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สถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง คือหนวยงานหน่ึงซึ่งเปนตัวแทนของประเทศไทยใน
ประเทศมาเลเซีย โดยมีเขตอาณาครอบคลุมรัฐปนัง รัฐเกดะห รัฐเปอรลิสและตอนเหนือของรัฐเประ
และมีพรมแดนติดตอกับประเทศไทยใน 3 จังหวัดภาคใต คือ จ.สตูล จ.สงขลา และ จ.ยะลา  งาน
ดานกงสุลถือเปนงานสําคัญของสถานกงสุลใหญ ฯ ในการใหบริการแกคนไทยที่เขาไปพํานักและ
ทํางานอยูในเขตอาณาดังกลาวในเร่ืองหนังสือเดินทาง นิติกรณ รวมทั้งการใหบริการแกคนตางชาติ
ที่ประสงคจะขอรับบริการดานการตรวจลงตรา เพื่อเดินทางเขาประเทศไทย การใหบริการขางตนจึง
เปนเสมือนหนาตางของกระทรวงการตางประเทศ ซึ่งจะมีบทบาทสําคัญในการสรางความรูสึกที่ดี
ตอภาพลักษณของประเทศไทยเปนอยางยิ่ง ดังน้ัน การศึกษาหากลยุทธหรือแนวทางการปรับปรุง
งานดานกงสุลของสถานกงสุลใหญ ฯ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนสิ่งที่
ควรดําเนินการใหครอบคลุมเพื่อพัฒนางานกงสุลและชวยอํานวยความสะดวกใหแกคนไทยและคน
ตางชาติ ดวยความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตามแนวนโยบายการทูตเพื่อประชาชนและ
หลักในการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารของทางราชการและการเก็บ
ขอมูลจากการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ รวมทั้งขอมูลจากประสบการณของผูศึกษาเองที่ไดเคยปฏิบัติ
งานในสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร สถานกงสุลใหญ ณ เมืองโอซากา ประเทศญ่ีปุน มากอน
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยไดนําเอาแนวคิดเชิง
ระบบ (System  Approach) และกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ (Strategic Planning  Process)
มาประยุกตใชในการศึกษาวิเคราะห เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงงาน   ซึ่งจากผลการศึกษา
พบวา ปญหาสําคัญ ๆ นอกเหนือจากเร่ืองอาคารสถานที่แลว ก็เปนเร่ืองของบุคลากร วัสดุ
อุปกรณ งบประมาณ และการบริหารจัดการภายในหนวยงาน ซึ่งผูเขียนไดใหขอสรุปรวมทั้งขอ
เสนอแนะในการพัฒนางานกงสุลเพื่อใหมีความสมดุลย  สอดคลอง และสนับสนุนกัน ในมุมมอง
ทั้ง 4 ดาน คือ ดานการเรียนรู ดานการปรับปรุงกระบวนการภายใน ดานผูรับบริการ และดาน
งบประมาณ ซึ่งจะทําใหการพัฒนางานกงสุลของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง  เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามเปาหมายที่ต้ังไว
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สถานกงสุลใหญเปนหนวยงานซึ่งถือไดวามีความสําคัญรองลงมาจากสถานเอกอัครราชทูต

เพราะเปนหนวยงานตัวแทนของประเทศไทยในตางประเทศ  แตเนนหนักไปในงานดานกงสุล โดย
สถานกงสุลใหญจะมีการประสานการทํางานในภาพรวมรวมกับสถานเอกอัครราชทูตและ
หนวยงานที่เกี่ยวของของไทยในประเทศที่ประจําการ ซึ่งสถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง ประเทศ
มาเลเซีย ก็เชนเดียวกัน จะมีการประสานการทํางานรวมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุง
กัวลาลัมเปอร และสถานกงสุลใหญ ณ เมืองโกตาบารู อีกแหงหน่ึงดวย 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 ดังน้ี

รัฐเกดะห    มีเขตแดนประชิดกับ จังหวัดสงขลา  จังหวัดยะลา
รัฐเปอรลิส  มีเขตแดนประชิดกับ จังหวัดสงขลา  จังหวัดสตูล
รัฐเประ มีเขตแดนประชิดกับ  จังหวัดยะลา

จากขอมูลของสํานักงานตรวจคนเขาเมืองมาเลเซียระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31
ตุลาคม 2552 ระบุวามีจํานวนคนไทยในรัฐดังกลาว  ดังน้ี

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
ถือไดวาเปนงานหลักของสถานกงสุลใหญ ฯ ที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่งเพราะเปนงานที่ตอง
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ใหบริการและเกี่ยวของกับทั้งคนไทยและคนตางชาติที่พํานักและทํางานอยูในประเทศมาเลเซีย โดย
มีงานหลัก ๆ แบงออกได ดังน้ี

1.1.1 งานกงสุล เปนงานที่เกี่ยวของกับการใหบริการแกคนไทยในตางประเทศและ
ชาวตางชาติที่จะเดินทางเขามาในประเทศไทยโดยมีขอบเขตครอบคลุมงานดานตางๆที่ เกี่ยวของ
ดังน้ี

(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
และจํานวนคร้ัง โดยมีระเบียบที่ตองพิจารณาประกอบคํารอง ไดแก สัญชาติของผูรอง บุคคล
ตองหาม และหลักฐานประกอบการตรวจลงตราตามที่ทางราชการกําหนดไวในแตละประเภท

สถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง เปนสํานักงานที่สามารถจัดเก็บรายไดแผนดิน
จากการตรวจลงตราโดยเฉลี่ยปละ 30 - 35 ลานบาท ในชวงระยะเวลากวา  10 ป  ที่ผานมาปกติ
จะมีชาวตางชาติมาขอรับการตรวจลงตราวันละประมาณวันละ 130-150 คน (ในชวงเทศกาลหรือ
วันหยุดยาว ประมาณวันละ 250 คน และเพื่อเปนการสนองตอบนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวของ
รัฐบาล  สถานกงสุลใหญ ฯ จึงไดปรับปรุงระยะเวลาการตรวจลงตราใหมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น
ต้ังแตวันที่ 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 หนังสือรับรองอ่ืน 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

- กรณีนักทองเที่ยวชาวไทย ที่ เดินทางเขามาเที่ยวในรัฐปนัง และถูกขโมย
ทรัพยสินและหนังสือเดินทางสูญหาย เน่ืองจากการฉกชิงวิ่งราวทรัพยสินในรัฐปนังมีอยูบอยคร้ัง
โดยเฉพาะตามจุดทองเที่ยวซึ่งนักทองเที่ยวเหลาน้ันมักจะเพลิดเพลินกับทัศนียภาพและมิไดทัน
ระวังตัว ทั้ง ๆ ที่มีโรงแรมหลายแหงในปนังไดติดปายเตือนนักทองเที่ยวไวแลว นอกจากน้ันสถาน
กงสุลใหญ ฯ ก็จะแจงเตือนคณะตางๆ ที่มาเยือนใหรับทราบขอมูลเหลาน้ีดวยทุกคร้ัง อยางไรก็ดี
เมื่อเกิดเหตุการณขึ้น เจาหนาที่จะอํานวยความสะดวกในการดําเนินการชวยเหลือและออกเอกสาร
เพื่อเดินทางกลับประเทศไทยตอไป

- กรณีคนไทยถูกจับเจาหนาที่สถานกงสุลใหญ ฯ จะเขาไปดูแลและใหการ
ชวยเหลือเพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกคนไทยเหลาน้ัน  ซึ่งมีหลายกรณีที่คนไทยหลงเขาไปอยูใน
เหตุการณแตมิไดเปนผูกระทําผิด   ซึ่งสถานกงสุลใหญ ฯ  ตองพยายาม เจรจากับทางการตํารวจ
มาเลเซียเพื่อขอใหปลอยตัวคนไทยกอนที่จะถูกนําตัวขึ้นศาล

- นักโทษไทย คนไทยที่ถูกจับเน่ืองจากการทําความผิดในประเทศมาเลเซีย
โดยเฉพาะในรัฐปนังและเขตอาณา  โดยมีสาเหตุมาจากความผิดประเภทตางๆ ไดแก  ลักลอบเขา
เมือง   อยูเกินกําหนด ทํางานโดยไมมีใบอนุญาต ยาเสพติด และลักลอบนําสินคาตองหามเขา
ประเทศมาเลเซียและออกนอกประเทศมาเลเซีย ขณะน้ีมีจํานวนนักโทษไทย (ณ วันที่ 20 มกราคม
2553) ซึ่งถูกคุมขังอยูในเรือนจํารัฐและสถานกักขังของหนวยงานตรวจคนเขาเมืองทั้งในรัฐปนัง
และเขตอาณารวม 8 แหง เปนจํานวน 148 คน ซึ่งเจาหนาที่ฝายกงสุลจะเขาเยี่ยมนักโทษเปนระยะๆ
และใหความชวยเหลือแกนักโทษไทยตามที่ไดรับการรองขอ   อาทิ การเขารวมรับฟงการตัดสินและ
พิจารณาคดีของศาล  การติดตอญาติ  และการขอพระราชทานอภัยโทษ เปนตน  ทั้งน้ี  เจาหนาที่จะ
เขาเยี่ยมนักโทษโดยหมุนเวียนไปตามเรือนจําและสถานกักกันตางๆ ซึ่งมีอยูทั้งหมด 8 แหง ไดแก

รัฐปนัง - เรือนจําเมืองปนัง  เรือนจําเขตเซอรเบอรรังไพร สถานกักกันจูรู
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รัฐเกดะห -   เรือนจําเมืองอลอสตาร   เรือนจําสุไหงเปอรตานี   เรือนจําปอเกาะ
เสนา  และสถานกักกันเบอรลันติก

รัฐเประ -  เรือนจําเมืองไทปง (ในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญฯ)
รัฐเปอรลิส - อยูระหวางการสรางเรือนจํา จึงใหสงนักโทษมารวมไวที่รัฐเกดะห

สถานกงสุลใหญ ฯ ไดพยายามปรับปรุงการทํางานในดานการดูแลคนไทยใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  อาทิ การเดินทางไปเยี่ยมนักโทษไทยในเรือนจําของรัฐตาง ๆ ที่อยูในเขต
อาณาเดือนละคร้ัง  รวมทั้งการติดตอประสานกับทางการตํารวจมาเลเซียในการชวยเหลือหญิงไทย
ซึ่งเจาหนาที่ จําเปนตองใหลูกจางชั่วคราวชวยติดตอประสานและเปนลามใหดวย เน่ืองจาก
เจาหนาที่ของมาเลเซียจะใชภาษาบาฮาซาเปนหลัก  ซึ่งการเดินทางออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่
ของลูกจางจะมีผลกระทบกับการใหบริการดานหนังสือเดินทางและการตรวจลงตราดวย

(5) กงสุลสัญจร ในรัฐปนังและเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ ฯ มีคนไทยพํานัก
อยูประมาณ 4,540 คน ดังน้ัน ในป 2551 และ ป 2552 สถานกงสุลใหญ ฯ  จึงไดจัดโครงการกงสุล
สัญจรไปใหบริการแกคนไทยในเขตอาณาที่เมืองอะลอสตาร รัฐเกดะห เปนประจําทุกเดือน เพื่อเปน
การอํานวยความสะดวกแกคนไทยในรัฐเกดะหและเขตใกลเคียง เน่ืองจากรัฐเกดะหเปนรัฐใหญและ
มีมหาวิทยาลัยหลายแหงที่รับนักศึกษาไทยเขาศึกษาอยูเปนจํานวนมาก อาทิ มหาวิทยาลัย Universiti
Utara Malaysia (UUM) ซึ่งมีนักศึกษาไทยอยูประมาณ 300 คน มหาวิทยาลัย Insaniyah มีนักศึกษา
ไทยอยูประมาณ 140 คน นอกจากน้ันยังมีแรงงานไทยที่เดินทางออกไปทํางานทางดานการเกษตร
ในรัฐเกดะหอีกจํานวนหน่ึง

(6) งานเลือกต้ังนอกราชอาณาจักร  เปนหนาที่และความรับผิดชอบประการหน่ึง
ของสถานกงสุลใหญ ฯ ซึ่งไดรับมอบหมายใหเปนผูดําเนินการจัดการเลือกต้ังในตางประเทศเมื่อมี
การเลือกต้ังในประเทศไทย   ทั้งน้ี เพื่อใหคนไทยในรัฐปนังและเขตอาณาสามารถมาใชสิทธิในการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาได โดยประสานกับ “ศูนยประสานงานการ
เลือกต้ังนอกราชอาณาจักร” ที่กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ

การใหบริการงานกงสุลถือเปนดานหนาและเปนภาพลักษณสําคัญข องประเทศดวย
ผูรับบริการทุกคนตองการความสะดวกรวดเร็ว ในขณะที่ทางราชการก็มีแนวทางและกฎระเบียบที่ผู
ปฏิบัติตองยึดถือ

การเพิ่มประสิทธิภาพในงานกงสุลดังกลาวขางตนน้ัน นอกจากจะปรับปรุงเร่ืองการ
ใหบริการแลว   ยังมีอีกหลายดานที่เกี่ยวของและจําเปนตองไดรับการแกไขปรับปรุงเพื่อใหสอดรับ
กับการพัฒนางานกงสุลโดยรวมของสถานกงสุลใหญ  ณ เมืองปนัง  ไดแก ปญหาในดานการบริหาร
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จัดการ  สถานที่ทําการเกาทรุดโทรมไมสามารถรองรับผูมาใชบริการไดอยางเพียงพอ บุคลากรไม
เพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นและมีคาตอบแทนตํ่า การจัดเก็บเอกสารที่ไมเปนระบบ  วัสดุ
อุปกรณที่ตองจัดหาเพิ่มเติม รวมทั้งการจัดทําเว็บไซทเพื่อใหเกิดความรวดเร็วและทันตอเหตุการณ
ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ ซึ่งลวนแตเปนปญหาที่ทําใหเปนอุปสรรคตอการใหบริการ
ทั้งสิ้น

ฉะน้ัน จึงเปนที่มาของการทําการศึกษาวิจัย เพื่อที่จะหาแนวทางการปรับปรุงการบริหาร
จัดการงานกงสุลของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง ใหมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิง
ภารกิจของรัฐ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาและรวบรวมขอมูลของปญหาอุปสรรคในงานดานกงสุล รวมทั้งปจจัย

แวดลอมที่ เกี่ยวของ ใหสามารถแกไขปญหาดังกลาวและตอบสนองตอความพึงพอใจของ
ผูใชบริการอยางครบถวน

1.2.2 เพื่อเปนแนวทางปรับปรุงยุทธศาสตรในงานดานกงสุลของสถานกงสุลใหญ ณ เมือง
ปนัง ประเทศมาเลเซีย ใหสามารถสนองตอบตอภารกิจและหนาที่ความรับผิดชอบไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1.3 ขอบเขตการศึกษา
เปนการศึกษาโดยมีขอบเขตการศึกษาเฉพาะงานกงสุลในสถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง

ประเทศมาเลเซีย จนถึงชวงกลางป 2553 ซึ่งอยูในหนาที่ควบคุมและรับผิดชอบ โดยจะศึกษาใน
ดานสถานที่  บุคลากร อุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใช การบริหารจัดการ งบประมาณ รวมทั้งการจัดทํา
เว็บไซทเพื่อการประชาสัมพันธ

1.3.1 ระเบียบวิธีการศึกษา  การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  ศึกษาและวิเคราะหขอมูล
โดยการรวบรวมจากเอกสารการปฏิบัติงานจริง การสัมภาษณความคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของ

(1) ผูรับบริการและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา  การสัมภาษณความคิดเห็นจาก
ผูปฏิบัติงานจริง และจากการปฏิบัติงานในสวนที่รับผิดชอบดวยตนเอง

          (2) การเก็บรวบรวมขอมูล เปนการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณทั้งเปนทางการและไม
เปนทางการ  และการรวบรวมเอกสารและการสังเกตแบบมีสวนรวมดวยตนเอง โดยมีประสบการณ
ทํางานในสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญของไทยในตางประเทศรวม 3 แหง ไดแก
สิงคโปร  โอซากา  และปนัง
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(3) วิธีวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะหเน้ือหาแลวจึงสรุปขอมูลเพื่อการกําหนดเปน
แนวทางการพัฒนางานกงสุลตอไป

1.3.2 แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ใชทฤษฎีการศึกษาสภาวะแวดลอมของ
หนวยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อกําหนดเปนแนวทางการพัฒนาปรับปรุงงานดานกงสุลของ
สถานกงสุลใหญ ฯ โดยใชแนวคิดเชิงระบบเขามาชวยในการวิเคราะหปญหา

1.3.3 แนวทางการวิเคราะหขอมูล เปนการศึกษาวิเคราะหขอมูลในเชิงพรรณาเพื่อกําหนด
แนวทางในการวางแผนเชิงกลยุทธ

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา
1.4.1 เพื่อรับทราบปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาและปรับปรุงงานกงสุลซึ่งถือเปนงาน

หลักของสถานกงสุลใหญ  ฯ โดยการนําเสนอขอมูลและขอเท็จจริงเกี่ยวกับงานดานกงสุล
1.4.2 เพื่อใชกําหนดกลยุทธในการเพิ่มประสิทธิภาพงานกงสุลทั้งในดานการบริการและการ

บริหารจัดการภายในหนวยงาน
1.4.3   เพื่อนําไปประยุกตใชเปนแนวทางสําหรับหนวยงานอ่ืนที่มีรูปแบบ ที่คลายคลึงกัน

ตอไป



บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการศึกษา

งานกงสุล เปนงานที่เกี่ยวของกับการบริการประชาชนโดยตรง  ซึ่งเปนหนาที่และพันธกิจของสถาน
กงสุลใหญ ณ เมืองปนัง  โดยมีแนวนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวของ ดังน้ี

2.1 นโยบายของกระทรวงการตางประเทศ
เพื่อการดํารงไวซึ่งการเปนหนวยงานหลักในการใหความชวยเหลือคนไทยตกทุกขไดยาก

ในตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ เสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนไทยทั้งในและนอกประเทศ
และกระจายงานดานกงสุลไปทุกภูมิภาคดวยนวัตกรรม เพื่อสรางความพึงพอใจใหแกประชาชน
ตามนโยบาย “การทูตเพื่อประชาชน”

2.2 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎีกาดังกลาวมีมาตราที่เกี่ยวของ ดังน้ี
หมวดที่ 1 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
มาตรา 6 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแก การบริหารราชการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย

ดังตอไปน้ี
(1)  เกิดประโยชนสุขของประชาชน

 (2)  เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
(3)  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
(4)  ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน

    (5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ
       (6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ

(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ
มาตรา 8 การบริหารราชการใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชนตองอยูในแนวทางที่ถือวา

ประชาชนเปนศูนยกลางในการไดรับบริการจากรัฐ และจะตองมีแนวทางการบริหารราชการตาม
หมวดที่ 2  ซึ่งกําหนดแนวทางการบริหารราชการ ดังตอไปน้ี
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       (1) การกําหนดภารกิจแตละเร่ืองของรัฐและสวนราชการมีหนาที่ตองกําหนดใหอยูใน
กรอบที่มีวัตถุประสงค เพื่อใหบรรลุเปาหมายใหเกิดประโยชนสูงสุดของประเทศ ความสงบและ
ความปลอดภัยของสังคมสวนรวมและความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชนโดยทั่วไป และ
สอดคลองกับแนวนโยบายแหงรัฐและนโยบายคณะรัฐมนตรี

       (2) ตองจัดวางระบบการปฏิบัติราชการเปนไปโดยมีความซื่อสัตยสุจริต สามารถตรวจ
สอบไดและมุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในภาพรวม

       (3) กอนเร่ิมดําเนินการภารกิจใด ตองมีการศึกษาวิเคราะหผลดีผลเสียใหครบถวนทุก
ดาน มีการวางกลไกการทํางานชัดเจนทุกขั้นตอนและโปรงใส ในกรณีที่มีผลกระทบตอประชาชน
ตองมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนหรือมีการชี้แจงทําความเขาใจกับประชาชนใหไดทราบ
ถึงผลประโยชนที่สวนรวมจะไดรับจากภารกิจน้ัน

       (4) เมื่ออยูในระหวางการดําเนินการตามภารกิจใด ตองรับฟงความคิดเห็นและสํารวจ
ความพึงพอใจของสังคมโดยรวม เพื่อปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมอยูเสมอ

       (5)  ในกรณีที่พบปญหาอุปสรรคตองจัดใหมีการแกไขปญหาน้ันโดยเร็ว และถาเปน
ปญหาจากสวนราชการอ่ืน ตองแจงใหสวนราชการที่เกี่ยวของแกไขปรับปรุงโดยเร็ว

2.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย
การพัฒนาระบบราชการไทยเพื่อนําไปสูการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมน้ัน 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 คิดริเร่ิม 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 ผลที่เกิดขึ้นน้ันเปนไปตามวัตถุประสงคต้ังไวมากนอยเพียงใด
ถาผลที่เกิดขึ้นน้ันไมเปนไปตามวัตถุประสงคก็ตองทําการวิเคราะหผลหรือยอนกลับมาพิจารณาวา
ในการดําเนินงานต้ังแตตนน้ันมีขอบกพรองอะไรบางในระบบ หรือมีปญหาประการใดบาง ทั้งน้ี
เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในการศึกษาคร้ังน้ี จะไดนําหลักการดังกลาวมาใชวิเคราะห เพื่อแสดงใหเห็นถึงปญหาที่
เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานที่เปนอยูในปจจุบันรวมทั้งผลที่เกิดจากการการดําเนินงานน้ันซึ่งเปนปญหา
หรืออุปสรรคในงานกงสุลและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสถานกงสุลใหญ ฯ
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2.6 การวางแผนเชิงกลยุทธ ( Strategic Planning )
เปนหลักการที่จะนํามาใชในการปรับปรุงองคกรหรือหนวยงานใหสามารถเพิ่มศักยภาพใน

งานกงสุล โดยการศึกษาจากสภาวะแวดลอมที่เกี่ยวของของหนวยงานเพื่อที่จะนํามาศึกษาวิเคราะห
ในการวางแผนการปรับปรุงและประยุกตใชเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนางานดานกงสุลโดยเร่ิมตน
จากการทําความเขาใจในองคกรดวยการศึกษาสภาวะแวดลอมภายใน เพื่อหาจุดออนและจุดแข็งของ
หนวยงาน และการศึกษาสภาวะแวดลอมภายนอก คือ โอกาสที่เอ้ืออํานวยและอุปสรรคที่ขัดขวาง
เพื่อนํามาวิเคราะหใหทราบวาหนวยงานของเรายืนอยู ณ จุดใดในขณะน้ี 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
ตองทําการศึกษาภายใตเงื่อนไขดานเวลาและทรัพยากรที่มีอยู เพื่อประเมินสภาพแวดลอมภายใน
และภายนอก รวบรวม ตีความ แลวสรุปขอมูลที่จะใชในการวางแผน ภายใตสถานการณที่เกี่ยวของ
ในการกําหนดสวน ประกอบซึ่งมีอิทธิพลตอการทํางานในองคกร มีการตรวจสอบภารกิจ(Mission)
และเปาหมาย (Goals) เพื่อกําหนดทิศทางตอไป

(2)  การกําหนดกลยุทธขององคกร (Strategic Formulating) การกําหนดกลยุทธ
ขององคกรเพื่อจะนําไปใชในการดําเนินการพัฒนาปรับปรุงองคกรตอไปซึ่งจะเปนขั้นตอนที่มี
ความสําคัญมาก การกําหนดกลยุทธจะตองคํานึงถึงในทุกระดับ ตองพิจารณาใหสอดคลองกับ
ภารกิจขององคกรและผลลัพธจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมดวย

(3) การปฏิบัติตามกลยุทธ (Strategic Implementation) การปฏิบัติตามกลยุทธหรือ
เรียกอีกอยางไดวา การนํากลยุทธไปสูการปฎิบัติ เปนการนํากลยุทธที่ไดสรางขึ้นน้ันมาดําเนินการ
ใหเปนจริงโดยจะตองมีการวางแผน การจัดองคกร การนําและการควบคุม เพื่อใหการปฏิบัติงาน
สามารถบรรลุเปาหมายตามกลยุทธที่วางไว ผูบริหารจะตองสรางการประสานงานภายใต กลยุทธน้ี

(4) การควบคุมกลยุทธ (Strategic Control) ผูบริหารใชการควบคุมกลยุทธเพื่อติด
ตามความกาวหนาของกลยุทธ  การประเมินสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงหรือปญหาในอนาคต ซึ่ง
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เกี่ยวของกับการบรรลุเปาหมายและมีการปรับปรุงที่จําเปนรวมทั้งกําหนดขอบเขตที่จะติดตามความ
กาวหนาและพัฒนาวิธีการวัดผลดวย

อยางไรก็ดีในเอกสารฉบับน้ีจะกลาวถึงเฉพาะขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 คือการวิเคราะห
สภาวะแวดลอมและกําหนดทิศทางขององคกรและการกําหนดกลยุทธ เพื่อใชเปนแนวทางการปรับ
ปรุงงานกงสุลของสถานกงสุลใหญ ฯ เทาน้ัน

กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ีจะดําเนินการเพียง 2 ขั้นตอน คือ
ข้ันตอนท่ี 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 การปฏิบัติการ  แหลงขอมูลเพิ่มเติมอ่ืนๆ ตลอดจนการสํารวจ
การทํางานในอดีตขององคกรเพื่อใหเกิดความเขาใจสถานการณปจจุบัน และผลลัพธจากกลยุทธที่
ผานมาแลวดวยวาไดผลหรือไม

- การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายนอก (External Environment ) เปนการคนหาโอกาส
และอุปสรรคจากการปฏิบัติงานขององคกร อันเปนผลมาจากปจจัยภายนอก โดยโอกาส
(Environmental Opportunities - O) ที่เกี่ยวของกับองคกรจะเปนสถานการณที่มีศักยภาพ เปนขอ
ไดเปรียบ ซึ่งชวยใหองคกร บรรลุเปาหมาย  สวนอุปสรรค (Environmental Threats - T) ที่เกี่ยวของ
กับองคกรจะเปนปญหาหรือวิกฤติที่จะบั่นทอนไมใหองคกรบรรลุเปาหมายโดยสะดวก   โดยการ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมภายนอก จึงเปนสิ่งสําคัญสําหรับผูบริหารที่จะใหความสําคัญ
ในการวิเคราะหโอกาสและอุปสรรค  เพื่อใชในการวางแผนปรับปรุงองคกรในอนาคต  เน่ืองจาก
สภาวะแวดลอมภายนอกน้ันแกไขเปลี่ยนแปลงไดยากกวาสภาวะแวดลอมภายในซึ่งเปนตัวของ
หนวยงานเอง

เมื่อไดศึกษาสภาวะแวดลอมทั้งภายในและภายนอกแลวจึงจะนําเขาสูกระบวนการวิเคราะห
สภาวะแวดลอมในภาพรวม (SWOT Analysis) แลวจึงนํามากําหนดเปาหมายทิศทางขององคกร
เพื่อ ใชเปนหลักในการกําหนดกลยุทธแนวทางการปรับปรุงการทํางานในขั้นตอนตอไป
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ข้ันตอนท่ี 2 การกําหนดกลยุทธขององคกร (Strategic Formulating)
การกําหนดกลยุทธหรือแนวทางการปรับปรุงวิธีการทํางานขององคกรน้ันจะตองสอดคลอง

กับเปาหมายทิศทางขององคกรตามที่ไดกําหนดไว ซึ่งในระบบการบริการจัดการโดยมุงผลงานน้ัน
จะตองครอบคลุมการดําเนินการที่มุงเนนความสมดุลยในการเติบโตขององคกร 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 การลดคาใชจาย
และลดการใชทรัพยากรของหนวยงาน การกํากับดูแล การสรางสิ่งแวดลอมในการทํางานที่ดี การใช
เทคโนโลยีชวยในการทํางาน  เปนตน

3. ดานลูกคาหรือผูรับบริการ   เชน   ความพึงพอใจของหนวยงานตนสังกัดและผูรับบริการ
ลดขอรองเรียน การกลับมาใชบริการของผูรับบริการกลุมเดิม  การเพิ่มผูรับบริการกลุมใหม  เปนตน

4. ดานการเงินหรืองบประมาณ เชน ความพอเพียงดานงบประมาณ การเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เปนตน   แนวทางดังกลาวตางจากการที่จะเนนการปรับปรุงเฉพาะดานใดดานหน่ึง
เพียงอยางเดียว เชน การเนนที่กระบวนการภายในหรือใหความสนใจเฉพาะเร่ืองงบประมาณ หวัง
แตผลกําไร ซึ่งจะทําใหองคกรขาดความสมดุลยเกิดการทํางานในลักษณะที่เรียกวา “หัวโตขาลีบ”
อันอาจเกิดผลเสียหรือความไมพรอมของหนวยงานได



บทที่ 3
ผลการศึกษา

จากการศึกษาในบทที่แลวพบวา ปญหาและอุปสรรคที่มีผลกระทบตองานกงสุลมีอยูหลาย
ประการซึ่งตองนํามาวิเคราะหตอไป  ซึ่งการใชหลักการแนวความคิดเชิงระบบ (System  Approach)
เพื่อศึกษาใหเขาใจถึงปญหาจากตัวปจจัยตาง ๆ ซึ่งจะทําใหการหาแนวทางแกไขเปนไปอยางถูกตอง
โดยจะไดพิจารณาเปนขอ ๆ ดังตอไปน้ี

3.1 ผลการศึกษาจากแนวความคิดเชิงระบบ (System Approach)
3.1.1 อาคารสถานที่

เน่ืองจากสถานที่ทําการของสถานกงสุลใหญ ฯ ปลูกสรางอยูในที่ดินของรัฐบาลไทย
ที่ไดซื้อไวและไดกอสรางมาต้ังแตป 2506 ซึ่งเปนระยะเวลาถึง 46 ปแลว โครงสรางของอาคารและ
การออกแบบอาคารซึ่งทําใหมีเน้ือที่จํากัดทั้งภายในและภายนอก จึงทําใหไมสามารถจะขยายหรือ
ตอเติมอาคารดังกลาวได อีกทั้งขณะน้ียังไมสามารถรองรับงานกงสุลในดานการตรวจลงตราและ
การทําหนังสือเดินทางไทยไดเพียงพอ นอกจากน้ันอาคารปจจุบันยังทําใหผูที่มาติดตอไมไดรับ
ความสะดวกและทําใหเกิดความรูสึกที่ไมดีตอภาพลักษณของประเทศไทยในสายตาของคนไทย
และคนตางชาติที่มารับบริการ

ปจจุบันอาคารที่ทําการของสถานกงสุลใหญ ฯ เปนอาคาร 2 ชั้น มีพื้นที่ใชสอย
ประมาณ 183.34 ตารางเมตร ใชงานมานานเกือบ 50 ปแลว มีขนาดเล็กมากไมเพียงพอกับการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ และไมมีพื้นที่ใชสอยเพียงพอที่จะรองรับการใชงานในปจจุบัน อาทิ   หอง
ประชุมและหองรับรอง ที่ตองไปใชหองอาหารและหองรับแขกที่บานพักกงสุลใหญซึ่งอยูที่อีก
อาคารหน่ึงแทนในการจัดการประชุมและรับรองแขกในแตละคร้ัง นอกจากน้ันยังไมมีพื้นที่
ปฏิบัติงานที่เปนสัดสวนและไมมีพื้นที่พอที่จะจัดวางตูหรือชั้นสําหรับเก็บแฟมและเอกสารดาน
กงสุลไดอีก

อาคารชั้นลางซึ่งเปนฝายกงสุลประกอบดวย พื้นที่ดานนอกซึ่งมีที่น่ังรอสําหรับผูมา
ติดตอ เคานเตอรสําหรับเขียนคํารอง โทรทัศน นํ้าด่ืม และบอรดประชาสัมพันธ ชั้นวางนิตยสาร
พื้นที่รวมประมาณ 48 ต.ร.ม. สวนดานหลังเคานเตอรรับคํารองเปนหองโถงสําหรับลูกจางทองถิ่น
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ฝายกงสุล ซึ่งต้ังโตะทํางานและเกาอ้ีสําหรับลูกจาง 4 ชุด และใชเปนที่รับคํารองหนังสือเดินทาง
และใหบริการคนไทยดานในสํานักงานดวย รวมทั้งที่น่ังผูมาติดตออีก 3 – 4  ที่ ซึ่งมีพื้นที่ใชสอย
โดยรวมประมาณ 35 ต.ร.ม.

สวนหองดานในเปนหองโถงใชเปนพื้นที่สําหรับโตะทํางานของหัวหนาฝายกงสุล
ซึ่งปกติควรจะตองเปนหองเฉพาะเพื่อใชในการสอบปากคําและดําเนินการเร่ืองการจดทะเบียน
ครอบครัว) โตะทํางานของเจาหนาที่ดานการเมือง  โตะทํางานเจาหนาที่คลังและสารบรรณ   พื้นที่
สําหรับการถายรูปทําหนังสือเดินทาง และยังแบงเปนพื้นที่จัดวางเคร่ืองพิมพสต๊ิกเกอรงานตรวจลง
ตราและใบเสร็จ  ซึ่งจะมีลูกจางเดินเขา-ออกเพื่อปฏิบัติงานดานหนังสือเดินทางเปนระยะ ๆ พื้นที่
โดยรวมประมาณ 45 ต.ร.ม.

ปญหา
(1) จากการที่ตัวอาคารที่ทําการมีสภาพเกา  ชํารุดและมีรอยแตก เปนสาเหตุใหเกิด

การร่ัวซึมของนํ้าฝนหลายจุดรวมถึงในหองทํางานฝายกงสุล อีกทั้งสายไฟฟาและทอประปาที่ใช
งานมานานมีการชํารุดจนเปนเหตุใหไฟฟาดับบอยคร้ัง และเสี่ยงตอการเกิดไฟไหมขึ้นได

(2) ไมมีสถานที่ในการพบปะกับชุมชนไทยหรือการประชุมหนวยงานและการรับรอง
แขกตาง ๆ จึงตองอาศัยหองรับแขกและหองทานอาหารที่บานพักกงสุลใหญ ฯ แทน

(3) ไมมีสถานที่รองรับตูและชั้นเอกสารภายในสํานักงาน  จึงตองนําไปเก็บไวที่หอง
เก็บของซึ่งอยูดานนอกสํานักงานใกลกับบานพักกงสุลใหญ ฯ

(4) สวนบริการประชาชนดานหนามีพื้นที่จํากัด จึงทําใหยากตอการตอบสนองผูที่
ตองการ ใชบริการไดอยางครบครัน อีกทั้งภายในสํานักงานก็คับแคบ ไมมีพื้นที่รองรับผูติดตอได
พอเพียง

(5) สถานที่คับแคบทําใหสภาพแวดลอมในการทํางานที่ไมเหมาะสม และบรรยากาศ
ไมเอ้ือตอการทํางาน

ผลกระทบ การที่สถานกงสุลใหญ ฯ มีบริเวณพักรอและบริเวณใหบริการสําหรับผู
มาติดตอไมเพียงพอและไมเหมาะสม เน่ืองจากสภาพที่ทําการคับแคบและมีพื้นที่จํากัดดังที่กลาว
ขางตน  จึงเปนอุปสรรคสําคัญในการใหบริการดานกงสุล  และยังสงผลเสียตอการปฏิบัติหนาที่ของ
เจาหนาที่ ทําใหการทํางานติดขัดและไมสะดวกเทาที่ควร ซึ่งผูมาติดตอขอรับบริการที่สถานกงสุล
ใหญ ฯ  ตางรูสึกถึงความอึดอัดและความไมสะดวกในการมาติดตอขอรับบริการ ซึ่งทําใหเสีย
ภาพลักษณและขาดความสงางามในฐานะที่เปนสถานกงสุลใหญของประเทศไทย

แนวทางแกไข จากเหตุผลที่กลาวขางตน ประเมินไดวา อาคารสถานที่ไมเหมาะสม
และไมคุมคาในการดําเนินการซอมแซม  สถานกงสุลใหญ ฯ จึงไดพิจารณาเห็นควรที่จะเสนอขอ
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งบประมาณเพื่อดําเนินการกอสรางที่ทําการหลังใหมทดแทนอาคารหลังเดิม   ซึ่งควรจะตอง
ดําเนินการร้ือถอนหรือปรับปรุงภูมิทัศนตอไป

3.1.2 เคร่ืองมือเคร่ืองใชและอุปกรณในการปฏิบัติงาน
อุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชตาง ๆ ของสถานกงสุลใหญ ฯ มีสภาพเกา ชํารุดและ

ลาสมัย  อาทิ  เคร่ืองคอมพิวเตอรซึ่งไมสามารถตอบสนองตอโปรแกรม หรือ software สมัยใหมได
สําหรับจุดบริการผูมาติดตอของสํานักงานไมมีทั้งทีวีและนํ้าด่ืมไวบริการ  ที่เขียนคํารองขนาดเล็ก
เพียง 1 จุด (ใชไดประมาณ 3 คนพรอมกัน) สวนภายในฝายกงสุล ลูกจางตองคอยตอบรับโทรศัพท
เกือบตลอดเวลา   ทั้งกรณีอยากทราบขอมูลหลักฐานและการปรึกษาปญหาดานตางๆ  ดังน้ันในป
2551 กงสุลใหญฯ ในขณะน้ันไดตระหนักถึงอุปสรรคดังกลาวในการปฏิบัติงาน จึงไดพยายาม
ปรับปรุงในชั้นตนโดยไดจัดหาเคร่ืองมือและอุปกรณสํานักงานที่จําเปนเพิ่มเติมบางสวนแลว ไดแก
เคร่ืองอานหนังสือเดินทางสําหรับใชในงานตรวจลงตรา โทรศัพทมือถือสําหรับหัวหนาฝายกงสุล
เคร่ืองนับธนบัตร เคร่ืองตอบรับโทรศัพทอัตโนมัติ โทรทัศนสีและเคร่ืองทํานํ้าเย็นสําหรับใหบริการ
แกผูมาติดตอ

อุปกรณเหลาน้ีเปนเคร่ืองมือสําคัญสวนหน่ึงที่จะชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพให
กับงานกงสุลของสถานกงสุลใหญฯไดมาก และทําใหสามารถปรับปรุงการตรวจลงตราไดรวดเร็ว
ขึ้นจาก 2 วัน เปน 1 วัน (ต้ังแตเดือนพฤจิกายน 2551) แตการที่สถานกงสุลใหญ ฯ จะสามารถ
พัฒนางานดานการตรวจลงตรา ดานหนังสือเดินทาง และดานการชวยเหลือคุมครองคนไทย ใหเปน
ระบบยิ่งขึ้นยังคงตองอาศัยเคร่ืองมือและอุปกรณตางๆเพิ่มเติมอีกมาก ไดแก อุปกรณดาน
คอมพิวเตอรที่ทันสมัย อุปกรณในการเชื่อมตอระบบ LAN เพื่อใชในการจัดเก็บขอมูลสวนกลางให
เปนระบบและเชื่อมโยงกับขอมูลของหนวยงานที่เกี่ยวของได ซึ่งจะสามารถใหบริการคนไทยและ
ชาวตางชาติไดกวางขวางขึ้น หากมีระบบการเชื่อมโยงขอมูลที่มีประสิทธิภาพ ก็จะทําใหการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่กงสุลเปนไปอยางถูกตองรวดเร็ว และเพิ่มความสะดวกใหแกผูรับบริการ
มากขึ้นดวย

นอกจากน้ันสถานกงสุลใหญ ฯ ยังจําเปนตองจัดหาอุปกรณอ่ืน ๆ เพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานกงสุลเพื่อทดแทนเคร่ืองเดิมที่เกาและใชงานมานาน ไดแก เคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ือง
สํารองไฟสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ือง Printer เคร่ืองโทรสาร เคร่ืองถายเอกสาร รวมทั้งรถตู
สวนกลางแทนคันเดิมซึ่งมีสภาพเกา และตองเขารับการซอมบอยคร้ัง

ปญหา
(1) ความไมพรอมของอุปกรณและเคร่ืองมือเคร่ืองใชทําใหขาดความคลองตัวใน

การปฏิบัติงานและไมสามารถตอบสนองความตองการของผูมาติดตอไดครบถวน
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(2) อุปกรณและเคร่ืองมือเคร่ืองใชที่อยูในสภาพเกา ชํารุด และลาสมัยซึ่งเปน
อุปสรรคในการปฏิบัติราชการ ทําใหเกิดความลาชาและประสิทธิภาพการทํางานลดลง อาทิ เคร่ือง
คอมพิวเตอรที่ไมสามารถใชกับโปรแกรมสมัยใหมได เพราะความสามารถของเคร่ืองคอมพิวเตอร
ไมเพียงพอหรือรถยนตสวนกลางที่มีสภาพเกาและอันตรายสําหรับการวิ่งทางไกล  เปนตน

ผลกระทบ จากการใชเคร่ืองมือและอุปกรณที่เกาลาสมัย  ดอยประสิทธิภาพ ทําให
ผูที่มาใชบริการขาดความเชื่อถือ การดําเนินการเร่ืองตาง ๆ ลาชา ไมไดมาตรฐานและอาจเกิดขอผิด
พลาดขึ้นได  สงผลกระทบตอภาพลักษณของสถานที่ทําการและประเทศไทยโดยรวม

แนวทางแกไข ขอจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดหาอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชใหม
ทดแทนของเดิมใหเหมาะสมตอการใชงานและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน อุปกรณและเคร่ืองใช เชน
ระบบคอมพิวเตอรสวนกลาง และการเชื่อมตอระบบ LAN ควรไดรับการวางระบบโดยผูมีความรู
ความชํานาญเฉพาะดาน

3.1.3 บุคลากร
- อัตรากําลัง งานดานกงสุลของสถานกงสุลใหญ  ณ  เมืองปนัง นอกจากกงสุล

ใหญและรองกงสุลใหญที่ตองกํากับดูแลตามลําดับชั้นแลว ยังมีขาราชการอาวุโส 1 คนทําหนาที่เปน
หัวหนาฝายกงสุล และมีลูกจางทองถิ่นปฏิบัติงานดานกงสุลอีก 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  ซึ่งสถานกงสลุใหญ ฯ จะใหความสําคัญ
มาโดยตลอด   ทําใหหัวหนาฝายกงสุลตองออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่บอยคร้ัง

           ในสวนของลูกจางทองถิ่นน้ัน ยอมมีสวนสําคัญตองานดานกงสุลเปนอยางมากเมื่อ
เทียบกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น โดยอาจแจกแจงงานของลูกจางฝายกงสุลแตละคนได ดังน้ี

-นางสาวสุภาสินี  แอเดียว ลูกจางสัญชาติไทย  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
เร่ิมเขาทํางานต้ังแตป 2552 มีหนาที่  ดังน้ี

-รับคํารองและตรวจเอกสารหลักฐานในการขอทําหนังสือเดินทางและนิติกรณ
-จัดทําหนังสือเดินทางตามระบบ E-Passport
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-จัดพิมพเอกสารงานนิติกรณ ทะเบียนครอบครัว และใบรับรองตางๆ
-จัดทําและรวบรวมรายงานสถิติงานดานกงสุลสงกระทรวงฯ
-เปนเจาหนาที่ประสานงานดานนักศึกษาไทย

-นางสาวลลิตา  ขวัญเยื้องพันธุ  ลูกจางสัญชาติไทย จบการศึกษาในหลักสูตร
เลขานุการ  เร่ิมเขาทํางานต้ังแตป 2527  (เงินเดือนเต็มขั้น) มีหนาที่  ดังน้ี

-รับคํารองและดําเนินการเร่ืองการออก ซี.ไอ.
-ทําหนาที่เก็บเงินรายไดของสถานกงสุลใหญ ฯ ในการรับเงินคาวีซา คาทํา

หนังสือเดินทางและคานิติกรณและการสงมอบเงินรายไดแผนดินใหแกเจาหนาที่คลัง
-ทําหนาที่โอเปอรเรเตอรของสถานกงสุลใหญ ฯ  เพื่อตอบปญหาคนไทยและ

ชาวตางชาติ ที่โทรศัพทมาขอขอมูลตางๆ
-เปนเจาหนาที่ประสานงานกับชุมชนไทย

-นายอารี  ยอดประสิทธิ์  ลูกจางชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย (Orang - Siam) และ
จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย  เร่ิมเขาทํางานต้ังแตป 2537 (เงินเดือนเต็มขั้น) มีหนาที่ ดังน้ี

-รับคํารองและตรวจสอบหลักฐานการขอรับการตรวจลงตราในชวงเชา
-ประจําที่เคานเตอรรับคํารอง  เพื่อใหขอมูลและติดตอกับผูรับบริการ
-เปนเจาหนาที่ประสานกับทางการทองถิ่นและทางการไทยในงานดานคุมครอง

คนไทย
-เปนเจาหนาที่ประสานงานเกี่ยวกับวัดไทยและชุมชนมาเลยเชื้อสายไทย
-ติดตอประสานกับทางการทองถิ่นในการอํานวยความสะดวกแกคณะทางการ

ของไทยและเร่ืองอ่ืนๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย
-นายอิสมาเอล โมฮาหมัด ลูกจางชาวมาเลเซีย จบการศึกษาระดับอาชีวะศึกษา

เร่ิมเขาทํางานในตําแหนงเสมียนเมื่อป 2551 มีหนาที่  ดังน้ี
-รับคํารองและตรวจสอบหลักฐานการขอรับการตรวจลงตราในชวงเชา
-พิมพสต๊ิกเกอรวีซาและใบเสร็จรับเงินในเลมหนังสือเดินทางของผูรับบริการ
-ติดสต๊ิกเกอรวีซาและใบเสร็จรับเงินในเลมหนังสือเดินทางของผูรับบริการ
-จายเลมหนังสือเดินทางคืนใหแกผูรับบริการ
-ติดตอประสานงานตามที่ไดรับมอบหมาย

ทั้งน้ี สถานกงสุลใหญ ฯ มีขอสังเกตวาคนทองถิ่นที่เปนคนมาเลเซียเชื้อสายไทยหรือที่
เรียกวา Orang - Siam  จะมีบรรพบุรุษเปนคนไทย  สวนมากอาศัยอยูในรัฐเกดะหและรัฐเปอรลิสที่
ติดกับชายแดนไทย ดังน้ัน คนมาเลเซียเชื้อสายไทยจึงสามารถพูดไดหลายภาษาทั้งภาษามาเลเซีย
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(บาฮาซา) ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย  นับถือศาสนาพุทธ และยังคงรักษาเอกลักษณและ
วัฒนธรรมไทยภายในชุมชนของตนไวไดเปนอยางดี ลูกจางดังกลาวจึงมีความเขาใจคนไทยดีและ
สามารถชวยงานกงสุลของสถานกงสุลใหญ ฯ  ไดทั้งในดานงานบริการคนไทยและคนตางชาติ

ปญหา
(1) ลูกจางที่มีอายุนอยหรือเพิ่งจบการศึกษา จะมีการเขา - ออกหมุนเวียนกันไป

ในชวง 1-2 ปแรก เน่ืองจากตองการจะหาประสบการณการทํางานในระหวางที่รอจังหวะหางาน
ใหมที่เงินเดือน หรือผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดีกวา  และยังไมมีความผูกพันกับองคกรมากนัก

(2) เมื่อมีงานที่เจาหนาที่ตองออกนอกสถานที่      บางคร้ังจําเปนตองนําลูกจางไป
ดวยเพื่อเปนลามหรือชวยในการประสานงาน ลูกจางในสํานักงานจึงมีตองทํางานมากขึ้น และตอง
เรงการตรวจลงตราเพื่อคืนเลมหนังสือเดินทางใหทันในชวงบายวันเดียวกัน

(3) ลูกจางตองรับผิดชอบงานหลายดาน ซึ่งทําใหผลงานไดไมเต็มตามที่คาดหวัง
หรืออยางกรณีมีโทรศัพทจากคนไทยมาปรึกษาปญหา ซึ่งจําเปนตองใชเวลาในการรับฟงและใหคํา
แนะนํา ทําใหไมสามารถใหบริการผูมาติดตอที่เคานเตอรไดอยางตอเน่ือง ดังน้ัน หากจะมีลูกจางคน
ไทยเพิ่มขึ้นเพื่อชวยตอบปญหาและใหคําแนะนําแกคนไทยทั้งทางโทรศัพทหรือที่สํานักงานรวมทั้ง
ชวยงานอ่ืนๆ ในสํานักงานดวย ก็จะชวยแบงเบาภาระงานในสํานักงานใหมีความพอดียิ่งขึ้น

ผลกระทบ การเปลี่ยนลูกจางบอยเปนการเพิ่มภาระของเจาหนาที่ในการอบรมงาน
ใหแกลูกจางคนใหมและยังตองติดตามงานอยางใกลชิดเพื่อปองกันขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นไดงาย
กวาลูกจางที่มีประสบการณการทํางานมานาน

แนวทางแกไข  การเพิ่มอัตรากําลังในสวนของลูกจางทองถิ่น เปนสิ่งจําเปนเพื่อให
การปฏิบัติงานกงสุลในปจจุบันซึ่งลูกจางมีงานลนมือ  สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะลูกจางที่เปน Orang-Siam จะชวยงานไดมากและครอบคลุมกวา

- คาตอบแทน ลูกจางทองถิ่นที่ปฏิบัติงานดานกงสุลในอัตราตําแหนงเสมียนของ
สถานกงสุลใหญ ฯ มีอัตราคาจางคอนขางตํ่าเมื่อเทียบกับอัตราคาจางของมาเลเซีย โดยอัตรคาจาง
ของสถานกงสุลใหญ ฯ ในปจจุบันเร่ิมจาก 1,121.- ดอลลารมาเลเซียซึ่งเปนอัตราที่ใชกับหนวยงาน
ในมาเลเซียทั้งหมดในปจจุบัน และจากการสอบถามเปนการภายใน สถานกงสุลใหญญ่ีปุนในปนัง
ใหคาจางเดือนละ 1,880.- ดอลลารมาเลเซียและสถานกงสุลใหญอินโดนีเซียในปนังใหคาจางเดือน
ละ 1,500.- ดอลลารมาเลเซีย ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ก็ประสบปญหาเร่ือง
อัตราคาจางลูกจางเชนเดียวกัน จึงไดมีโทรเลขแจงกระทรวงฯ เพื่อขอปรับอัตราคาจางใหแกลูกจาง
โดยขอเพิ่มอัตราคาจางตําแหนงเสมียนอยูที่ 1,457.- ดอลลารมาเลเซีย ทั้งน้ี  หากไดรับอนุมัติ
อัตราคาจางดังกลาวจะมีผลใชบังคับกับสถานกงสุลใหญในปนังและที่เมืองโกตาบารูดวย



19

ตําแหนงขาราชการและลูกจางทองถิ่นของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง

ขาราชการ จํานวน ภารกิจหลัก

นโยบาย กํากับดูแล กงสุล/ การเมือง/       คลงั
         ติดตามงาน     เศรษฐกิจ พิธี      สารบรรณ

1 กงสุลใหญ 1      1 - - - -

2 รองกงสุล
ใหญ

1 -   1 - - -

3 กงสุล 1 - -                1 - -

4 กงสุล 1 - - - 1 -

5 กงสุล 1 - - - - 1

ลูกจางทองถิ่น จํานวน ภารกิจ

กงสุล เศรษฐกิจ/การเมือง    พิธี คลัง         อ่ืนๆ
1 ผูชวยงานการเมือง/

และเศรษฐกิจ
 1 -                  1 - - -

2 เสมียนงานกงสุล      4      4 - - - -

3 คนขับรถ      2 - - - -              2

4 พนักงานบริการ   1 - - - -         1

5 แมบาน      2 - - - -             2

6 นักการ      1 - - - -             1
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นอกจากน้ันลูกจางที่ปฏิบัติงานดานกงสุลจํานวน 2 ราย ยังไมสามารถขึ้นเงินเดือน
ประจําปไดเน่ืองจากเงินเดือนเต็มขั้นแลว และตองรอจนกวากระทรวงการคลังจะพิจารณาอนุมัติให
ปรับขั้นเงินเดือนเพิ่มขึ้นได  ลูกจางดังกลาวทํางานที่สถานกงสุลใหญ ฯ มานานเปนเวลาประมาณ
15 -20 ปแลว  แมวาสถานกงสุลใหญ ฯ จะมีเงินคาลวงเวลาในการทํางานชั่วโมงละ 5 ดอลลาร
มาเลเซียในวันทํางานและ 7 ดอลลารมาเลเซียในวันหยุดราชการ รวมทั้งมีการจายเงินสบทบกองทุน
เลี้ยงชีพ (Employee Provident Fund - EPF) ตามกฎหมายของมาเลเซียใหกับลูกจางเดือนละ
ประมาณ 10% และหักเงินเดือนลูกจางในอัตราเดียวกัน เพื่อรวมสงใหกับกองทุน EPF และมีเงิน
รางวัลประเพณีทองถิ่นเทากับคาจางเพียง 1 เดือน โดยจะไมมีสวัสดิการอ่ืนใดอีก ทั้ง ๆ ที่ ยังมี
ขอกําหนดดานกฎหมายที่ใหโรงงานและบริษัทเอกชนของมาเลเซียตองจัดทําสวัสดิการใหกับ
ลูกจางดวย คือ การทําประกันอุบัติเหตุใหแกลูกจางที่มีเงินเดือนตํ่ากวา 2,000.- ดอลลารมาเลเซีย ซึ่ง
เปนขอกําหนดดานสวัสดิการแรงงานของมาเลเซีย ดังน้ัน ลูกจางเหลาน้ีจึงมีความประสงคที่จะให
ทางราชการไทยจัดทําประกันอุบัติเหตุกับทางการของมาเลเซียใหเปนการเพิ่มเติม ซึ่งเปนการเพิ่ม
งบประมาณรายจายและเปนเร่ืองที่หนวยงานที่เกี่ยวของตองใชเวลาพิจารณา จากที่กลาวขางตนจึง
เปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหลูกจางขาดขวัญและกําลังใจในการทํางาน

ปญหา
(1) เงินเดือนคาจางตํ่าและไมมีสวัสดิการใดๆ เหมือนกับบริษัทเอกชนของ

มาเลเซียในขณะที่ปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น  การที่มีคาตอบแทนตํ่ากวามาตรฐานทองถิ่น ทําใหยาก
ตอการสรรหาลูกจางมาทํางานทดแทนคนที่ลาออกไป

(2) การที่เพดานเงินเดือนเต็มขั้นจะทําใหลูกจางเกิดความรูสึกขาดขวัญและ
กําลังใจในการทํางาน ไมมีความกาวหนาเพราะไมสามารถขึ้นเงินเดือนได

(3) ลูกจางขาดความรักและความภักดีในองคกร ทําใหการคาดหวังผลงานไม
เปนไปตามที่คาด รวมถึงการอุทิศเวลาใหกับราชการดวย

ผลกระทบ แมวาลูกจางจะทํางานตามหนาที่อยางเต็มที่ แตการที่ขาดขวัญ กําลังใจ
และผลตอบแทนที่เหมาะสม จึงยากที่จะใหลูกจางทุมเทใหกับงานไดมากเทาที่เราคาดหวัง ซึ่งเปน
อุปสรรคในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

แนวทางแกไข ขอปรับอัตราคาตอบแทนใหมใหเหมะสมและใหเพียงพอตอคา
ครองชีพที่ปรับเพิ่มขึ้น หรือใกลเคียงกับบริษัทเอกชนในรัฐปนัง  รวมทั้งการทําประกันอุบัติเหตุ
เพื่อใหเปนแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
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- ปริมาณงาน ปจจุบันงานบริการในสํานักงาน อาทิ การขอทําหนังสือเดินทางเลม
ใหมและการตรวจลงตราใหแกชาวตางชาติเพิ่มจํานวนมากขึ้นซึ่งเน่ืองมาจากสาเหตุ ดังตอไปน้ี

     (1) สถานกงสุลใหญ ฯ ไดเปดใหบริการตรวจลงตราประเภทเดินทางผานและ
ประเภททองเที่ยว ซึ่งไดทดลองดําเนินการมาต้ังแตป 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  เน่ืองจากมีรถตูรับจางของไทยวิ่งใหบริการ
ในเสนทางปนัง-หาดใหญ ทุกวันๆ ละ หลายเที่ยว  ทําใหการเดินทางสะดวกรวดเร็ว

(3) รัฐปนัง เปนเมืองทองเที่ยวที่มีชาวตางชาติเดินทางเขามาทองเที่ยว  ทํางาน
และพํานักอยูเปนจํานวนมาก  โดยเฉพาะชาวญ่ีปุน ชาวอังกฤษ ชาวยุโรป และชาวอเมริกันที่เขา
มาทําธุรกิจและพักผอนในรัฐปนัง  ดังน้ัน  สถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง จึงเปนจุดที่ชาวตางชาติ
เหลาน้ีเขามาพํานักและขอรับการตรวจลงตราเขาประเทศไทยไดโดยสะดวก

นอกเหนือจากงานดังกลาวแลว งานคุมครองและชวยเหลือคนไทยก็เปนงานที่ตอง
ใชทั้งเวลาและเจาหนาที่ในการดําเนินการ  เปนงานที่ตองออกนอกสถานที่และมีอยูบอยคร้ังที่ตอง
ดําเนินการทันทีแมจะเปนวันหยุดราชการ  โดยที่เขตอาณาของสถานกงสุลใหญ ฯ ครอบคลุมถึงรัฐ
ปนัง รัฐเกดะห รัฐเปอรลิส และตอนเหนือของรัฐเประ  จึงมีพื้นที่ที่ตองใหบริการที่กวางไกล และ
ตองใชระยะเวลาในการเดินทางไป-กลับในแตละรัฐประมาณ 4 ช.ม. งานเหลาน้ีไดแก

-วัดไทยในรัฐปนังและรัฐอ่ืนๆ ในเขตอาณาของ สถานกงสุลใหญ ฯ ซึ่งมีอยูเกือบ
60 วัด ซึ่งสวนใหญอยูในรัฐเกดะหและจะมีชุมชนมาเลยเชื้อสายไทย (Orang - Siam) อาศัยอยูใน
บริเวณใกลเคียง ซึ่งสถานกงสุลใหญ ฯ จะไดรับเชิญใหเขารวมพิธีที่วัดไทยเหลาน้ันเปนประจํา  ทั้ง
งานประเพณี งานทําบุญ และพิธีสงฆตางๆ ซึ่งทางสถานกงสุลใหญฯ จะเขารวมงานดวยทุกคร้ัง
เพราะเปนโอกาสที่จะไดพบปะและสรางความคุนเคยกับชุมชนไทยและชุมชนมาเลยเชื้อสายไทย
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 นอกจากน้ันยังตองเดินทางไปรับฟงการพิจารณาคดีและการตัดสินคดีนักโทษ
ไทยที่ศาลมาเลเซีย  รวมทั้งยังตองติดตอประสานกับตํารวจ ทนาย และอัยการในคดีตาง ๆ ดวย

-การจัดสงคนไทยกลับประเทศ ซึ่งตองใชเวลาในการประสานกับฝายตรวจคนเขา
เมืองของมาเลเซียและหนวยงานที่เกี่ยวของของไทยในการรับตัวคนไทยดังกลาว ซึ่งตองใชเวลาใน
การเดินทางไป-กลับ ประมาณเวลา 5-6 ช.ม.

-การจัดกงสุลสัญจรไปที่เมืองอะลอสตาร รัฐเกดะห ทุกวันศุกรสุดทายของเดือน
เปนประจําทุกเดือนโดยมีขาราชการ 1 คนและลูกจาง 1 คนไปใหบริการแกคนไทยที่วัดนิโครธาราม
เมืองอะลอสตาร ดังน้ัน การเดินทางไปปฏิบัติงานดังกลาว จะทําใหสถานกงสุลใหญ ฯ มีลูกจางที่อยู
ปฏิบัติหนาที่ในสํานักงานเพียง 3 คนที่ตองชวยกันทํางานและรับหนาที่แทน

ปญหา  ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นโดยไมไดเพิ่มอัตรากําลังทําใหลูกจางเกิดความรูสึก
อึดอัดและเหน่ือยลา รวมทั้งทําใหมีงานลนมือ จึงขาดความสนใจที่จะเรีย นรูและขาดความ
กระตือรือรนในการปฏิบัติงาน จึงไมอาจจะหวังผลงานใหไดเต็มตามที่คาด แมวาลูกจางบางคนจะมี
ความรับผิดชอบในงานเปนอยางดีแตก็คงไมรูสึกแตกตางกับลูกจางคนอ่ืนมากนัก

ผลกระทบ ผลงานที่เกิดขึ้นเปนลักษณะของงานประจําที่ไมคอยมีการพัฒนาหรือ
ปรับปรุง เน่ืองจากลูกจางปริมาณงานที่ลนมือ ทําใหไมสนใจจะเรียนรูหรือเพิ่มทักษะใด ๆ  โดย
ยังคงอาศัยประสบการณและทักษะที่มีอยูปฏิบัติงานไปเชนเดิม  ปริมาณงานที่เกินกําลังเมื่อ
เปรียบเทียบกับอัตราลูกจางที่มีอยู อาจทําใหเกิดความออนลาและผิดพลาดในการปฏิบัติไดงายขึ้น

แนวทางแกไข โดยที่บุคลากรถือเปนทรัพยากรที่สําคัญของหนวยงาน ซึ่งตอง
ใหบริการดวยอัธยาศัยและความเอาใจใส  ดังน้ัน จึงควรตองคํานึงถึงสภาพแวดลอมในการทํางาน
และควรเพิ่มอัตราลูกจางทองถิ่นเพื่อชวยงานกงสุลใหเพียงพอทั้งในสํานักงานและการติดตอ
ภายนอกสํานักงาน โดยเฉพาะหากลูกจางดังกลาวเปนชาวมาเลยเชื้อสายไทย จะชวยงานสถานกงสุล
ใหญ ฯ ไดมากและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สถานกงสุลใหญ  ณ เมืองปนัง แมจะเปนหนวยงานเล็ก ๆ แตก็เปนหนวยงานที่มีรายไดจาก
การตรวจลงตรามากที่สุดในมาเลเซียเมื่อเปรียบเทียบกับสํานักงานของไทยทั้ง 3 แหงในมาเลเซีย
ซึ่งสามารถทํารายไดเขาประเทศโดยเฉลี่ยไดมากถึงปละประมาณกวา 30 ลานบาท ดังจะเห็นได
จากตารางสถิติเงินรายไดแผนดินของสถานกงสุลใหญ ฯ ต้ังแตป  2548  ถึงป 2552 (เฉพาะงาน
ตรวจลงตราในป 2552 สถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง มีรายไดถึง 1,823,760 ดอลลารมาเลเซีย  ซึ่ง
มากกวารายไดจากงานตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ในปเดียวกัน ที่มี
รายไดรวม 1,387,690 ดอลลารมาเลเซีย) ดังน้ัน 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 3,026,040.- 2,798,560.- 3,589,370.
-

2,790,130.
-

1,823,760.
-

นิติกรณ 53,360.- 49,260.- 49,090.- 46,620.- 43,800.-

รวม 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
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สถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง
สถิติงานฝายกงสุล ประจําป 2550-2552

ป 2550 ป 2551 ป 2552 หมายเหตุ
ประเภทงานตางๆ (ราย) (ราย) (ราย)

1. หนังสือเดินทาง 933 1046 977
2. ตรวจลงตราประเภทตางๆ 28,800 21,057 25,459
3. นิติกรณ หนังสือรับรอง หนังสือมอบอํานาจ ฯลฯ 790 778 724
4. เพิ่มหนาหนังสือเดินทาง 296 250 97
5. หนังสือสําคัญประจําตัว (C.I) 76 84 79
6. สูติบัตร 55 69 75
7. มรณบัตร 4 8 9
8. ทะเบียนสมรส 5 8 10
9. ทะเบียนหยา 2 1 4
10. การชวยเหลือคนไทยตกทุกขไดยาก 14 33 45
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สถิติและรายไดการตรวจลงตราประเภทตางๆ ของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง ป 2551
ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2551

ประเภทของการตรวจลงตรา
คนอยูอาศัย ทองเที่ยว เดินทางผาน ทูต ราชการ อัธยาศัยไมตรี รวม

เดือน
ราย จํานวนเงิน ราย จํานวนเงิน ราย จํานวนเงิน ราย ราย ราย ราย จํานวนเงิน

ม.ค. 764 223,190 1,513 170,280 48 4,320 - - - 2,325 397,790
ก.พ. 697 174,020 1,073 99,880 65 5,850 - - - 1,835 279,750
มี.ค. 568 133,320 993 93,830 44 3,960 - - - 1,605 231,110
เม.ย. 535 116,710 1,022 96,030 43 3,870 - - - 1,600 216,610
พ.ค. 530 98,120 814 77,880 27 2,430 2 - - 1,373 178,430
มิ.ย. 622 119,680 836 77,660 21 1,890 - - - 1,479 199,230
ก.ค. 577 119,240 952 88,880 40 3,600 - - - 1,569 211,720
ส.ค. 531 112,750 878 80,960 29 2,610 1 - 119 1,558 196,320
ก.ย. 618 141,680 918 87,230 56 5,040 5 - - 1,597 233,950
ต.ค. 664 146,850 1,026 97,020 37 3,330 - - - 1,727 247,200
พ.ย. 657 137,280 1,136 112,420 48 4,320 - - - 1,841 254,020
ธ.ค. 650 128,590 1,840 186,670 58 5,220 - - - 2,548 324,000
รวม 7,413 1,651,430 13,001 1,268,740 516 46,440 8 - 119 21,057 2,970,130
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สถิติและรายไดการตรวจลงตราประเภทตางๆ ของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง ป 2552
ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2552

ประเภทของการตรวจลงตรา
คนอยูอาศัย ทองเที่ยว เดินทางผาน ทูต ราชการ อัธยาศัยไมตรี รวม

เดือน
ราย จํานวนเงิน ราย จํานวนเงิน ราย จํานวนเงิน ราย ราย ราย ราย จํานวนเงิน

ม.ค. 672 126,170 2,046 210,760 100 9,000 0 6 0 2,824 345,930
ก.พ. 516 107,140 1,798 181,500 39 3,510 0 1 0 2,354 292,150
มี.ค. 536 101,860 1,972 21,670 61 5,490 1 3 0 2,573 129,020
เม.ย. 480 93,390 1,598 0 58 5,220 0 10 0 2,146 98,610
พ.ค. 435 88,660 1,527 0 39 3,510 0 6 0 2,007 92,170
มิ.ย. 433 88,000 1,373 62,700 41 3,690 0 5 0 1,852 154,390
ก.ค. 457 98,450 1,321 0 61 5490 0 7 0 1,846 103,940
ส.ค. 427 90,340 850 0 61 5,580 0 6 0 1,344 95,920
ก.ย. 519 104,380 1,177 0 61 5,490 0 0 0 1,757 109,870
ต.ค. 548 114,290 1,204 0 58 5,220 0 5 0 1,815 119,510
พ.ย. 646 150,590 1,673 0 47 4,230 0 4 0 2,370 154,820
ธ.ค. 529 119,900 2,018 0 24 2,160 0 0 0 2,571 122,060
รวม 6,198 1,283,170 18,557 476,630 650 58,590 1 53 0 25,459 1,818,390
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3.1.4 งบประมาณ
สถานกงสุลใหญ ฯ จําเปนตองไดรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อใชในการ

จัดสรางที่ทําการหลังใหม และการจัดซื้ออุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการ
เพิ่มอัตรากําลัง การปรับขึ้นเงินเดือนใหลูกจาง และการพิจารณาคาตอบแทนและสวัสดิการให
ลูกจาง แตขณะน้ีปญหาสําคัญของสถานกงสุลใหญ ฯ คือ ยังมิไดรับการจัดสรรงบประมาณในการ
จัดสรางอาคารหลังใหม   ซึ่งจะมีสวนสําคัญยิ่งในการปรับปรุงและพัฒนางานกงสุลของสถาน
กงสุลใหญ ฯ ใหบรรลุเปาหมาย เพื่อใหมีพื้นที่รองรับการใหบริการและรองรับการปฏิบัติงานได
อยางพอเพียง อีกทั้งจะชวยลดปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานไดมากและจะทําใหงานกงสุล
ของสถานกงสุลใหญ ฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ปญหา ปญหาน้ีเปนปจจัยภายนอกที่สถานกงสุลใหญ ฯ ไมสามารถแกไขไดเอง
แตตองพยายามทําความเขาใจกับกระทรวงฯ เพื่อใหตระหนักถึงปญหา ซึ่งในชั้นน้ีคาดวา  จากภาวะ
วิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลก ทําใหตองรอการอนุมัติงบประมาณในการสรางที่ทําการหลังใหมจาก
กระทรวงการคลังตอไปอีก จึงคาดการณไดยากวา ที่ทําการหลังใหมจะไดรับอนุมัติใหสรางได
เมื่อใด  แมแตการของบประมาณในการจัดซื้อเคร่ืองมือเคร่ืองใชตางๆ ก็อาจตองชลอไวเชนเดียวกัน

ผลกระทบ ลูกจางขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  เพราะยังไมไดรับการ
ตอบสนองในเร่ืองเงินเดือนและสวัสดิการ ปญหาหลักในเร่ืองการกอสรางที่ทําการหลังใหมซึ่งจะมี
ผลตอสภาพแวดลอมในการทํางาน รวมทั้งการจัดหาอุปกรณและเคร่ืองมือเคร่ืองใชตางๆ ใน
สํานักงานดวย นอกจากน้ันงบประมาณในการดูแลรักษาอาคารและซอมแซมวัสดุครุภัณฑของ
สถานกงสุลใหญ ฯ ก็จะสูงขึ้นตามไปดวย

แนวทางแกไข เรงรัดติดตามเร่ืองการขอรับงบประมาณในการกอสรางที่ทําการ
หลังใหม ขณะน้ีเร่ืองดังกลาวอยูระหวางการพิจารณาของหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งงบประมาณ
เกี่ยวกับลูกจางเพื่อมิใหเกิดปญหากับการปฏิบัติงานของสถานกงสุลใหญ ฯ ในระยะยาว

3.1.5 การบริหารจัดการภายในหนวยงาน
(1) การจัดเก็บเอกสารที่ไมเปนระบบ สืบเน่ืองมาจากความคับแคบของสถานที่

และไมมีสถานที่รองรับที่เพียงพอ จึงทําใหไมสามารถจัดหาตูหรือชั้นเก็บเอกสารหรือเก็บแฟม
เอกสารเพิ่มเติมได การเก็บเอกสารที่ทําอยูในปจจุบัน คือ จัดเร่ืองเขาแฟมแลววางไวที่โตะลูกจาง
เมื่อไมมีที่วาง  ก็จะนําแฟมไปเก็บไวในหองเก็บเอกสารซึ่งอยูดานนอกอาคารสํานักงาน ดังน้ัน การ
คนหาเร่ืองเดิมหรือการคนหาแฟม  จึงเปนปญหากับเจาหนาที่มาก  เพราะตองใชเวลาในการคนหา
และตองทําหลังเลิกงาน ซึ่งทําใหผูมารับบริการตองเสียเวลามาติดตออีกคร้ัง  จึงจะสามารถ
ดําเนินการใหได
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ปญหา  การเก็บเอกสารไมเปนระบบดังกลาว ทําใหยากตอการคนหา และอาจทํา
ใหเอกสารสําคัญตางๆ เกิดการชํารุดสูญหายไดงาย ควรมีการจัดเก็บขอมูลไวในระบบงาน
คอมพิวเตอร เพื่อใหงายตอการคนหาและใชอางอิงได  อยางไรก็ดี ในบางคร้ังสําเนาเอกสารของ
สถานกงสุลใหญ ฯ ก็ยังเปนสิ่งจําเปนตองนํามาใชอางอิงกับหนวยงานที่เกี่ยวของในเร่ืองการรับรอง
เอกสารและการดําเนินการตอเน่ืองอ่ืนๆ ดวย

ผลกระทบ  การที่สถานกงสุลใหญ ฯ เปนหนวยงานออกเอกสารทางทะเบียนและ
เอกสารรับรองตางๆ ยอมเปนความรับผิดชอบในการจัดเก็บตนขั้วเอกสารใหเปนระบบ  เพื่องายตอ
การนํามาใชอางอิงและดําเนินการที่เกี่ยวของ หากไมสามารถคนหาเอกสารดังกลาวได  ก็จะทําให
ประชาชนขาดความเชื่อถือและกระทบตอภาพลักษณของหนวยงาน

แนวทางแกไข ตองมีการสํารวจและยายแฟมที่ไมคอยมีความสําคัญไปเก็บไวใน
หองเก็บของเพื่อจะไดมีพื้นที่ในสํานักงานพอจะเก็บแฟมที่จําเปนตองใชอางอิงบอยไวในสํานักงาน
พรอมจัดหาอุปกรณจัดเก็บที่เหมาะสม   และควรใชเคร่ืองคอมพิวเตอรชวยในการจัดเก็บขอมูลไว
ในระบบจัดเก็บสวนกลาง เพื่อความสะดวกในการจัดทํา index และสามารถคนหาเร่ืองไดรวดเร็ว

ในการจัดทําระบบฐานขอมูลคนไทย ไดเคยมีขอเสนอแนะในการทําร ายงาน
การศึกษาสวนบุคคล “เร่ืองการจัดการขอมูลคนไทยในฮองกงและมาเกาดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ” โดยนางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 1 ซึ่งนา
จะนํามาใชประโยชนในการจัดทําระบบเก็บขอมูลไดดี   โดยกระทรวงฯ อาจพิจารณานํามาใชเปน
รูปแบบในการจัดเก็บขอมูลเพื่อใหสถานทูตสถานกงสุลนําไปใชใหเปนรูปแบบเดียวกัน  ก็จะชวย
ประหยัดเวลาและงบประมาณของหนวยงานในการจัดทําระบบดังกลาว ทั้งน้ี ระบบจัดเก็บขอมูลที่
จะใชเปนฐานขอมูล ตองระบุขอมูลที่จําเปน ดังน้ี

-ขอมูลคนไทย  ควรมีชื่อและนามสกุลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ    เลขประจําตัว
ประชาชน  เลขที่หนังสือเดินทาง อาชีพการงาน ที่อยูในประเทศไทยและในมาเลเซีย

-ขอมูลการรับบริการ  อาจแยกเปนงานหนังสือเดินทาง งานทะเบียนราษฎร งาน
นิติกรณ  งานคุมครองคนไทย  และงานอ่ืนๆ วันเวลาที่มารับบริการ  เลขทะเบียนเอกสาร

(2) การปรับปรุงเว็บไซท ซึ่งเปนการทํางานเชิงรุกอันหน่ึงของสถานกงสุลใหญ ฯ
ในการประชาสัมพันธ โดยสถานทูตสถานกงสุลใหญทุกแหงจะมีเว็บไซทของสํานักงานเพื่อใชแจง
ขอมูลที่เกี่ยวของใหแกคนไทยและคนตางชาติไดเขามาศึกษาและดูขอมูลตาง ๆ อาทิ ขอมูลรายชื่อ
ขาราชการ  ขอมูลสถานที่ทําการ  หมายเลขโทรศัพทและโทรสาร  เวลาทําการของสํานักงาน น้ัน ๆ
และขอมูลอ่ืน ๆ ที่ควรรูในการติดตอขอรับบริการจากสถานกงสุลใหญ ฯ
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ในปจจุบัน สถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง จะติดตอแจงขอมูลตางๆ แกคนไทยใน
ปนังและเขตอาณาโดยทางไปรษณียหรือทางโทรศัพท ซึ่งไมสามารถทําไดกวางขวางและรวดเร็ว
เทากับทางเว็บไซท    แตปญหาในการดําเนินการ คือ เจาหนาที่ของสถานกงสุลใหญ ฯ ยังไมมี
ศักยภาพในดานน้ี  จึงยังไมสามารถดําเนินการไดเอง

การปรับปรุงเว็บไซท ใหมีความนาสนใจและมีขอมูลที่ถูกตองครบถวนจะ
สามารถใชเปนชองทางประชาสัมพันธไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกระทรวง ฯ ยังไมมีกําลังคนเพียงพอที่จะดําเนินการใหกับสถานทูตสถานกงสุลได
ทุกแหงตามที่รองขอ ดังน้ัน แตละสํานักงานจึงตองหาผูที่มีศักยภาพในดานน้ีมาดําเนินการเอง โดย
ตองต้ังงบประมาณในการดําเนินการและจัดหา web master เพื่อดูแลปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ

ปญหา   การปรับปรุงเว็บไซทในปจจุบันเปนสิ่งจําเปนที่จะทําใหการเผยแพร
ขอมูลทําไดกวางขวางและรวดเร็วขึ้น  การที่เว็บไซทของสถานกงสุลใหญ ฯ ยังไมมีการพัฒนาจะ
ทําใหเปนอุปสรรคในการติดตอสื่อสารกับคนไทยในพื้นที่ที่ดูแล  รวมทั้งขาดความกระชับฉับไว
ไมสามารถใหขอมูลที่ทันเหตุการณได

ผลกระทบ   การติดตอสื่อสารทางอินเตอรเนท (Internet) ถือเปนปจจัยที่สําคัญ
ที่สุดในการสื่อสารในยุคปจจุบัน  นอกจากจะเปนการใหขอมูลที่รวดเร็วฉับไวและทันเหตุการณ
แลว  ยังสามารถรับทราบขอมูลความคิดเห็นรวมทั้งขอติชมของผูเขาชมเว็บไซทดวยวา  ตองการให
สถานกงสุลใหญ ฯ ปรับปรุงในเร่ืองใด อยางไร เพื่อเปนการตอบสนองผูใชบริการไดอยางตรงจุด
ดังน้ัน หากสถานกงสุลใหญ ฯ ไมสามารถพัฒนาเว็บไซทไดก็เทากับเปนการปดกั้นชองทางติดตอที่
สําคัญอันหน่ึง ซึ่งจะทําใหขาดขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนางานใหเกิดประสิทธิภาพตามที่ได
ต้ังเปาหมายไว

แนวทางแกไข ของบประมาณเพื่อดําเนินการจัดทําเว็บไซทใหมีรูปลักษณและ
ขอมูลที่ทันสมัย นาสนใจ เพื่อใหสามารถตอบสนองผูเขาชมไดอยางครบถวนและครอบคลุมใน
ดานการบริการของสถานกงสุลใหญ ฯ ทั้งหมด  และตองจัดหา web master เพื่อชวยตอบปญหาและ
ใหคําปรึกษาแกคนไทยที่ตองการขอมูลเฉพาะเร่ือง รวมทั้งใหคอยดูแลปรับปรุงเว็บไซทดวย

(3) การจัดพิมพคูมือคนไทย โดยที่มีผูรับบริการคนไทยสวนหน่ึงยังไมเคยติดตอ
และไมทราบขั้นตอนหรือเอกสารที่ตองใชประกอบการดําเนินการ อีกทั้งไมไดติดตอสอบถามกับ
เจาหนาที่กอนที่จะเดินทางมาติดตอขอรับบริการ ดังน้ัน สถานกงสุลใหญ ฯ จึงยังไมสามารถ
ดําเนินการใหได เพราะขาดเอกสารที่ตองใชประกอบการดําเนินการ ทําใหผูรับบริการเสียเวลาและ
ไมไดรับความสะดวก สถานกงสุลใหญ ฯ เห็นวา เพื่อเปนการแกปญหาดังกลาว  จึงควรดําเนินการ
จัดทําเอกสารประชาสัมพันธขั้นตอนการใหบริการในเร่ืองตางๆ รวมถึงเอกสารประกอบการ
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ดําเนินการและความรูทั่วไปเกี่ยวกับรัฐปนังและรัฐในเขตอาณาใหคนไทยไดทราบลวงหนาโดยการ
จัดทําคูมือคนไทยขนาดพกพา ซึ่งจะมีขอมูลที่เกี่ยวของ ดังตอไปน้ี

- ขอมูลพื้นฐานของรัฐปนัง รัฐเกดะห รัฐเปอรลิส และรัฐเประ
- รายชื่อหนวยงานไทยในมาเลเซียและหมายเลขโทรศัพทโทรสาร
- การใหบริการดานกงสุลตางๆ และเอกสารหลักฐานประกอบการ

ดําเนินการ คาธรรมเนียม  และระยะเวลาดําเนินการ
- รายชื่อหนวยงานไทยและวัดไทยในเขตอาณา
- แผนที่ของสถานที่ที่เกี่ยวของ
- วันหยุดราชการประจําปของสถานกงสุลใหญ ฯ
- เร่ืองอ่ืนๆ  อาทิ  การปองกันภัยสึนามิ  การปองกันไขหวัดนก    เปนตน

ทั้งน้ี สถานกงสุลใหญ  ณ เมืองปนัง ไดเคยจัดทําคูมือคนไทย เพื่อแจกจายแก
คนไทยไวเปนคูมือในการติดตอกับสถานกงสุลใหญ ฯ โดยไดจัดพิมพคร้ังแรกเมื่อวันที่ 26 มีนาคม
2551 แตหลังจากน้ันกระทรวงฯ ไมไดอนุมัติงบประมาณในการพิมพคูมือดังกลาวใหสถานกงสุล
ใหญ ฯ ตามที่ขอไป  สถานกงสุลใหญ ฯ จึงไมสามารถจัดพิมพเพื่อแจกจายใหคนไทยในรัฐปนัง
และเขตอาณาไดอีก แตกระทรวงฯ ไดใหทางสถานเอกอัครราชทูตฯ จัดพิมพขอมูลรวมของสถาน
กงสุลใหญ ฯ ในปนังและโกตาบารู ซึ่งมีบางสวนที่ขอมูลตรงกัน  บางสวนขอมูลตางกันไปในแต
ละรัฐ ทําใหขอมูลสําคัญของรัฐปนังขาดหายไป  อาทิ  วันหยุดราชการ หรือขอมูลสถานที่ที่
เกี่ยวของกับการรับรองเอกสาร เปนตน อยางไรก็ดี  สถานกงสุลใหญ ฯ เห็นวา คูมือดังกลาวจะเปน
ประโยชนและนาจะดําเนินการตอไป โดยตองมีการปรับปรุงขอมูลใหครบถวน ทันสมัยและให
ครอบคลุมยิ่งขึ้น

ปญหา หากสถานกงสุลใหญ ฯ ไมสามารถใหขอมูลประชาสัมพันธกับงานที่
ปฏิบัติอยางเพียงพอ ก็จะทําใหคนไทยที่มาติดตอไดรับขอมูลที่คลาดเคลื่อนหรือไมครบถวน ซึ่งอาจ
เกิดปญหาในการติดตอกับสถานกงสุลใหญ ฯ ตามมาได  การติดตอคนไทยโดยมีคู มือแบบพกพา
จะชวยใหคนไทยทราบขอมูลที่เปนประโยชนในการติดตอเปนการลวงหนา

ผลกระทบ แมวาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร และสถานกงสุล
ใหญ ณ เมืองปนัง จะอยูในประเทศมาเลเซียเชนเดียวกัน  แตก็ยังมีความแตกตางของขอมูลในแตละ
รัฐ  อาทิ วันหยุดราชการ ขอมูลที่เกี่ยวของของรัฐปนัง เปนตน ดังน้ัน หากสถานกงสุลใหญ ฯ
ไดรับงบประมาณในการจัดพิมพคูมือคนไทยไดเอง ก็จะสามารถใหขอมูลในพื้นที่ที่เปนประโยชน
แกคนไทยในรัฐปนังและเขตอาณาไดถูกตองและครบถวนมากกวา
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แนวทางแกไข โดยที่การจัดทําคูมือคนไทยฉบับพกพา เปนเคร่ืองมือเชิงรุกใน
การเขาถึงคนไทยในเขตอาณา เพื่อเปนการใหขอมูลที่เปนประโยชนในการพํานักหรือติดตอกับ
หนวยงานของไทยในมาเลเซีย ดังน้ัน จึงควรตองจัดหางบประมาณจัดพิมพคูมือคนไทยในสวน
ของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง และปรับปรุงขอมูลใหมีความถูกตอง ทันสมัย   เหมาะสมกับ
พื้นที่และใชประโยชนไดจริง  อยางไรก็ดี ในชั้นน้ี  อาจแกไขเบื้องตนโดยการจัดทําใบแทรกขอมูล
ที่จําเปนใสไวในเลม เชน  วันหยุดราชการ หรือ แผนที่หนวยงานของปนังที่เกี่ยวของ เปนตน

(4) การจัดทําคูมือในการปฏิบัติงานกรณีใหความชวยเหลือคนไทย  เน่ืองจากการ
ชวยเหลือคนไทยหลายกรณีมีหลักปฏิบัติที่แตกตางกันไป อาทิ  คนไทยตกทุกข หญิงไทย  นักโทษ
ไทย ลูกเรือประมงไทย   อีกทั้งเจาหนาที่กงสุลของสถานทูตสถานกงสุลใหญแตละแหงจะมีการ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปประจําการในประเทศตาง ๆ เปนระยะ ๆ และระเบียบกฏเกณฑเกี่ยวกับ
การใหความชวยเหลือคนไทยหลายฉบับก็ไดมีปรับปรุงแกไข บางฉบับยกเลิก บางฉบับยังคงใชอยู
ดังน้ัน  เพื่อใหเกิดความตอเน่ืองและความชัดเจนถูกตองในการปฏิบัติงาน  อีกทั้งเจาหนาที่จะ
สามารถดําเนินการใหบริการไดโดยสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น กระทรวงฯ จึงควรจัดทําแนวทาง
เบื้องตนและรวบรวมระเบียบกฎเกณฑในการใหความชวยเหลือคนไทยแตละกรณีไวเปนรูปเลม
เชนเดียวกับการจัดทําคูมือการตรวจลงตราใหแกชาวตางชาติ   ซึ่งจะทําใหการปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ปญหา หากเจาหนาที่ผูปฏิบัติไมไดเก็บและรวบรวมระเบียบในเร่ืองดังกลาวไว
ใหครบถวนตอเน่ือง  ก็จะทําใหเกิดความความสับสนกับเจาหนาที่ใหมได และอาจทําใหดําเนินการ
เกิดความผิดพลาดหรือผิดระเบียบโดยไมไดเจตนา

ผลกระทบ  หากเกิดความผิดพลาด  จะทําใหเกิดผลกระทบแกคนไทยในแงของ
สิทธิประโยชนหรือความสะดวกรวดเร็วที่ควรจะไดรับ   และเจาหนาที่อาจถูกตําหนิหรือถูกคนไทย
ดังกลาวรองเรียนไดเชนกัน

แนวทางแกไข กรมการกงสุลตองเปนหนวยงานหลักในการรวบรวมระเบียบ
กฎเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของซึ่งยังมีผลใชบังคับ  แลวรวบรวมไวเปนคูมือพรอมจัดทําขั้นตอนหลักๆ
ในการใหความชวยเหลือคนไทยในแตละกรณี เพื่อใหเจาหนาที่สามารถดําเนินการตามขั้นตอนได
ถูกตอง ไมสับสน และสามารถอางอิงกฎระเบียบของแตละเร่ืองไดชัดเจน  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 ซึ่งที่อยูตอเน่ืองกันกับพื้นที่ทํางานอ่ืนๆ
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3.2 ผลการศึกษาสภาวะแวดลอมของสถานกงสุลใหญ ฯ โดยใชการวิเคราะห SWOT
จากการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง โดยการวิเคราะหปญหาหลัก

โดยใชแนวคิดเชิงระบบไปแลวน้ัน   ตอไปผูศึกษาจะไดทําการประมวลผลสภาวะแวดลอมภายใน
ไดแก ดานบุคลากร งบประมาณ อุปกรณและเทคโนโลยี  ตลอดจนการบริหารจัดการ  และการ
ประมวลผลสภาวะแวดลอมภายนอกที่มาเกี่ยวของไดแก นโยบายภาครัฐดานการเมือง ดาน
เศรษฐกิจ  กฎหมายที่เกี่ยวของ และเทคโนโลยี  วัสดุอุปกรณที่ใช เปนตน  โดยใชขอมูลจากการ
วิเคราะหเอกสาร การสัมภาษณและการสังเกตแบบมีสวนรวม แลวจึงไดวิเคราะหศักยภาพโดยรวม
ของหนวยงานในปจจุบัน โดยการวิเคราะห SWOT ซึ่งพิจารณาจากองคประกอบ 4 ประการ ดังน้ี

(1) จุดแข็ง (Strengths)
(2) จุดออน (Weaknesses)
(3)โอกาส (Opportunities)
(4) อุปสรรคแรงกดดัน (Threats)
เราสามารถใชจุดแข็งซึ่งเปนขอไดเปรียบหรือขีดความสามารถภายในที่จะสนับสนุนให

บรรลุเปาหมายได ในขณะที่จุดออนถือเปนขอเสียเปรียบที่จะบอนทําลายการดําเนินงานซึ่งตอง
แกไขปรับปรุง  และโอกาสคือสถานการณที่จะชวยใหหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคไดสะดวกขึ้น
ตรงกันขามกับอุปสรรคที่จะทําใหการทํางานยากลําบาก

การวิเคราะห SWOT จะตองพิจารณาขอมูล สถานการณปจจุบันและแนวโนมที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นในอนาคตดวย  ทั้งน้ีเพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธซึ่งเปนแนวทางปรับปรุงหนวยงาน   ดังน้ัน
การวิเคราะห SWOT   จึงมีความสําคัญเปนเสมือนเคร่ืองมือที่จะชวยใหหนวยงานสามารถมองเห็น
ศักยภาพและขอบกพรองขององคกรในภาพรวมไดอยางเปนระบบ นําไปสูการกําหนดกลยุทธหรือ
แนวทางการปรับปรุงที่ดีและมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ  โดยจะขอสรุปการศึกษาสภาวะ
แวดลอมของหนวยงานเปนขอ ๆ ตามลําดับ ดังน้ี

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
ต้ังแตระดับมัธยมปลายจนถึงระดับปริญญาตรี ซึ่งทุกคนปฏิบัติหนาที่และรับผิดชอบงานในหนาที่
ไดเปนอยางดี
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-มีการทํางานเชิงรุกในการจัดกงสุลสัญจรนอกสถานที่ที่รัฐเกดะหมาระยะหน่ึง
แลว (ประมาณ 1 ปกวา) ซึ่งแมวาในชั้นตนจะมีคนไทยทยอยมาติดตอขอรับบริการไมมากนัก  แตก็
มีปริมาณผูรับบริการมากขึ้นเร่ือย ๆ    ทั้งน้ี หากมีการประชาสัมพันธใหมากขึ้น เชื่อวาจะมีปริมาณผู
มาขอรับบริการเพิ่มขึ้น รวมทั้งการจัดทําคูมือคนไทยเพื่อแจกจายขาวสารที่จําเปนแกคนไทย

-ดําเนินการปรับปรุงขั้นตอนงานกงสุล เพื่อลดระยะเวลาการตรวจลงตราจาก
2 วันเหลือเพียง 1 วันทําการ มาระยะหน่ึงแลว ซึ่งทําใหเกิดความสะดวกรวดเร็วแกชาวตางชาติที่จะ
เดินทางเขาประเทศไทยไดมากกวาสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญอ่ืนในประเทศ
เดียวกัน แมวาสถานกงสุลใหญ ฯ จะเร่ิมมีปญหาการทํางานลนมือของเจาหนาที่ก็ตาม

-มีการออกตรวจเยี่ยมนักโทษไทยและชวยเหลือคนไทยนอกสถานที่เปน
ระยะๆ  โดยเฉพาะตามเรือนจําตาง ๆ ที่มีคนไทยถูกคุมขังอยู

-มีการจัดหาอุปกรณอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม เชน เคร่ือง
นับธนบัตร อุปกรณชวยในการอานเลมหนังสือเดินทาง อุปกรณตอบรับโทรศัพทอัตโนมัติ
โทรศัพทมือถือ  เปนตน

-การไดรับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวง ฯ ในการซอมแซมและการ
จัดซื้อจัดหาอุปกรณืเพิ่มเติมสามารถชวยใหสถานกงสุลใหญ ฯ สามารถดําเนินการตาง ๆ ใหสําเร็จ
ลุลวงไปไดภายในวงเงินที่ไดรับ

(2) จุดออนของหนวยงาน (Weaknesses)
-อาคารสถานที่ทําการและสิ่งอํานวยความสะดวกประกอบอาคารโดยเฉพาะ

ฝายงานกงสุล มีสภาพเกา ทรุดโทรมและคับแคบ เน่ืองจากใชงานมานานและโครงสรางอาคารที่
เปนอยูไมสามารถรองรับการขยายตัวของภารกิจและเจาหนาที่รวมทั้งผูรับบริการได

-อุปกรณและเคร่ืองมือที่ใชในงานกงสุลเกาและเสื่อมสภาพ เน่ืองจากใชงานมา
นาน รวมทั้งเคร่ืองคอมพิวเตอรชวยปฏิบัติงานยังไมมีการทําระบบเชื่อมตอขอมูลสวนกลาง (ระบบ
LAN) จึงทําใหไมสามารถเชื่อมโยงขอมูลหรือรวบรวมขอมูลสวนกลางเพื่อใชในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูและการรักษาความปลอดภัยได ทั้งน้ี ขอมูลสวนกลางจะเปนประโยชนและชวยใหการ
ปฏิบัติงานทําไดรวดเร็วขึ้น   อีกทั้งในสวนของขาราชการประจําการในตางประเทศซึ่งจะมีการ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันอยูทุก 3 - 4 ป  ก็จะไดใชเปนขอมูลอางอิงโดยไมขาดชวงอีกดวย

-บุคลากร เจาหนาที่ทํางานดานกงสุลมีจํานวนนอยไมเพียงพอกับงานในหนาที่
รับผิดชอบ ทําใหงานลนมือและอาจเกิดขอผิดพลาดไดงาย แตการเพิ่มเจาหนาที่ที่เปนขาราชการจะ
ทําใหคาใชจายดานบุคลากรสูงขึ้นมากและโอกาสที่จะไดรับอนุมัติใหเพิ่มเจาหนาที่คงเปนไปได
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ยากโดยเฉพาะในชวงวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในขณะน้ี  จึงอาจขอเพิ่มอัตรากําลังในสวนของ
ลูกจางทองถิ่นตามความจําเปน

-อัตราคาจางของลูกจางฝายกงสุลที่ไดรับในปจจุบัน ยังตํ่ากวาอัตราคาจางของ
สถานกงสุลใหญญ่ีปุนและสถานกงสุลใหญอินโดนีเซียในปนังดวย อัตราคาจางตําแหนงเสมียน
ของไทยมีเงินเดือนเร่ิมจาก 1,121.- ดอลลารมาเลเซีย  สวนญ่ีปุน 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 การลงทะเบียนใชสิทธิเลือกต้ัง การเชิญคนไทยเขารวมงานและ
การเชิญประชุมในโอกาสตาง ๆ  เปนตน

3.2.2 สรุปผลการศึกษาสภาวะแวดลอมภายนอกหนวยงาน(External Environment) ไดแก
(1) โอกาสที่เกี่ยวของกับหนวยงาน (Opportunities)

-สถานกงสุลใหญ ณ  เมืองปนัง เปนหนวยงานของไทยในประเทศเพื่อนบาน
ต้ังอยูไมไกลจากชายแดนไทย จึงมีสวนชวยในการสงเสริมการคาระหวางประเทศไทยและประเทศ
มาเลเซีย โดยเฉพาะอยางยิ่งมีเขตอาณาติดกับจังหวัดชายแดนภาคใตของไทยถึง 3 จังหวัด ไดแก
จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา  และจังหวัดยะลา

-สถานกงสุลใหญ  ณ เมืองปนัง มีผูมาติดตอขอรับการตรวจลงตราเปนจํานวน
มาก เน่ืองจากชาวมาเลเซียและชาวตางประเทศสามารถเดินทางมาติดตอไดโดยสะดวก เพราะที่ต้ัง
อยูหางจากพรมแดนไทยทางดานสะเดา  จังหวัดสงขลา ประมาณ 160 กิโลเมตร หรือใชเวลา
เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงเทาน้ัน และจากสถิติรายไดคาธรรมเนียมการตรวจลงตราเมื่อเทียบกับ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร และสถานกงสุลใหญ ณ เมืองโกตาบารู ปรากฏวาสถาน
กงสุลใหญ ณ เมืองปนัง เปนหนวยงานที่สามารถทํารายไดสูงสุดในประเทศมาเลเซีย แมในปจจุบัน
รัฐบาลจะมีนโยบายยกเวนคาธรรมเนียมการตรวจลงตราแบบทองเที่ยวก็ตาม แตสถานกงสุลใหญ
ณ เมืองปนัง ยังสามารถเก็บคาธรรมเนียมจากดานอ่ืน ๆไดถึง 20  ลานบาท

-ในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนัง มีชุมชนชาวมาเลยเชื้อสายไทย
ที่เรียกวา Orang – Siam  เปนจํานวนหลายหมื่นคน รวมทั้งวัดในศาสนาพุทธอีกประมาณ 60 วัด
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จึงทําใหงานกงสุลในสวนที่เกี่ยวกับชุมชนไทยและวัดไทยมีแนวโนมสูงขึ้นและมีความสําคัญมาก
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อฝายไทยประสงคจะรักษษความเขมแข็งของชุมชนไทย รวมถึงการที่จะรักษา
เอกลักษณไทยใหคงอยูในชุมชนชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยตอไป

(2) อุปสรรคที่เกี่ยวของกับหนวยงาน  (Threats)
-ขณะน้ี (กรกฏาคม 2553) ระบบเศรษฐกิจของโลกและประเทศไทยยังอยู

ในชวงฟนตัวหลังจากประสบปญหาวิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาและยุโรปในปที่ผานมา ทําให
มีปญหาในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในการปรับปรุงอาคารสถานที่ รวมทั้งการ
จัดซื้อเคร่ืองมือเคร่ืองใชและอุปกรณตาง ๆ ตองชลอออกไปดวย

-กฏหมายแรงงานทองถิ่นของประเทศมาเลเซียที่เปนปญหาในการจัดจางลูกจาง
ทองถิ่น เน่ืองจากอัตราคาจางเสมียนของสถานกงสุลใหญ ฯ คอนขางตํ่าและไมมีสวัสดิการ
ครบถวนเหมือนกับบริษัทเอกชนทั่วไป การรับสมัครลูกจางทองถิ่นทดแทนคนที่ลาออกไปจึงทําได
ยากและโอกาสเลือกผูสมัครคอนขางนอย
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การวิเคราะห SWOT

โอกาส O
1.เปนหนวยงานที่อยูติดกับชายแดน
ไทยซ่ึงมีความสําคัญทางการคา/
การเมืองและกงสุล
2.เปนหนวยงานที่มทํารายไดเขา
ประเทศ สูงเพราะมีผูใชบริการมาก
3.มีชุมชนไทยและวัดไทยเปนจํานวน
มาก ซ่ึงทําใหมีความเขมแข็งของ
ชุมชน

อุปสรรค T
1 เศรษฐกิจของไทยและของ
โลกยังไมฟนตัวมากนัก
2 กฎหมายทองถ่ินที่อาจเปน
ปญหาในการจางงาน

จุดแข็ง S
1 จนท.มีความรู ความสามารถ

และประสบการณ
2 มีการทํางานเชิงรุก
3 มีการตรวจลงตราภายใน 1 วัน
4 มีการจัดหาอุปกรณสนับสนนุ

การปฏิบัติงานเบื้องตน
5 ไดรับการสนับสนนุ

งบประมาณ ตามความจําเปน

กลยุทธท่ีควรคงไว/สงเสริม
1 ขอรับการสนบัสนุนงบประมาณ

ในเรื่องที่ยังตองทําตอเนื่องและ
เรื่องเรงดวน

2  สนับสนุนการทํางานเชิงรุก
ใหมากขึ้น

3 ปรับปรุงกระบวนการทํางาน
โดยลดระยะเวลาและขั้นตอน
การทํางานที่ไมเหมาะสม

1 สงเสริมดานเศรษฐกิจ การคาและ
วัฒนธรรม

2 การพบปะและเพ่ิมความเขมแข็ง
ใหแกชุมชนไทย

กลยุทธทําลายอุปสรรค
เพื่อเดินหนา

1 ลดรายจายโดยการใหบริการ
หรือ ติดตอคนไทยทาง E-mail
แทนทางโทรศัพท/ไปรษณีย
2. เพ่ิมรายไดในการใหบริการ
กงสุลสัญจรตามมหาวิทยาลัย
และจุดที่มีชุมชนไทยหนาแนน
เพ่ือใหเกิดความสะดวก
3. ฝกอบรม จนท. /เรียนรูงาน/

สนับสนุนการทํางานเปนทีม

จุดออน W
1 อาคารสถานที่ไมเหมาะสม

และมีสภาพเกาทรุดโทรม
2 บุคลากรไมเพียงพอกับงาน
3 อุปกรณเครื่องมือลาสมัย
4 ขาดการประชาสัมพันธเชิงรุก
5 ไมมีระบบจัดเก็บขอมูลที่ดี

กลยุทธแกไขจุดออน
1 ปรับปรุงอาคารสถานที่ทําการ
2 จัดหาอุปกรณเพ่ิมเติม/ทดแทน
3 ขอปรบัเพ่ิมอัตราลูกจางและเงนิ
คาจางใหเหมาะกับคาครองชีพ

4 จัดทําระบบ LAN และระบบ
จัดเก็บเอกสาร

5 จัดทําเว็บไซทและคูมือคนไทย

กลยุทธท่ีตองชลอ/
หลีกเลี่ยง/ยกเลิก

1 ปรับลดงานดานกงสุลที่ไม
คุมคา เชน กงสุลสัญจรเปล่ียน
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 ดังน้ี

3.3.1 การกําหนดวิสัยทัศน (Vision)
วิสัยทัศน หมายถึง ภาพหรือตําแหนงในอนาคตที่หนวยงานตองการจะไปใหถึงซึ่ง

ในที่น้ี สถานกงสุลใหญ ณ เมืองปนังจะขอกําหนดการดําเนินการไวในชวง 3 ป โดยอาจมีการ
ทบทวนตามระยะเวลาได ดังน้ี

“ เปนหนวยงานกงสุลที่ใหบริการไดอยางครบถวน รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ”
3.3.2 การกําหนดเปาหมายของหนวยงาน (Goal)

จะตองเปนเปาหมายที่จะชวยใหเราสามารถไปถึงวิสัยทัศนที่กําหนดไวไดโดยให
ครอบคลุมวัตถุประสงคที่เราตองการจะใหเปนในชวง 3 ปขางหนาตามที่กําหนดไวในวิสัยทัศน
ดังน้ี

(1) สามารถบริการงานกงสุลไดอยางครบถวน และมีประสิทธิภาพตามภารกิจของ
หนวยงานกงสุล มีความถูกตองรวดเร็ว  ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการปฎิบัติงาน

(2) ปรับปรุงโดยนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมมาชวยในการปฎิบัติงานใหมีประสิทธิ
ภาพมากขึ้น

(3) ใหการบริการเชิงรุกแกผูรับบริการและสรางความพึงพอใจ
(4) เปนหนวยงานที่ใหการเรียนรูและพัฒนาทักษะของเจาหนาที่ รวมทั้งจัดทําและ

พัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง
(5) สรางความพึงพอใจและกําลังใจในการทํางาน ความรูสึกมั่นคง และความภักดี

ตอหนวยงาน
ทั้งน้ี การกําหนดเปาหมายของหนวยงานดังกลาวขางตนจะชวยใหงานกงสุลสามารถพฒันา

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 ก็จะสามารถกาํหนดกลยุทธหรือแนวทางการปรับปรุงงานกงสุลของสถานกงสุลใหญ
เพื่อใชเปนแนวทางการพัฒนาหนวยงานได โดยแนวทางดังกลาวจะถูกกําหนดจากมุมมองทั้ง 4 ดาน
คือ ดานการเรียนรู  ดานปรับปรุงกระบวนการภายใน ดานลูกคาหรือผูรับบริการ ดานการเงินและ
งบประมาณ ทั้งน้ี เพื่อใหการดําเนินการมีความสมดุลย สอดคลอง และเชื่อมโยงสนับสนุนกัน
ตอไปได  จึงอาจกําหนดเปนมุมมองได 4 ดาน  ดังน้ี

(1) ดานการเรียนรู
- ฝกอบรมงานดานกงสุลใหแกเจาหนาที่ดานกงสุลทุกคน เพื่อปนการเพิ่มเติมความรู

ในการปฏิบัติงานในสวนที่ยังขาดความชํานาญของแตละคนในดานอ่ืนๆเพื่อใหสามารถที่จะทํางาน
แทนกันได และมีการทํางานรวมกันเปนทีม (team work) รวมทั้งจัดสงเจาหนาที่ไปศึกษางานนอก
สถานที่เปนคร้ังคราว

- จัดทําและรวบรวมขอมูลกลางในระบบ LAN และการจัดเก็บเอกสารอางอิงที่เปน
ระบบ เพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูลการใชงานทั่วไปและขอมูลเพื่อการเรียนรู

- สรางขวัญกําลังใจและความกาวหนาในการทํางาน เพื่อทําใหเกิดความขยันหมั่นเพียร
และมีความจงรักภักดีตอหนวยงาน

(2) ดานการปรับปรุงกระบวนการภายใน
- ขอเพิ่มอัตราในการจางลูกจางทองถิ่นอีก 1 คน โดยเฉพาะอาจพิจารณาลูกจาง

มาเลเซียเชื้อสายไทย เพื่อชวยปฏิบัติงานกงสุลที่ลนมือและสามารถปฏิบัติภารกิจกงสุลสัญจรและ
การตรวจเยี่ยมคนไทยที่ถูกจําคุกหรือตองการความชวยเหลือไดมากขึ้น

- ลดขั้นตอนและลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานโดยมีการเชื่อมตอระบบฐานขอมูล
กลาง (ระบบ LAN) และใชเคร่ืองมือชวยในการปฏิบัติงาน เชน เคร่ืองคอมพิวเตอร  การเพิ่ม
เคร่ืองชวยอานหนังสือเดินทาง  เปนตน

- ใชการดําเนินงานเชิงรุกใหมากขึ้นทั้งงานกงสุลสัญจรและการออกตรวจเยี่ยมคนไทย
ในเรือนจํา คนไทยที่ตองการความชวยเหลือ  รวมกิจกรรมชุมชนชาวไทย และชาวมาเลเซียเชื้อ
สายไทยในเขตอาณาใหมากขึ้น โดยสรางระบบงานแบบ One Stop Service เพื่อสรางความพึงพอใจ
แกผูใชบริการ
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- ใหปรับเปลี่ยนหมุนเวียนการทํางานกันในตําแหนงขางเคียงเพื่อสามารถทดแทนกัน
ไดในกรณีที่มีเจาหนาที่ขาดหรือลาและใหมีการทํางานเปนทีม

- จัดทําระบบฐานขอมูลกลางในการปฏิบัติงาน เพื่อความสะดวกรวดเร็วและ  ลด
ระยะเวลาในการทํางาน ลดขอผิดพลาด รวมทั้งตรวจสอบได โดยตองมีการจัดทําขอมูลให
ทันสมัยอยูเสมอ

- สรางระบบตรวจสอบ (Quality Control - QC)  เพื่อลดขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นเปน
ประจํา

- จัดทํา Website เพื่อใหบริการดานกงสุล ดวยการรวบรวมขอมูลที่ เกี่ยวของ กับงาน
กงสุลของสถานกงสุลใหญ ฯ รวมทั้งแบบฟอรมและวิธีการยื่นคํารอง นอกจากน้ันยังตองปรับปรุง
วิธีการใหบริการใหทันสมัย เพื่อสรางความพึงพอใจใหแกผูรับบริการ  อาทิ  การยื่นขอรับการตรวจ
ลงตราผานทาง Website ซึ่งจะชวยประหยัดเวลา ลดขั้นตอนการดําเนินการ และมีความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น  อีกทั้งเปนการยกระดับการบริการใหเปนแบบมาตรฐานสากล

- จัดทําคูมือคนไทย  เพื่อแจกจายแกคนไทยไวเปนคูมือในการติดตอกับสถานกงสุล
ใหญ ฯ ซึ่งทําใหคนไทยในปนังและเขตอาณาสามารถทราบขอมูล ตลอดจนขั้นตอนและเอกสารที่
ตองนํามาติดตอในการรับบริการดานกงสุลเปนการลวงหนา

- จัดหาอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชเพื่อทดแทนของเดิมที่ชํารุดและหมดสภาพ  เพื่อให
เกิดความคลองตัวและปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เชน เคร่ืองคอมพิวเตอร
เคร่ืองสํารองไฟ  เคร่ือง Printer รถยนตสวนกลาง เปนตน

(3) ดานผูรับบริการ
- จัดทํ าระ บบ ประ ชา สัมพันธ เชิ ง รุก โดยใ ช Website แล ะคู มือค นไ ท ยเพื่ อ

ประชาสัมพันธขาวสารแทนเจาหนาที่ซึ่งมีอยู จํากัด ซึ่งเปนวิธีการใหขอมูลที่ถูกตองชัดเจนแก
ผูใชบริการไดโดยตรง

- มีการจัดเก็บขอมูลดานการบริการ เชน ความถี่ในการมารับบริการ ความพึงพอใจ
แลวจึงนํามาดําเนินการปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

- จัดสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มภาพลักษณและความสงางามใหกับประเทศรวมทั้ง
สรางความพึงพอใจใหผูรับบริการ

- ใชเคร่ืองมือและเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาชวยในการปฏิบัติงาน เพื่อใหผูรับบริการ
ไดรับความสะดวก เชน จัดทําระบบเรียกคิวแบบตัววิ่ง การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตาง ๆ
โดยใชเคร่ืองคอมพิวเตอรและปรับปรุงระบบตอบรับทางโทรศัพทใหตอบสนองผูรับบริการไดมาก
ยื่งขึ้น
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(4) ดานการเงินและงบประมาณ
- จัดหางบประมาณในการสรางอาคารที่ทําการหลังใหมพรอมสิ่งอํานวยความสะดวก

แทนอาคารหลังเดิม ซึ่งจะทําใหการใหบริการงานกงสุลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีความสะดวก
ปลอดภัย เหมาะสมกับการเปนหนวยงานของไทยในตางประเทศ

- ขอปรับปรุงอัตราคาจางลูกจางทองถิ่นใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจรวมทั้งจัดหา
สวัสดิการที่จําเปนใหแกลูกจางตามกฎหมายการจางแรงงาน เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจใน
การทํางานรวมทั้งความภักดีตอหนวยงานดวย

- จัดหางบประมาณและขอเพิ่มอัตราในการจางลูกจางทองถิ่นเพื่อชวยการปฏิบัติงาน
กงสุลที่ลนมือ และสามารถปฏิบัติภารกิจกงสุลสัญจร รวมทั้งการตรวจเยี่ยมนักโทษไทยที่ถูก
จําคุก หรือตองการความชวยเหลือไดมากขึ้น

- จัดหางบประมาณในการปรับปรุง Website  และคูมือคนไทย เพื่อการเผยแพรขอมูล
เชิงรุกไดรวดเร็วและขยายวงกวางไดมากขึ้น

-  จัดหางบประมาณในการจัดต้ังสมาคมคนไทยในรัฐปนังและเขตอาณา เพื่อเปนจุด
ประสานงานและชวยเหลือดูแลคนไทยรวมทั้งการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ

- จัดหางบประมาณในการซื้อครุภัณฑ อุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการปฏิบัติงาน
ทดแทนของเกาที่เสื่อมสภาพและลาสมัย

สําหรับดานการเงินและงบประมาณน้ัน  ในภาคธุรกิจเอกชนจะคํานึงถึงในสวนของการลด
ตนทุนหรือทํากําไรเปนสําคัญ แตในภาครัฐดานการเงินหมายถึงการจัดสรรหรือสรรหางบประมาณ
มาใชอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนแกประเทศเปนสําคัญ



บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ

4.1 สรุปผลการศึกษา
การศึกษาเรื่อง “แนวทางการปรับปรุงงานกงสุลของสถานกงสุลใหญ ณ  เมืองปนัง”

ผูศึกษาไดทําการศึกษา รวบรวมขอมูลจากเอกสารและจากการสัมภาษณผูปฎิบัติงาน การ
สังเกตการปฏิบัติงานแบบมีสวนรวม ตลอดจนการวิเคราะหปญหาและนําเสนอแนวทางการ
ปรับปรุงโดยการนําเอาแนวคิดเชิงระบบ (System  Approach)  และกระบวนการวางแผนเชิง
กลยุทธ (Strategic Planning Process) มาใชในการกําหนดกลยุทธแนวทางการพัฒนางาน
กงสุลของสถานกงสุลใหญ ฯ ซึ่งอาจพิจารณาได  ดังน้ี

4.1.1 ปญหาหรืออุปสรรคสําคัญในการปรับปรุงงานกงสุล ไดแก
-อาคารสถานที่ทําการมีสภาพที่ไมเหมาะสมและชํารุดทรุดโทรม มีพื้นที่ไมเพียงพอ

-เคร่ืองมือเคร่ืองใชและอุปกรณในการปฏิบัติงาน ไดแก  อุปกรณดานคอมพิวเตอร
อุปกรณเชื่อมตอระบบ LAN การจัดหาอุปกรณใหมแทนของเดิมที่ชํารุดหรือเสื่อมสภาพ

-บุคลากร ไดแก  ปญหาอัตรากําลังไมเหมาะสมกับปริมาณงาน  คาตอบแทนตํ่า
-งบประมาณในการจัดสรางอาคารที่ทําการหลังใหมและอุปกรณประกอบอาคาร
-การบริหารจัดการภายในหนวยงาน ไดแก ปญหาการจัดทําระบบเก็บขอมูล

สวนกลาง การปรับปรุงเว็บไซท  การจัดพิมพคูมือคนไทย การจัดพิมพคูมือในการปฏิบัติงาน
4.1.2 แนวทางแกไขปรับปรุงงานกงสุล จากการวิเคราะหและการทํา SWOT ในบทที่ 3

เห็นวา จําเปนตองปรับปรุงงานกงสุลโดยพิจารณาจากมุมมอง 4 ดาน ดังน้ี
(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
-ลดขั้นตอนและใชเคร่ืองมือชวยปฏิบัติงาน 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

-จัดหาอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชเพื่อทดแทนของเดิมที่ชํารุดและลาสมัย
เพื่อใหเกิดความคลองตัวและปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

      (3) ดานผูรับบริการ
-จัดทําระบบประชาสัมพันธเชิงรุกดวย Website และคูมือคนไทย
-จัดเก็บขอมูลดานการบริการ แลวนํามาปรับปรุงการดําเนินการ
-จัดสถานที่ใหเหมาะสมเพื่อสรางความพึงพอใจใหผูรับบริการรวมทั้งการ

รักษาภาพลักษณและความสงางามใหกับประเทศ
-ใชเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใหบริการเพื่อชวยอํานวยความสะดวกแกผูใช

บริการ
(4) ดานงบประมาณ

-จัดหางบประมาณในการปรับปรุงอาคารสถานที่ทําการและสิ่งอํานวยความ
สะดวกประกอบอาคาร
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-ขอปรับปรุงอัตราคาจางแรงงานทองถิ่น
-จัดหางบประมาณและเพิ่มอัตราลูกจางทองถิ่น
-จัดหางบประมาณในการจัดทํา Website และคูมือคนไทยเพื่อการเผยแพร

ขอมูลเชิงรุก
-จัดหางบประมาณในการจัดต้ังสมาคมคนไทยในปนังและเขตอาณาเพื่อให

เปนเครือขายในการชวยเหลือดูแลคนไทยและชวยประสานกับทางการทองถิ่น
-จัดหางบประมาณในการสรางอาคารที่ทําการ  การจัดซื้ออุปกรณเคร่ืองมือ

เคร่ืองใชในการปฏิบัติงานทดแทนของเกาที่ชํารุดและลาสมัย

4.2 ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาวิเคราะหและกําหนดแนวทางในบทที่ 3 แลว ผูศึกษาประสงคจะขอเสนอแนะ

เพิ่มเติมบางประการ ดังน้ี
(1) ในหลักสูตรการอบรมสําหรับผูที่จะออกประจําการตางประเทศ  กระทรวงฯ ควรจัด

อบรมเพื่อใหความรูในการแกไขปรับปรุงขอมูลในเว็บไซทของหนวยงานในตางประเทศแก
ขาราชการที่จะไปประจําการดวย   เพื่อใหขาราชการสามารถดําเนินการเพิ่มขอมูลหรือแกไขขอมูล
ในเว็บไซทไดตามความจําเปน

(2) การใชจุดแข็งและโอกาสที่มีในการดําเนินการสงเสริมเศรษฐกิจในดานการคา การ
ลงทุนและดานวัฒนธรรมไทย เพิ่มเติมจากการปรับปรุงงานกงสุล อาทิ

- การนําคณะนักธุรกิจชาวมาเลเซียเดินทางไปประเทศไทย เพื่อพบปะกับนักธุรกิจไทย
ซึ่งจะเปนโอกาสในการสงเสริมใหมีการเจรจาการคาการลงทุนตอไปได

- การจัดงานแสดงสินคาไทยในปนัง เพื่อเปนการสงเสริมการขายสินคา OTOP ของ
จังหวัดชายแดนภาคใตของไทย

- การนําศิลปวัฒนธรรมไทยมาแสดงที่รัฐปนัง เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนทางดานศิลปะ
วัฒนธรรมระหวางกัน

- การจัดงานเทศกาลของไทย  เชน งานสงกรานต งานลอยกระทง เพื่อใหเกิดความ
ภูมิใจในเอกลักษณไทย   อันจะชวยเสริมสรางความเขมแข็งและความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันในหมู
คนไทยและคนมาเลเซียเชื้อสายไทยดวย

เมื่อไดกําหนดแนวทางการปรับปรุงงานกงสุลของสถานกงสุลใหญ  ณ เมืองปนัง  ดังกลาว
ที่เหมาะสมและสอดคลองกับวิสัยทัศนและเปาหมายที่กําหนดไวแลว  ขั้นตอนตอไป คือการปฎิบัติ
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ตามกลยุทธ (Strategic Implement) โดยการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติจริงซึ่งตองมีการปรึกษาหารือ
รวมกับทุกฝายกอนจะนําไปจัดทําแผนปฏิบัติการตอไป
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