่อใชเปนแนวทางการพัฒนาหนวยงานได โดยแนวทางดังกลาวจะถูกกําหนดจากมุมมองทั้ง 4 ดาน
คือ ดานการเรียนรู ดานปรับปรุงกระบวนการภายใน ดานลูกคาหรือผูรับบริการ ดานการเงินและ
งบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินการมีความสมดุลย สอดคลอง และเชื่อมโยงสนับสนุนกัน
ตอไปได จึงอาจกําหนดเปนมุมมองได 4 ดาน ดังนี้
(1) ดานการเรียนรู
- ฝกอบรมงานดานกงสุลใหแกเจาหนาที่ดานกงสุลทุกคน เพื่อปนการเพิ่มเติมความรู
ในการปฏิบัติงานในสวนที่ยังขาดความชํานาญของแตละคนในดานอื่ นๆเพื่อใหสามารถที่จะทํางาน
แทนกันได และมีการทํางานรวมกันเปนทีม (team work) รวมทั้งจัดสงเจาหนาที่ไปศึกษางานนอก
สถานที่เปนครั้งคราว
- จัดทําและรวบรวมขอมูลกลางในระบบ LAN และการจัดเก็บเอกสารอางอิงที่เปน
ระบบ เพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูลการใชงานทั่วไปและขอมูลเพื่อการเรียนรู
- สรางขวัญกําลังใจและความกาวหนาในการทํางาน เพื่อทําใหเกิดความขยันหมั่นเพียร
และมีความจงรักภักดีตอหนวยงาน
(2) ดานการปรับปรุงกระบวนการภายใน
- ขอเพิ่มอัตราในการจางลูกจางทองถิ่ นอีก 1 คน โดยเฉพาะอาจพิจารณาลูกจาง
มาเลเซียเชื้อสายไทย เพื่อชวยปฏิบัติงานกงสุลที่ลนมือและสามารถปฏิบัติภารกิจกงสุลสัญจรและ
การตรวจเยี่ยมคนไทยที่ถูกจําคุกหรือตองการความชวยเหลือไดมากขึ้น
- ลดขั้นตอนและลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานโดยมีการเชื่อมตอระบบฐานขอ มูล
กลาง (ระบบ LAN) และใชเครื่องมือชวยในการปฏิบัติงาน เชน เครื่องคอมพิวเตอร การเพิ่ม
เครื่องชวยอานหนังสือเดินทาง เปนตน
- ใชการดําเนินงานเชิงรุกใหมากขึ้นทั้งงานกงสุลสัญจรและการออกตรวจเยี่ยมคนไทย
ในเรือนจํา คนไทยที่ตองการความชวยเหลือ รวมกิจกรรมชุมชนชาวไทย และชาวมาเลเซียเชื้อ
สายไทยในเขตอาณาใหมากขึ้น โดยสรางระบบงานแบบ One Stop Service เพื่อสรางความพึงพอใจ
แกผูใชบริการ
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- ใหปรับเปลี่ยนหมุนเวียนการทํางานกันในตําแหนงขางเคียงเพื่อ สามารถทดแทนกัน
ไดในกรณีที่มีเจาหนาที่ขาดหรือลาและใหมีการทํางานเปนทีม
- จัดทําระบบฐานขอมูลกลางในการปฏิบัติงาน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และ ลด
ระยะเวลาในการทํางาน ลดขอผิดพลาด รวมทั้งตรวจสอบได โดยตองมีการจัดทําขอมูลให
ทันสมัยอยูเสมอ
- สรางระบบตรวจสอบ (Quality Control - QC) เพื่อลดขอผิดพลาดที่เกิ ดขึ้นเปน
ประจํา
- จัดทํา Website เพื่อใหบริการดานกงสุล ดวยการรวบรวมขอมูลที่ เกี่ยวของ กับงาน
กงสุลของสถานกงสุลใหญ ฯ รวมทั้งแบบฟอรมและวิธีการยื่นคํารอง นอกจากนั้นยังตองปรับปรุง
วิธีการใหบริการใหทันสมัย เพื่อสรางความพึงพอใจใหแกผูรับบริการ อาทิ การยื่นขอรับการตรวจ
ลงตราผานทาง Website ซึ่งจะชวยประหยัดเวลา ลดขั้นตอนการดําเนินการ และมีความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งเปนการยกระดับการบริการใหเปนแบบมาตรฐานสากล
- จัดทําคูมือคนไทย เพื่อแจกจายแกคนไทยไวเปนคูมือในการติดตอกับ สถานกงสุล
ใหญ ฯ ซึ่งทําใหคนไทยในปนังและเขตอาณาสามารถทราบขอมูล ตลอดจนขั้นตอนและเอกสารที่
ตองนํามาติดตอในการรับบริการดานกงสุลเปนการลวงหนา
- จัดหาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชเพื่อทดแทนของเดิมที่ชํารุดและหมดสภาพ เพื่อให
เกิ ดความคล องตั วและปฏิ บั ติ ง านได อยา งรวดเร็ วและมี ประสิ ท ธิ ภาพ เช น เครื่ อ งคอมพิ วเตอร
เครื่องสํารองไฟ เครื่อง Printer รถยนตสวนกลาง เปนตน
(3) ดานผูรับบริการ
- จั ด ทํ า ระบบประชาสั ม พั น ธ เ ชิ ง รุ ก โดยใช Website และคู มื อ คนไทยเพื่ อ
ประชาสัมพันธขาวสารแทนเจาหนาที่ซึ่งมีอยู จํากัด ซึ่งเปนวิธีการใหขอมูล ที่ถูกตองชัดเจนแก
ผูใชบริการไดโดยตรง
- มีการจัดเก็บขอมูลดานการบริการ เชน ความถี่ในการมารับบริการ ความพึงพอใจ
แลวจึงนํามาดําเนินการปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- จัดสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มภาพลั กษณและความสงางามใหกับประเทศรวมทั้ง
สรางความพึงพอใจใหผูรับบริการ
- ใชเครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาชวยในการปฏิบัติงาน เพื่อใหผูรับบริการ
ไดรับความสะดวก เชน จัดทําระบบเรียกคิวแบบตัววิ่ง การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตาง ๆ
โดยใชเครื่องคอมพิวเตอรและปรับปรุงระบบตอบรับทางโทรศัพทใหตอบสนองผูรับบริการไดมาก
ยื่งขึ้น

44
(4) ดานการเงินและงบประมาณ
- จัดหางบประมาณในการสรางอาคารที่ทําการหลังใหมพรอมสิ่งอํานวยความสะดวก
แทนอาคารหลังเดิม ซึ่งจะทําใหการใหบริการงานกงสุลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีความสะดวก
ปลอดภัย เหมาะสมกับการเปนหนวยงานของไทยในตางประเทศ
- ขอปรับปรุงอัตราคาจางลูกจางทองถิ่นใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ รวมทั้งจัดหา
สวัสดิการที่จําเปนใหแกลูกจางตามกฎหมายการจางแรงงาน เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจใน
การทํางานรวมทั้งความภักดีตอหนวยงานดวย
- จัดหางบประมาณและขอเพิ่มอัตราในการจางลูกจางทองถิ่นเพื่อชวยการปฏิบัติงาน
กงสุลที่ลนมือ และสามารถปฏิบัติภารกิจกงสุลสัญจร รวมทั้งการตรวจเยี่ยมนักโทษไทยที่ถูก
จําคุก หรือตองการความชวยเหลือไดมากขึ้น
- จัดหางบประมาณในการปรับปรุง Website และคูมือคนไทย เพื่อการเผยแพรขอมูล
เชิงรุกไดรวดเร็วและขยายวงกวางไดมากขึ้น
- จัดหางบประมาณในการจัดตั้งสมาคมคนไทยในรัฐปนังและเขตอาณา เพื่อเปนจุด
ประสานงานและชวยเหลือดูแลคนไทยรวมทั้งการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ
- จัดหางบประมาณในการซื้อครุภัณฑ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน
ทดแทนของเกาที่เสื่อมสภาพและลาสมัย
สําหรับดานการเงินและงบประมาณนั้น ในภาคธุรกิจเอกชนจะคํานึงถึงในสวนของการลด
ตนทุนหรือทํากําไรเปนสําคัญ แตในภาครัฐดานการเงินหมายถึงการจัดสรรหรือสรรหางบประมาณ
มาใชอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนแกประเทศเปนสําคัญ

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ

4.1 สรุปผลการศึกษา

การศึกษาเรื่อง “แนวทางการปรับปรุงงานกงสุลของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง”
ผูศึกษาได ทําการศึกษา รวบรวมขอมูลจากเอกสารและจากการสัมภาษณผูปฎิบัติงาน การ
สังเกตการปฏิบัติงานแบบมีสว นรวม ตลอดจนการวิเคราะหปญหาและนําเสนอแนวทางการ
ปรับปรุงโดยการนําเอาแนวคิดเชิงระบบ (System Approach) และกระบวนการวางแผนเชิง
กลยุทธ (Strategic Planning Process) มาใชในการกําหนดกลยุทธแนวทางการพัฒนางาน

กงสุลของสถานกงสุลใหญ ฯ ซึ่งอาจพิจารณาได ดังนี้
4.1.1 ปญหาหรืออุปสรรคสําคัญในการปรับปรุงงานกงสุล ไดแก
-อาคารสถานที่ทําการมีสภาพที่ไมเหมาะสมและชํารุดทรุดโทรม มีพื้นที่ไมเพียงพอ
-เครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณในการปฏิบัติงาน ไดแก อุปกรณดานคอมพิวเตอร
อุปกรณเชื่อมตอระบบ LAN การจัดหาอุปกรณใหมแทนของเดิมที่ชํารุดหรือเสื่อมสภาพ
-บุคลากร ไดแก ปญหาอัตรากําลังไมเหมาะสมกับปริมาณงาน คาตอบแทนต่ํา
-งบประมาณในการจัดสรางอาคารที่ทําการหลังใหมและอุปกรณประกอบอาคาร
-การบริ ห ารจั ดการภายในหน วยงาน ได แ ก ป ญหาการจั ด ทํ า ระบบเก็ บ ข อมู ล
สวนกลาง การปรับปรุงเว็บไซท การจัดพิมพคูมือคนไทย การจัดพิมพคูมือในการปฏิบัติงาน
4.1.2 แนวทางแกไขปรับปรุงงานกงสุล จากการวิเคราะหและการทํา SWOT ในบทที่ 3
เห็นวา จําเปนตองปรับปรุงงานกงสุลโดยพิจารณาจากมุมมอง 4 ดาน ดังนี้
(1) ดานการเรียนรู
-ใหการฝกอบรมงานแกลูกจางเพิ่มเติมในสวนที่ยังขาดความชํานาญเพื่อให
สามารถทํางานไดหลากหลายและแทนกันได
-จัดทําฐานขอมูลกลาง เพื่อจัดเก็บขอมูลอางอิงใหเปนระบบ เพื่อประโยชน
ในการคนหาขอมูล และการทําระบบเชื่อมตอขอมูลสวนกลาง (ระบบ LAN)
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-สรางขวัญและกําลังใจใหเห็นความกาวหนาในการทํางาน เพื่อใหมีความ
ขยันหมั่นเพียรและมีความจงรักภักดีตอหนวยงาน
(2) ดานการปรับปรุงกระบวนการภายใน
-เพิ่มอัตราลูกจางทองถิ่นอีกอยางนอย 1-2 คน เพื่อชวยปฏิบัติงานกงสุล
-ลดขั้นตอนและใชเครื่องมือชวยปฏิบัติงาน เพื่อลดระยะเวลาในการปฏิบัติ
งานและจัดทําระบบเชื่อมตอขอมูลสวนกลาง (ระบบ LAN)
-ดําเนินงานเชิงรุกใหมากขึ้นทั้งงานกงสุลสัญจรและการตรวจเยี่ยมคนไทย
สรางระบบงานแบบ One Stop Service
-ปรับเปลี่ยนหมุนเวียนการทํางานกันในตําแหนงขางเคียงเพื่อสามารถทํางาน
ไดหลากหลายและทดแทนกันได
-จัดทําระบบฐานขอมูลกลางเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการคนหาและลด
ระยะ เวลาในการทํางาน
-สรางระบบตรวจสอบ (Quality Control - QC) ในการทํางาน
-จัดทํา Website ใหมีความทันสมัยและนาสนใจ เพื่อเปนการยกระดับการให
บริการในรูปแบบ online และสามารถติดตอกับคนไทยไดอยางครอบคลุมยิ่งขึ้น รวมทั้งจัดหา web
master ดูแลระบบ
-จัดทําคูมือคนไทยแจกจายแกคนไทยที่เขามาทํางานและพักอาศัยในรัฐปนัง
และเขตอาณา เพื่อใชเปนคูมือในการติดตอกับสถานกงสุลใหญ ฯ
-จั ดหาอุ ป กรณ เครื่ องมื อเครื่ อ งใช เ พื่ อ ทดแทนของเดิ ม ที่ ชํ า รุ ดและล า สมั ย
เพื่อใหเกิดความคลองตัวและปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
(3) ดานผูรับบริการ
-จัดทําระบบประชาสัมพันธเชิงรุกดวย Website และคูมือคนไทย
-จัดเก็บขอมูลดานการบริการ แลวนํามาปรับปรุงการดําเนินการ
-จัดสถานที่ใหเหมาะสมเพื่อสรางความพึงพอใจใหผูรับบริการรวมทั้งการ
รักษาภาพลักษณและความสงางามใหกับประเทศ
-ใชเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใหบริการเพื่อชวยอํานวยความสะดวกแกผูใช
บริการ
(4) ดานงบประมาณ
-จัดหางบประมาณในการปรับปรุงอาคารสถานที่ทําการและสิ่งอํานวยความ
สะดวกประกอบอาคาร

47
-ขอปรับปรุงอัตราคาจางแรงงานทองถิ่น
-จัดหางบประมาณและเพิ่มอัตราลูกจางทองถิ่น
-จัดหางบประมาณในการจัดทํา Website และคูมือคนไทยเพื่อการเผยแพร
ขอมูลเชิงรุก
-จัดหางบประมาณในการจัดตั้งสมาคมคนไทยในปนังและเขตอาณาเพื่อให
เปนเครือขายในการชวยเหลือดูแลคนไทยและชวยประสานกับทางการทองถิ่น
-จัดหางบประมาณในการสรางอาคารที่ทําการ การจัดซื้ออุปกรณเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฏิบัติงานทดแทนของเกาที่ชํารุดและลาสมัย
4.2 ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาวิเคราะหและกําหนดแนวทางในบทที่ 3 แลว ผูศึกษาประสงคจะขอเสนอแนะ
เพิ่มเติมบางประการ ดังนี้
(1) ในหลักสูตรการอบรมสําหรับผูที่จะออกประจําการตางประเทศ กระทรวงฯ ควรจัด
อบรมเพื่ อ ให ค วามรู ใ นการแก ไ ขปรั บ ปรุ ง ข อ มู ล ในเว็ บ ไซท ข องหน ว ยงานในต า งประเทศแก
ขาราชการที่จะไปประจําการดวย เพื่อใหขาราชการสามารถดําเนินการเพิ่ มขอมูลหรือแกไขขอมูล
ในเว็บไซทไดตามความจําเปน
(2) การใชจุดแข็งและโอกาสที่มีในการดําเนินการสงเสริมเศรษฐกิจในดานการคา การ
ลงทุนและดานวัฒนธรรมไทย เพิ่มเติมจากการปรับปรุงงานกงสุล อาทิ
- การนําคณะนักธุรกิจชาวมาเลเซียเดินทางไปประเทศไทย เพื่อพบปะกับนักธุรกิจไทย
ซึ่งจะเปนโอกาสในการสงเสริมใหมีการเจรจาการคาการลงทุนตอไปได
- การจัดงานแสดงสินคาไทยในปนัง เพื่อเปนการสงเสริมการขายสินคา OTOP ของ
จังหวัดชายแดนภาคใตของไทย
- การนําศิลปวัฒนธรรมไทยมาแสดงที่รัฐปนัง เพื่อเปนการแลกเปลี่ ยนทางดานศิลปะ
วัฒนธรรมระหวางกัน
- การจัดงานเทศกาลของไทย เชน งานสงกรานต งานลอยกระทง เพื่อใหเกิดความ
ภูมิใจในเอกลักษณไทย อันจะชวยเสริมสรางความเขมแข็งและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในหมู
คนไทยและคนมาเลเซียเชื้อสายไทยดวย
เมื่อไดกําหนดแนวทางการปรับปรุงงานกงสุลของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง ดังกลาว
ที่เหมาะสมและสอดคลองกับวิสัยทัศนและเปาหมายที่กําหนดไวแลว ขั้นตอนตอไป คือการปฎิบัติ
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ตามกลยุทธ (Strategic Implement) โดยการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติจริงซึ่งตองมีการปรึกษาหารือ
รวมกับทุกฝายกอนจะนําไปจัดทําแผนปฏิบัติการตอไป
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