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ง

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
จานวนผู้มาขอรับการตรวจลงตราที่มากขึ้นทุกๆ ปี ในลักษณะก้าวกระโดด หรือร้อยละ 50
ต่ อ ปี โ ดยประมาณ ในระหว่า งช่ ว งปี 2554-2556 นั บ เป็ น ปั ญ หาส าคั ญ ของสถานกงสุ ล ใหญ่ ณ
นครคุนหมิง เจ้าหน้าที่กงสุลและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นต้องทางานหนักขึ้นมาก เพื่อให้บริการการตรวจ
ลงตราได้ ต ามมาตรฐานที่ ตั้ ง ไว้ คื อ รวดเร็ ว แล้ ว เสร็ จ ในเวลา 1 วั น ท าการ และถู ก ต้ อ งตาม
กฎระเบี ย บที่กรมการกงสุ ลและส านักงานตรวจคนเข้าเมืองตั้งไว้ ซึ่งหากไม่มีการปรับเปลี่ ยนการ
บริหารจัดการ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานย่อมจะลดลง และส่งผลเสียหายต่อการปฏิบัติราชการ
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ได้ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการใน 4 มิติ ในช่วงเวลา 3 ปี
(2554-2556) ได้แก่ (1) การเพิ่มจานวนบุคลากร (2) การเปลี่ยนระบบการรับเงินค่าธรรมเนียมการ
ตรวจลงตรา (3) การจัดระเบียบบริษัทนาเที่ยวที่เป็ นตัวแทนมาขอรับการตรวจลงตรา และ (4) การ
เปลี่ ย นแปลงการลงนามในแผ่ น ปะ การปรับ เปลี่ ยนทั้ ง 4 มิติ นี้ เกิดขึ้น ในลั กษณะ continuous
improvement ตามวงจร PDCA อันเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการจัดการคุณภาพโดยรวม (Total
Quality Management) และหั วใจของการปรับเปลี่ ยนการบริห ารจัดการในช่วงเวลาดังกล่าว คือ
การเพิ่มจานวนบุคลากรให้สอดคล้องกับปริมาณงาน การลดขั้นตอนการทางานโดยการการเปลี่ยน
ระบบการรับเงินค่าธรรมเนียมฯ และที่สาคัญคือการกระจายความรับผิดชอบ ผ่านการจัดระเบียบ
บริษัทนาเที่ยว ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อข้อมูลในใบสมัครขอรับการตรวจลงตราและเอกสาร
ประกอบคาร้อง เพื่อลดภาระการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น รวมทั้งการให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นร่วม
มีส่วนรับผิดชอบต่อการใช้ตราประทับลายเซ็นของเจ้าหน้าที่กงสุล เพื่อประกันความปลอดภัยในการ
ใช้ตราประทับลายเซ็นอีกชั้นหนึ่ง นอกเหนือจากมาตรการอื่นๆ ร่วมด้วยแล้ว
หลังจากผ่านกระบวนการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการเป็นระยะเวลา 3 ปี สถานกงสุล
ใหญ่ ณ นครคุนหมิง สามารถบรรลุเป้าหมายการบริหารจัดการที่ตั้งไว้ กล่าวคือ ทั้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
และเจ้ าหน้ าที่ กงสุ ล ได้รับ การแบ่ งเบาภาระหน้าที่ ไม่ตกอยู่ในสภาวะการทางานที่ ถูกกดดันด้ว ย
เงื่อนไขด้านเวลากับปริมาณงานที่ไม่สัมพันธ์กัน จนกระทั่งเกิดการสูญเสียประสิทธิภาพการทางาน
และนาไปสู่ความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ อาทิ การสุ่มเสี่ยงต่อการแสดงอารมณ์ต่อผู้มาขอรับการ
ตรวจลงตรา เอกสารขอรับการตรวจลงตรามีข้อมูลเป็นเท็จ หรือข้อมู ลบนแผ่นปะการตรวจลงตราไม่
ตรงกั บ ข้อ มู ล บนหน้ าหนั งสื อเดิน ทาง เป็ น ต้ น ในทางตรงกั น ข้าม กลั บ สามารถท างานได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วกว่าเดิม
จากการเดินทางมาสุ่มตรวจระบบการตรวจลงตราของคณะผู้แทนกรมการกงสุล ระหว่าง
วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2556 คณะฯ ได้ระบุไว้ในรายงานว่า “... (สถานกงสุลใหญ่ฯ) เป็นสานักงาน
ที่มีระบบการตรวจลงตราที่ดี แม้จะมีคาร้องเป็นจานวนมาก แต่สถานกงสุล ใหญ่ ฯ สามารถตรวจ
ลงตราได้ภายใน 1 วัน ทาการ มีทะเบียนคุมการรับ -เบิก-ใช้ แผ่นปะ ตลอดจนการเก็บรักษาแผ่นปะ
และตราประทับหลังการใช้ในแต่ละวัน...”

จ
ด้วยระบบการบริหารจัดการการตรวจลงตราของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ที่ได้มี
การปรับเปลี่ยนไว้แล้วระหว่างปี 2554-2556 ปัจจุบัน สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังคงสามารถให้บริการการ
ตรวจลงตราที่มีป ริมาณเพิ่มขึ้น ได้อย่างมีป ระสิท ธิภ าพ โดยเชื่อว่า ระบบดังกล่ าวสามารถรองรับ
ปริมาณการตรวจลงตราที่เพิ่มขึ้นได้อีกถึงกว่าร้อยละ 50
อย่างไรก็ดี ผู้ศึกษาเห็น ว่า นอกจากโครงการสาคัญต่างๆ ของกรมการกงสุล โดยเฉพาะ
โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการตรวจลงตรา (Visa Data Centre) โครงการจัดทาระบบการตรวจลงตรา
อิเลคทรอนิกส์ (E-Visa) และโครงการใช้ระบบจากแหล่งภายนอก (Visa Application Outsourcing)
ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อแบ่งเบาภาระของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลกแล้ว สถานกงสุล
ใหญ่ฯ ยังน่าจะสามารถปรับปรุงระบบการบริหารจัดการได้ดียิ่งขึ้นไปอีก เพื่อข้ามพ้นอุปสรรคด้าน
ภาษา ดังนี้ (1) กาหนดให้เป็นระเบียบชัดเจนว่า เอกสารประกอบการขอรับการตรวจลงตราต่างๆ
โดยเฉพาะหนังสือรับรองจากที่ทางานจะต้องออกเป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้หัวกระดาษของบริษัทห้าง
ร้านนั้นๆ และมีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (2) จัดทาฐานข้อมูลตัวอย่างตราประทับซึ่งเป็น
ที่นิยมมากกว่าลายเซ็น ที่ออกโดยหน่วยงานจีนในมณฑลในเขตอาณา เพื่อให้สามารถตรวจสอบความ
ถูกต้อง (verify) ของเอกสารได้ชัดเจนยิ่งขึ้น อาทิ ตราประทับของธนาคาร ที่มักใช้บนใบรายงานทาง
การเงิน (financial statement) เป็นต้น
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาส่วนบุคคลเรื่อง “การบริหารจัดการการตรวจลงตราของสถานกงสุลใหญ่
ณ นครคุนหมิง ระหว่างปี 2554-2556” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต
รุ่นที่ 7 ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ จะสาเร็จลงมิได้
หากมิได้รับความเมตตา และคาชี้แนะจากคณะอาจารย์ที่ปรึกษา อันประกอบด้วย เอกอัครราชทู ต
จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล เอกอัครราชทูต เพ็ญศักดิ์ ชลารักษ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล
ผู้ศึกษาขอขอบคุณคุณอนันต์ พิกุลทิพย์สาคร นักการทูตชานาญการ (ที่ปรึกษา) กองตรวจ
ลงตรา กรมการกงสุ ล คุ ณ ธนพ ปั ญ ญ าพั ฒ นากุ ล รองกงสุ ล ใหญ่ ณ นครคุ น หมิ ง และ
คุณ Pu Hongmei เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ที่ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างดี
ยิ่ง ในการสนับสนุนข้อมูลต่างๆ
และผู้สนับสนุนสาคัญที่จะมิเอ่ยถึงเสียมิได้ คือ ดร.ธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูตประจา
กระทรวงฯ และเจ้าหน้าที่สถาบันเทวะวงศ์วโรปการทุกท่าน ที่ผู้ศึกษาขอขอบคุณยิ่ง มา ณ ที่นี้
ฐิติพร จิระสวัสดิ์
กรกฎาคม 2558
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
นับตั้งแต่กลางทศวรรษที่ 80 ภายหลังการปฏิรูปทางเศรษฐกิจและการเปิดประเทศ รัฐบาล
จี น เริ่ ม คลายความเข้ม งวดในการอนุ ญ าตให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วจี น เดิ น ทางออกนอกประเทศ โดยการ
ประกาศใช้นโยบาย ADS (Approved Destination Status) นั่นคือ การอนุญาตให้ชาวจีนเดินทาง
ออกไปท่องเที่ยวยังต่างประเทศได้ โดยจะต้องเดินทางในลักษณะกรุ๊ปทัวร์ ซึ่งจัดโดยบริษัทนาเที่ยวที่
ได้รับการรับรองจากรัฐบาล และให้เดินทางไปได้เฉพาะประเทศที่มีความตกลงกับรัฐบาลจีนเท่านั้น
เมื่อต้นทศวรรษที่ 80 รัฐบาลจีนเริ่มมีความตกลงกับฮ่องกงและมาเก๊าอนุญาตให้ชาวกวางตุ้งออกไป
ท่องเที่ยวได้ และมีความตกลงกับไทยเป็นแห่งที่ 3 ในปี ค.ศ. 1988 ตามมาด้วยมาเลเซียและสิงคโปร์
ในปี ค.ศ. 1990 (Chinese ADS policy and its impact on Chinese outbound market: A
case study of Hong Kong, n.d.) จนกระทั่ ง สิ้ น สุ ด ปี 2556 (ค.ศ. 2013) จี น มี ค วามตกลงกั บ
ประเทศและดิ น แดนต่ า งๆ แล้ ว กว่ า 146 แห่ ง (Nasolomampionona, 2014) และจ านวน
นั ก ท่ องเที่ย วจี น ที่อ อกไปเที่ ย วในต่างประเทศขยายตัว อย่างรวดเร็ว เป็ น 10 ล้ านคน ในปี 2543
(ค.ศ. 2000) และ 100 ล้านคน ในปี 2556 (ค.ศ. 2013) (World Travel Fair, 2015)
แม้ ว่ ารั ฐ บาลจี น จะผ่ อ นผั น ให้ ป ระชาชนชาวจี น ออกเดิ น ทางไปต่ างประเทศได้ แต่ ก็ มี
มาตรการควบคุมนักท่องเที่ยวด้วยการกาหนดให้ผู้เดินทางจาเป็นจะต้องได้รับการตรวจลงตราก่อนจะ
เดินทางออกนอกประเทศ ดังนั้น แม้ว่าไทยได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2541 ให้จีนเป็นประเทศที่
ได้รับสิทธิ Visa on Arrival โดยสามารถพานักในราชอาณาจักรเพื่อการท่องเที่ยวได้ไม่เกินเวลา 15
วัน แต่ก็มิได้ทาให้นักท่องเที่ยวจีนใช้สิทธิ Visa on Arrival ได้
ปัจจุบันสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยในประเทศจีนมีจานวนมากถึง 10
แห่ง นอกจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งแล้ว ยังมีสถานกงสุลใหญ่ในเมืองสาคัญอีก 9 แห่ง
ได้แก่สถานกงสุลใหญ่ที่ กวางโจว คุนหมิง เซี่ยงไฮ้ เฉิงตู หนานหนิง ซีอาน เซียะเหมิน ฮ่องกง และ
ชิงต่าว ถือเป็นประเทศที่มีสถานกงสุลใหญ่ของไทยมากที่สุด และภารกิจที่สาคัญประการหนึ่งของ
ส านั กงานเหล่ านี้ คือการตรวจลงตราให้ กับ นัก ท่องเที่ยวชาวจีน ที่เข้ามาท่องเที่ย วในประเทศไทย
(ยกเว้นชาวฮ่องกงที่ไม่จาเป็นต้องขอรับการตรวจลงตรา)
นับตั้งแต่นักท่องเที่ยวจีนได้รับอนุญาตให้เดินทางมาท่องเที่ยวในไทยได้เมื่อปี ค.ศ. 1988
หรือ 2531 จ านวนนั ก ท่ องเที่ ย วจี น ที่ เข้ ามาเยือ นไทยมี จานวนเพิ่ ม ขึ้น อย่างรวดเร็ว จากจ านวน
33,334 คน (มูลค่าตลาดนั กท่องเที่ยวจีน , 2558) เป็น 4.72 ล้านคน ในปี 2557 หรือเพิ่มขึ้นกว่า
141.6 เท่า ในช่วงระยะเวลาเพียง 27 ปี สาหรับช่วงระยะเวลาศึกษา จานวนนักท่องเที่ยวจีนที่มาไทย
ปรากฏดังนี้ ในปี 2554 มีนักท่องเที่ยวจีนมาไทยจานวน 1.72 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 53.38 เมื่อ
เทียบกับปี 2553 (1.12 ล้านคน) และคิดเป็นร้อยละ 8.95 ของจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด
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หลังจากนั้นมา จานวนดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดอีกเป็นเวลา 2 ปี เป็น 2.78 ล้านคน ในปี
2555 และ 4.7 ล้านคน ในปี 2556 คิดเป็นอัตราการเจริญเติบโตร้อยละ 61.9 และ 68.8 และคิดเป็น
ร้อยละ 12.46 และ 17.59 ของจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดที่เข้ามาไทย ตามลาดับ นารายได้
เข้าสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นจานวนมหาศาล
สถานกงสุ ลใหญ่ ณ นครคุนหมิงได้รับคาร้ องขอรับการตรวจลงตราเป็นจานวนมากตาม
แนวโน้ มระดับ ประเทศในช่วงเวลาดังกล่ าวด้ว ยเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้นจาก 41,610 ในปี 2553 เป็ น
61,445 ในปี 2554 และเป็ น 93,476 และ 144,051 ในปี 2555 และ 2556 คิ ด เป็ น อั ต ราการ
เจริญ เติบ โตร้อยละ 47.6, 52.1 และ 54.1 ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2554 กับ
2556 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นถึง 2.5 เท่า ภายในระยะเวลาเพียง 3 ปี ดังสามารถสรุปได้ตามตาราง ดังนี้
ตารางที่ 1 สถิตินักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าไทย ระหว่างปี 2554-2556
2554
1,721,247
(+53.38)
8.95
61,445

นั ก ท่ อ งเที่ ย วจี น มาไทย (อั ต ราการเพิ่ ม ขึ้ น
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา)
ร้อยละของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด
นักท่องเที่ยวจีนที่มาขอรับการตรวจลงตราที่
นครคุนหมิง
(อัตราการเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา)
(+47.6)
ที่มา: สานักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการกงสุล

2555
2,786,860
(+61.91)
12.46
93,476

2556
4,705,173
(+68.83)
17.59
144,051

(+52.1)

(+54.1)

ในด้านหนึ่ง จานวนที่เพิ่มขึ้นของคาร้องขอรับการตรวจลงตรา เป็นผลประโยชน์แห่งชาติ
ของไทยอย่างน้อยในสองมิติ มิติที่หนึ่ง การที่ไทยเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว ที่ได้รับ
ความนิยมสูงในหมู่ประชาชนชาวจีน ย่อมหมายถึงความรู้สึกนิยมไทยในหมู่ชาวจีนที่เพิ่มขึ้น อันเป็น
ส่วนหนึ่งของ Public Diplomacy หรือการทูตสาธารณะซึ่งจะส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ทางการเมือง
และการค้ าระหว่างกัน ต่อไป และมิ ติที่ ส อง คือ รายได้มหาศาลที่ ประเทศไทยได้ รับ จากเงิน ตราที่
นักท่องเที่ยวนาเข้ามาใช้จ่ายในประเทศ และค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ในอีกด้านหนึ่ง เจ้าหน้าที่
ที่ ป ฏิ บั ติ งานตรวจลงตรา จ าเป็ น จะต้ อ งปฏิ บั ติ ง านหนั ก มากขึ้ น เพื่ อ ตรวจลงตราให้ เป็ น ไปตาม
กฎระเบียบ เพื่อเป็นการคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศไทย มิให้เข้าไปก่อปัญหาด้านความมั่นคง
ดังนั้น ความท้าทายของการบริหารจัดการการตรวจลงตราของสถานกงสุลใหญ่ฯ คือ การ
ต้องสามารถรองรับการตรวจลงตราที่มีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 50 ต่อปี โดยมาตรฐาน
การบริการต้องไม่ลดลง ในขณะเดียวกัน ต้องสามารถตรวจสอบคาร้องและระบบการตรวจลงตราให้
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมิให้เกิดความผิดพลาดอย่างมีนัยสาคัญ
การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การบริห ารจั ด การการตรวจลงตราของสถานเอกอั ค รราชทู ต และ
สถานกงสุ ล ใหญ่ ไทยในจี น จะยั งคงมี ค วามส าคั ญ ไปในอนาคตอย่ างต่ อเนื่ อง ด้ ว ยเหตุ ผ ลส าคั ญ
อย่างน้อย 2 ประการ
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ประการแรก ในอนาคตแนวโน้มจานวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอาจเพิ่มขึ้นถึง 9 ล้านคน ในปี 2563 หรืออีกเพียง 5 ปี นับจาก
นี้ ตามแนวโน้มของจานวนนักท่องเที่ยวจีนทั่วโลก ที่มีการคาดการณ์ว่า จะมีจานวนเพิ่ มขึ้นจาก 100
ล้ านคน ในปี ค.ศ. 2013 เป็ น 200 ล้ านคน ในปี ค.ศ. 2020 (Butt, 2014) หรือ 2 เท่ าในอี ก 5 ปี
ข้างหน้า จากข้อมูลของ UNWTO ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012 เป็นต้นมา จีนเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยว
เดินทางออกไปต่างประเทศมากที่สุด และในปี ค.ศ. 2013 นักท่องเที่ยวจีนใช้จ่ายทั่วโลกมากถึง 129
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มากที่สุดเมื่อเทียบกับนักท่องเที่ยวชาติอื่นๆ (174 million Chinese tourists
to spend record $264bn by 2019, 2015) สาหรับนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาประเทศไทย เป็น
กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีค่าใช้จ่ายต่อวันสูงที่สุดเมื่ อเทียบกับประเทศอื่นๆ โดยนักท่องเที่ยวจีนใช้จ่ายต่อ
วันสูงถึง 6,346 บาท/คน/วัน สูงกว่าค่าเฉลี่ยของการใช้จ่ายโดยนักท่องเที่ยวต่างชาติในไทยซึ่งอยู่ที่
4,950 บาท/คน/วัน (นักท่องเที่ยวจีนกระเป๋าหนัก, 2558)
ประการที่ส อง ลั กษณะ (characteristic) ของนักท่อ งเที่ยวจีนอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจาก
ความนิ ย มท่ อ งเที่ ย วเป็ น กลุ่ ม ร่ ว มกั บ บริษั ท น าเที่ ย ว เป็ น การนิ ย มเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วด้ ว ยตนเอง
ซึ่งส่งผลให้เอกสารประกอบการขอรับการตรวจลงตรา มีความซับซ้อนมากขึ้น และหมายถึงปริมาณ
งานการตรวจลงตราที่มากขึ้นตามไปด้วย นักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางด้วยตนเองนี้ เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่
และเป็น ชนชั้น กลางขึ้นไปที่มีจานวนมากขึ้นในปัจจุบัน นิยมศึกษาสถานที่ -เส้นทางการท่องเที่ยว
ส ารองบั ต รโดยสารเดิ น ทางและที่ พั ก ผ่ านอิ น เตอร์เน็ ต นอกจากนี้ ความภาคภู มิ ใจในการเป็ น
นักท่องเที่ยวที่ใช้จ่ายมากที่สุดในโลก ทาให้นักท่องเที่ยวชาวจีน เริ่มเรียกร้องผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ต่างๆ ว่า ตนสมควรได้รับการยอมรับและให้เกียรติในการเดินทางออกไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ
มากกว่านี้ และเริ่มตั้งคาถามกับรัฐบาลของตนเองว่า ทาไมนักท่องเที่ยวจีนจึงไม่ได้รับสิทธิการยกเว้น
การตรวจลงตรา หรือการรับ การตรวจลงตราที่ช่องทางอนุญ าต ด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on
Arrival) เป็นต้น ดังนั้น แม้ว่า รัฐบาลจีนยังคงต้องการตรวจสอบ และควบคุม นักท่องเที่ยวชาวจีนที่
ทะลักเดินทางออกไปต่างประเทศถึงปีละ 100 ล้านคน แต่ก็ไม่สามารถต้านทางต่อแรงกดดันดังกล่าว
ในที่สุด ในช่วงต้นปี 2013 สานักงานการท่องเที่ยวแห่งชาติจีน จึงได้ประกาศนโยบายการท่องเที่ยว
แห่ ง ชาติ ข องจี น ฉบั บ ใหม่ (The Outline for National Tourism and Leisure 2013-2020) มี
เนื้อหาทั้งการจัดระเบียบและการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ และในปีต่อมา เมื่อ
เดือนมกราคม 2014 กระทรวงความมั่นคงของจีนได้ออกประกาศให้นักท่องเที่ยวชาวจีนทราบว่า
ปัจจุบัน มี 45 ประเทศ/ดินแดน ที่ได้ให้สิทธิในการของขอ Visa on Arrival ได้ โดยไทยเป็น 1 ใน 45
ประเทศ/ดิ น แดน นั้ น (New visa policies a blessing for Chinese travelers, 2014) แม้ ใ น
ประกาศดังกล่าว จะมิ ได้กล่าวถึงว่า แท้ที่จริงแล้ว ประเทศไทยได้ให้ สิทธิดังกล่าวแก่นักท่องเที่ยว
ชาวจีนตั้งแต่ 15 ปีมาแล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2541 และ 2542 (รูปแบบเอกสารที่ใช้แทน
หนังสือเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวจีน, 2542) ก็ตาม
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาการบริหารจัดการการตรวจลงตราของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง
ในสภาวะที่มีจานวนผู้มาขอรับการตรวจลงตราเป็นจานวนมากขึ้นถึงปีละกว่าร้อยละ 50
1.2.2 เพื่อเสนอแนวทางเสริมสร้างประสิทธิภาพในการตรวจลงตราของสถานกงสุลใหญ่
ณ นครคุนหมิง เนื่องจากในอนาคต ภายใต้สภาวการณ์ ที่เป็นปกติ นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาขอรับการ
ตรวจลงตราที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ยังคงมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดาเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
โดยที่กระบวนการเก็บข้อมูลได้ดาเนินการจนถึงปี 2556 ซึ่งเป็นปีที่ผู้ศึกษาปฏิบัติหน้าที่อยู่
ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง การศึกษาระบบการบริหารจัดการ การตรวจลงตราของสถานกงสุลใหญ่
ณ นครคุนหมิง จึงกาหนดขอบเขตการศึกษาไว้ที่ระหว่างปี 2554-2556 อย่างไรก็ดีจานวนผู้มาขอรับ
การตรวจลงตราที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงยังคงมีแนวโน้มที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้
จากสถิติผู้มาขอรับการตรวจลงตรา 5 เดือนแรกของปี 2558 (มกราคม-พฤษภาคม) มีจานวนทั้งสิ้น
76,733 คน เพิ่มขึ้นจาก 63,710 ของช่วงเวลาเดียวกันในปี 2556 หรือคิดเป็นร้อยละ 20 (ข้อมูลจาก
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง)
ตารางที่ 2 สถิติการตรวจลงตราของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง รายเดือน
MONTH
YEAR 2013
January
21,276
February
12,077
March
10,307
April
11,231
May
8,819
June
8,457
July
17,314
August
10,038
September
15,502
October
7,963
November
11,345
December
9,721
TOTAL
144,050
ที่มา: สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง

YEAR 2014
28,519
7,602
9,643
8,769
7,356
6,469
14,836
14,429
11,815
6,456
9,249
7,944
13,3087

YEAR 2015
20,017
22,716
14,569
11,719
7,712

76,733
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นอกจากนี้ การที่มิได้ศึกษาครอบคลุมถึงปี 2557 เนื่องจากปีดังกล่าว มีปัจจัยสองประการที่
ทาให้จานวนผู้มาขอรับการตรวจลงตราไม่สะท้อนสถานการณ์ที่เป็นจริง ได้แก่
1) การที่รัฐบาลไทยได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราให้ นักท่องเที่ยวชาวจีนช่วง
ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม-8 พฤศจิกายน 2557 อาจเป็นตัวแปรที่ทาให้นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งตัดสินใจ
มาขอรับการตรวจลงตราที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อเก็บไว้ก่อน โดยอาจจะมาท่องเที่ยวจริงหรือไม่ก็ได้
ทาให้ปริมาณการขอรับการตรวจลงตราที่สถานกงสุลใหญ่ฯ มีปริมาณมากผิดปกติ
2) เหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองไทย โดยเฉพาะในช่วงปลายมกราคม-ต้นกุมภาพันธ์
2557 ตรงกับเทศกาลวันหยุดตรุษจี นซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาว ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางออกไปเที่ยว
ยังต่างประเทศ อาจเป็นตัวแปรที่ทาให้จานวนผู้มาขอรับการตรวจลงตราที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ลดลง
ผู้ศึกษาจะใช้วิธีวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยใช้ข้อมูลจากเอกสารทาง
วิช าการ ข่าว โทรเลข (เป็ น เอกสารใช้ ภ ายในกระทรวงการต่ างประเทศ ระหว่างกระทรวงฯ กั บ
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ต่างๆ ของไทย) ประกาศ คาให้สัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลจากประสบการณ์โดยตรงของผู้ศึกษา ซึ่งเคยปฏิบัติหน้าที่ในสถานกงสุลใหญ่
ณ นครคุนหมิง ในช่วงเวลาที่ศึกษา เพื่อศึกษาปัจจัยต่างๆ และสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการบริหาร
จัดการการตรวจลงตราของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ในช่วงระหว่างปี 2554-2556 รวมทั้ง
ประเมินผลว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ อย่างไร นอกจากนี้ ยังศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่างๆ พร้อมกับ
นาเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงระบบบริหารจัดการการตรวจลงตราฯ ให้ดียิ่งขึ้น
1.4 สมมุติฐานการศึกษา
การศึกษาฉบับนี้ มุ่งตั้งคาถามว่า สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ในช่วงเวลาที่ศึกษามีการ
บริห ารจัดการการตรวจลงตราอย่างไร โดยมีสมมุติฐานการศึกษาว่า การบริหารจัดการการตรวจ
ลงตราของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ในช่วงระหว่างปี 2554-2556 สามารถตอบสนองต่อ
ปริมาณคาร้องขอรับ การตรวจลงตราที่มากขึ้นโดยเฉลี่ ยร้อยละ 50 ต่อปี โดยยังคงสามารถรักษา
มาตรฐานการให้บริการไว้ได้ โดยไม่มีข้อผิดพลาดอย่างมีนัยสาคัญในระบบการตรวจลงตรา
1.5 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา
การศึกษาในหั วข้อดังกล่ าว จะทาให้ ได้รับทราบถึงสภาพปัญ หาด้านการตรวจลงตราที่
สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ของไทยในจีน กาลังเผชิญ ทางเลือกในการแก้ปัญหาโดย
การบริหารจัดการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยบวก ปัจจัยลบที่
ส่งผลต่อการบริหารจัดการฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการต่อไปได้ในอนาคต
แม้ ว่ า การศึ ก ษาฉบั บ นี้ จะก าหนดช่ว งการศึ ก ษาไว้แ ค่ปี 2556 แต่ ก็ ส ามารถเชื่ อ มโยง
(relevant) กับสถานการณ์ในปัจจุบันได้ เนื่องจากแนวโน้มจานวนนักท่องเที่ยวจีนที่มาท่องเที่ยวใน
ไทยยังคงมีจานวนที่เพิ่มมากขึ้นไปอีกอย่างต่อเนื่อง ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อความสาคัญของ
ปัญหา โดยแม้ว่าในปี 2557 จานวนนักท่องเที่ยวจีนที่มาไทยจะมีอัตราการเติบโตเพียงร้อยละ 1 และ
จานวนผู้มาขอรับการตรวจลงตราที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงจะลดลงร้อยละ 7.6 แต่ก็ อยู่
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ภายใต้เงื่อนไขของปั จจั ยที่ ผิ ดปกติ โดยเฉพาะเรื่องความไม่ส งบทางการเมืองของไทยในช่วงต้นปี
25571
นอกจากนี้ ผลการศึกษาฯ ยังช่วยให้ผู้ศึกษาสามารถมองเห็นทางเลือกเพิ่มเติมเพื่อจัดทา
เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะเชิงการบริหารจัดการเพื่อรับมือกับสภาวะที่มีผู้มาขอรับ
การตรวจลงตราเป็นจานวนมากได้
1.6 นิยามศัพท์
“การตรวจลงตรา” (Visa) หมายถึง หลักฐานการอนุญาตให้เข้าประเทศที่ทาเป็นรอยตรา
ประทั บ หรือ เป็ น แผ่ น กระดาษสติ กเกอร์ติ ด อยู่ ในหนังสื อเดิน ทาง โดยเป็ น หลั กการเดียวกัน ของ
ประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่ได้ถือปฏิบัติว่า ก่อนที่คนของประเทศหนึ่งจะเดินทางเข้าไปอีกประเทศหนึ่ง
ประเทศใด จะต้องไปขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศจากกงสุลของประเทศที่จะเดินทางไปเสียก่อน เมื่อได้รับ
อนุญาตแล้ว ก็จะได้รับการประทับตราวีซ่า หรือติดเป็นสติกเกอร์ที่เป็นวีซ่าให้ในหนังสือเดินทาง วีซ่า
ของประเทศไทยเกิดจากอานาจตามกฎหมายที่เรียกกันว่ากฎกระทรวง ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทย อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 5, มาตรา 12 (1) , และมาตรา 34 (15) แห่ ง
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ตราออกมาบังคับใช้ โดยได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่
สั งกั ด อยู่ ใน กระทรวงการต่ า งประเทศ และพนั ก งาน เจ้ า หน้ า ที่ ต รวจคนเข้ า เมื อ ง สั ง กั ด อยู่ ใน
สานักงานตารวจแห่งชาติเป็นผู้รับไปปฏิบัติ
“แผ่นปะตรวจลงตรา” (Visa Sticker) หมายถึงแผ่นปะ ที่แสดงการอนุญาตให้เข้าประเทศ

1 นักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาไทยในปี 2556 และ 2557 มีจานวน 4,677,883 และ 4,720,738 คน โดยสถาน

กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ตรวจลงตราให้กับนักท่องเที่ยวจากจีนในปี 2556 และ 2557 จานวน 144,051 และ
133,087 ตามลาดับ (ข้อมูลจากสานักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการกงสุล)

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดทฤษฎีและกรอบความคิด
2.1.1 คู่มือปฏิบัติงานการตรวจลงตรา
เป็นคู่มือสาหรับเจ้าหน้าที่การทูตที่ประจาการอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล
ใหญ่ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตรวจลงตรา โดยผู้ถือหนังสือเดินทางจีน เป็นกลุ่มคนชาติที่มีวิธีการ
พิจารณาเป็นพิเศษ และมีวิธีการปฏิบัติปรากฏในบทที่ 3 ของคู่มือฯ ซึ่งระบุว่า สถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุลใหญ่ ต้องใช้ความระมัดระวังในการตรวจลงตราแก่กลุ่มคนชาติที่มีวิธีการพิจารณาเป็น
พิเศษ กล่าวคือ ต้องขอข้อมูลและตรวจสอบรายละเอียด หลักฐาน เอกสารประกอบของผู้ร้องให้มาก
ที่สุด เพื่อตรวจสอบประวัติก่อน โดยมีการตรวจสอบทั้งก่อนและหลังการตรวจลงตรา สรุปได้ ดังนี้
2.1.1.1 การตรวจสอบก่อนการตรวจลงตรา
1) ให้ ผู้ ร้อ งยื่ น ค าร้อ งขอรับ การตรวจลงตรา พร้อ มกั บ บั ต รโดยสาร
เครื่ องบิ น ไป กลั บ รวมทั้ งระบุ ที่พ านั กที่ แน่ น อนในไทย โดยผ่ อนผั น ให้ ส าหรับ นั กท่ องเที่ ยวจีน ที่
เดิน ทางเป็ น หมู่ คณะและถือหนั งสื อเดิน ทางที่ มี อายุใช้ได้ 1 ปี โดยบริษั ท ท่ อ งเที่ ย วที่ท างการจี น
รับรองเป็นผู้ยื่นคาร้อง ไม่จาเป็นต้องแสดงบัตรโดยสารเครื่องบิน
2) ในกรณี ที่ เดิ น ทางผ่ า นไปประเทศที่ ส าม ขอให้ ผู้ ยื่ น ค าร้ อ งแสดง
หลักฐานและบัตรโดยสารเครื่องบินประกอบการพิจารณา
3) ในกรณี ที่ ผู้ ยื่ น ค าร้อ งมี ถิ่ น พ านั ก ถาวรในประเทศนั้ น ขอให้ แ สดง
หลักฐานการมีถิ่นที่อยู่ หลักทรัพย์ และการรับรองสถานะอื่นใดที่มั่นคง เพื่อประกอบการพิจารณา
2.1.1.2 การตรวจสอบหลังการตรวจลงตรา
1) ให้ สถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุล ใหญ่ ประสานกับสานักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง สานักงานตารวจสันติบาล และสานักข่าวกรองแห่งชาติ แจ้ งรายชื่อผู้ที่ได้รับการ
ตรวจลงตราเพื่อติดตามพฤติการณ์ต่อไป
2) ให้ ส ถานเอกอั ค รราชทู ต / สถานกงสุ ล ใหญ่ แจ้ ง รายชื่ อ บริ ษั ท
ท่องเที่ยวที่มีพฤติการณ์ในการหลีกเลี่ยงและกระทาผิดร่วมกับบุคคลสัญชาติจีนที่เดินทางเข้าประเทศ
ไทยให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทราบ เพื่อพิจารณาดาเนินการตามพระราชบัญญัติธุรกิจการนา
เที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535
จากการที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะอานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวจีนที่จะเดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทย กระทรวงฯ จึงได้สั่งการให้สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ตรวจ
ลงตราให้แก่นักท่องเที่ยวจีนให้รวดเร็วขึ้น แต่ต้องมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อป้องกันมิให้บุคคลเหล่านี้ใช้
ประโยชน์จากนโยบายผ่อนผันดังกล่าว และช่องโหว่ของกฎหมาย เดินทางเข้าไปในราชอาณาจักรโดย
ไม่สุจริต
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2.1.2 แนวความคิ ด เรื่อ งการจัด การภาครัฐสมั ยใหม่ หรือ อาจเรีย กว่า การบริ ห าร
ราชการแนวใหม่ หรือ การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management: NPM)
มีผู้ให้คาอธิบายไว้หลากหลาย อาทิ
2.1.2.1 บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ และคณะ กล่าวไว้ว่า (การะเวกพันธุ์ , 2557)
การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) คือ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ
ภาครัฐโดยนาหลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยการนาเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใช้
กับการบริหารงานภาครัฐ เช่น การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การบริหารงานแบบมืออาชีพ
การคานึงถึงหลักความคุ้มค่า การจัดการโครงสร้างที่กะทัดรัดและแนวราบ การเปิดโอกาสให้เอกชน
เข้ามาแข่งขันการให้บริการสาธารณะ การให้ความสาคัญต่อค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม
และจริยธรรม ตลอดทั้งการมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนโดยคานึงถึงคุณภาพเป็นสาคัญ
มีหลักสาคัญ 7 ประการ คือ
1) จั ด การโดยนั ก วิ ช าชี พ ที่ ช านาญการ (Hands-on professional
management) หมายถึง ให้ผู้จัดการมืออาชีพได้จัดการด้วยตัวเอง ด้วยความชานาญ โปร่งใส และมี
ความสามารถในการใช้ดุลพินิจ
2) มีมาตรฐานและการวัดผลงานที่ชัดเจน (Explicit standards and
measures of performance) ภาครั ฐ จึ ง ต้ อ งมี จุ ด มุ่ ง หมายและเป้ า หมายของผลงาน และการ
ตรวจสอบจะมีได้ก็ต้องมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน
3) เน้ น การควบคุ ม ผลผลิ ต ที่ ม ากขึ้ น (Greater emphasis on output
controls) การใช้ทรัพยากรต้องเป็นไปตามผลงานที่วัดได้ เพราะเน้นผลสาเร็จมากกว่าระเบียบวิธี
4) แยกหน่วยงานภาครัฐออกเป็นหน่วยย่อยๆ (Shift to disaggregation
of units in the public sector) การแยกหน่ ว ยงานใหญ่ อ อกเป็ น หน่ ว ยงานย่ อ ยๆ ตามลั ก ษณะ
สินค้าและบริการที่ผลิต ให้เงินสนับสนุนแยกกัน และติดต่อกันอย่างเป็นอิสระ
5) เปลี่ ยนภาครัฐให้ แข่งขันกันมากขึ้น (Shift to greater competition
in the public sector) เป็นการเปลี่ยนวิธีทางานไปเป็นการจ้างเหมาและประมูล เหตุผลก็เพื่อให้ฝ่าย
ที่เป็นปรปักษ์กัน (rivalry) เป็นกุญแจสาคัญที่จะทาให้ต้นทุนต่าและมาตรฐานสูงขึ้น
6) เน้ น การจั ด การตามแบบภาคเอกชน (Stress on private sector
styles of management practice) เปลี่ยนวิธีการแบบข้าราชการไปเป็นการยืดหยุ่นในการจ้างและ
ให้รางวัล
7) เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีวินัยและประหยัด (Stress on greater
discipline and parsimony in resource use) วิธีนี้อาจทาได้ เช่น การตัดค่าใช้จ่าย เพิ่มวินัยการ
ทางาน หยุ ดยั้ง การเรียกร้องของสหภาพแรงงาน จากัดต้นทุนการปฏิบัติ เหตุผลก็เพราะต้องการ
ตรวจสอบความต้องการใช้ทรัพยากรของภาครัฐ และ “ทางานมากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรน้อยลง” (do
more with less)
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2.1.2.2 วีระศักดิ์ เครือเทพ ได้ส รุปสาระสาคัญของแนวคิดการจัดการภาครัฐ
สมัยใหม่ไว้ว่า มีแนวคิดจากการส่งเสริมให้ใช้กลไกตลาด (market mechanism) และวิธีบริหารอย่าง
มืออาชีพ (managerialism) และมีลักษณะสาคัญ ดังนี้ (เครือเทพ, 2539 )
1) ให้ความสาคัญกับการบริหารอย่างมืออาชีพ คือ เน้นความเป็นอิสระ
ของผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐในการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจบริหารงาน
2) เน้นการกาหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน กาหนดตัวชี้วัดผลสาเร็จอย่าง
เป็นรูปธรรม มากกว่าการให้ความสาคัญกับระเบียบปฏิบัติ
3) เชื่อมโยงผลสาเร็จของการปฏิบัติงานเข้ากับการจัดสรรทรัพยากร
ของภาครัฐ
4) ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งองค์ ก รและระบบการท างานให้ มี ข นาดเล็ ก
กะทัดรัด มีความคล่องตัวและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ อาจใช้
การจ้างเหมาเอกชนหรืออาจให้ดาเนินการโดยประชาชนได้
5) ส่งเสริมให้มีระบบแข่งขันในการจัดบริหารสาธารณะ อันจะนาไปสู่
การปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดบริหารสาธารณะ
6) ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารให้ทันสมัย และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
และเทคนิควิธีการบริหารจัดการในภาคเอกชนมาใช้กับการบริหารงานภาครัฐ
7) ส่ งเสริมวินัยทางการเงิน การคลั ง เน้ นการประหยัดและก่อให้ เกิ ด
ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรภาครัฐที่มีอย่างจากัดให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างสูงสุด
แม้ว่านักวิชาการเหล่านี้จะใช้คาศัพท์ในการอธิบายหลักทั้ง 7 ประการ
ของ NPM ที่แตกต่างกัน แต่ก็เป็นแนวความคิดที่คล้ายกัน ผู้ศึกษาขอสรุปคาสาคัญ (keyword) เพื่อ
นามาใช้เป็นกรอบในการศึกษาครั้งนี้ ดังนี้
1) การบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ มีอิสระ ใช้ดุลยพินิจ
2) มีเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน
3) ให้ความสาคัญกับผลสาเร็จมากกว่าวิธีการ
4) ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้กะทัดรัด
5) สร้างสภาวะการแข่งขันเพื่อคุณภาพที่ดีขึ้น
6) ยืดหยุ่น ทันสมัย ใช้เทคโนโลยี
7) มีวินัยทางการเงิน ประหยัด คุ้มค่า
2.1.3 แนวความคิ ด เรื่ องการบริ ห ารคุ ณ ภาพโดยรวม (Total Quality Management:
TQM)
โดย W. Edwards Deming เป็นแนวความคิดในการควบคุมคุณภาพสินค้าซึ่งญี่ปุ่น
นาไปใช้จนสามารถพัฒนาให้สินค้าและบริการของญี่ปุ่นกลายเป็นสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงจน
ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก สนั่น เถาชารี (เถาชารี, 2554) ได้กล่าวถึงแนวความคิดเรื่อง TQM ไว้ ดังนี้
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2.1.3.1 TQM มีหลักการที่สาคัญ 3 ประการ คือ
1) การให้ ค วามส าคั ญ กั บ ลู ก ค้ า (Customer Oriented) ลู ก ค้ า เป็ น
สาเหตุสาคัญที่ทาให้ธุรกิจอยู่รอด และความมุ่งหมายเดียวของธุรกิจ คือ การสร้างและรักษาลูกค้า
การให้ ค วามส าคัญ กับ ลู กค้ าไม่ ถูกจากัดอยู่ที่ ลู กค้าจริงๆหรือที่เรียกว่า ลู กค้าภายนอก (External
Customer) ที่ซื้อสินค้าหรือบริการของธุรกิจเท่านั้น แต่ครอบคลุมไปถึงพนักงาน หรือหน่วยงานที่อยู่
ถัดไปจากเราซึ่งรอรับผลงานหรือบริการจากเรา ที่เรียกว่า ลูกค้าภายใน (Internal Customer) โดย
เราจะทาหน้ าที่เป็ น ผู้ที่ส่งมอบภายใน (Internal Supplier) ในการส่ งมอบผลงานและสร้างความ
พอใจให้แก่พวกเขา ซึ่งจะสร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันเป็นห่วงโซ่คุณภาพ (Quality Chain)
2) การพัฒ นาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) องค์กรที่
จะทา TQM จะต้องกล้าตัดสินใจ แก้ไขปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง โดยมีขั้นตอนในการพัฒนา ดังนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์และทบทวนข้อมูลการดาเนินงานและสภาพแวดล้อมเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพของระบบและผลลัพธ์อย่างสร้างสรรค์ และต่อเนื่อง (2) พยายามหาวิธีในการ
แก้ไขปัญหา และพัฒนาการดาเนินงาน (3) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานอย่างเป็นระบบ
3) สมาชิ ก ทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว ม (Employees Involvement) ตั้ ง แต่
พนักงานระดับ ปฏิบั ติการ จนถึงหั วหน้าคณะผู้บริหาร (Chief Executive Officers) หรือ CEOS ที่
ต้องร่วมมือกันในการพัฒนาคุณภาพของธุรกิจอย่างสอดคล้องและลงตัว โดยมองข้ามกาแพงหรือฝ่าย/
แผนกที่แตกต่างกัน แต่ทุกคนต้องปฏิบัติงานในฐานะสมาชิกขององค์การคุณภาพเดียวกัน

ภาพที่ 1 แบบจาลอง Total Quality Management (TQM)
ที่มา: http://definetotalqualitymanagement.blogspot.com/2011_12_01_archive.html
2.1.3.2 เทคนิคของ TQM
การลงมือปฏิบัติการบริหาร มีการใช้เทคนิคต่างๆ อาทิ การมอบอานาจ
(Empowerment) การมอบหมายและให้ อานาจแก่ พ นั ก งาน ผู้ จัด หา และลู ก ค้ าในกระบวนการ
ตัดสินใจ การเปรียบเทียบ (Benchmarking) กับคู่แข่งขันที่เป็นที่ยอมรับว่า เป็นผู้นาในอุตสาหกรรม
นั้น ๆ การใช้แห่ ลงภายนอก (Outsourcing) ซึ่งสามารถช่วยให้ เกิดการประหยัดต้นทุน ลดจานวน

11
บุ ค ลากร และยื ด หยุ่ น ได้ การลดรอบระยะเวลา (Reduced Cycle Time) โดยการตั ด อุ ป สรรค
ระหว่างขั้นตอนงานการทางาน และขั้นตอนระหว่างหน่วยงานภายใน แล้วย้ายขั้นตอนที่ไม่มีคุณค่า
ออกไปจากกระบวนการ การปรั บ ปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) การปรับปรุง
ทีละน้อย ตลอดเวลา มีความเป็นไปได้สูงที่จะประสบความสาเร็จ พนักงานสามารถสร้างแนวคิดได้
ตลอดไม่จากัด ผลลัพธ์โดยรวมจะทาให้บริษัทเกิดความได้เปรียบในเชิงแข่งขันได้
2.1.3.3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการทา TQM
ประสิทธิผลการนาระบบ TQM มาใช้ในการบริห ารธุรกิจ ทาให้ ระบบ
และกระบวนการทางานได้รับการปรับปรุงให้มีคุณภาพสูงขึ้น ภายใต้การนาของผู้บริหารระดับสูง ที่มี
วิสั ยทัศน์ ยาวไกล และการมีส่ วนร่วมของพนักงานทั่วทั้งองค์กร นอกจากนี้ พนักงานในองค์กรยัง
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะได้รับการส่งเสริมให้มีส่ว นร่วมในการปรับปรุงคุณภาพงานทั่ว ทั้ง
องค์กร มีความภาคภูมิใจ รอบเวลาสั้นลงและมีผลิตภาพเพิ่มสูงขึ้น สินค้าและบริการมีความน่าเชื่อถือ
ส่งมอบตรงเวลา มีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
แนวความคิดที่ส าคัญ ของ Deming ที่ใช้อธิบายหั วใจส าคัญ ของ TQM
ข้อสอง หรือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คือ ขั้นตอนการทางานตามวงจร PDCA ซึ่งย่อมาจาก Plan-DoCheck-Act Plan : ขั้นตอนการสารวจสภาพปัจจุบัน ตั้งเป้าหมาย วางแผนในการแก้ไขปัญหา Do :
ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ Check : ขั้นตอนการตรวจสอบผลที่ได้จากการปฏิบัติงาน และ
เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ Act : ขั้นตอนการปฏิบัติการแก้ไขหากผลที่ได้จาก Check ไม่ได้ตาม
เป้ าหมายที่ตั้งไว้ที่ Plan แล้วน ากลับเข้าวงจร PDCA ใหม่ หากปฏิบัติได้ดังนี้ คุณ ภาพของงานใน
องค์กรก็จะได้รับการพัฒนาขึ้น ทีละน้อยอย่างต่อเนื่อง

ภาพที่ 2 แบบจาลองวงจร PDCA
ที่มา: www.totalqualitymanagement.wordpress.com
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ในการศึ กษา ผู้ ศึ ก ษาจะใช้ คู่ มื อปฏิ บั ติก ารตรวจลงตรา แนวความคิ ด เรื่อ งการ
จั ด การภาครั ฐ สมั ย ใหม่ และแนวความคิ ด เรื่ อ งการบริ ห ารคุ ณ ภาพโดยรวม (Total Quality
Management: TQM) เป็ นกรอบในการอธิ บายการบริหารจัดการการตรวจลงตราของสถานกงสุ ลใหญ่
ณ นครคุนหมิง
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
จากที่ผู้ศึกษาได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในกรอบของผู้ศึกษาในหลักสูตรนักบริหาร
การทูตพบว่ามีงานศึกษาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.2.1 รายงานการศึกษาส่วนบุคคล ของนายฟาบิโอ จิน ดา ในหัวข้อ “ระบบสารสนเทศ
เพื่อการตรวจลงตรา: กรณีศึกษาสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ” เป็นการศึกษาเพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความสลับซับซ้อนของกฎหมายและระเบียบของกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องการตรวจ
ลงตราให้กับคนชาติที่มีวิธีพิจารณาเป็นพิเศษ และการที่ประเทศไทยซึ่ งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับ
ความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก การศึกษาเรื่องนี้ ได้แสดงให้เห็นพัฒนาการ วิธีคิด และแนวคิด
ที่จะปรับปรุงการทางานในเรื่องการตรวจตราของหน่วยงานเล็กๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย
ให้การตรวจสอบเอกสารและการป้องกันการทุจริตในแง่ต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.2.2 รายงานการศึกษาส่วนบุคคลของนายเสรี มุทธาธาร ในหัวข้อ “การประเมินการ
ตรวจลงตราในรอบ 5 ปี: กรณีศึกษาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา” ชี้ให้เห็นถึงความยุ่งยาก
ซับ ซ้ อนของระเบี ย บการตรวจลงตราให้ กับ คนชาติไนจีเรีย และน าแนวทางการตรวจลงตราของ
สหรัฐอเมริกา ในฐานะแนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) มาศึกษาเปรียบเทียบระบบการตรวจลงตรา
ของไทย โดยเฉพาะที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา โดยใช้ทฤษฎีระบบเป็นกรอบในการศึกษา
2.2.3 งานศึ ก ษาของพั น ต ารวจเอกทิ ฆั ม พร แก้ ว ขาว ในหั ว ข้ อ “แนวทางในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการ: กรณีศึกษากองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1” ใช้กรอบ SWOT และ
แนวความคิด TQM มาเป็นกรอบในการวิเคราะห์แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
การศึกษาเหล่านี้มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันในกรอบใหญ่ คือ ล้วนเป็นการศึกษาความพยายามใน
การแก้ไขปัญหาที่องค์กรกาลังประสบ ไม่ว่าจะเป็นจานวนของผู้มาขอรับบริการ หรือ ความเข้มงวด
ของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี การศึกษาแต่ละกรณีเหล่านี้ไม่สามารถนามาใช้ตอบคาถามของ
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงได้ เนื่องจากมีรายละเอียดของสภาพแวดล้อมของปัญหาที่แตกต่างกัน
อาทิ กฎระเบียบของการอนุญาตให้คนชาติจีนเดินทางออกนอกประเทศของรัฐบาลจีน เป็นต้น

บทที่ 3
ผลการศึกษา
3.1 สภาพพื้ น ฐานของระบบการตรวจลงตราของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุน หมิ ง ก่อนการ
บริหารจัดการการตรวจลงตรา ซึ่งเริ่มขึ้นในช่วงกลางปี 2554
3.1.1 โครงสร้างการจัดองค์กรของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง
ประกอบด้วยข้าราชการ 5 คน และลูกจ้างท้องถิ่นในต่างประเทศ 8 คน (ไม่นับรวม
ลูกจ้างโครงการศูนย์ข้อมูลธุรกิจ) ในจานวนนี้ มีลูกจ้างท้องถิ่นจานวนเพียง 2 คน ที่ปฏิบัติหน้าที่งาน
กงสุล ทั้งการตรวจลงตรา งานหนังสือเดินทาง งานทะเบียนราษฎร์ และงานช่วยเหลือคุ้มครองคนไทย
และมีข้าราชการ 3 คน ที่ทาหน้าที่ลงนามบนแผ่นปะตรวจลงตรา
3.1.2 กระบวนการรับคาร้องและตรวจลงตรา
3.1.2.1 ในช่วงเช้าระหว่างเวลา 09.00-11.30 น.
ตัวแทนบริษัทนาเที่ยวจีน และผู้มายื่นคาร้องด้วยตนเองนาคาร้องและ
หนั ง สื อ เดิ น ทางมาส่ งที่ ส ถานกงสุ ล ใหญ่ ฯ พร้ อ มจ่ ายค่ า ธรรมเนี ย มการตรวจลงตราด้ ว ยเงิน สด
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ ออกใบรับเล่มให้บริษัทนาเที่ยวและผู้มายื่นคาร้องด้วยตนเอง จากนั้นเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นฯ นาเล่มหนังสือเดินทางมาแสกนเพื่อนาข้อมูลเข้าระบบวีซ่าสติกเกอร์ V.2.05 ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีดา (blacklist) ในระหว่างนั้น เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่มีอยู่เพียงสองคน จะต้อง
ทาหน้าที่จ่ายเล่มสาหรับผู้ที่มาขอรับเล่มคืน คอยตอบคาถามของผู้ร้อง ทั้งทางโทรศัพท์และที่มาถาม
หน้าเคาเตอร์รับคาร้อง หากมีกรณีที่ต้องใช้ดุลยพินิจ เจ้าหน้าที่ฯ จะต้องออกจากเคาเตอร์รับคาร้อง
มาสอบถามข้าราชการกงสุลที่รับผิดชอบด้วย
3.1.2.2 ในช่วงบ่ายระหว่างเวลา 13.00-15.30 น.
เป็ น ช่วงเวลาที่เปิดให้ ผู้ ร้อง ทั้งบริษัทนาเที่ยว และผู้ มายื่นคาร้องด้ว ย
ตนเอง มารับเล่มหนังสือเดินทางคืนด้วย โดยเจ้าหน้าที่สถานกงสุลฯ มีหน้าที่อื่นๆ ที่ต้องทาพร้อมกัน
ไปด้วย ได้แก่ พิมพ์แผ่นปะตรวจลงตราออกมา และนามาติดในหนังสือเดินทางของผู้ร้อง จากนั้น
แสตมป์ ค รุ ฑ เล็ ก ลงบนแผ่ น ปะ และแสตมป์ ค รุ ฑ ใหญ่ ล งบนใบค าร้ อ ง พิ ม พ์ ร ายงานจากระบบ
คอมพิวเตอร์ซึ่งแสดงรายชื่อผู้ร้อง และรายละเอียดต่างๆ อาทิ หมายเลขหนังสือเดินทาง วันที่หนังสือ
เดินทางหมดอายุ หมายเลขการตรวจลงตรา (Visa number) ชนิดของการตรวจลงตรา จานวนเงิน
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ จากนั้นจดบันทึกลงในสมุดทะเบียนคุม
3.1.2.3 ในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น.
เจ้าหน้าที่สถานกงสุลฯ จะนาเงินมาให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล พร้อมสมุด
ทะเบี ยนคุม รายงานจากระบบคอมพิวเตอร์ 2.05 (Visa Reports) สาเนาใบเสร็จรับเงิน ใบนาส่ ง
รายได้แผ่นดิน ตามแบบฟอร์มของหน่วยตรวจสอบภายใน 3.1.2.5 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลที่รับผิดชอบ
ตรวจสอบ (cross check) ระหว่าง Visa Reports กับใบเสร็จรับเงิน และจานวนเงิน จากนั้นลงนาม
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ในใบนาส่งรายได้แผ่นดิน ก่อนนาไปมอบให้เจ้าหน้าที่คลัง เพื่อนาเงินสดไปเข้าบัญชีเงินรายได้แผ่นดิน
ต่อไป โดยขั้นตอนนี้จะต้องเร่งทาให้เสร็จก่อนเวลาปิดทาการของธนาคารในเวลา 17.00 น. แม้ว่า
กระบวนการในข้อ 3.1.2.2 จะยังไม่แล้วเสร็จดีนักก็ตาม และหากว่าวันใด มีปริมาณคาร้องขอรับการ
ตรวจลงตรามาก จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ ไม่สามารถสรุปเงินรายได้และนาไปเข้าบัญชีได้ทันเวลา
17.00 น. เจ้าหน้าที่คลังก็จะต้องนาเงินรายได้นั้นเข้าตู้เซฟไว้และนาไปเข้าบัญชีในวันถัดไป ซึ่งไม่ควร
ให้เกิดขึ้นบ่อย เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการสูญหายหรือถูกโจรกรรม
3.1.2.4 หลังจากกระบวนการตามข้อ 3.1.2.2 และ 3.1.2.3 เสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นฯ นาเล่มหนังสือเดินทางไปให้ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่รับผิดชอบลงนามบนแผ่นปะ
ตรวจลงตรา และบนใบคาร้อง
3.1.2.5 เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ ายกงสุ ล ฯ ที่ มี ห น้ าที่ ล งนามในแผ่ น ปะ ตรวจสอบ (cross
check) ข้อมูลบนแผ่นปะกับข้อมูลตามปรากฏบนหนังสือเดินทาง และใบคาร้องก่อนลงนามบนแผ่นปะ
และใบคาร้อง
3.2 กระบวนการบริหารจัดการเพื่อรับมือกับสิ่งท้าทาย
3.2.1 จากการศึกษาพบว่า ตลอดช่วงระยะเวลา 3 ปี (2554-2556) สถานกงสุลใหญ่ ณ
นครคุนหมิง ตั้งเป้าหมายในการปฏิบัติงานตรวจลงตราไว้ 2 ประการ ได้แก่
1) ด าเนิ น การตรวจลงตราตามคู่ มื อ ปฏิ บั ติ งานการตรวจลงตรา เพื่ อ มิ ให้ เกิ ด
ข้อผิดพลาดอย่างมีนัยสาคัญ อาทิ แผ่นปะตรวจลงตราสูญหาย พิมพ์ข้อมูลของผู้เดินทางบนแผ่นปะ
ผิดพลาดจนทาให้ผู้เดินทางประสบปัญหาที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง จานวนเงินรายได้แผ่นดินไม่ตรงตาม
การตรวจลงตราที่ให้ไป เป็นต้น
2) สามารถตรวจลงตราได้ตามกาหนดเดิมที่ตั้งไว้อยู่ก่อนแล้ว คือ 1 วันทาการ
หรือ 24 ชั่วโมง หลังจากการมายื่นคาร้องโดยมีเอกสารครบถ้วนถูกต้อง ให้เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในหมู่ประชาชนชาวจีน และเป็นไปตามความคาดหวังของผู้ยื่น
คาร้องขอรับการตรวจลงตรา
3.2.2 จากการศึกษาพบว่า ตลอดช่วงระยะเวลาดังกล่าว มีการปรับเปลี่ยนการบริหาร
จัดการทั้งสิ้น ใน 4 ประเด็นใหญ่ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายในการปฏิบัติงานที่ตั้งไว้ ดังนี้
3.2.2.1. การเพิ่มจานวนบุคลากร
ในช่วงที่ทาการศึกษา สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เพิ่มจานวนบุคลากรในฝ่าย
ตรวจลงตราโดยใช้ “หลักการจัดการภาครัฐสมัยใหม่” ในเรื่องการจัดสรรทรัพยากร การจัดโครงสร้าง
องค์กรที่เน้นขนาดกะทัดรัด มีความคล่องตัว โดยเน้นการประหยัดและก่อให้เกิดความคุ้มค่าของการ
ใช้ทรัพยากรภาครัฐที่มีอย่างจากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
จากการที่จานวนผู้มาขอรับการตรวจลงตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี
กอปรกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ทางานการตรวจลงตรา ซึ่งมีเพียง 2 คน ยังมีงาน
ด้านกงสุลอื่นๆ โดยเฉพาะงานคุ้มครองและดูแลคนไทยและงานทะเบียนราษฎร์ ที่เพิ่มมากขึ้นตาม
ระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมณฑลยูนนาน และจานวนนักท่องเที่ยวกับนักศึกษาไทยที่เข้ามา
ท่องเที่ยวและศึกษาในมณฑลยูนนานที่ขยายตัวขึ้นมาก ทาให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเหล่านี้ไม่สามารถ

15
ปฏิบัติงานตามข้อ 3.1.2 ได้ตามเวลาราชการ หรือ 17.00 น. ส่งผลกระทบด้านลบ 3 ประการ ได้แก่
(1) เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนาส่งเล่มหนังสือเดินทางไปให้เจ้าหน้าที่กงสุลลงนาม ตามขั้นตอนข้อ 3.1.2.4
ล่าช้ากว่ากาหนด ทาให้เจ้าหน้ าที่กงสุลไม่มีเวลาลงนามได้ทัน ทางออกที่เจ้าหน้าที่กงสุลปฏิบัติอยู่
เสมอ คือ อยู่ปฏิบัติหน้าที่จนค่า และในบางวันที่เจ้าหน้าที่กงสุลมีภารกิจอื่นที่ ต้องปฏิบัติในช่วงค่า
อาทิ การไปต้อนรับ แขกเยือน หรือไปร่วมงานที่ทางการจีนเชิญ ก็จะต้องกลับมาลงนามจนกว่าจะ
เสร็จเพื่อทันส่งคืนผู้มารับเล่มในเช้าวันรุ่งขึ้น ซึ่งนอกจากจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่แล้ว
การปฏิ บั ติ งานภายใต้ ส ภาวะดั งกล่ า วยั ง ลดทอนประสิ ท ธิภ าพในการตรวจสอบค าร้อ งด้ ว ย (2)
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เกิดความอ่อนล้า ประสิทธิภาพการทางานลดลง และอาจทาให้ง่ายต่อแสดงอารมณ์
ต่อผู้มาขอรับบริการ (3) สถานกงสุลใหญ่ฯ ต้องจ่ายเงินค่าล่วงเวลาให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ในอัตรา
25 หยวน/ชั่วโมง สาหรับ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 2 คน คิดเป็นค่าใช้จ่าย ที่ต้องใช้จากงบค่าใช้สอยของ
สถานกงสุลใหญ่ฯ ชั่วโมงละ 50 หยวน
พิจารณาเปรียบเทียบแล้ว ตั้งแต่เดือนกันยายน 2554 สถานกงสุลใหญ่ฯ
จึงตัดสินใจขอใช้งบดาเนินงานการกงสุล (10%) ซึ่งเป็นเงินงบประมาณที่กระทรวงการต่างประเทศมี
ความตกลงกับ กรมบัญ ชีกลาง ให้ ใช้เงินรายได้แผ่นดินที่ได้รับจากการตรวจลงตราในต่างประเทศ
จานวนร้อยละ 10 สนับสนุนงานด้านการกงสุลได้ เพื่อจ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการที่เป็นนักศึกษา
ไทยและสามารถใช้ภาษาจีนได้ดีมาช่วยงานฝ่ายกงสุล เต็มเวลา โดยเริ่มจากปีงบประมาณ 2555 และ
ขออนุมัติงบประมาณการจ้า งเหมาบริการในลักษณะปีต่อปีงบประมาณต่อปี โดยไม่ใช้อัตรากาลั ง
เจ้ าหน้ าที่ ท้ อ งถิ่ น ที่ ยั งมี เหลื อ อยู่ เพื่ อเป็ น การประหยั ด เงิน งบประมาณ ผลปรากฏว่า เจ้าหน้ าที่
ดังกล่าว สามารถช่วยให้ภารกิจการตรวจลงตราของสถานกงสุลใหญ่ฯ บรรลุตามเป้าประสงค์ได้ใน
ช่วงเวลาหนึ่ง
อย่างไรก็ดี จานวนผู้มาขอรับการตรวจลงตรายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และจานวนบุคคลากรที่เพิ่มขึ้นมา เริ่มจะไม่สามารถรองรับจานวนผู้มาขอรับการตรวจลงตราได้อย่าง
เต็มที่โดยเฉพาะในช่วงก่อนเทศกาลวันหยุดยาว อาทิ วันขึ้นปีใหม่จีนหรือตรุษจีน (ช่วงเดือนมกราคมกุมภาพันธ์) วันแรงงาน (1 พฤษภาคม) วันชาติจีน (1 ตุลาคม) และช่วงก่อนวันปิดภาคเรียน เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ 2555 สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้พยายามบริหารงบประมาณภาครัฐโดยคานึงถึงความคุ้มค่า
โดยการขออนุมัติงบดาเนินงานการกงสุล (10%) ของปีงบประมาณ 2556 เพื่อใช้จ้างนักศึกษาไทยอีก
1 คน มาช่วยงานกงสุลในลักษณะ “รายวัน” โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ จะจ้างเฉพาะวันที่มีภารกิจมาก
เป็นพิเศษ ในจานวนไม่เกิน 80 วัน ต่อปีงบประมาณ และได้รับอนุมัติในลักษณะเดียวกันนี้ต่อไปอีกใน
ปีงบประมาณ 2557
จากการเดินทางมาสุ่มตรวจระบบตรวจลงตราของสถานกงสุลใหญ่ในจีน
ของคณะผู้แทนจากกรมการกงสุลเมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2556 คณะฯ ได้มีความเห็นว่า “....
ปริมาณการตรวจลงตรากับ จานวนเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไม่สอดคล้องกัน จึงเห็นควรให้ จ้างเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอีก 1 อัตรา เพื่อทาหน้าที่รับเงินเป็นการเฉพาะ โดยทาหน้าที่รับเงินช่วงเช้าและพิมพ์
แผ่ น ปะ/บั น ทึ กข้อมูล ในระบบในช่วงบ่าย ซึ่งต่ อมา สถานกงสุ ล ใหญ่ ฯ ได้ด าเนิ นการตามที่ ได้รับ
คาแนะนา ทาให้เมื่อต้นปี 2557 สถานกงสุลใหญ่ฯ มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 4 คน และเจ้าหน้าที่จ้างเหมา
รายวันอีก 1 คน
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3.2.2.2 การเปลี่ยนระบบการรับเงินค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา
เมื่อสิ้นปี 2554 มีผู้มาขอรับการตรวจลงตราทั้งสิ้น 61,445 ราย คิดเป็น
เงิ น รายได้ แ ผ่ น ดิ น โดยประมาณกว่ า 14.68 ล้ า นหยวน 2 หรื อ กว่ า 73.4 ล้ า นบาท (คิ ด อั ต รา
แลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1 หยวน เท่ากับ 5 บาท) ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ต้องรับผิดชอบนาไปเข้า
บัญชีธนาคารในแต่ละวันทาการ
ในช่วงต้นปี 2555 สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงคิดถึงทางเลือกอื่น เพื่อเพิ่มความ
รัดกุมในเรื่องการส่งเงินรายได้จากการตรวจลงตรา และลดทอนความเสี่ยงในการต้องนาเงินจานวน
มากไปเข้าบัญชีธนาคารในแต่ละวัน กอปรกับเมื่อพิจารณาโครงสร้างของผู้มาขอรับการตรวจลงตรา
แล้ว ประมาณร้อยละ 80-90 ของผู้มาขอรับการตรวจลงตราในแต่ละวัน เป็นผู้ที่ขอผ่านบริษัทนา
เที่ยว สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงได้ออกระเบียบใหม่ให้บริษัทนาเที่ยวนาเงินค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา
ไปเข้าบัญชีเงินรายได้แผ่นดินของสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยตรง โดยรับค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราเป็น
เงินสดจากผู้มามาขอรับการตรวจลงตราด้วยตนเอง ไม่ผ่านบริษัทนาเที่ยวเท่านั้น
การบริ ห ารจั ด การด้ านการรับ เงิน ค่ าธรรมเนี ย มดั งกล่ าวช่ ว ยส่ งเสริ ม
ประสิทธิภาพการทางานด้านการตรวจลงตราใน 2 มิติ ได้แก่ (1) ด้านความปลอดภัยในการนาส่งเงิน
รายได้แผ่นดิน ทั้งป้องกันปัญหาการสูญหายของเงินระหว่างการเดินทางนาเงินไปเข้าธนาคาร และ
ป้องกันการยักยอกด้วยการมิให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่กงสุลรับเงินโดยตรง และ (2) ด้าน
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไม่ต้องนับเงิน ไม่ต้องรับผิดชอบเงินจานวนมาก และ
ไม่ต้องเสียเวลานาเงินไปเข้าธนาคาร ถือเป็น การลดรอบระยะเวลา (Reduced Cycle Time) ตาม
หลักการของ “การบริหารคุณภาพโดยรวม”
3.2.2.3 การจัดระเบียบบริษัทนาเที่ยวที่เป็นตัวแทนมาขอรับการตรวจลงตรา
โดยที่ช่วงเวลาที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ ใน
จีนได้ทาการตรวจลงตราให้กับบริษัทนาเที่ยวโดยยังขาดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนร่วมกัน กระทรวงฯ จึงได้
มีโทรเลขที่ 0303/56/2555 ลงวันที่ 29 กุมภาพั นธ์ 2555 เวียนเรื่องแนวทางการรับลงทะเบียน
บริษัทนาเที่ยวที่ต้องการมาขอรับการตรวจลงตราจากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ เพื่อ
จัดระเบียบบริษัทนาเที่ยวจีนที่มาขอรับการตรวจลงตรา โดยเสนอหลักเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย
(1) บริษัทนาเที่ยวจีนนั้นๆ ต้องได้รับการรับรองจาก CNTA (2) บริษัทนาเที่ยวไทยที่เป็นคู่สัญญาต้อง
ได้รับการรับรองจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวฯ (3) บริษัทนาเที่ยวจีนที่มาขอรับการ
ตรวจลงตรา ต้อ งแสดงต้ น ฉบั บ สั ญ ญาระหว่าง บริษั ท นาเที่ ยวจีน และบริษั ท นาเที่ ยวไทยที่ เป็ น
คู่สั ญ ญา ในครั้งแรกที่ มีการยื่ น เรื่ องและให้ ใช้ส าเนาที่ผ่ านการรับ รองแล้ว ในครั้งต่อๆ ไป (4) ให้
เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ มีอานาจอนุมัติและยกเลิกการขึ้นทะเบียนรายชื่อ บริษัทนาเที่ยวจีน ที่
สามารถยื่นขอรับการตรวจลงตราและให้สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ รายงานผลให้
กระทรวงฯ ทราบด้วย
2 ในปี 2554 มีผู้มาขอรับการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยว (Tourist: TR) ซึ่งมีค่าธรรมเนียม 230 หยวน จานวน

58,834 คน (ร้อยละ 95.6 ของจานวนผู้มาขอรับการตรวจลงตราทั้งหมด ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง)
ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (non-immigrant: Non) ซึ่งมีค่าธรรมเนียม 450 หยวน 2,548 คน ประเภทคนเดินทางผ่าน
ราชอาณาจักร (Transit-TS) ซึ่งมีค่าธรรมเนียม 180 หยวน 15 คน ประเภท courtesy ซึ่งไม่มีค่าธรรมเนียม 48 คน
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ต่อมา เมื่อเดือนสิงหาคม 2555 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้
ยกร่างประกาศของสถานเอกอัครราชทูตฯ ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดระเบียบบริษัทนาเที่ยวจีน
ที่มาขอรับการตรวจลงตรา โดยใช้แนวทางการตั้งหลักเกณฑ์ตามโทรเลขกระทรวงฯ ข้างต้น หลังจาก
นั้น สถานกงสุลใหญ่ต่างๆ ก็ใช้ประกาศของสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นแนวทางในการยกร่างประกาศ
ของตน โดยอาจมีรายละเอียดแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย
ประกาศหลักเกณฑ์ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ซึ่งออกมาเมื่อ
วันที่ 28 กันยายน 2555 นั้น ระบุ ดังนี้
คุณสมบัติ
1) เป็นบริษัทนาเที่ยวที่ได้รับการรับรองจาก CNTA และมีสานักงานใหญ่
และ/หรือ ที่ทาการตั้งอยู่ในมณฑลยูนนาน มณฑลกุ้ยโจว มณฑลหูหนาน
2) มีบริษัทนาเที่ยวของไทยเป็นบริษัทคู่สัญญาโดยจะต้องเป็นบริษัทที่
จดทะเบียนและได้รับการรับรองจากกรมการท่องเที่ยว กระทรงการท่องเที่ยวและกีฬาของไทย
3) ไม่ เป็ น บริ ษั ท ที่ เคยได้ รั บ การภาคทั ณ ฑ์ ทั้ ง จากทางการไทยและ
ทางการจีน
หน้าที่
1) ตรวจสอบความถูกต้อ งและสมบู รณ์ ข องเอกสารประกอบการยื่ น
ขอรับการตรวจลงตรา ทั้งนี้ หากบริษัทมีความบกพร่องในการตรวจสอบเอกสาร หรือมีการปลอมแปลง
เอกสาร สถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถมีมาตรการลงโทษได้ตามระดับความผิด ตั้งแต่การพักสิทธิไปจนถึง
การเพิกถอนสิทธิ ในการยื่นขอรับการตรวจลงตรา
2) ก าหนดชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ ยื่ น เอกสารแทนบริ ษั ท และต้ อ งแจ้ ง การ
เปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิยื่นเอกสารให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ทราบทุกครั้ง
เอกสารประกอบการพิจารณา
1) หนังสือสมัครขอรับสิทธิการขึ้นทะเบียนเพื่อมีสิทธิเป็นตัวแทนในการ
ขอรับการตรวจลงตรา หาก ยื่นเป็นภาษาจีนจะต้องมีหนังสือภาษาอังกฤษ แนบมาด้วย โดยในหนังสือ
สมัครขอรับ สิท ธิการขึ้น ทะเบี ย น บริษัท จะต้องให้ การรับรองว่า “จะดูแลให้ ผู้ เดินทางปฏิบั ติตาม
กฎหมายไทยและเดินทางกลับประเทศจีนตามกาหนดที่ยื่นขอรับการตรวจลงตรา”
2) สาเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยวที่ออกให้โดย CNTA สาหรับ
บริษัทนาเที่ยวจีน สาเนาเอกสารจดทะเบียนบริษัท ทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ โดยมีตราประทับ
รับรองสาเนาจากบริษัทฯ
3) สาเนาใบอนุญ าตประกอบธุรกิจนาเที่ยว ที่ออกโดยกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและการกีฬาของไทย สาหรับบริษัทนาเที่ยวไทยซึ่งเป็นคู่สัญญา สาเนาเอกสารจดทะเบียน
บริษัท
4) สั ญ ญาระหว่ า งบริ ษั ท น าเที่ ย วจี น และบริ ษั ท น าเที่ ย วไทยที่ เป็ น
คู่สัญญาในการขอขึ้นทะเบียน พร้อมสาเนา โดยมีตราประทับรับรองจากบริษัทฯ
5) ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ บริ ษั ท น าเที่ ย วจี น อาทิ ประวั ติ ขนาดของธุ ร กิ จ
จานวนลูกค้าในแต่ละปี โปรแกรมการท่องเที่ยวประเทศไทยทั้งหมดที่บริษัทให้บริการอยู่ในปัจจุบัน
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พร้อมราคาค่าบริการของแต่ละรายการ รายละเอียดค่าบริการที่เก็บจากผู้ใช้บริการขอรับการตรวจ
ลงตราของบริษัทนาเที่ยว เป็นต้น
สาเนา ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง เรื่องหลักเกณฑ์การขอ
ขึ้นทะเบียนของบริษัทนาเที่ยวจีนในการยื่นขอรับการตรวจลงตราจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง
ปรากฏตามภาคผนวก ก.
ข้อความหนึ่งของประกาศสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่แตกต่างจากประกาศของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ อื่นอย่างชัดเจน และเป็นเงื่อนไขที่ส ถานกงสุ ลใหญ่ ฯ
สร้างขึ้นมาเพื่อผูกพันความรับผิดชอบให้กับบริษัทนาเที่ยวที่เป็นตัวแทนมาขอรับการตรวจลงตราให้
รัด กุ ม ยิ่ งขึ้ น นั่ น คือ ระบุ ให้ บ ริ ษั ท ที่ จะขอขึ้น ทะเบี ยนท าหนั งสื อ ถึ งสถานกงสุ ล ใหญ่ ฯ แจ้งความ
ประสงค์สมัครขอรับสิทธิการขึ้นทะเบียนเพื่อมีสิทธิเป็นตัวแทนในการขอรับการตรวจลงตรา โดยใน
หนั งสือฯ จะต้องระบุ ถ้อยคาให้การรับรองว่า “จะดูแลให้ ผู้เดินทางปฏิบัติตามกฎหมายไทย และ
เดินทางกลับประเทศจีนตามกาหนดที่ยื่นขอรับการตรวจลงตรา” นอกจากนี้ ในการนาส่งคาร้องขอรับ
การตรวจลงตราในแต่ละวันของบริษัทนาเที่ยว สถานกงสุลใหญ่ฯ กาหนดให้บริษัทจะต้องมีหนังสือปะ
หน้าบัญชีรายชื่อผู้ขอรับการตรวจลงตรา ที่มีถ้อยคาดังกล่าวระบุไว้ด้วย
การกาหนดหลักเกณฑ์โดยกระทรวงฯ ที่ให้อานาจแก่เอกอัครราชทูตฯ
และกงสุลใหญ่ฯ ในการอนุมัติและยกเลิกการขึ้นทะเบียนรายชื่อบริษัทนาเที่ยวจีน รวมทั้งให้เสรีภาพ
ในการร่างประกาศ โดยให้เพียงแนวทางการกาหนดหลักเกณฑ์เท่านั้น ถือเป็นนาแนวคิด “การจัดการ
ภาครัฐสมัยใหม่” มาใช้ โดยให้ความสาคัญกับการบรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจเป็นหลัก มากกว่า
การให้ความสาคัญกับระเบียบปฏิบัติที่ทุกสานักงานจะต้องปฏิบัติตามส่วนกลาง
3.2.2.4 การเปลี่ยนแปลงการลงนามบนแผ่นปะ
การเพิ่มจานวนบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในขั้นตอนก่อนการลงนามในแผ่นปะ
ตรวจลงตรานั้น ช่วยบรรเทาภารกิจของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไปได้ระดับหนึ่งแล้ว แต่เจ้าหน้าที่กงสุ ล
ยังคงมีภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นตามจานวนคาร้องที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละกว่าร้อยละ 50 เนื่องจากจะต้อง
ลงนามด้วยตนเอง 3 จุด ต่อ 1 คาร้อง คือ บนแผ่นปะตรวจลงตรา และบนใบคาร้องพร้อมสาเนา รวม
2 ฉบับ ดังนั้น หากวันใดที่มีคาร้องเข้ามาจานวนมาก อาทิ 2,100 ฉบับ มีเจ้าหน้าที่กงสุลลงนามกัน 3
คน เฉลี่ ย คนละ 700 คาร้ อ ง หรื อ เท่ ากั บ 2,100 จุด ต่ อ วัน ที่ จ ะต้ อ งลงนาม คงเป็ น ไปได้ ย ากที่
เจ้าหน้าที่เหล่านั้น ซึ่งมีภารกิจอื่นอยู่แล้วทั้งวัน จะสามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารได้อย่าง
มีป ระสิ ทธิภ าพ และยั งทาให้ เจ้ าหน้าที่กงสุ ล เหล่ านี้ต้องปฏิ บัติห น้าที่จนดึก เนื่องจากจะสามารถ
ลงนามได้ก็ต่อเมื่อขั้นตอนทุกอย่างในข้อ 3.1.2 เสร็จสิ้นหมดแล้ว ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
วิธีการบริห ารจัด การที่ ส ถานกงสุ ล ใหญ่ ฯ พยายามจะน ามาใช้เพื่ อลด
ภาระคือการใช้ตรายางประทับลายเซ็นเหมือนกับที่สถานเอกอัครราชทู ต ณ กรุงปักกิ่ง สถานกงสุล
ใหญ่ ณ นครกวางโจว และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ใช้อยู่ โดยการมีโทรเลขขอให้กระทรวงฯ
พิจารณาอนุโลมให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจด้านการกงสุลสามารถใช้ตราประทับลายมือชื่อแทนลายมือชื่อ
ในการตรวจลงตรา เพื่ อ ให้ เจ้ า หน้ า ที่ ก งสุ ล สามารถให้ บ ริ ก ารตรวจลงตราได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และ
ตรวจสอบเอกสารได้รอบคอบยิ่งขึ้นถึง 2 ฉบับ ได้แก่โทรเลขสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ที่ KMG
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222/2554 ลงวัน ที่ 14 กัน ยายน 2554 และที่ KMG 255/2555 ลงวันที่ 4 กัน ยายน 2555 ซึ่ ง
กระทรวงฯ มิได้มีโทรเลขตอบรับหรือปฏิเสธคาขอให้ พิจารณาดังกล่า ว จากการประสานเป็นการ
ภายใน สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับแจ้งว่า กระทรวงฯ จะไม่มีโทรเลขตอบกลับ หากสถานกงสุลใหญ่ฯ
ประสงค์จะใช้ตราประทับ ให้ทาหนังสือกลางแจ้งเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อและนาส่งตัวอย่างลายมือชื่อ
เข้ามาตามปกติ อย่างไรก็ดี กงสุลใหญ่ฯ ยังคงต้องการให้เป็นการอนุมัติจากกระทรวงฯ ความพยายาม
ในการบริหารจัดการให้เปลี่ยนมาใช้ตราประทับ จึงยังไม่สามารถปฏิบัติได้ในช่วงเวลานั้น
ภาระในการลงนามในการตรวจลงตรา มิ ไ ด้ เป็ น ปั ญ หาแต่ เ ฉพาะ
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง หากแต่เป็นปัญหาร่วมกันในหมู่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่
ที่มีผู้มาขอรับการตรวจลงตราวันละหลายร้อยคน กระทรวงฯ จึงได้มีการหารือกันภายใน เมื่อวันที่ 17
พฤษภาคม 2556 ระหว่างกรมการกงสุล กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย และกลุ่มงานนิติการ โดยมี
รองปลัดณัฐวุฒิ โพธิสาโร เป็นประธาน ได้ข้อสรุปว่า กระทรวงฯ สามารถยกเลิกการลงลายมือชื่อได้
เนื่องจาก ไม่มีกฎหมายใดกาหนดให้ต้องลงลายมือชื่อ ที่ผ่านมา การลงลายมือชื่อเป็นเพียงแนวปฏิบัติ
ของกระทรวงการต่างประเทศเพื่อป้องกันการปลอมแปลง ดังนั้น กระทรวงฯ จึงเห็นชอบให้ยกเลิก
การลงลายมือชื่อ และจะพัฒนาแผ่นปะให้ปลอมแปลงได้ยากขึ้น อาทิ ให้มีการใส่รูปบนแผ่นปะ และ
นาระบบ e-visa มาใช้ โดยจะจัดทา Standard Operating Procedure (SOP) ต่อไปกระทรวงฯ มี
ความมั่นใจว่าจะสามารถนามาตรการดังกล่าวมาใช้ได้ และกาหนดให้มีการยกเลิกการลงลายมือชื่อ
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป (ข้อมูลตามโทรเลขกระทรวงฯ ที่ 0303/ว.409/2556 ลงวันที่
27 พฤษภาคม 2556)
อย่ างไรก็ ดี ก่ อ นที่ จะเริ่ม มาตรการใหม่ ดั งกล่ าว เมื่ อ เดื อ นกรกฎาคม
2556 กระทรวงฯ ตรวจสอบพบว่าแผ่นปะตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
สูญหายไปถึง 300 แผ่น และสูญหายระหว่างการขนส่งไปยังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก อีก
2,000 แผ่น มาตรการยกเลิกการลงลายมือชื่อจึงเป็นอันต้องยกเลิกไป
และในที่สุด หลังจากที่สถานกงสุลใหญ่ฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่ามาตรการ
การลงนามบนแผ่ น ปะเป็ น ไปเพื่ อ verify ว่ า แผ่ น ปะนั้ น ออกโดยสถานเอกอั ค รราชทู ต หรื อ
สถานกงสุลใหญ่จริง ความสาคัญมิได้อยู่ที่การลงนามด้วยหมึกจริง หรือการใช้ตราประทับลายเซ็น
เนื่องจากไม่มีกฎหมายระบุไว้ให้เจ้าหน้าที่กงสุลลงนามบนแผ่นปะ จึงได้ตัดสินใจใช้ตราประทับกับ
คาร้องที่มาจากบริษัทน าเที่ย ว โดยให้ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2557 เป็นต้นไป การใช้ตรา
ประทับลายเซ็นนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้กาหนดให้มีลายเซ็นย่อชื่อสกุล (แซ่) ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประทับตรายางนี้ด้วย เพื่อป้องกันการลักลอบนาไปใช้ โดยเจ้าหน้าที่กงสุลจะ
ทาหน้าที่สุ่มตรวจความถูกต้องของเอกสารประกอบการขอรับการตรวจลงตรา และข้อมูลบนแผ่นปะ
ว่าถูก ต้ อ งตรงกั น กั บ ใบค าร้ อ งและข้ อ มู ล บนหน้ าหนั งสื อ เดิ น ทาง นอกจากนี้ ตราประทั บ ทุ ก อั น
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจะมาเบิกไปจากเจ้าหน้าที่กงสุล เมื่อจะประทับตราเท่านั้น และต้องส่งคืนทันทีที่
ประทับตราเสร็จ สาหรับคาร้องของนักท่องเที่ยวที่มาขอด้วยตนเอง และการตรวจลงตราประเภทอื่นๆ
อาทิ Non-Immigrant เจ้าหน้าที่กงสุลจะเป็นผู้ลงนามด้วยตนเอง ไม่ใช้ตราประทับ ด้วยวิธีนี้ ทาให้
เจ้าหน้าที่กงสุลได้รับการแบ่งเบาภาระไปได้มาก
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ลายเซ็นย่อชื่อสกุล (แซ่) ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นผู้ได้รับมอบหมายให้ประทับตรา

ภาพที่ 3 ตัวอย่างตราประทับลายเซ็น
มาตรการดังกล่าวถือเป็น การใช้เทคนิคของ “การบริหารคุณภาพโดยรวม” หรือ
TQM ในการมอบอานาจ (Empowerment) ในการตรวจสอบและประทับตราลงนามแก่เจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น
ตารางที่ 3 สรุปการบริหารจัดการการตรวจลงตราของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง
การเพิ่มจานวนบุคลากร
- จ้ า งลู ก จ้ า งเหมาบริ ก ารเป็ น ระยะเวลา 1 รอบ
ปีงบประมาณ
- จ้างลูกจ้างเหมาบริการในโควตา 80 วัน
การเปลี่ยนระบบการรับเงินค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา
การจัดระเบียบบริษัทนาเที่ยวที่เป็นตัวแทนมาขอรับการ
ตรวจลงตรา
การเปลี่ยนแปลงการลงนามบนแผ่นปะ

2554

2555

2556
















โดยสรุป ในการพัฒนาการบริหารจัดการระบบการตรวจของสถานกงสุลใหญ่ฯ ทั้ง
4 ด้าน ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามวงจร Plan-Do-Check-Act ดังนี้
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ตารางที่ 4 วงจร Plan-Do-Check-Act ระยะที่ 1 ปี 2554
วงจร PDCA ระยะที่ 1 ปี 2554

3

PLAN
สารวจสภาพปัจจุบัน
ตั้งเป้าหมาย วางแผนในการ
แก้ไขปัญหา

DO ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้
CHECK
ตรวจสอบผลที่ได้จากการ
ปฏิบัติงาน และเปรียบเทียบ
กับเป้าหมายที่ตั้งไว้
ACT
ปฏิบัติการแก้ไขหากผลที่ได้จาก
Check ไม่ได้ตามเป้า -หมาย
ที่ตั้งไว้ที่ Plan แล้วนากลับเข้า
วงจร PDCA ใหม่

– มีจานวนคาร้องขอรับการตรวจลงตราเข้ามามากกว่าปีที่ผ่านๆ
มาเฉลี่ยปีละประมาณร้อยละ 50
– เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 2 คน ไม่สามารถทางานให้เสร็จได้ภายในเวลา
ราชการบ่ อยครั้ง เกิ ด ความเหนื่ อ ยล้ า เสี่ ยงต่ อ การลดลงของ
ประสิทธิภาพการทางาน และการมีอารมณ์ระหว่างปฏิบัติงาน
– สถานกงสุลใหญ่ต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้บ่อยครั้ง
– เจ้าหน้าที่กงสุลจะสามารถเริ่มลงนามได้เป็นเวลาเย็น
– แก้ไขด้วยการเพิ่มจานวนเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแบบจ้างเหมา เพื่อ
ประหยั ด งบประมาณด้ า นสวั ส ดิ ก ารและเพื่ อ ให้ ส่ ง เล่ ม ให้
เจ้าหน้าทีก่ งสุลลงนามได้เร็วขึ้น
– จ้างเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแบบจ้างเหมาบริการ 1 ตาแหน่ง
– ในเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตาแหน่งดังกล่าวสามารถรองรับปริมาณ
งานที่ เพิ่ ม ขึ้ น ในสภาวะปกติ แต่ ร ะยะต่ อ มาพบว่ า จ านวน
เจ้าหน้าที่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากมีผู้มาขอรับมากขึ้น โดยเฉพาะ
ช่วงก่อนวันหยุดยาว
– แก้ไขปัญหาด้วยการหาบุคลากรเพิ่ม

3 Wikipedia, File:PDCA Cycle.svg [Online], Available from: https://en.wikipedia.org/wiki/

File:PDCA_Cycle.svg
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ตารางที่ 5 วงจร Plan-Do-Check-Act ระยะที่ 2 ปี 2555
วงจร PDCA ระยะที่ 2 ปี 2555

PLAN
สารวจสภาพปัจจุบัน
ตั้งเป้าหมาย วางแผนในการ
แก้ไขปัญหา

DO
ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้
CHECK
ตรวจสอบผลที่ได้จากการ
ปฏิบัติงาน และเปรียบเทียบ
กับเป้าหมายที่ตั้งไว้

ACT
ปฏิบัติการแก้ไขหากผลที่ได้จาก
Check ไม่ได้ตามเป้า -หมาย
ที่ตั้งไว้ที่ Plan แล้วนากลับเข้า
วงจร PDCA ใหม่

– เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันในเวลาราชการ
โดยเฉพาะช่วงก่อนหยุดยาว
– ต้องลดภาระเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น โดยการ (1) จ้างเจ้าหน้าที่ เหมา
บริการรายวันเพิ่ม (2) ลดขั้นตอนและปริมาณงาน โดยให้บริษัท
นาเที่ยวจ่ายค่าธรรมเนียมเข้าบัญชีเงิน รายได้แผ่นดิน โดยตรง
(3) จัดระเบียบบริษัทนาเที่ยวใหม่ โดยการจะมีสิ ทธิมาขอรับ
การตรวจลงตรา จะต้องมีคุณสมบัติ-หน้าที่-ความรับผิดชอบ ต่อ
การตรวจความถูกต้องของใบคาร้องขอรับการตรวจลงตรา และ
เอกสารประกอบคาขอ และต่อการปฏิบัติตามกฎหมายไทยของ
ผู้เดินทาง
– จ้างเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจ้างเหมาบริการรายวันเพิ่ม 1 ตาแหน่ง
– ออกประกาศให้บริษัทนาเที่ยวจ่ายค่าธรรมเนียมเข้าบัญชี รายได้
แผ่นดินโดยตรง
– จัดระเบียบบริษัทนาเที่ยว
– เจ้าหน้าทีท่ ้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานได้ภายในเวลาราชการ
– ไม่พบปัญหาในระบบการรับค่าธรรมเนียมแบบใหม่
– บริษัทนาเที่ยว มีความยาเกรงต่อระเบียบของสถานกงสุลใหญ่ฯ
เนื่องจากมีการลงโทษจริงจังต่อการจงใจปลอมแปลงเอกสาร
หรือการผิดพลาดในการแนบเอกสารประกอบคาร้อง อาทิ รูป
ถ่าย และข้อมูลในใบสมัคร
– เจ้าหน้าที่กงสุล ยังคงไม่ได้รับการแบ่งเบาภาระ
– หาทางลดภาระของเจ้าหน้าที่กงสุล ด้วยการใช้ตราประทับ

23
ตารางที่ 6 วงจร Plan-Do-Check-Act ระยะที่ 3 ปี 2556
วงจร PDCA ระยะที่ 3 ปี 2556

PLAN
– สถานกงสุลใหญ่ฯ ตัดสินใจทาตราประทับลายมือชื่อ โดยให้มี
ส า ร ว จ ส ภ า พ ปั จ จุ บั น
ลายมือชื่อของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่จะรับผิดชอบตราประทับนี้
ตั้ ง เป้ า หมาย วางแผนในการ
ไว้ด้วย หลังจากที่ทราบว่า กรมการกงสุลจะยกเลิกการลงนาม
แก้ไขปัญหา
บนแผ่นปะตรวจลงตรา เนื่องจากไม่มีกฏหมายระบุไว้ และการ
ให้เจ้าหน้าที่กงสุล ลงนามก็เพื่อป้องกันการปลอมแปลงเท่านั้น
โดยมี เ ป้ า หมายในการลดภาระเจ้ า หน้ า ที่ ก งสุ ล /จั ด จ้ า ง
เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการเพิ่มขึ้นอีก 1 คน
DO
– จัดทาตราประทับ / นาส่งตัวอย่างลายเซ็นที่ใช้ตราประทับให้
ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้
ทางการไทยทราบ
CHECK
– ผลจากการเริ่มใช้ตราประทับเมื่อ 13 มกราคม 2557 พบว่า
ตรวจสอบผลที่ ได้ จ ากการ
เจ้าหน้าที่กงสุล สามารถใช้เวลาในการตรวจสอบความถูกต้อง
ปฏิ บั ติ งาน และเปรี ย บเที ย บ
ของเอกสารประกอบคาร้องได้มากขึ้น โดยเฉพาะในสภาวะที่มี
กับเป้าหมายที่ตั้งไว้
ผู้มาขอรับด้วยตนเองโดยไม่ผ่าน บริษัทนาเที่ยวเพิ่มขึ้น
ACT
– ภาระของเจ้ า หน้ า ที่ ก งสุ ล ได้ รับ การผ่ อ งถ่ ายมาที่ เจ้ า หน้ า ที่
ปฏิบัติการแก้ไขหากผลที่ได้จาก ท้อ งถิ่น ซึ่งเพิ่ มขึ้น เป็ น 4 คน ไม่ นั บ รวมเจ้าหน้าที่ จ้างเหมา
Check ไม่ ไ ด้ ต ามเป้ า -หมาย บริการรายวัน 1 คน
ที่ตั้งไว้ที่ Plan แล้ว นากลับเข้า – ภารกิจการตรวจลงตราได้รับการปฏิบัติได้ตามเป้าประสงค์
วงจร PDCA ใหม่
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Continuous Improvement

ภาพที่ 4 ภาพรวมวงจร PDCA
การพั ฒนาคุณภาพการบริหารจั ดการอย่างต่อเนื่ อง (continuous improvement)
ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ภายใต้วงจร PDCA ระยะที่ 1 มีการแก้ปัญหาจานวนเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นมีไม่เพียงพอไปได้ในระดับหนึ่ง วงจร PDCA ระยะที่ 2 มีการบริหารจัด การเพิ่มเติมเพื่อแก้ไข
ปัญหาเดิม นั่นคือ จานวนเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมีไม่เพียงพอ และมีการบริหารจัดการเพื่อผ่องถ่ายภาระ
ของเจ้ าหน้ าที่ ท้ อ งถิ่ น ออกไปให้ บ ริ ษั ท น าเที่ ย ว ใน 2 ประการ นั่ น คื อ การเปลี่ ย นระบบรับ เงิ น
ค่ าธรรมเนี ย มการตรวจลงตรา และการจั ด ระเบี ย บบริษั ท น าเที่ ย วให้ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในใบสมัครขอรับการตรวจลงตราและเอกสารประกอบคาร้อง และ
วงจร PDCA ระยะที่ 3 เป็นการผ่องถ่ายภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กงสุลไปให้ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ซึ่ง
ในช่วงระยะเวลานั้ น มีจ านวนมากพอ และไม่มีภ ารกิจที่ห นักเกิน ไป ดังเช่น ในระยะ ที่ 1 และ 2
สามารถรับการผ่องถ่ายภารกิจและปฏิบัติหน้าที่ได้ตามเป้าประสงค์

บทที่ 4
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
4.1.1 การบริหารจัดการการตรวจลงตรา
จากการศึ ก ษา พบว่ า การบริ ห ารจั ด การตรวจลงตราของสถานกงสุ ล ใหญ่ ณ
นครคุ น หมิ ง เป็ น การบริ ห ารจั ด การตามแนวคิ ด การบริ ห ารคุ ณ ภาพโดยรวม (Total Quality
Management: TQM) โดยน าวงจร PDCA มาใช้ เพื่อแก้ปั ญ หาและเพิ่ มประสิ ทธิภ าพการท างาน
ภายใต้กรอบความคิดเรื่องการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management: NPM) และ
มีคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจลงตราเป็นแนวทางการปฏิบัติ
ผู้บริหารสถานกงสุลใหญ่ฯ กล่าวย้ากับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเสมอว่า การตรวจลงตรา
เป็นการ “อนุญาต” ให้ผู้มาขอเดินทางเข้าราชอาณาจักรได้ มิใช่เป็นการซื้อ -ขาย ในลักษณะนาเงิน
ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรามาให้ แล้วสถานกงสุลใหญ่ฯ ก็ตรวจลงตราให้ไป และค่าธรรมเนี ยมที่
เรียกเก็บนั้น เป็นแต่เพียงค่าดาเนินการ ไม่ใช่ค่า “ตรวจลงตรา” หรือค่าวีซ่า ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น ตระหนักถึงความสาคัญของการยึดระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการตรวจลงตรา ผู้มาขอ
มิใช่ “ลูกค้า” แต่เป็นผู้มาขออนุญาตเข้าราชอาณาจักร อย่างไรก็ดี ผู้มาขอมีความสาคัญในลักษณะ
“ลูกค้า” ตามนั ยของการให้ บริการ แม้ว่าจะถูกปฏิเสธการตรวจลงตรา แต่จะต้องกลับไปโดยไม่มี
ความรู้สึกลบหรือความรู้สึกค้างคาใจต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่
กงสุลที่มีปฏิสัมพันธ์กับ “ลูกค้า” เหล่านี้จะต้องสามารถอธิบายได้ว่าเหตุใดผู้มาขอนั้นๆ จึงมีคุณสมบัติ
ไม่ครบที่จ ะได้รับการตรวจลงตรา น้าเสียงที่ใช้จะต้องจริงจัง หนักแน่น และสุภ าพ รวมทั้งอาจให้
คาแนะนาเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขในการกลับมาขอครั้งต่อไป เนื่องจากสถานกงสุลใหญ่ฯ ตระหนักว่า หากมี
ปัญหาในการปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้ น อาจนาไปสู่ปัญหาที่บานปลาย และหากเกิดความไม่พอใจขึ้น ในวง
กว้างแล้ว ก็จ ะกระทบต่อการทางานของสถานกงสุล ใหญ่ ฯ ในภาพรวม นอกจากนี้ จะต้องรักษา
ระยะเวลา 1 วันทาการให้ได้ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของไทยในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
สถานกงสุลใหญ่ฯ มีอิสระในการบริหารจัดการระบบการตรวจลงตรา โดยไม่จาเป็น
ต้องขออนุญาตจากกรมการกงสุลในทุกขั้นตอน ตราบใดที่ยังใช้กฎ-ระเบียบตามที่คู่มือปฏิบัติงานการ
ตรวจลงตรา หรือโทรเลขสั่งการระบุไว้ โดยขอให้การบริหารจัดการนั้น ตอบสนองต่อเป้าหมายที่ตั้งไว้
โดยใช้งบประมาณอย่างประหยัด คุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะสูงสุด
ต่อปัญหาหรือสิ่งท้าทายที่สาคัญของภารกิจการตรวจลงตราคือเรื่องจานวนผู้มา
ขอรับการตรวจลงตราที่มากขึ้นเรื่อยๆ นั้น สถานกงสุลใหญ่ฯ มีความพยายามในการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) ในหลายมิติ เพื่อตอบสนองต่อ “ลูกค้า”
(Customer Oriented) ทั้งที่เป็นลูกค้าภายนอก หรือผู้มาขอรับการตรวจลงตรา และลูกค้าภายใน
ซึ่งหมายถึงทั้งตัวเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่กงสุลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรมการกงสุล
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และสานักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยมีการหารือกันอย่างใกล้ชิดภายในสถานกงสุลใหญ่ฯ และลูกจ้าง
ท้ อ งถิ่ น มี บ ทบาทในการแสดงความคิ ด เห็ น ที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การตั ด สิ น ใจบริห ารจั ด การด้ ว ย
(Employees Involvement)
4.1.2 ผลสาเร็จของการบริหารจัดการ
ในช่วงระหว่างปี 2554-2556 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ได้ปรับเปลี่ยนการ
บริ ห ารจั ด การใน 4 มิ ติ ได้ แ ก่ (1) การเพิ่ ม จ านวนบุ ค ลากร (2) การเปลี่ ย นระบบการรั บ เงิ น
ค่าธรรมเนี ยมการตรวจลงตรา (3) การจัดระเบียบบริษัทนาเที่ยวที่เป็นตัวแทนมาขอรับการตรวจ
ลงตรา และ (4) การเปลี่ยนแปลงการลงนามในแผ่นปะ การปรับเปลี่ยนทั้ง 4 มิติ นี้ เกิดขึ้นในลักษณะ
continuous improvement ตามวงจร PDCA อั น เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของแนวทางการจัด การคุ ณ ภาพ
โดยรวม (Total Quality Management) หั วใจของการปรับเปลี่ ยนการบริหารจัดการในช่วงเวลา
ดังกล่าว คือ การเพิ่มจานวนบุคลากรให้สอดคล้องกับปริมาณงาน การลดขั้นตอนการทางาน โดยการ
เปลี่ยนระบบการรับเงินค่าธรรมเนียมฯ และการกระจายความรับผิดชอบ โดยการจัดระเบียบบริษัท
น าเที่ ย วให้ มี ห น้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ดชอบต่อ ข้อ มูล ในใบสมั ครขอรับ การตรวจลงตราและเอกสาร
ประกอบคาร้อง เพื่อลดภาระการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น รวมทั้งโดยการให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นร่วม
มีส่วนรับผิดชอบต่อการใช้ตราประทับลายเซ็นของเจ้าหน้าที่กงสุล เพื่อประกันความปลอดภัยในการ
ใช้ตราประทับลายเซ็นอีกชั้นหนึ่ง นอกเหนือจากมาตรการอื่นๆ ร่วมด้วยแล้ว
หลั ง จากผ่ า นกระบวนการปรั บ เปลี่ ย นการบริ ห ารจั ด การเป็ น ระยะเวลา 3 ปี
สถานกงสุ ล ใหญ่ ณ นครคุ น หมิ ง สามารถบรรลุ เป้ า หมายการบริ ห ารจั ด การที่ ตั้ ง ไว้ กล่ า วคื อ
ทั้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่กงสุล ได้รับการแบ่งเบาภาระหน้าที่ ไม่ตกอยู่ในสภาวะการทางานที่
ถูกกดดันด้วยเงื่อนไขด้านเวลากับปริมาณงานที่ไม่สัมพันธ์กัน จนกระทั่งเกิดการสูญเสียประสิทธิภาพ
การทางาน และนาไปสู่ความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้ าที่ ในทางตรงกันข้าม กลับสามารถทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและ รวดเร็วกว่าเดิม สามารถตอบสนองต่อปริมาณคาร้องขอรับการตรวจลงตรา
ที่มากขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 50 ต่อปี โดยยังคงสามารถรักษามาตรฐานการให้บริการ ความถูกต้องของ
ข้อมูลบนแผ่นปะ และการรับเล่มคืนภายใน 1 วันทาการ ไว้ได้ โดยไม่มีข้อผิดพลาดอย่างมีนัยสาคัญ
ใน ระบบการตรวจลงตรา ผลสาเร็จนี้ ได้รับการรับรองจากคณะผู้แทนจากกรมการกงสุลที่เดินทางมา
สุ่ม ตรวจระบบการตรวจลงตราของสถานกงสุลใหญ่ในจีน โดยคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจที่สถาน
กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2556 และสรุปว่า
“.....สถานกงสุ ล ใหญ่ ฯ มี ก ารตรวจลงตราเฉลี่ ย วั น ละประมาณ 700-800 ราย
รายได้เฉลี่ยวันละประมาณ 700,000-800,000 บาท มากเป็นอันดับ 5 ของสถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก เป็นสานักงานที่มีระบบการตรวจลงตราที่ดี แม้จะมีคาร้องเป็นจานวนมาก แต่
สถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถตรวจลงตราได้ภายใน 1 วันทาการ มีทะเบียนคุมการรับ -เบิก-ใช้ แผ่นปะ
ตลอดจนมีการเก็บรักษาแผ่นปะและตราประทับหลังการใช้ในแต่ละวัน....” (รายงานฉบับเต็ม ปรากฏ
ตามภาคผนวก ข.)
แม้ว่าในอนาคต จานวนผู้มาขอรับการตรวจลงตราจะมีเพิ่มมากขึ้นอีกร้อยละ 50 ก็
เชื่อว่า ด้วยระบบการบริหารจัดการที่ผ่องถ่ายภารกิจการลงนามบนแผ่นปะออกจากเจ้าหน้าที่กงสุลไป
ด้วยการใช้ตราประทับลายเซ็น เพื่อให้เจ้าหน้าที่กงสุลมีเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
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ประกอบคาร้องอย่ างมีป ระสิทธิภ าพ และผ่องถ่ายภารกิจของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นด้ว ยการให้ บริษั ท
นาเที่ยวจ่ายเงินค่าธรรมเนี ยมเข้าบัญชีธนาคารโดยตรง กับมีความรับผิดชอบต่อความถูกต้องของ
ข้อมูลในใบคาร้องขอรับการตรวจลงตราและเอกสารประกอบคาขอ จะสามารถรองรับจานวนผู้มา
ขอรับการตรวจ ลงตราดังกล่าวได้
4.2 ข้อเสนอแนะ
ในขณะที่ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศตระหนักถึงภารกิจที่สถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุ ล ใหญ่ ในจี น ต้องแบกรับ อยู่เป็ นอย่างดี และพยายามปรับ เปลี่ ยนวิธีก ารบริห ารให้
ทั น สมั ย และน าเทคโนโลยี เข้ ามาใช้ เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ งานตรวจลงตราของไทยทั้ งระบบให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการต่างๆ ได้แก่
1) โครงการจั ดตั้งศูน ย์ ข้อ มูล การตรวจลงตรา (Visa Data Centre :VDC) เพื่อ รวบรวม
ข้อมูลการตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และรายชื่อผู้ที่มีชื่อยู่ในบัญชีบุคคล
ต้องห้าม ซึ่งเชื่อมโยงกับข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ อาทิ ศาล สานักงานตรวจคนเข้าเมือง สานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการตารวจสันติบาล สานักงานข่าวกรอง
แห่งชาติ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพิจารณาตรวจลงตรา และเมื่อมีการตรวจลงตราแล้วระบบจะเก็บ
รวบรวมข้อมูลของแต่ละคนในแต่ละวัน เชื่อมโยงเข้ากับฐานข้อมูลดังกล่าว
2) โครงการจั ดทาระบบการตรวจลงตราอิเลคทรอนิกส์ (E-Visa) ในเบื้องต้นได้แบ่งกลุ่ม
บุ คคลขอรับ การตรวจลงตราออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ (ก) บุคคลจากประเทศที่ไม่มีความเสี่ ยง
สามารถกรอกข้อมูลขอรับการตรวจลงตราได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงฯ สถานเอกอัครราชทูต และ
สถานกงสุลใหญ่ได้ โดยบุคคลในกลุ่มนี้ ไม่จาเป็นต้องเดินทางมายังสถานเอกอัครราชทูตหรือสถาน
กงสุลใหญ่ เพราะเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย ระบบจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลว่าได้รับการอนุมัติ
การตรวจลงตราแล้วหรือไม่ (ข) บุคคลจากประเทศที่มีความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ สาหรับบุคคลในกลุ่ม
นี้ อาจต้องใช้ทั้งการกรอกข้อมูลทางเว็บไซต์ และรบการตรวจลงตราโดยใช้แผ่นปะตรวจลงตราควบคู่
กั น (ค) บุ ค คลจากประเทศที่ มี ค วามเสี่ ย งด้ า นความมั่ น คง จ าเป็ น ต้ อ งเดิ น ทางไปยั ง สถาน
เอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ เพื่อทาการถ่ายรูป กรอกประวัติ ตรวจสอบลายนิ้วมือ เพื่อเก็บเข้า
ฐานข้อมูล และทาการตรวจสอบกับหน่วยงานความมั่นคงที่ เกี่ยวข้องก่อนจะทาการตรวจลงตราให้
โดยกลุ่มนี้จะใช้ทั้งระบบ E-Visa และแผ่นปะตรวจลงตราร่วมกัน
3) โครงการใช้ ร ะบบจากแหล่ ง ภายนอกรั บ ค าร้ อ งขอรั บ การตรวจ ลงตรา (Visa
Application Outsourcing: VAO) เป็ น โครงการที่ อนุ ญ าตให้ บ ริษั ท เอกชนเป็ น ตั ว แทนรับ ค าร้อ ง
ขอรับการตรวจลงตราแทนสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่โดยบริษัทฯ จะได้ค่าธรรมเนียมจาก
ผู้มาขอใช้บริการและหากผู้ร้องไม่ต้องการยื่นคาร้องผ่านบริษัทดังกล่าว ก็ยังคงมายื่นคาร้องโดยตรงที่
สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ได้เหมือนเดิม โครงการ VAO ตั้งขึ้นมาเพื่ออานวยความสะดวก
ให้กับผู้มาขอรับการตรวจลงตราที่มีมากขึ้น โดยเฉพาะในจีนและอินเดีย และแก้ปัญหาข้อจากัดของ
สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ อาทิ สถานที่คับแคบ จานวนเจ้าหน้าที่มีจากัด การรักษาความ
ปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และสถานที่ คาดว่า โครงการดังกล่าวจะนามาใช้กั บสถานเอกอัครราชทูต/
สถานกงสุลใหญ่ที่มีผู้มาขอรับการตรวจลงตรา 50,000 รายต่อปีขึ้นไป
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อย่างไรก็ดี ในอนาคตเมื่อมีการนาระบบ VAO เข้ามาใช้ และภารกิจ “หน้าเคาเตอร์” ของ
สถานกงสุลใหญ่ฯ กับการรับคาร้องจากนักท่องเที่ยว น่าจะลดน้อยลงด้วยแล้ว แนวโน้มของการมา
ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (non-immigrant-NON) น่าจะมีจานวนเพิ่มสูงขึ้นตาม
ระดับ ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน และไทย-มณฑลยูนนาน ที่มีการลงทุนระหว่างกัน มีนักเรียน
นั กศึกษาจี น ที่ นิ ย มเข้ามาเรีย นในประเทศไทยตั้งแต่ระดับประถม มัธ ยม จนถึงระดับ อุดมศึกษา
ตลอดจน ผู้ป่ วยที่นิยมเข้ามารับการรักษาพยาบาลในไทยเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและ
เจ้าหน้าที่กงสุล ต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการตรวจสอบเอกสารประกอบคาร้องของ
บุ ค คลเหล่ านี้ ซึ่ งจะมี ค วามซั บ ซ้ อ นกว่าการตรวจลงตราประเภทท่ อ งเที่ ย วทั่ ว ไป จึงเห็ น ควรให้
พิจารณาปรับปรุงการตรวจสอบเอกสารเหล่านี้เพิ่มเติม ดังนี้
1) กาหนดให้ เป็ นระเบี ยบชัดเจน ว่า เอกสารประกอบการขอรับการตรวจลงตราต่างๆ
โดยเฉพาะหนังสือรับรองจากที่ทางานจะต้องออกเป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้หัวกระดาษของบริษัทห้าง
ร้านนั้ นๆ และมีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เนื่องจากหลายๆ ครั้งที่ผ่านมา ผู้ร้องมักยื่น
เอกสารประกอบคาร้องการตรวจลงตราเป็นภาษาจีน ซึ่งทาให้ ส ถานกงสุ ลใหญ่ ฯ เสียเวลาในการ
ตรวจสอบและต้องพึ่งพาเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการแปล
2) จั ด ท าฐานข้ อ มู ล ตั ว อย่ างตราประทั บ ที่ อ อกโดยหน่ ว ยงานจี น ในมณฑลเขตอาณา
เพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้อง (verify) ของเอกสารได้ชัดเจนยิ่งขึ้น อาทิ ตราประทับของ
ธนาคาร ที่มักใช้บนใบรายงานทางการเงิน (financial statement) เป็นต้น ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศ
จีนนิยมใช้ตราประทับของหน่วยงานแทนลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจ
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ภาคผนวก ข
รายงานการตรวจลงตราของ สกญ. ณ นครคุนหมิง
1. ภาพรวม
1.1 มีการตรวจลงตราเฉลี่ ยวันละ 700-800 ราย รายได้เฉลี่ ยวัน ละประมาณ 700,000800,000 บาท ซึ่งมากเป็นอันดับ 5 ของ สอท. / สกญ. ทั่วโลก (สถิติปี 2555 และเดือน ม.ค.-ก.ย.
2556) โดยส่วนใหญ่เป็นประเภทนักท่องเที่ยว
1.2 เป็น สนง. ที่มีระบบการตรวจลงตราที่ดี โดยมีช่องให้บริการที่ชัดเจน กล่าวคือ มีช่อง
ให้ บริการที่แผนกรับคาร้อง 2 ช่อง ได้แก่ (1) สาหรับรับคาร้องรายบุคคลและให้บริการทาหนังสือ
เดินทาง/นิ ติกรณ์ และ (2) สาหรับรับเงินค่าธรรมเนียม (รายบุคคล) ตลอดจนมีห้ องประชุมข้างๆ
แผนกรับคาร้อง สาหรับรับคาร้อง / จ่ายเล่ม / รับใบเสร็จการโอนเงินของกรุ๊ปทัวร์เป็นการเฉพาะ
1.3 สกญ. เปิดรับคาร้องฯ และจ่ายเล่มสาหรับกรุ๊ปทัวร์ในเวลา 09.00-11.30 น. ของทุกวัน
และรับคาร้อง/จ่ายเล่มทั้งช่วงเช้าและบ่าย (ในเวลาทาการ) สาหรับรายบุคคล
1.4 แม้จะมีคาร้องเป็นจานวนมากในปัจจุบัน แต่ สกญ. สามารถตรวจลงตราได้ภายใน 1
วันทาการ
1.5 ด้ า นบุ ค ลากร สกญ. มี จนท.ท้ อ งถิ่ น ฝ่ า ยกงสุ ล 2 คน ส ารอง 1 คน (ส าหรั บ ช่ ว ย
ตรวจสอบเอกสารคาร้อง / ติดแผ่นปะฯ / ประทับตราครุฑ / ตอบข้อซักถาม) โดย จนท.หลัก 2 คน
มีการแบ่งหน้าที่กันชัดเจน กล่าวคือ รับคาร้องกรุ๊ปทัวร์ 1 คน และรับคาร้องรายบุคคล ทาหนังสือ
เดิ น ทาง/นิ ติ ก รณ์ อี ก 1 คน ซึ่ งแต่ ล ะคนจะมี ห น้ าที่ รั บ เงิน ของคนที่ ต นเองรับ ค าร้อ ง และมี ก าร
หมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างกันทุกเดือน
1.6 สาหรับ การชาระเงิน ค่าธรรมเนียม ผู้ มายื่นคาร้องรายบุคคลจะชาระเงินโดยตรงกับ
สกญ. ในขณะที่บริษัททัวร์จะต้องนาเงินไปฝากในบัญชีของ สกญ. ที่ ธ.Bank of China ก่อนที่จะมา
ยื่นคาร้อง พร้อมหลักฐานการโอนเงิน
1.7 หลังปิดให้บริการ หัวหน้าฝ่ายกงสุล จนท.คลัง และจนท.ท้องถิ่นฝ่ายกงสุลที่รับผิดชอบ
เรื่องการเงิน จะมานับเงินร่วมกันและลงนามเป็นพยานส่งมอบเงินให้ จนท.คลัง ก่อนที่ จนท.คลัง จะ
นาเงินไปฝากที่ธนาคารในช่วงบ่ายของทุกวัน
1.8 ในช่วงบ่าย จนท.ท้องถิ่นฝ่ายกงสุล 2 คน จะช่วยกันบันทึกข้อมูลการตรวจลงตราและ
สั่งพิมพ์แผ่นปะฯ หลังจากได้บันทึกข้อมูลทั้งหมดลงในระบบ ซึ่งกระบวนการทั้งหมด จะดาเนินการ
โดย จนท.ท้องถิ่นทั้ง 2 คน อย่างไรก็ดี มีการกาหนด username และ password แยกเป็นเฉพาะ
รายบุคคล และ จนท.สารองจะช่วยติดแผ่นปะฯ บนเล่มหนังสือเดินทาง ทั้งนี้ ในช่วงเดือนที่มีการ
ตรวจลงตราเป็นจานวนมาก (high season) สกญ. จะจัดจ้าง นศ.ไทย มาช่วยติดแผ่นปะฯ ด้วย
1.9 หัวหน้าฝ่ายกงสุลจะตรวจดูเอกสารคาร้องและลงนามการตรวจลงตราทุกเล่มและทุก
ประเภท และ กสญ. จะสุ่มตรวจด้วยตนเองอย่างสม่าเสมอ
1.10 ระบบการรักษาความปลอดภัยของ สกญ. อยู่ในระดับที่ดี กล่าวคือ มีทะเบียนควบคุม
การรับ-เบิก-ใช้แผ่นปะฯ ตลอดจนมีการเก็บรักษาแผ่นปะฯ และตรายาง หลังการใช้ในแต่ละวัน
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1.11 มีก ารประชาสั ม พั น ธ์ เกี่ย วกั บ รายละเอีย ดการตรวจลงตรา ทั้ งประเภท ค่าใช้จ่ าย
เอกสารและแบบฟอร์มที่ต้องยื่น รวมถึงระยะเวลาที่ใช้ตรวจลงตราอย่างครบถ้วน ทั้งบนเว็บไซต์และ
facebook ของ สกญ. ตลอดจนบอร์ดที่แผนกตรวจลงตรา
2. ข้อเสนอแนะของคณะฯ
2.1 ปริมาณการตรวจลงตรากับจานวน จนท.ท้องถิ่นไม่สอดคล้องกัน จึงเห็นควรให้จัดจ้าง
จนท.ท้องถิ่นเพิ่มอีก 1 อัตรา สาหรับรับเงินช่วงเช้าและพิมพ์แผ่นปะฯ/บันทึกข้อมูลในระบบในช่วงบ่าย
2.2 ขอให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มที่ห้องพิมพ์แผ่นปะฯ และห้องเก็บแผ่นปะฯ นอกเหนือจาก
การติดตั้งกล้องวงจรปิดที่แผนกรับคาร้อง
2.3 ขอให้ มี ค าสั่ งแต่ งตั้ งรัก ษาการหั ว หน้ าฝ่ ายกงสุ ล เพื่ อ ปฏิ บั ติ ราชการแทน ในกรณี ที่
หัวหน้าฝ่ายกงสุลลา / ป่วย
2.4 แผนกกงสุลมีพื้นที่จากัด ไม่สามารถรองรับผู้มาขอรับบริการที่มีเป็นจานวนมากได้ และ
มีพื้นที่ไม่เพียงพอสาหรับจัดเก็บใบคาร้องจานวนมาก จึงควรจัดเตรียมพื้นที่ที่เพียงพอและเหมาะสม
ของแผนกกงสุล ณ ที่ทาการแห่งใหม่ของ สกญ. ที่กาลังจะย้ายไปในต้นปี 2557 โดยเน้นการรักษา
ความปลอดภัยเป็นสาคัญด้วย
3. ปัญหาที่ สกญ. ประสบ
เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์และ passport reader ที่ สกญ. ใช้อยู่ ณ ปัจจุบันถือเป็นรุ่น
แรกและยังไม่เคยมีการพัฒนาระบบ ในขณะที่กระทรวงฯ กาลังจะจัดส่ง passport reader รุ่นใหม่ไป
สกญ. จึง ขอรับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่เพื่อจะได้ compatible กับ passport reader รุ่นใหม่
ที่จะได้รับ
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล

นางฐิติพร จิระสวัสดิ์

ประวัติการศึกษา

- รัฐศาสตร์บัณฑิต ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโทด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยโซเฟีย
ประเทศญี่ปุ่น

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2537-2539
พ.ศ. 2540-2542
พ.ศ. 2543-2544
พ.ศ. 2545-2549
พ.ศ. 2549-2553
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2554-2556

ผู้ช่วยเลขานุการ กรมเอเชียตะวันออก
ลาศึกษาต่อ
เลขานุการตรี-เลขานุการโท กรมอเมริกาและแปซิฟิก
เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ
เลขานุการโท-เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงสตอกโฮล์ม
เลขานุการเอก-ที่ปรึกษา กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและ
แอฟริกา
หัวหน้าสานักงานหนังสือเดินทางนครราชสีมา
รองกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง

ตาแหน่งปัจจุบัน

นักการทูตชานาญการพิเศษ กรมองค์การระหว่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ

ผลงานทางวิชาการ

นโยบายต่างประเทศของจีนต่อพม่า : ช่วงระหว่างปี ค.ศ. 19881997 กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทุนการศึกษาทีไ่ ด้รับ

ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทจากกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น

