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ง

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

“การประเมินผลการทาํงานของศูนยป์ฏิบติัการร่วมกลุ่ม
จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ หรือ ศูนย์ ROC” เป็นการศึกษาเชิงวิจยัในลกัษณะการประเมินผล
โครงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างเอกอคัรราชทูตและผูว้่าราชการจงัหวดัภายใตก้รอบการ
ทาํงานของศูนย์ ROC คือ 1) กระทรวงการ
ต่างประเทศเป็น
และบุคลากรในศูนย์ ROC 2) บุคลากรสํานกังานหนงัสือเดินทาง กรมการกงสุล เขา้ไปบูรณา
การทาํ 3)

ศูนย์ ROC คือ บูรณาการความร่วมมือระหวา่งเอกอคัรราชทูตกบั
ผูว้า่ราชการจงัหวดั

จากการศึกษาพบว่าความร่วมมือระหวา่งเอกอคัรราชทูตและผูว้่าราชการจงัหวดัมี
อยู่แล้ว โดยเฉพาะความร่วมมือระหว่างจังหวัดชายแดนกับสถาน

เป็นไปในลกัษณะ
การประชุมหารือ ดา้นพิธีการ มีการปฏิบติัภารกิจร่วมกนัในทุก

มิติ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการส่งเสริมวฒันธรรมร่วมกนั แต่มิไดมี้
กรอบหรือสถาบนัรองรับอย่างเป็นรูปธรรม บูรณาการความร่วมมือระหว่างเอกอคัรราชทูตและ
ผูว้่าราชการจงัหวดัจึง ม
ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย พ.ศ. 2546 -2550 นดวธีิจดัระเบียบความสัมพนัธ์

(Area) (Function)
การทาํงานระหวา่งมิติและกบัภาคส่วนต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั อบริหารจดัการการทาํงานร่วมกนัใน

เป็นเอกภาพและไปในทิศทางเดียวกนัใน
ลกัษณะ internal management of external relations

(Regional
Operation Center) หรือ ศูนย์ ROC จึง

เชิงสถาบนัรองรับการทาํงานร่วมกนัระหว่างผูว้่าราชการจงัหวดัแบบบูรณาการ
และเอกอคัรราชทูตแบบบูรณาการ ศูนย์ ROC วยความร่วมมือระหวา่งกระทรวงการ
ต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยไดรั้บ
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ความ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ได้
ติการร่วม ROC

ROC ตาม
โครงสร้างการทาํงานของกรอบความร่วมมือดงักล่าว โดย stakeholders ของศูนย์
ROC ทุกหน่วยงานจะส่งผูแ้ทนหน่วยงานเขา้ไปร่วมในคณะทาํงานของศูนย์ ROC
ราชการจงัหวดัขอนแก่นเป็นหวัหนา้ และมหาวทิยาลยัของแก่นเป็นเลขานุการ

โครงสร้างของศูนย์ ROC เป็น
ประกอบดว้ยผูแ้ทนหน่วยงานจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค stakeholders บูรณาการทาํงาน
ร่วมกนั ROC

แผนงาน โครงการ และกิจกรรมของศูนย์ ROC จึง
าราชการจงัหวดัและมติคณะกรรมการบริหารศูนย์ ROC

จาก ROC พบวา่
1. โครงการต่าง ๆ ตามแผนงานส่วนใหญ่สามารถดาํเนินงานไดต้ามเป้าหมาย

มีส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย
ยงัไม่สามารถดาํเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย คือ การจดัประชุมร่วมและ

การกาํหนดกิจกรรมร่วมกันระหว่างเอกอคัร
ระดบัสูงของหน่

2. ROC ส่วน
ใหญ่อยูใ่นระดบัน่า สาํรวจความคิดเห็นของ
ผูว้า่ราชการจงัหวดั 19 จงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยกระทรวงมหาดไทย พบวา่ ทุก
จงัหวดัมีความเห็นวา่ศูนย์ ROC ยงัจาํเป็นและมีประโยชน์ สามารถสนบัสนุนการบริหารจงัหวดั
และกลุ่มจงัหวดั ไดดี้ ความตอ้งการของจงัหวดัต่อบทบาท
เนน้ของศูนย์ ROC คือ (1)
บา้น (2)
บา้น (3) (4)

3. แมว้า่บูรณาการความร่วมมือระหวา่งเอกอคัรราชทูตและผูว้า่ราชการจงัหวดัจะยงั
เป็นจุดอ่อนของศูนยR์OC มีจาํนวนกิจกรรมระหวา่งเอกอคัรราชทูตและผูว้า่ราชการจงัหวดั
ภายในกรอบศูนย์ ROC นอ้ยไป ไม่ เสมอ แต่เอกอคัรราชทูตและผูว้า่ราชการจงัหวดัโดยเฉพาะ
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จงัหวดัชายแดน ก็มีกิจกรรมร่วมกนัตามภารกิจ ทางการและอยา่งไม่เป็นทางการระหวา่ง
กนัเองนอกกรอบมากกวา่ในกรอบศูนย์ ROC เสียอีก อยา่งไรก็ตาม การประชุมหารือในกรอบ ROC
ยงัมีความสาํคญัและเ แนวนโยบาย มีการ มูลข่าวสาร และ
กาํหนดแนวทางการทาํงานร่วมกนัอยา่งเป็นรูปธรรมและชดัเจนมาก

4. การประเมินภาพรวมผลงานและผลสาํเร็จการทาํงานของศูนย์ ROC โดยหน่วยงาน
ของศูนย์ ROC มีความเห็นแตกต่างกนั โดยกระทรวงมหาดไทยเห็นวา่ โครงการและ

กิจกรรมต่าง ๆ ขอศูนย์ ROC เป็นประโยชน์มาก ROC เป็นประโยชน์ต่อ
การวางแผนยทุธศาสตร์ของจงัหวดั/
ทาํงานของศูนย์ ROC และบุคลากรมี น เพียงยงัขาดประสบการณ์ แต่
ในมุมมองของกระทรวงการต่างประเทศ ROC ใหเ้ป็นระดบัสากลมากกวา่

มีความเห็นวา่ ผลงานของศูนย์ ROC
ขาดความเป็นมืออาชีพ ขาดวสิัยทศัน์และมุมมอง
แผนงานและโครงการของศูนย์ ROC ยงัไม่สะทอ้นบูรณาการ
เอกอคัรราชทูตและผูว้า่ราชการจงัหวดัเท่าทีควร ทาํใหส้ถานเอกอคัรราชทูตและสถานกงสุลไทยใน
ต่างประเทศใชป้ระโยชน์จากศูนย์ ROC ไดน้อ้ย อยา่งไรก็ดี กระทรวงการต่างประเทศยงัเห็น
ประโยชน์กิจกรรมของศูนย์ ROC ในดา้นการประชุมร่วมเอกอคัรราชทูตและผูว้า่ราชการจงัหวดั
และการอบรมดา้นวเิทศสัมพนัธ์ใหบุ้คลากรขอ
ความสนบัสนุน

5. ปัญหา อุปสรรค ในการดาํเนินงาน ไดแ้ก่  รูปแบบโครงสร้างของศูนย์ ROC
เป็นการทาํงานในรูปแบบคณะกรรมการ ในลกัษณะบูรณาการ ไม่มีตน้สังกดั ไม่มีกฎหมายรองรับ

แต่ก็ส่งผลในดา้นงบประมาณของศูนย์ ROC
และ บุคลากรศูนย์ ROC ไม่มีตน้สังกดั ขาดความความกา้วหนา้ในอาชีพ  ไม่มีความ และ
เกิดปัญหาสมองไหล ศูนย์ ROC ตอ้งสูญเสียบุคลากร งานในดา้นวเิทศสัมพนัธ์มา

stakeholders มาร่วมในคณะทาํงาน
ของศูนย์ ROC ช่วย บูรณาการความ
ร่วมมือดงักล่าว

6. ขอ้สรุปและเสนอแนะ การบูรณาการความร่วมมือระหวา่งเอกอคัรราชทูตและ
ผูว้า่ราชการจงัห ระเบียบแบบแผน เป็นไปตาม
ภารกิจค ความเป็นผูน้าํของหน่วยงานไว ้ แต่การนาํ
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บูรณาการความร่วมมือดงักล่าวมาวางกรอบ
วฒันธรรมของหน่วยงานตน้สังกดัมา

สร้างวฒันธรรมการทาํงานใหม่ ใหก้บัองคก์รใหม่ไปในทิศทางเดียวกนั ถือไดว้า่
และทา้ทาย

ROC ยงัอยูใ่นระยะลองผดิลองถูก ตอ้งมีการปรับองคก์รและบุคลากรในศูนย์ ROC เองใหเ้หมาะสม
กบัภารกิจและมีความสมดุลในการสนองตอบความตอ้งการของผูใ้ชป้ระโยชน์ คือ เอกอคัรราชทูต
และผูว้า่ราชการจงัหวดั และประการสาํคญั stakeholders
สนบัสนุนใหศู้นย์ ROC คงอยูต่่อไปหรือไม่ หากเห็นความสาํคญัใหค้งอยูต่่อไป จะเป็นในรูปแบบ

ROC ควรจะมี
หน่วยงานรองรับ

ราชการจงัหวดัตามเป้าประสงคก์าร
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กติติกรรมประกาศ

รายงานการศึกษาส่วนบุคคล ศึกษาในการรวบรวขอ้มูลจาก

กระทรวงการต่างประเทศในศูนยป์ฏิบติัการรวมกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ หรือศูนย์
ROC ระหวา่ง 1 ตุลาคม 2550 - 30 กนัยายน 2551
หลากหลายในดา้นบูรณาการความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ความสาํเร็จ ปัญหาและอุปสรรค

ะสามารถใชเ้ป็นกรณีศึกษารูปแบบวิธีการบูรณาการความร่วมมือระหวา่ง
เอกอคัรราชทูต และ ผูว้า่ราชการจงัหวดัต่อไปในอนาคต

ผูศึ้กษามีความซาบ งและขอบคุณหน่วยงานและบุคคลทุกท่าน
หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) 1 และฝึกอบรมจนสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี
โดยเฉพาะคุณจนัทร์พา  ภู่ตระกูล  ผูอ้าํนวยการต่างประเทศเทวะวงศโ์รปการ ผูมี้คุณานุปการต่อผู ้
ศึกษาอย่างสูง โดยให้ความ
ช่วยเหลือ อาํนวยความสะดวกแก่ผูเ้ขา้ร่วมการอบรม  และ

ผูศึ้กษาขอแสดงความขอบคุณคณะอาจารย ์ ไดแ้ก่ ศาสตราจารย ์ ดร. มมณี
ดร. สมเกียรติ อริยะปรัชญา  และ รองศาสตราจารย์ ดร.พลภทัร บุราคม คาํปรึกษา
และ ครบถว้น ชดัเจน และสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี

ขอขอบคุณ ท่านอธิบดีกฤษณา จนัทรประภา กรมเศรษฐกิจ ท่านเอกอคัรราชทูต
วบิูลย ์ คูสกลุ สถานเอกอคัรราชทูต ณ เวยีงจนัทน์  ท่านรองผูว้า่ราชการจงัหวดัทรงพล จาํปาพนัธ์
จงัหวดัขอนแก่น  ท่านรองผูว้า่ราชการจงัหวดัวโิรจน์ จิวะรังสรรค์ จงัหวดัมหาสารคาม   ท่านอคัร

ปรึกษา ท่านกงสุลใหญ่

เหนือ (ROC)
สาํนกังาน ก.พ.ร.

ไดช่้วยประสานงานขอ้มูล บทสัมภาษณ์ และอาํนวยความ
สะดวกต่าง ๆ อยา่ง

. 1 รภาพ  ช่วยเหลือ  เป็นกาํลงัใจให้
กนัในการทาํรายงาน  แมจ้ะเ 2 เดือน
จึงขอให้
ปรารถนา
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1
บทนํา

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
ความเป็นมา สาํนกังานหนงัสือเดินทาง

เดินทาง  กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ  โดยไดจ้ดั
พ.ศ. 2538 แต่เดิมมีภารกิจหลกัประการเดียว  คือ ใหบ้ริการดา้นหนงัสือ

เดินทางแก่ประชาชนในต่างจงัหวดั
การ .ศ. 2546 ไดมี้การนาํระบบบริหารราชการแบบบูรณาการมา

ใช้ (ตามมติคณะรัฐมนตรี 26 เมษายน 2546) ประกอบดว้ยการพฒันาระบบการบริหารงาน
จงัหวดัแบบบูรณาการ และ การพฒันาระบบราชการในต่างประเทศแบบบูรณาการ และไดป้ฏิบติั

1 ตุลาคม 2546 เป็นตน้มา (ยกเวน้ กรุงเทพมหานคร) ภารกิจของสาํนกังานหนงัสือ
ในฐานะเป็นหน่วยงานตวัแทนของกระทรวงการต่างประเทศในต่างจงัหวดั

นอกจากจะให้
บูรณาการภา เช่น บุคลากรสํานกังานหนงัสือเดินทางจงัหวดัขอนแก่น
ไดเ้ขา้ไปสนบัสนุนการบูรณาการความร่วมมือระหวา่งเอกอคัรราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยใน

าคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทยในกรอบศูนย์
ปฏิบติัการร่วมกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ หรือ Regional Operation Center (ROC)

จะศึกษาและประเมินผลการดาํเนินงานของศูนยป์ฏิบติัการ
ร่วมกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (Regional Operation Center) หรือ ศูนย์ ROC
การต่ (stakeholder) ในศูนยด์งักล่าว โดยบุคลากรของ
สาํนกังาน เขา้ไป

ผูป้ระสานภารกิจกระทรวงการต่างประเทศในศูนย์ ROC ามร่วมมือ
ระหวา่งกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย มหาวทิยาลยัขอนแก่น และสาํนกังาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ(ก.พ.ร.) ลกัษณะ internal
management of external relations
ผูว้า่ราชการจงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉี ความสามารถในการ

ต่างประเทศในระดบัสากลตามแนวทางแนวทาง Local Link -
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Global Reach มาศึกษา  โดยจะประเมินผลการทาํงาน ศึกษาผลสาํเร็จ และปัญหาของโครงการบูรณา
การดงักล่าว อเป็นแนวทางในการปรับป ใน
ต่างจงัหวดัต่อไป

ความสําคัญของปัญหาในการประชุมผูว้า่ราชการจงัหวดัแบบบูรณาการและเอกอคัรราชทูต
แบบบูรณาการประจาํปร 17 กรกฎาคม 2547
ไดใ้หค้วามเห็นชอบต่อ 3แนวทางร่วม คือ (1) (2) การประชุมร่วมและ (3)การฝึกอบรม
ร่วม นยป์ฏิบติัการร่วมกลุ่มจงัหวดัภาตะวนัออกเฉียงเหนือ (ROC) 30
มิถุนายน 2549 บสนุน

ขอนแก่น เขา้ไปช่วย
ROC การประสาน

าราชการจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ การดาํเนินงานของศูนย์ ROC ในช่วง 2 ปีแรก (มิถุนายน 2549 – กนัยายน
2551) มีการกาํหนดเป้าหมาย แผนงาน และการดาํเนินงานอยา่งชดัเจน  มีการใหค้วามรู้ดา้น

การฝึกอบรมร่วมระหวา่งบุคลาก กบั
กระทรวงการต่างประเทศ มีเวบ็ไซต์ มีงานวจิยั (economic corridors) การ
สร้างเครือข่าย และการประชุมร่วมระหวา่งผูว้า่ราชการจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและจงัหวดั
ชายแดน อนบา้น การดาํเนินงานในช่ 3 (ใน
ปัจจุบนั) ประสบปัญหาในดา้นการมีส่วนร่วม บุคลากรและงบประมาณ ทาํใหข้าดความชดัเจนและ

ความร่วมมือระหวา่งเอกอคัรราชทูตแบบบูรณาการและผูว้า่
ราชการจงัหวดัแบบบูรณาการยงั จจุบนั

1.2 วตัถุประสงค์
1) ประเมินโครงการความร่วมมือระหวา่งเอกอคัรราชทูต/

ผูว้า่ราชการจงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภายในกรอบการทาํงานของศูนยป์ฏิบติัการร่วม
กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ หรือศูนย์ ROC

2) วเิคราะห์ผลสาํเร็จ ปัญหา/อุปสรรค ในการบูรณาการความร่วมมือระหวา่งเอกอคัราชทูต
ปัจจยัภายในและภา
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3) ความร่วมมือระหวา่งเอกอคัรราชทูต
และผูว้า่ราชการจงัหวดั และ การทาํงานของศูนยป์ฏิบติัการร่วมกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

การทบทวน ปรับภารกิจของกรมการกงสุลในการดาํเนินนโยบายการทูต

1.3 ขอบเขตการศึกษา
1) ศึกษาโครงสร้างและการทาํงานของศูนยป์ฏิบติัการร่วมกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

หรือศูนย์ ROC ตามแนวทางการพฒันาระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ โดยศึกษาในช่วง
ระยะเวลาระหว่าง มิถุนายน 2549 – กันยายน 2551
ขอนแก่น ROC

2) ประเมินผลการดาํเนินงาน ความสาํเร็จ ปัญหา และอุปสรรคการดาํเนินงานของศูนย์ ROC
ในบูรณาการความร่วมมือระหวา่งเอกอคัรราชทูตและผูว้า่ราชการจงัหวดั

3) ศึกษาแนวทาง
และการมีส่วนร่วมสนบัสนุนบูรณาการ

ภารกิจกบัจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั สถานอกอคัรราชทูตไทยและสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ
อาทิ การสร้างเครือข่ายกบัภาคเอกชน ภาควชิาการ และภาคประชาชนและ สร้างองคค์วามรู้ดา้น

4) ช่วงเวลาทาํการศึกษา 2 มิถุนายน -22 กรกฎาคม 2552

1.4 ระเบียบวธีิการศึกษา
- ดาํเนินการศึกษาแนวความคิดในการบูรณาการความร่วมมือระหวา่งเอกอคัรราชทูตและ

ผูว้า่ราชการจงัหวดัตามแนวทางการพฒันาระบบราชการไทย

- วธีิประเมินโครงการบูรณาการความร่วมมือระหวา่งเอกอคัรราชทูตและผูว้า่ราชการจงัหวดั
โดย

(1) ประเมินผลการดาํเนินโครงการต่าง ๆ ของศูนย์ ROC (2) ใชข้อ้มูลปฐมภูมิ (primary
source) จากการ
เอกอคัรราชทูต/สถานกงสุลไทย (3)ใชเ้อกสารทุติยภูมิ (secondary source)
เอกสารทางวชิาการรายงานการปฏิบติัโครงการต่าง ๆ ของ ศูนย์ ROC และกลุ่มพฒันาระบบบริหาร
ของกระทรวงการต่างประเทศ ตลอดจนขอ้มูลยทุธศาสตร์ของจงัหวดัต่างๆ
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- ประมวลขอ้มูล มาวิเคราะห์โดยใชแ้นวคิดรูปแบบการประเมิน CIPP Model ของ
Daniel  L. Stufflebeam ตรวจสอบผลสาํเร็จของโครงการต่าง ๆ ตามแผนงานบูรณาการดงักล่าว

ประกอบการพิจารณาทบทวนบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศและภารกิจสาํนกังาน

1.5 ปร
1) นาํประสบการณ์การทาํงานของสาํนกังานหนงัสือเดินทางในต่างจงัหวดั นอกจากจะ

ทาํงานดา้นบริการกงสุลแลว้ยงัมีส่วนร่วมบูรณาการภารกิจดา้นต่างประเทศกบัจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั
รวม กระบวนทศัน์ในการบริหารแนวใหม่มาปรับใชร่้วมกนัในการวิเคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรคในการบูรณาการความร่วมมือระหวา่งเอกอคัรราชทูตและผูว้า่ราชการจงัหวดั

2) ประเมินผลการทาํงานของศูนย์ ROC นวทางในการปรับปรุงภารกิจการทาํงา
ระทรวง

โดยการ
ใหค้วามรู้ดา้นต่างประเทศ

ช่ น
การดาํเนินนโยบาย diplomacy for

people อย่างรอบด้าน
3 ) ขอ้เสนอแนะในเชิงนโยบายและยทุธศาสตร์ของกระทรวงการต่างประเทศต่อการบูรณา

การความร่วมมือระหวา่งเอกอคัรราชทูตกบัผูว้า่ราชการจงัหวดัต่อไป
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2

2.1 กรอบแนวคิด

2.1.1. กรอบความคิดการบริหารราชการแบบบูรณาการ
2.1.1.1 นิยาม “การบูรณาการ” ความหมายในเชิงรูปธรรม (factual integration) คือ

อนการบูรณาการ
สาํหรับความหมายในเชิงนามธรรม (conceptual integration) เป็นแผนงาน สมมติฐาน กระบวน

มาก่อรูปใหม่
อยา่งผสมผสานกลมกลืน าแต่ละแนวความคิดอยู่
อยา่งแยกส่วน1

2.1.1.2 กบัการบริหารราชการแบบบูรณาการ
.ศ. 2546

3 กล่าวถึง “ ฐ” โดยมุ่งเนน้ผลลพัท์

1)
2) การบริหารราชการแบบบูรณาการ
3) การพฒันาส่วนราชการให้เป็นองคแ์ห่งการเรียนรู้ในการบริหารราชการแนวใหม่
4) การจดัทาํคาํรับรองการปฎิบติัราชการ
5) การจดัทาํแผนบริหารราชการแผน่ดิน

1 ศ.ดร. “ การคิดเชิงบูรณาการ : Integrative Thinking” บริษทั ซคัเซส มีเดีย จาํกดั พิมพ์
6 พ.ศ. 2549 หนา้ 9 – 11
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การบริหารราชการแบบบูรณาการ
ปในทิศทาง

โดยส่วนรวม ประหยดั  โดยใชท้รัพยากรร่วมกนัให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(1) ยวขอ้ง

เดียวกนั (2) รัฐบาลกาํหนดนโยบายบริหารราชการแบบบูรณาการ ในจังหวดัและในต่างประเทศ
โดยในจงัหวดัใหเ้ป็นไปตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ย ระบบการบริหารงานจงัหวดัแบบ
บูรณาการ พ.ศ. 2546 และในต่างประเทศใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ
แผน่ดิน ( 5) พ.ศ. 2545
ของผู้ว่าราชการจังหวดั หรือ หัวหน้าคณะผู้แทนไทย
เป็นผลสาํเร็จ โดยสามารถใช้อาํนาจตามกฎหมายได้อย่างครบถ้วนตามความจาํเป็น

2.1.1.3 แนวคิดบูรณาการงานภาครัฐตามกรอบการพฒันาระบบราชการของ ก.พ.ร.2

ตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย พ.ศ. 2546 -2550 2
ในประเด็นการปรับปรุงโครงสร้างบริหารราชการแผน่ดิน  ไดก้าํหนดวธีิจดัระเบียบความสัมพนัธ์

(Area) (Function) ใหเ้ป็นไปอยา่ง
เหมาะสม  มีเอกภาพ และ ส่วนต่าง ๆ
เขา้ดว้ยกนัได้ แนวทางการพฒันาระบบบริหารราชการแบบบูรณาการของไทย จึงประกอบดว้ยการ
พัฒนาระบบการบริหารงานจังหวดัแบบบูรณาการ และ การพัฒนาระบบราชการในต่างประเทศ
แบบบูรณาการ

- การพัฒนาระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ คือ การบริหารราชการ
แก้ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  และ

ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน  โดยบูรณาการยทุธศาสตร์  แผนงาน/โครงการ  สรรพกาํลงั
และทรัพยากรในจงัหวดั  และการทาํงานประสานความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนในสังคมอยา่งมี
ทิศทางและเป้าหมายหลกัร่วมกนั

2 เรียบเรียงจากหนงัสือความรู้ ยวกบัการบริหาราชการแนวใหม่   ดร.ทศพร ศิริสมัพนัธ์ สวสัดิการ
สาํนกังาน ก.พ.ร. 2 (พ.ศ. 2549)
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ในการบริหารงานแบบบูรณาการเชิงยทุธศาสตร์ของจงัหวดั ไดมี้การกระจายอาํนาจใน
โดยปรับใหจ้งัหวดัมีฐานะเสมือนหน่วยธุรกิจ

เชิงยทุธศาสตร์ (Strategic Business Unit : SBU)
จงัหวดั(Office of Strategic Management – OSM)
ปฏิบติั

- การพัฒนาระบบราชการในต่างประเทศแบบบูรณาการ 3 1)
การจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ทวิภาคี 2) การนาํระบบบริหารงานแบบบูรณาการมาใชก้บัส่วนราชการ
ในต่างประเทศ และ 3) การปรับโครงสร้างส่วนราชการและบุคลากรประจาํการในต่างประเทศ

ได้ มีการพจิารณา อต่อการทาํงานร่วมกนัระหว่าง
ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการและเอกอัครราชทูตแบบบูรณาการ
แนวชายแดน อาทิ โดยใหมี้ความ

อนบา้นของไทยร่วมกบั
ผูว้า่ราชการจงัหวดัแบบบูรณาการ

- การทาํงานร่วมกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการและ
เอกอัครราชทูตแบบบูรณาการ3

การบริหารราชการแบบบูรณาการ กาํหนดใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดั และเอกอคัรราชทูต
เป็น “เจา้ภาพ” ในการบูรณาการและดาํเนินการประสานความร่วมมือ

หมี้การปฏิบติังานร่วมกนัในลกัษณะ
สอดคลอ้ง ไปในทิศทางเดียวกนั โดยยดึยทุธศาสตร์เป็นหลกัในการปฏิบติังาน การบริหารงาน
แบบบูรณาการดังกล่าว

พ.ศ. 2546 หมวด 3

ผูว้า่ราชการจงัหวดัแบบ บูรณการ หรือ หวัหนา้คณะผูแ้ทนในต่างประเทศ
ราชการแบบบูรณาการเป็น ผลสาํเร็จ ผูว้า่ราชการจงัหวดัในฐานะเจา้ภาพทีมไทย
แลนดภ์ายในประเทศ จะบริหารยทุธศาสตร์ของจงัหวดัใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาประเทศ

ดูแล และ บริหาร
เช่น การคา้และการลงทุน การ

3 สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) “การดาํเนินการพฒันาระบบราชการ”
จากเวบ็ไซต์ http://www.opdc.go.th
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สินคา้ OTOP การพฒันาดา้นการเกษตร อุตสาหกรรม SMEs เป็นตน้ และ
เอกอคัรราชทูตในฐานะเจา้ภาพของทีมไทยแลนดใ์นต่างประเทศ จะเป็นผูแ้สวงหาโอกาสในการ

โดยนาํทีมไทยแลนด์ในประเทศไปเจรจากบัต่างประเทศ
ผ ระบบบริหารแบบบูรณา
การ จึงเป็นการสร้างเครือข่ายการทาํงานร่วมกนัระหวา่งผูว้า่ราชการจงัหวดักบัเอกอคัรราชทูต
แสวงหาโอกาสในทางเศรษฐกิจและการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั
การแข่ง ภายใตแ้นวความคิด Local Link – Global Reach

ระหวา่งประเทศ ดว้ย

1 แสดงวสิัยทศัน์ในการบูรณาการความร่วมมือระหวา่งเอกอคัรราชทูต
กบัผูว้า่ราชการจงัหวดัตามแนวทางการพฒันาระบบราชการ

แผนภูมิขา้งตน้แสดงการประสานแนวความคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่โดยการ
บูรณาการความร่วมมือ เป็นการตอบสนองการทาํงานตามหลกั Internal Management of External
Relations และ สนบัสนุนนโยบาย Dual Track Policy
ควบคู่ไปกบัการส่งเสริมการเป็นหุน้ส่วนทางเศรษฐกิจในระดบัระหวา่งประเทศ โดยอาศยัการ

มโยงการทาํงานของผูว้า่ราชการจงัหวดักบัเอกอคัรราชทูตไทยในต่างประเทศ ในลกัษณะ Local
Link, Global Reach ดหาเวทีให้เอกอคัรราชทูตและผูว้า่ราชการจงัหวดัไดม้าพบปะ

2.1.2 รูปแบบและกรอบความร่วมมือระหว่างเอกอคัรราชทูตและผู้ว่าราชการจังหวดั
.ศ. 2547 กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย  และสาํนกังาน

Dual Track
Policy

Local
Link

-
Global
Reach

Internal
Management
of External
Relations

การบริหาร
ภาครัฐ
แนวใหม่
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คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) อมโยงและบูรณาการการทาํงาน
ระหวา่ง
เป็นไปอยา่งมีเอกภาพ โดยสาํนกังาน ก.พ.ร. ไดม้อบหมายให้สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั
(สกว.) ดาํเนินโครงการวจิยัและไดเ้สนอรูปแบบการประสานการทาํงานร่วมกนัระหวา่ง
เอกอคัรราชทูตแบบบูรณาการ กบัผูว้า่ราชการจงัหวดัแบบบูรณาการ ไว้ 3 แนวทาง ไดแ้ก่

(1) การประสานงานโดยตรงระหวา่งผูว้า่ราชการจงัหวดักบัเอกอคัรราชทูตหรือ
Many to Many : M2M เช่น การเจาะตลาดสินคา้บางประเภท

(2) การประสานงานระหวา่งกลุ่มจงัหวดัแต่ละกลุ่มกบัเอกอคัรราชทูตในลกัษณะ
Cluster to Many : C2M เช่

(3) การประสานงานของจงัหวดัผา่นทางรัฐบาลไทย กบัรัฐบาลของต่างประเทศหรือ
Government to Government: G2G
ตอ้งมอบนโยบายของประเทศในภาพรวม

17 กรกฎาคม 2547
ทราบผลการศึกษาดงักล่าว

ไดมี้การ งานร่วมกนั โดยมีการ
เอกอคัรราชทูตและและกงสุลใหญ่ไทยกบัผูว้า่ราชการจงัหวดั

นไปตามหลกัการ “รู้เขา รู้เรา” และ
ผลประโยชน์ร่วมกนั (Mutual Benefits) โดยไดมี้การประชุมหารือ 3

(Stakeholders) มาใหค้วามคิดเห็นลกัษณะ
Public-Private-People-Partnership (PPPP) ทาํใหก้ารบูรณาการงานต่างประเทศครอบคลุมรอบดา้น
มาก

- การประชุม 17 กรกฏาคม 2547
- การประชุม 22 ธนัวาคม 2547
- 30 มิถุนายน 2549

3 ไดว้าง กรอบการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
เอกอัครราชทูต และผู้ว่าราชการจังหวัด สรุปไดต้าม 1

1 : ระหวา่งผูว้า่ราชการจงัหวดัและเอกอคัรราช 4

4 ศูนยป์ฏิบติัการร่วมกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ “รายงานประจาํปี 2550” หนา้ 11 – 13 และ 53- 60
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การประชุม ผวจ.-ออท.

แรก (17 ก.ค. 2547)
จงัหวดัเชียงใหม่

เห็นชอบต่อแนวทาง 3 ร่วม
1) การประชุมร่วม ระหวา่งผูว้า่ราชการจงัหวดัและเอกอคัรราชทูตอยา่ง

2)
(จีน พม่า ลาว กมัพชูาและ

เวียดนาม)
3) การจดัฝึกอบรมร่วมระหวา่งกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงมหาดไทย

(22 ธ.ค. 2547)
จงัหวดัขอนแก่น

- ( Regional
Operation Center-ROC)
- ใชย้ทุธศาสตร์ ACMECS และ GMS เป็นกรอบในการทาํงานร่วมกนัระหวา่ง
เอกอคัรราชทูตกบัผูว้า่ราชการจงัหวดั EWEC

- จดัทาํฐานขอ้มลูและพฒันา website ของ ROC

- จดัจา้งบุคลากร มาทาํงานช่วยเหลือจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดัดา้นต่างประเทศ และ
มหาวิทยาลยัขอนแก่นเป็นฝ่ายเลขานุการ และให้ ทาํการ

(30 มิ.ย. 2549)
จงัหวดัขอนแก่น

(เปิดศูนยป์ฏิบติัการร่วม
กลุ่มจงัหวดัภาคะวนัออก

มหาวิทยาลยั
ขอนแก่น)

- เนน้การใชเ้สน้ทางเศรษฐกิจตามแนวตะวนัออก-ตะวนัตก (East-West
Economic Corridor - EWEC)

กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกตะวนั
เฉี ACMECS และ GMS
- การทาํงานร่วมกนัระหวา่งผูว้า่ราชการจงัหวดั (19 จงัหวดั) กบั

เอกอคัรราชทูต/กงสุลใหญ่ไทย (5 ประเทศ) กบัโดยใชก้ลไกศูนยป์ฏิบติัการร่วม
กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ หรือ ศูนย์ ROC
- ขอ้เสนอ
กรอบ EWEC และเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรในศูนยป์ฏิบติัการ
ร่วม ROC ใหมี้สมรรถนะสนองตามต่อพนัธกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
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ร่วมระหวา่งเอกอคัรราชทูตและผูว้า่ราชการจงัหวดั 3 และการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ROC ไดก้าํหนดกรอบ/แนวทางบูรณาการความร่วมมือ
ระหวา่งเอกอคัรราชทูตและผ◌ู◌้

2
2 กรอบความคิดในการบูรณาการหน่วยงาน (area)

(function) ามร่วมมือระหวา่ง
เอกอคัรราชทูตกบัผูว้า่ราชการจงัหวดั

2 แสดงใหเ้ห็นการประสานแนวความคิดการปฏิรูปการบริหารงาน
ภาครัฐแนวใหม่ ในดา้นการบูรณาการงานภาครัฐดว้ยการบูรณาการ

(Area) (Function) คือ กิจการภายในประเทศและกิจการ
ภายนอก  เขา้ดว้ยกนั ดว้ย
กระทรวงมหาดไทย (เจา้ภาพในการบริหารผูว้า่ราชการจงัหวดัแบบบูรณาการ) และ หน่วยงานดูแล
กิจการภายนอก คือ กระทรวง การต่างประเทศ (เจา้ภาพในการบริหารเอกอคัรราชทูตแบบบูรณาการ)
ในการทาํงานร่วมกนัอยา่งมีเอกภาพ โดยไดรั้บความสนบัสนุนดา้นแนวทางการบริหารจาก
สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และการสนบัสนุนดา้นวชิาการจาก
สถาบนัการศึกษาภาย น คือ มหาวทิยาลยั

กพร.
รปูแบบ
ใหม่
ของ
การ
ทํางาน

กต.
(ออท.)

มข.

มท.
(ผวจ.)

-ประชุมรว่ม
-อบรมรว่ม

- ศนูยป์ฏบิตักิารรว่ม

กจิการภายนอก

กจิการภายใน

สนบัสนนุ
ความรู ้

ทางวชิาการ

สนบัสนุน
ความรู ้

ทางวชิาการ

บูรณาการ
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เห็นชอบร่วมกนัในการประชุมระหวา่ง 17 กรกฎาคม
2547 ใน 3 ร่วม คือ (1) ประชุมร่วม ระหวา่งเอกอคัรราชทูตและผ◌ู◌้วา่ราชการจงัหวดั (2) อบรม
ร่วมระหวา่งกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงมหาดไทย  และ (3) เป็น
กลไกเชิงสถาบัน การและ
เอกอัครราชทูตแบบบูรณาการ มจงัหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (Regional Operation Center)หรือศูนย์ ROC ในอีก 2 ปีต่อมา

(ROC)
ขอนแก่น 30 มิ.ย. 2549 และ 2549 นรวม
6 คน โดย กระทรวงการต่างประเทศได้ บุคลากรจากสาํนักงานหนังสือเดินทาง
ขอนแก่น (หัวหน้าสาํนักงาน / รองหัวหน้าสาํนักงาน) เป็นผู้แทนไปปฏิบัติงานประจาํในศูนย์ ROC

1 ตุลาคม 2549 /ผู้ประสานภารกิจกระทรวงการต่างประเทศ
และเป็นหัวหน้าโครงการต่าง ๆ ตามแผนงานของศูนย์ ROC
ภารกิจต่างประเทศแบบบูรณาการ(Foreign Mission Integrated Project : FMIP) ของกระทรวงการ
ต่างประเทศด้วย

2.2 ทฤษฎี
2.2.1 นิยาม “การประเมินโครงการ” (Project  Evaluation) หมายถึง กระบวนการ ในการ

เก็บรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลของการดาํเนินโครงการ
เป็นระบบ

ดาํเนินงานต่อไปหรือจะยติุ ารประเมินโครงการอยา่งมี
ระบบ จึงเป็นประโยชน์ คือ
กาํห วา่จะสามารถตดัสินใจในการดาํเนินการ
ถูกตอ้งเหมาะสม และส่งผลใหโ้
กาํหนดไวทุ้กประการ5

2.2.2 การประเมินผลตาม CIPP Model6

5 ประชุม รอดประเสริฐ 2539. “การบริหารโครงการ” กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยับูรพา.
6 ดร. “ แบบจาํลองการประเมินผลโครงการ กรณีแบบจาํลอง CIPP Model” เวบ็ไซต์
http:// www.gotoknow.org/file/robertrasri/CIPP



13

การ ประเมินผลบูรณาการความร่วมมือระหวา่งเอกอคัรราชทูตและผูว้า่ราชการ
จงัหวดัภายใตก้รอบการทาํงานของศูนยป์ฏิบติัการร่วม ROC ซ◌ึ◌่งบุคลากรสาํนกังานหนงัสือ

จดัการในฐานะหวัหนา้โครงการต่าง ๆ  ของศุนย์ ROC จึงไดพ้ิจารณาเลือกใชแ้นวคิดและรูปแบบ
การประเมินแบบซิปป์ หรือ CIPP Model ของสตฟัเฟิลบีม (Danial . L. Stufflebeam) เป็นรูปแบบ
ไดรั้บการยอมรับ CIPP  Model เป็นคาํยอ่ของคาํวา่ Context, Input, Process,
Product
ของการทาํงานระหวา่งฝ่ายประเมินกบัฝ่ายบริหารออกจากกนัอยา่งเด่นชดั กล่าวคือ ฝ่ายประเมินมี

การมีอคติในการประเมิน
รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) เป็นการประเมินภาพรวมของโครงการ

บริบท ปัจจยันาํเขา้ กระบวนการ และผลผลิต (Context, Input, Process and Product) โดยจะใช้

1) การประเมินด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) เป็นการ
ประเมิน
สภาพแวดลอ้ม นโยบาย วสิัยทศัน์ ปัญหา แหล่งทุน สภาพความผนัผวนทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ

กาํหนดวตัถุประสงคข์องโครงการ ทาํสนองปัญหาหรือความตอ้งการ

จากองคก์รต่าง ๆ หรือไม่ เป็นตน้
2) นําเข้า (Input Evaluation : I ) เป็นการประเมิน

มาเป็นปัจจยันาํเขา้
ใชใ้นการดาํเนินโครงการ ระยะเวลา

ป็นตน้ พิจารณาถึงความ
เป็นไปไดแ้ละความเหมาะสมของโครงการ

3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P )
โครงการ หาขอ้มูลประกอบการตั
งานของโครงการ (Project monitoring) และรายงานความกา้วหนา้ของโครงการ ใหผู้บ้ริหารใช้
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ประกอบการตดัสินใจ  การประเมินกระบวนการ (Process  evaluation) เป็นกระบวนการพิจารณา
วา่แผน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ

และลงมือทาํการประเมินกระบวนการ (Process  evaluation)
ขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) แก่ผู ้

4) การประเมินผลผลติ (Product Evaluation : P) เป็น
ผลผลิต (Output) (Goals and
objectives) ของโครงการ หนดไวแ้ต่ตน้ เป็นการประเมิ งการวา่บรรลุ
วตัถุประสงคห์รือไม่ โดยประเมินในดา้นประสิทธิผลของโครงการ (Effectiveness) และการ
ประเมิน ผลผลิต (Product evaluation)

ส่วนช่วยใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายของ
โครงการหรือไม่

หรือเลิกทาํไป
Stufflebeam ไดน้าํเสนอประเภทของการตดัสินใจ

ประเมินผล
1) (Planning Decisions) โดยใชข้อ้มูลจากการประเมิน

สภาพ
ดาํเนินงาน

2) งการ (Structuring Decisions) โดยใช้

โครงการ
3) (Implementation Decisions) โดยใชข้อ้มูล

ควบคุมการดาํเนินการให้เป็นไปตามแผน และปรับปรุง

4) (Recycling Decisions) เป็นการใชข้อ้มูลจากการ
ประเมินผลผลิต (Output) อพิจารณายุติ/ลม้เลิก หรือขยายโครงก นาํไปใชต่้อไป

การประเมินแบบ CIPP Model 4 ประเด็น และประเภทของการ
ตดัสินใจขา้งตน้ สามารถสรุปความสัมพนัธ์ระหวา่งประเภทของการประเมินกบัการตดัสินใจ ดงั
แผนภูมิ 3
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3 ความสัมพนัธ์การตดัสินใจ กบั ประเภทการประเมินแบบ CIPP Model

แบบจําลองในการประเมิน(Evaluation model) ประเภทของการตัดสินใจ
(Decision making)

การประเมินดา้นสภาวะแวดลอ้ม
(Context evaluation)

ตดัสินใจในการวางแผนงานและการ
กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย

การประเมินปัจจยันาํเขา้
(Input evaluation)

ตดัสินใจในการกาํหนดโครงสร้าง
ของโครงการและการจดัแผนงาน

การประเมินกระบวนการ
(Process evaluation)

ตดัสินใจในการนาํโครงการไปปฏิบติั
การจดัรูปแบบและปรับปรุงแกไ้ข

การประเมินผลผลิต
(Product evaluation)

ตดัสินใจวา่ควรจะดาํเนินโครงการ
ต่อไป หรือ ลม้เลิก หยดุโครงการ
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4
กาํหนดแนวทางการบริหารจดัการงานของศูนย์ ROC ตามแบบจาํลองการประเมินผล CIPP Model

2.2.3

Input Evaluation (การประเมินทรัพยากรนําเข้า)

 งบประมาณค่าใชจ่้าย
 ตรวจสอบความเหมาะสมของวิธีการดาํเนินโครงการ และกลยุทธ จะใชใ้นการ

บรรลุวตัถุประสงค์ของโครงการ/ศูนยฯ์ การไดรั้บความช่วยเหลือในดา้นต่างๆ
เช่น ความเหมาะสม

ดา้นเวลา
 ความสามารถของหน่วยงาน บุคลากร ในการบริหารจดัการโครงการ/ศูนยฯ์

Context Evaluation (การประเมินบริบทของศูนย์ ROC)
 ROC และความร่วมมือระหวา่ง ออท.-ผวจ.
 ศึกษาถึงวตัถุประสงค์ ภารกิจยทุธศาสตร์ แผนงานและโครงการของศูนยฯ์
 ประเมินวตัถุประสงค์ ภารกิจยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการของศูนย์ฯ ว่ามี

ความสอดคลอ้งกับแนวทางบูรณาการความร่วมมือ ออท.- ผวจ. และความ
ตอ้งการของ กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงมหาดไทย เพียงใด

Process Evaluation (การประเมินกระบวนการ)
 ประเมินการดาํเนินงานตามแผนงานและโครงการของศูนยฯ์ ว่ามีความสอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงค์ ภารกิจ ยทุธศาสตร์ แผนงานและโครงการของศูนยฯ์ หรือไม่ อยา่งไร
 ประเมินแผนหรือกิจกรรมต่างๆ ของศูนยฯ์ วา่ปฏิบติังานตามแผน (Plan of work )

วางไวห้รือไม่
 ประเมินกระบวนการในการบริหารจดัการของศูนยฯ์ และความเหมาะสมต่างๆ ของ

โครงการฯ วธีิการ และระยะเวลาดาํเนินงานเป็นไปตาม
กาํหนดไวห้รือไม่ การประสานแผน/ประสานงานกิจกรรมต่างๆ รวมถึงผูรั้บผิดชอบ
ของโครงการ/ศูนยฯ์

 ประเมิน ปัญหา ขอ้จาํกดัต่างๆ ในระหวา่งและขณะดาํเนินงานขยายผล
ของโครงการ/ศูนยฯ์

Product Evaluation (การประเมินผลผลติ ผลลพัธ์ ผลกระทบ)
 ประเมิน ผลผลิต ผลลพัธ์ ผลกระทบ (Impact of the program)
 ประเมินถึงประโยชน์ ศูนยฯ์ กลุ่มเป้าหมาย จะไดรั้บ

หลกัการ /แนวคิด /ทฤษฎี

การมีส่วนร่วม และการ
ทาํงานในเชิงบูรณาการ

ข้อเสนอเชิงนโยบายและ
แนวทางการบริหาร
จัดการงานขยายผล
 ประเมินผลฯ วิเคราะห์

และสงัเคราะห์
ไดจ้ากการประเมิน และ
จากการสมัภาษณ์ไปสู่
การจดัทาํ ขอ้เสนอเชิง
นโยบายและแนวทาง
การบริหารจดัการงาน
ขยายผลการบูรณาการ
ความร่วมมือระหวา่ง
เอกอคัรราชทูตและผูว้า่
ราชการจงัหวดัต่อไป
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2.2.3
(Indicator) ระดบัความสาํเร็จของโครงการ

และลกัษณะเชิงคุณภาพ ไดแ้ก่
1) เกณฑป์ระสิทธิภาพ (Efficiency) เช่น สัดส่วนของผลผลิตต่อค่าใชจ่้าย

ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา ผลิตภาพต่อกาํลงัคน ระยะเวลาในการใหบ้ริการต่อผูบ้ริการ
2) เกณฑป์ระสิทธิผล (Effectiveness) เช่น ระดบัการบรรลุเป้าหมาย ระดบั

3) เกณฑค์วามพอเพียง (Adequacy) เช่น ระดบัความพอเพียงของทรัพยากร

4) เกณฑค์วามพึงพอใจ (Satisfaction) เช่น ระดบัความพึงพอใจของ
โครงการ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของโครงการ เป็นตน้

5) เกณฑค์วามเป็นธรรม (Equity) ไดแ้ก่ การใหโ้อกาสกบัผูด้อ้ยโอกาส ความเป็น
ธรรมระหวา่งเพศ ระหวา่งกลุ่มอาชีพ ฯลฯ

6) เกณฑค์วามกา้วหนา้ (Progress) เช่น ผลผลิตเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย
มีความเหมาะสมเพียงใด เป็นตน้

7) ( Sustainability ) เช่น ความอยูร่อดของโครงการดา้น
เศรษฐกิจสมรรถนะดา้นสถาบนั ความเป็นไปไดใ้นดา้นการขยายผลของโครงการ

8) เกณฑค์วามเสียหายของโครงการ ( Externalities )

CIPPOI  Model ไดแ้ก่

- ( Context ) :
(1) สภาวะแวดลอ้มของ ก่อนมีโครงการ (ปัญหาวกิฤต)
(2)
(3) ความเขา้ใจร่ว

- ( Input ):
(1) ความชดัเจนของวตัถุประสงคข์องโครงการ
(2) ความพร้อมของทรัพยากร เช่น งบประมาณ คน วสัดุอุปกรณ์ เวลา และ

กฎระเบียบ เป็นตน้
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(3)
- ( Process ) :

(1) การตรวจสอบกิจกรรม เวลา และทรัพยากรของโครงการ
(2)
(3)
(4) ภาวะผูน้าํในโครงการ

- ( Products) : พิจารณาไ อาทิ
(1)
(2)
(3)

- (Outcomes ): างๆ อาทิ
(1) คุณภาพชีวติของตนเอง และครอบครัวตามเกณฑ์มาตรฐาน
(2)
(3) การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน

- (Impact ):
(1) ผลกระทบทางบวก /
(2) ผลกระทบทางลบ /

2.3 ง
ความร่วมมือระหวา่งเอกอคัรราชทูตและผูว้า่ราชการจงัหวดั ในการ

พฒันาระบบราชการแบบบูรณาการของไทย (Area)
(Function) โดยกาํหนดการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการโดยผูว้า่

บริหารราชการภายในประเทศ และการบริหารราชการในต่างประเทศแบบบูรณาการ โดย
ข่งขนัของไทยใน

ต่างประเทศ และมีกฎหมายรองรับการมอบอาํนาจใหผู้น้าํองคก์
บทบาทจากนกัปกครองหรือนกัการทูตเป็นนกับริหารเชิงยทุธศาสตร์ดว้ย กฎหมายยงัได้

การปฏิบติัราชการของผูว้า่ราชการจงัหวดัและหวัหนา้คณะผูแ้ทนไทยในต่างประเทศ
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(เอกอคัรราชทูตหรือกงสุลใหญ่) อยา่งไรก็ตาม ในส่วนของบูรณาการความร่วมมือระหวา่ง
เอกอคัรราชทูตและผูว้า่ราชการจงัหวดั
มีกฎหมายรองรับรูปแบบ วธีิการ จน ( ) แนวทางและ
กรอบการดาํเนินความร่วมมือระหว่างผู้ ว่าราชการจังหวดัและเอกอัครราชทูตจึงเป็นผลมา
ประชุมระหว่างเอกอัครราชทูตและผู้ว่าราชการจังหวัดแบบ บูรณาการ ศูนยป์ฏิบติัการร่วมภาค
ตะวนัออกฉียงเหนือ (ศูนย์ ROC) จึง จากกรอบ แนวความคิด 3 ประการ ไดแ้ก่ (1)

กิจการภายในกบักิจการภายนอก (จงัหวดั/ )  (2)
(3) พฒันาสมรรถนะ

ROC
ประชุมแนว จดัทาํแผนงาน/โครงการต่าง ๆ
ประเมินผลการดาํเนินโครงการตามแผนงานของ ศูนย์ ROC โดยใช้ Stufflebeam’s CIPP Model
จะช่วยทบทวน ตรวจสอบวา่บูรณาการความร่วมมือภายใตก้รอบ ROC ดงักล่าวประสบผลสาํเร็จ

มากนอ้ยเพียงใด มีขอ้จาํกดั ปัญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ ในบูรณาการดงักล่าวอยา่งไร ปรับปรุงงาน ขยายผล หรือหาทาง

รณาการความร่วมมือระหวา่งเอกอคัรราชทูตและผูว้า่ราชการจงัหวดั
ต่อไป
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3
ระเบียบวธีิศึกษา

ผลการปฏิบติังาน และวเิคราะห์ปัญหา

ของสาํนกังานหนงัสือเดินทางขอนแก่นเขา้ไปบูรณาการประสานภารกิจดงักล่าว การประเมินส่วน
ใหญ่จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) จากการคน้ควา้เอกสาร (documentary
research) รายงานการประชุมและรายงานผลการปฏิบติังานตามโครงการต่าง ๆ ในการบูรณาการ
ความร่วมมือระหวา่งเอกอคัรราชทูต ห์ขอ้มูลปฐมภูมิ
(primary data) จากกการสัมภาษณ์เ
ส่วนไดส่้วนเสียในบูรณาการความร่วมมือระหวา่งเอกอคัรราชทูตและผูว้า่ราชการจงัหวดั โดยมี

3.1 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตวัอยา่ง

และ มีส่วนไดส่้วนเสีย (stakeholders) ในบูรณาการความร่วมมือระหวา่งเอกอคัรราชทูตและผูว้า่

1)
สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเวยีงจนัทน์ กรุงฮานอย  สถานกงสุลใหญ่ ณ  นครโฮจิมินห์  นครเซียง
ไฮ ้ เมืองกวางโจว เป็นตน้ (
ภูมิศาสตร์) จาํนวน 6 คน

2) (เลือกเฉพาะบางจงัหวดั)
ไดแ้ก่ ผูว้า่ราชการ/

4 คน
3) กลุ่มผูป้ฎิบติังานบูรณาการความร่วมมือระหวา่งเอกอคัรราชทูตและผูว้า่ราชการ

ขอนแก่น ( ไปปฏิบติังานในช่วงปี
2549 – 2551) และกรมเศรษฐกิจ กระทรวงการ
ต่างประเทศ ROC งศูนย์
ปฏิบติัการร่วม ROC รวมจาํนวน 9 คน
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3.2

1) รายงานประจาํปี ของศูนยป์ฏิบติัการร่วมกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
2) รายงานผลการปฎิบติัโครงการต่าง ๆ ของศูนยป์ฏิบติัการร่วมกลุ่มจงัหวดัภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ
3) รายงานผลการประชุมบูรณาการความร่วมมือระหวา่งเอกอคัรราชทูตและกงสุลใหญ

ในป 1- 3 4
30 - 31 พฤษภาคม 2551

4) เอกสารข่าว ROC newsletter ราย 3 เดือน ระหวา่ง ปี 2549 – 2551 จาํนวน 10 ฉบบั
5) เอกสาร The CIPP Model for Evaluation โดย Daniel L.Stufflebeam เสนอต่อการ

ประชุมAnnual Conference of the Oregon Program Evaluators Network 10 มีนาคม พ.ศ.
2546

3.3 วธีิการเกบ็ข้อมูล
3.3.1 ใชว้ธีิสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร วนไดส่้วนเสีย(stake holders) ใน

1)
 นายวบิูลย ์คูสกุล  เอกอคัรราชทูต ณ กรุงเวยีงจนัทน์
 ศรีธญัโกศ  อคัรราชทูต ณ กรุงเวยีงจนัทน์

 นายภควตั ตนัสกุล รองกงสุลใหญ่ ณ โฮจิมินห์
 นายชลิต มานิตยกุล กงสุลใหญ่ ณ นครเซียงไฮ้
 นายณฏัฐวฒิุ โพธิสาโร กงสุลใหญ่ ณ เมืองกวางโจว

อดีตอคัรราชทูต ณ กรุงพนมเปญ
( )

2) ROC

 นายทรงพล จาํปาพนัธ์ุ รองผูว้่าราชการจงัหวดัขอนแก่น หวัหนา้คณะทาํงาน ROC
 นายวโิรจน์  จิวะรังสรรค ์ รองผูว้า่ราชการจงัหวดัมหาสารคาม อดีตรอง

ผูว้า่ราชการจงัหวดัหนองคาย
 นายเรืองยศ ไพรีพินาศ หวัหนา้ฝ่ายยทุธศาสตร์ สาํนกังานจงัหวดัขอนแก่น



22

 น.ส.วรวรรณ  วฒิุวณิชย ์ ผูอ้าํนวยการส่วนพฒันาความร่วมมือภาคเอกชนแล
กิจการพิเศษ สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย

3) ROC
- กระทรวงการต่างประเทศ
 นางกฤษณา จนัทรประภา อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ หวัหน้าหน่วยงา

ดูแลรับผดิชอบศูนย์ ROC
 น.ส.ธนียา ศรีพฒันาวฒัน์ นกัการทูตปฏิบติัการ กองส่งเสริมเศรษฐสัมพนัธ

รับผดิชอบงานศูนย์ ROC
 นางลินนา  ตงัคธชั  หวัหนา้กลุ่มพฒันาระบบบริหาร  กระทรวงการต่างประเทศ
 นางสมฤดี พูพ่รอเนก นกัการทูตชาํนาญการ สาํนกับริหารการคลงั กระทรวงการ

ต่างประเทศ อดีตรองหวัหนา้สาํนกังานหนงัสือเดินทางขอนแก่นและรองหวัหนา้ผูป้ระสานภารกิจ
กระทรวงการต่างประเทศในศูนย์ ROC

 นายธีระพงษ ์วณิชชานนท ์นกัการทูตชาํนาญการ
ทางการทูต กรมพิธีการทูต อดีตรองหวัหนา้สาํนกังานหนงัสือเดินทางขอนแก่นและรองหวัหนา้ผู ้
ประสานภารกิจกระทรวงการต่างประเทศในศูนย์ ROC

- สาํนกังาน ก.พ.ร.
 นายชวลิต เทียนทอง ผูอ้าํนวยการส่วนการพฒันาระบบราชการสาํนกังาน

คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
- มหาวทิยาลยัขอนแก่น
 รองศาสตราจารย ์รังสรรค ์เนียมสนิท ผูอ้าํนวยการสถาบนัยทุธศาสตร์ภา

ตะวนัออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลยัขอนแก่น
- (ศูนย์ ROC)
 น.ส.ฤทยัชนก อดทน

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ(ศูนย์ ROC)
 รศูนยป์ฏิบติัการร่วมกลุ่มจงัหวั

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ(ศูนย์ ROC)

3.3.2 ◌ ้ งกบัภารกิจบูรณาการควา
ร่วมมือระหวา่งเอกอคัรราชทูต และผูว้า่ราชการจงัหวดั ไดแ้ก่ 1) ความสาํคญัของความสัมพนัธ์
ระหวา่งเอกอคัรราชทูตและผูว้า่ราชการจงัหวดั 2) ทศันะและความพึงพอใจต่อการทาํงานดา้น
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บูรณาการฯ ของศูนย์ ROC (โครงการ/ แผนงานต่าง ๆ) 3) การปฏิบติังานของเ
ROC) 4) ปัญหา อุปสรรคในการดาํเนินงานจากมุมมองของผูป้ฏิบติังานและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย

3.4 วธีิการวเิคราะห์และรายงาน
นาํขอ้มูล การคน้ควา้เอกสารและจากการสัมภาษณ์/สอบถาม มาประมวลผลโดยใช้

CIPP Model
กระบวนการทาํงาน การปรับบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศ และสาํนกังานหนงัสือเดินทาง

งเอกอคัรราชทูตและผูว้า่ราชการ
จงัหวดัต่อไป
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4
ผลการศึกษา

ผลการดาํเนินงานของศูนยป์ฏิบติัการร่วมกลุ่ม
จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ หรือ ศูนย์ ROC นหุ้นส่วนและมี
ส่วนไดส่้วนเสีย วิเคราะห์ผลสาํเร็จ ปัญหา/อุปสรรค ในการบูรณาการความร่วมมือระหวา่ง
เอกอคัรราชทูต/
ภายในกรอบการทาํงานดงักล่าว การทาํงานของศูนย์
ROC และบูรณาการความร่วมมือในลกัษณะดงักล่าว โดยใช้แนวคิดและรูปแบบการประเมินผลเชิง
ระบบแบบ CIPP Model ในการวเิคราะห์ขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) จากการศึกษาคน้ควา้จาก
เอกสาร (documentary research) ร่วมกบัการวเิคราะห์ขอ้มูลปฐมภูมิ (primary data) จากการ

4.1 การประเมินบริบทการบูรณาการความร่วมมือระหว่างเอกอคัรราชทูตและผู้ว่าราชการจังหวดัใน
กรอบศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ หรือ ศูนย์ ROC (Context Evaluation)

4.1.1 กลไกความร่วมมือระหว่างเอกอคัรราชทูตและผู้ว่าราชการจังหวดัในกรอบต่าง ๆ

4.1.1.1 มีความร่วมมือระหวา่งสถานเอกอคัรราชทูตและสถานกงสุลกบัจงัหวดัอยา่งไม่
เป็นทางการอยูแ่ลว้ โดยเฉพาะกบัจงัหวดัชายแดน  มีการประชุมหารือ และดาํเนินภารกิจร่วมกนั
อยูเ่สมอเช่น  การเตรียมการเยอืนของบุคคลสาํคญั การเสด็จเยอืนต่างประเทศของพระราชวงศ ์พิธี
การต่าง วดัชายแดน เช่น กฐินพระราชทาน งานประเพณี

ความร่วมมือดา้น บคา้มนุษย ์ การ
หลบหนีเขา้เมืองอยา่งผิดกฎหมาย  เป็นตน้
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4.1.1.2 มีกรอบความร่วมมือระหวา่งผูว้า่ราชการจงัหวดัและเจา้แขวงไทย - สปป.ลาว
โดยกระทรวงมหาดไทยเป็นเจา้ภาพจดัประชุม โดยเชิญเอกอคัรราชทูตไทยและประเทศคู่เจรจา

2 ฝ่ายเขา้ร่วม

4.1.1.3 ความร่วมมือในกรอบศูนยป์ฏิบติัการร่วม ROC เป็นไปตามแนวความคิดในการปฏิรูป
การบริหารราชการแบบบูรณาการของ ก.พ.ร.

ร่วมมือระหวา่งผูว้า่ราชการจงัหวดักบัเอกอคัรราชทูตอยา่งเป็นรูปธรรม

ความร่วมมือใน 4.1.1.1 – 4.1.1.2

4.1.1.4 เป็นไปตามแนวคิดบูรณาการงานภาครัฐตามกรอบการพฒันาระบบราชการของ ก.พ.ร.

4.1.2 โครงสร้างของศูนย์ ROC

5 แสดงโครงสร้างการบริหารและการทาํงานของศูนย์ ROC

2 แสดงองคป์ระกอบโครงสร้างของศูนย์ ROC

ปรึกษา คณะกรรมการบริหาร คณะทาํงาน*
- ปลดักระทรวงมหาดไทย
- ปลดักระทรวงการต่างประเทศ
- ปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี
- เลขาธิการสาํนกังานคณะกรรมการ

ประธาน
- ผูว้า่ราชการจงัหวดัขอนแก่น
ประธานร่วม
- ผูว้า่ราชการจงัหวดัใน 19 จงัหวดั

หัวหน้าคณะทาํงาน
- รองผูว้า่ราชการจงัหวดั
ขอนแก่น
ผู้แทนหน่วยงานในคณะทาํงาน

รองผวจ.
19 จงัหวดั
ภาคอสีาน

ผู้แทน  กพร.
พร.

มท.

ผู้แทน มท.
ม.ขอนแกน่

ผู้แทน มข.
สนง.

ก.พ.ร.

ผูแ้ทน กต.

ผูว้า่ราชการจงัหวดัขอนแกน่

คณะกรรมการบรหิาร

ผูแ้ทน มท.
ระดบั

ปฏบิตังิาน

ผูแ้ทน กต.
ระดบั

ปฏบิตังิาน

ม.ขอนแกน่
เลขานกุาร

ผูป้ระสานงาน ผูป้ระสานงาน ผูป้ระสานงาน ผูป้ระสานงาน ผูป้ระสานงาน ผูป้ระสานงาน

รองผูว้า่ราชการจงัหวดัขอนแกน่

Organization
Chart ผูว้า่ราชการจงัหวดั

ภายในกรอบของ ROC

- ผอ.สถาบนั
ยทุธศาสตร์

กก.และ
เลขานกุาร

- หวัหนา้
สนง.จว.
ขอนแกน่

กก.และ ผช.
เลขานกุาร

ผู้แทน สศช. ผู้แทนสํานัก
งบระมาณ

ผู้แทน
หอการค้า

ไทย

ผู้แทนสมาคม
ธนาคารไทย

ผู้แทนสภา
อุตสาหกรรม

คณะทาํงาน

ผูแ้ทน กพร.



26

พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ
- ผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณ
- เลขาธิการสาํนกังาน ก.พ.ร.

ROC
คณะกรรมการ
-

19 จงัหวดั
- ผูแ้ทนกระทรวงการต่างประเทศ
- ผูแ้ทนกระทรวงมหาดไทย
- ผูแ้ทนสาํนกังาน ก.พ.ร.
- ผูแ้ทนมหาวทิยาลยัขอนแก่น
- ผูแ้ทนสาํนกังบประมาณ

คณะกรรมการ (ต่อ)
- ผูอ้าํนวยการสาํนกัพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
- ประธานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ หอการคา้ไทย
- ประธานสภาอุตสาหกรรมภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ
- ผูอ้าํนวยการอาวโุส ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยสาํนกังานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
เลขานุการ
- ผูอ้าํนวยการสถาบนัยทุธศาสตร์ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  มหาวทิยาลยัขอนแก่น
ผู้ช่วยเลขานุการ
- หวัหนา้สาํนกังานจงัหวดัขอนแก่น

- ผูแ้ทนกระทรวงการต่างประเทศ
- ผูแ้ทนกระทรวงมหาดไทย
- ผูแ้ทนสาํนกังาน ก.พ.ร.
- สาํนกังานจงัหวดัขอนแก่น
เลขานุการ
- สถาบนัยทุธศาสตร์ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ
มหาวทิยาลยัขอนแก่น

ผู้ช่วยเลขานุการ
- ROC

* คณะทาํงาน Secretariat ของศูนย์ ROC /โครงการต่าง ๆ ของ ROC
กสาํนกังานหนงัสือเดินทางขอนแก่น

จาํนวน 6 คน

ROC

- บริหารโครงการของศูนย์ ROC (วางแผน อาํนวยการ ติดตาม เร่งรัด กาํกบั และรายงาน
ยกเวน้ นผูเ้บิกจ่าย )

- ประสานงานกบักระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอคัรราชทูต/สถานกงสุล และเครือข่าย
ความร่วมมือต่าง ๆ ของ ROC
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- เป็นผูแ้ทนกระทรวงการต่างประเทศในการ ROC

4.1.3 วตัถุประสงค์ ภารกจิ ยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการของศูนย์ ROC 3

3 แสดงหลกัการ วตัถุประสงค์ ภารกิจ หลกัการ ยทุธศาสตร์ แผนงานและโครงการของศูนย์
ROC

หลกัการ : 1) ปฏิบติัการร่วม 2) ประชุมร่วม ออท.-ผวจ. 3) อบรมร่วม กต. – มท.

วตัถุประสงค์
1) บูรณาการความร่วมมือระหวา่งเอกอคัรราชทูตและผูว้า่ราชการจงัหวดั
2) พฒันาสมรรถนะของบุคลากรของจงัหวดั/ กลุ่มจงัหวดั อนบา้น
3) การสร้างองคค์วามรู้

( – รู้เขา) และ ในประเทศ (จงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั – รู้เรา )

พนัธกจิ
 ด ภายในกลุ่มจงัหวดั ระหวา่งกลุ่มจงัหวดัและ

หน่วยงานในต่างประเทศ  ใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติ
•

การทาํงานระหวา่งผูว้า่ราชการจงัหวดัแบบบูรณาการกบัเอกอคัรราชทูตแบบบูรณาการ
• ติดต่อ ประสานงาน สนบัสนุน ช่วยเหลือการเจรจา การวเิทศสมัพนัธ์ การดาํเนินกิจกรรมความ

•
• พฒันาขีดความสามารถบุคลากรของจงัหวดัดา้นวเิทศสมัพนัธ์
• ประสานงานกบั ROC ภูมิภาคต่างๆ

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
1: การสร้าง

พฒันาสมรรถนะบุคลากร
ของจงัหวดัในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือและ
ศูนย์ ROC

1. การพฒันาสมรรถนะบุคลากรของ
จงัหวดั/ กลุ่มจงัหวดั และศูนย์ ROC

แข่งขนัระหวา่งประเทศ

1.1 โครงการบริหารสาํนกังานและ
ROC

1.2
พฒันาสมรรถนะบุคลากรจงัหวดั / กลุ่มจงัหวดั และ
ศูนย์ ROC สปป.ลาว
กมัพชูา และเวยีดนาม จาํนวน 3 โครงการ

ชายแดนอีก 1 โครงการ
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2 : การจดัทาํ
ฐานข้อมูลและงานวจิยั

2. การจดัทาํและพฒันาฐานขอ้มูลสาร
สนเทศและการจดัการองคค์วามรู้

2.1โครงการการพฒันาฐานขอ้มูลสารสนเทศ
และการจดัการองคค์วามรู้
2.2 ศึกษาเปรียบเทียบ
ระเบียงเศรษฐกิจ ทธศาสตร์ของ
จงัหวดั/กลุ่มจงัหวดัและสถานเอกอคัรราชทูตไทย ใน

3: การพฒันา
การทาํงานร่วมกนัระหว่าง
เอกอคัรราชทูตและผู้ว่า
ราชการจงัหวดั

3. การส่งเสริมความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ผูว้า่ราชการจงัหวดั และเอกอคัรราชทูต
ไท

3.1 การประชุมร่วมระหวา่งผูว้า่ราชการจงัหวดั
19 จงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ กบั
เอกอคั
3.2 การประชุมกรรมการบริหารศูนย์ ROC

กรอบการกาํหนดยทุธศาสตร์ แผนงานและโครงการดาํเนินงานของศูนย์ ROC มี

- ยดึตามยทุธศาสตร์กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและยทุธศาสตร์ความร่วมมือท
เศรษฐกิจ อิระวดี คงคา เจา้พระยา  แม่โขง (ACMECS) (GMS)

- ผลการประชุมเอกอคัรราชทูตและผูว้า่ราชการจงัหวดั 21-22 ธนัวาคม 2547
29-30 มิถุนายน 2549
- มติการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ ROC 9 มีนาคม 2550

4.1.4 ความสอดคล้องของแนวทางบูรณาการความร่วมมือระหว่างเอกอคัรราชทูตและผู้ว่าราชการ
จังหวดั   ในกรอบศูนย์ ROC ตามความต้องการของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย
และผู้มีส่วนได้

จากการประเมินผลโดยการสัมภาษ มีส่วนไดส่้วนเสียใน
ศูนย์ ROC ไดแ้ก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย สาํนักงานคณะกรรมการพฒันา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) และมหาวทิยาลยัขอนแก่น ปรากฏผล

ทุกหน่วยงานเห็นพอ้งกนัวา่ บูรณาการความร่วมมือระหวา่งเอกอคัรราชทูตและผูว้า่
แมจ้ะมีความร่วมมือกนัอยูแ่ลว้อยา่งไม่เป็นทางการและเป็นทางการ

แต่ยงัไม่มีสถาบนัรองรับความร่วมมือในลกัษณะดงักล่าวอยา่งเป็นรูปธรรม  การ ROC จึง
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์การพฒันาระบบราชการแบบบูรณาการ กลไกรองรับการ
ประสานความร่วมมือระหวา่งเอกอคัรราชทูตและผูว้า่ราชการจงัหวดั
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วตัถุประสงค ์ยทุธศาสตร์ และพนัธกิจของศูนย์ ROC ก็ เห็นชอบร่วมกนั
ในประชุมร่วมระหวา่งเอกอคัรราชทูตและผูว้า่ราชการจงัหวดั และในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารศูนย์ ROC ไดใ้หค้วามเห็นชอบร่วมกนั

สาํหรับแผนการดาํเนินงานประจาํปีและโครงการต่าง ๆ ของศูนย์ ROC
กระทรวงมหาดไทย มหาวทิยาลยัขอนแก่น และสาํนกังาน ก.พ.ร. เห็นวา่เหมาะสมแลว้และเป็น

ออกไป โดยมีความเห็นวา่ โครงการต่าง ๆ ของศูนย์ ROC ยงัไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ประโยชน์จากโครงการต่าง ๆ ของศูนย์ ROC ไดน้อ้ย โดยโครงการส่วนใหญ่มุ่งเนน้การพฒันา
และนอกจากการประชุมร่วมประจาํปีระหวา่งเอกอคัรราชทูตกบัผูว้า่

ราชการจงัหวดัแลว้แทบไม่มีกิจกรรม สรุปผลการประเมินปรากฏ 4

4 แสดงความสอดคลอ้งของแนวทางบูรณาการของแนวทางบูรณาการความร่วมมือ
ระหวา่งเอกอคัรราชทูตและผูว้า่ราชการจงัหวดัในกรอบศูนย์ ROC ตามความตอ้งการของกระทรวง
การต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย

ประเดน็ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย สํานักงาน ก.พ.ร. มหาวทิยาลยัขอนแก่น

1. วตัถุประสงค์ สอดคลอ้ง สอดคลอ้ง สอดคลอ้ง สอดคลอ้ง

2. ยุทธศาสตร์ สอดคลอ้ง สอดคลอ้ง สอดคลอ้ง สอดคลอ้ง

3. พนัธกจิ สอดคลอ้ง สอดคลอ้ง สอดคลอ้ง สอดคลอ้ง

4. แผนงาน/โครงการ ยงัไม่ค่อยสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของกระทรวงการ

-
ราชทูตและกงสุลใหญ่
ใชป้ระโยชนจ์าก ROCไดน้อ้ย

สอดคลอ้ง สอดคลอ้ง สอดคลอ้ง

ROC คณ stakehold

รองผูว้า่ราชการจงัหวดั 19 จงัหวดั และหน่วยงานส่วนกลาง ภาคเอกชน และมหาวทิยาลยัขอนแก่น
เป็นกรรมการ แต่เอกอคัรราชทูตและกงสุลใหญ่ไม่ไดมี้ส่วนร่วมในคณะกรรมการใด ๆ ของศูนย์ ROC
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ผูแ้ทนกระทรวงการต่างประเทศจากส่วนกลางและในศูนย์ ROC จะเป็นผูป้ระสานท่าทีของสถาน
เอกอคัรราชทูตและสถานกงสุลในภาพรวมของกระทรวงการต่างประเทศ

อยา่งไรก็ตาม การบูรณาการความร่วมมือระหว่างเอกอัครราชทูตและผู้ว่าราชการจังหวัด
ตามกรอบ ROC อาจจะ โดย

(1)
แผนงานประจาํปีของศูนย์ ROC ในทางปฏิบติัการจดัประชุมค่อนขา้งมีความยากลาํบากในการ

เพรียงกนั 2551

ระสบผลสาํเร็จดว้ยดี  จึงไดถื้อเป็น
แนวทางปฏิบติัใหจ้ดัการประชุมเอกอคัรราชทูตและผูว้า่ราชการจงัหวดัในปีต่อ ๆ ไปในช่วงเวลา

กการประชุมเอกอคัรราชทูตฯ ประจาํปีของกระทรวงการต่างประเทศ
(2) การเขา้ร่วมกิจกรรมของศูนย์ ROC

/บรรยายดว้ย
เป็นโอกาสใหเ้อกอคัรราชทูต/กงสุลใหญ่และผูว้า่ราชการ/รองผูว้า่ราชการจงัหวดัไดพ้บปะหารือ
และทาํความคุน้เคยกนันอกกรอบการประชุมใหญ่

(3) กิจกรรมในต่างประเทศของศูนย์ ROC

อยูด่ว้ยเช่น คณะสาํรวจระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ โดยนายทรงพล จาํปาพนัธ์ุ รองผูว้า่ราชการ
จงัหวดัขอนแก่น ในฐานะหวัหนา้คณะทาํงานของศูนยป์ฏิบติัการร่วม ROC

2550 ดว้ย
(4) ใน Newsletter ของศูนย์ ROC มีคอลมัน์สัมภาษณ์เอกอคัรราชทูต/กงสุลใหญ่

2 มีบทสัมภาษณ์รองผูว้า่ราชการจงัหวดั
มุกดาหารคู่ขนานกบับทสัมภาษณ์กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวนันะเขต เป็นตน้

4.2 การประเมิน องต้น (Input Evaluation)
4.2.1 ด้านกายภาพ  ได้แก่
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4.2.1.1 ด้านสถาน ศูนย์ ROC อยูบ่น 3 สถาบนัยทุธศาสตร์ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  มหาวิทยาลยัขอนแก่น ประมาณ 100 ตารางเมตร

2 ตวัเป็น ห้องทาํงาน มีขนาดกวา้งขวางเหมาะสมในการเป็นสาํนกังาน
automation ROC 6 คน และ

ระทรวงการต่างประเทศ อีก 1 คน มี
10 คน สาํหรับห้องประชุมใหญ่ใชห้้องประชุมของสถาบนัยทุธศาสตร์ ฯ

4.2.1.2 ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ มีคอมพิวเตอร์แบบ notebook 7
ด้ โทรสาร 2 1 2 7

ชุด อุปกรณ์ในการทาํงานครบถว้น เพียง บประมาณในปี 2549
ลงขนัระหวา่งกระทรวงการต่างประเทศกบัจงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 19 จงัหวดั

ROC เป็นครุภณัฑข์องมหาวิทยาลยัขอนแก่น ศูนย์ ROC ยงัไม่มีรถประจาํสาํนกังาน  ใชว้ธีิเช่ารถ

วนมีครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์ในการทาํงานพร้อม
แต่มีปัญหา คือ

1) สถาบนัยทุธศาสตร์ฯ และการออกหนงัสือโดยใชเ้ลขทะเบียนสารบญั
ของมหาวทิยาลยัขอนแก่น โดยผูอ้าํนวยการสถาบนัยทุธศาสตร์ฯ มหาวทิยาลยัขอนแก่นในฐานะ
เลขานุการศูนย์ ROC เป็นผูล้งนามในเอกสารส่งออกของศูนย์ ROC ทุกฉบบั ทาํใหศู้นย์ ROC ขาด
เอกลกัษณ์ ขาด Brand ของตนเอง ผูติ้ดต่อ และเครือข่าย ROC ยงัมีความ
เขา้ใจวา่ศูนย์ ROC มหาวทิยาลยัขอนแก่น (เช่น

แนะนาํตวั ศูนย์ ROC มหาวทิยาลยัขอนแก่น และใชน้ามบตัรตรา
มหาวทิยาลยั )

2)
เป็นลกัษณะเหมาจ่ายโครงการ

ไม่ไดแ้ยกแยะ ROC สูงกวา่อตัราปกติ

4.2.2 งบประมาณค่าใช้จ่าย

5 ROC และการจดัสรรงบประมาณสาํหรับโครงการต่าง ๆ
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ปีงบประมาณ ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551
ยอดงบประมาณ 3,160,000 .- บาท 7,889,844 .- บาท 6,681,792 .- บาท

1) กระทรวงการต่างประเทศ
ใหง้บ FMIP 1,640,000.- บาท
2) 19 จงัหวดัร่วมลงขนั
จงัหวดัละ 80,000.- บาท
รวมเป็นเงิน 1,520,000.- บาท

-จากงบประมาณโครงการสนบั
สนุนภารกิจต่างประเทศแบบ
บูรณาการ Foreign Missions
Integrated Projects (FMIP)
ของกระทรวงการต่างประเทศ

- จากงบประมาณโครงการ
สนบัสนุนภารกิจต่างประเทศ
แบบบูรณาการ (FMIP) ของ
กระทรวงการต่างประเทศ

การใช้จ่าย
( ร
แต่ละโครงการ)

- ROC
เป็นเงิน 1,041,144.- บาท
-

- เดินสายแนะนาํศูนย์ ROC
- ทาํเอกสารเผยแพร่และ
ROC Newsletter
(ค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่ใชจ่้ายใน

ครุภณัฑส์าํนกังาน)

- บริหารจดัการสาํนกังานและ       จดั
ROC

เป็นเงิน 1,041,144.- บาท
- โครงการฝึกอบรม และพฒันา
ฐานขอ้มูล 5 โครงการ

เป็นเงิน 1,610,700.- บาท
- โครงการวจิยัเชิงเปรียบเทียบ
ระเบียงเศรษฐกิจโดยสถาบนั
ยทุธศาสตร์ฯ มหาวทิยาลยั
ขอนแก่น เป็นผูด้าํเนินการ

เป็นเงิน 4,310,000.- บาท
- การประชุม ออท.- ผวจ.และ
คณะกรรมการบริหารศูนย์ ROC
เป็นเงิน 928,000.- บาท

- บริหารจดัการสาํนกังานและ       จดั
ROC

เป็นเงิน 1,041,144.- บาท
-การพฒันาสมรรถนะบุคลากร
ของจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั/
เครือข่ายในการแขง่ขนัระหวา่ง
ประเทศ 4 โครงการ

เป็นเงิน 1,770,752 บาท
- การพฒันาและจดัการระบบ
ฐานขอ้มูลและองคค์วามรู้บุคคล

เป็นเงิน 1,516,310 บาท
- การ ประชุม ออท.- ผวจ.และ
คณะกรรมการบริหารศูนย์ ROC

เป็นเงิน 2,040,530 บาท

ดําเนินงานตามแผน
ไม่มี

เพราะจั
วางแผนโครงการไวล่้วงหนา้

- ไม่มีประชุม ออท.-ผวจ.
ไดมี้การเตรียมการแลว้

- โครงการจดัระบบฐานขอ้มูล
และองคค์วามรู้บุคคลไม่ได้
ดาํเนินการตสมแผนงาน

.เห็นวา่อาจ
ไม่

จากตารางขา้งตน้อธิบาย

ในปีแรก (ไดรั้บ ปีงบประมาณ 2549)
3,160,000 .- บาท เป็นเงินลงขนัระหวา่ง กระทรวงกาต่างประเทศและกระทรวงมหาดไทย (โดยกลุ่ม
จงัหวดั 19 จงัหวดัร่วมลงขนักนั) งบประมาณ

brand making ไดแ้ก่
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เผยแพร่ศูนย์ ROC การเดินสายสร้างความเขา้ใจการทาํงานของศูนย์ ROC ตามจงัหวดัต่าง ๆ และ
โครงการอบรมดา้นภาษาและวิ ROC

2 (ปีงบประมาณ 2550) มี
ROC ไดเ้ห็นชอบในหลกัการ

ร่วมกนัไวไ้ด ้ กระทรวงการต่างประเทศจึงเป็นหน่วยงานหลกัในการจดัสรรงบประมาณโครงการ
สนบัสนุนภารกิจต่างประเทศแบบบูรณาการ Foreign Missions Integrated Projects (FMIP) ของ
กระทรวงการต่างประเทศ เป็นเงิน 7,889,844 .- บาท และ
จั ROC  1,041,144.- บาท จดัทาํโครงการฝึกอบรม และพฒันาฐานขอ้มูล 5 โครงการ
เป็นเงิน 1,610,700.- บาท จดัจา้งสถาบนัยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัขอนแก่นทาํวจิยัเชิงเปรียบเทียบ
ระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก-ตะวนัตก แนวเหนือ-ใต ้และแนวใต้ เป็นเงิน 4,310,000.- บาท และการ
ประชุมเอกอคัรราชทูตกบัผูว้า่ราชการจงัหวดั และคณะกรรมการบริหารศูนย์ ROC เป็นเงิน
928,000.- บาท โครงการต่าง ๆ ไดด้าํเนินการบรรลุเป้าหมายแผนงานเกือบทุกโครงการ ยกเวน้การ

กาํหนดการของ
ระดบัสูงทาํใหก้ารประชุมประจาํปี 2550
เศรษฐกิจ (economic corridors)
ประจาํปีศูนย์ ROC 2550-2551 วตัถุประสงคเ์

2549
เขา้ใจในเชิงลึก กบัระเบียงเศรษฐกิจ

3 (ปีงบประมาณ 2551) งบประมาณของศูนย์ ROC ยงัคงมาจากแหล่งเดียว คือ งบ
FMIP ของกระทรวงการต่างประเทศ 6,681,792 .- บาท ใชจ่้ายเป็นบริหาร
จดัการสาํนกังานและ ROC เป็นเงิน 1,041,144.- บาท โครงการพฒันาสมรรถนะ
บุคลากรของจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั/เครือข่ายในการแข่งขนัระหวา่งประเทศ 4 โครงการ เป็นเงิน
1,770,752 บาท การประชุมร่วมระหวา่งเอกอคัรราชทูต/
ผูว้า่ราชการจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและจงัหวดัชายแดนในกลุ่ม ACMECS และการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ ROC เป็นเงิน 2,040,530 บาท การพฒันาและจดัการระบบ
ฐานขอ้มูลและองคค์วามรู้บุคคลเป็นเงิน 1,516,310 บาท ศูนย์ ROCไดด้าํเนินการโครงการตาม
แผนงานเกือบทุกโครงการ ยกเวน้ โครงการพฒันาและจดัการระบบฐานขอ้มูลและองคค์วามรู้
บุคคล ( ) ภายหลงั กระทรวง
การต่างประเทศเห็นวา่การใชป้ระโยชน์ไม่ครอบคลุมถึงสถานเอกอคัรราชทูตและสถานกงสุลใหญ่
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(Contract Farming) แทน โดยโอนงบประมาณ 2521 มาดาํเนินงานในปี 2552 แทน
ชายแดนกบัเอกอคัรราชทูตไทยใน

(เสนอโดยกระทรวงมหาดไทย)

กบัการประชุมเอกอคัรราชทูตและผู ้ ชุมไปก่อนหนา้ในเวลาใกลเ้คียง
กนั อปลายพฤษภาคม 2551
สถาบนัเทวะวงศว์โรปการ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นหน่วยงานหลกัในการฝีกอบรมให ้และ

2551 นย์ ROC ไดใ้ชโ้อกาส
ดงักล่าวอบรมวิเทศสัมพนัธ์กบักระทรวงการต่างประเทศ 2

ปัญหาด้านงบประมาณ กล่าวโดยสรุปในช่วง 2-3 ปีแรกศูนย์ ROC มีงบประมาณ
อยา่งเพียงพอในการดาํเนินการ แ พาการสนบัสนุนจากงบประมาณ
FMIP กระทรวงการต่างประเทศเป็นเจา้ภาพหลกัในการคดัเลือกโครงการเสนอ

FMIP ในปีงบประมาณ 2550 และ 2551
ได ้จึงไม่สามารถร่วมลงขนัใหเ้ป็นงบดาํเนินการของศูนย์ ROC
สถานะด้ มีความไม่แน่นอน FMIP จะล่าชา้
กวา่งบปกติ ใชจ่้ายไดห้ลงัปีงบประมาณ 4-5 เดือน ศูนย์ ROC

ROC
การผลิต Newsletter และการเดินสายร่วมกิจกรรมกบัเครือข่าย ทาํให้สถานะดา้นการเงินของศูนยฯ์
ในช่วงตน้ปีงบประมาณแต่ละปีอยูใ่นสถานะค่อนขา้งลาํบาก มีความไม่แน่นอนสูง และโครงการ

4.2.3 ความเหมาะสมของการดําเนินโครงการ
4.2.3.1 การบริหารจัดการโครงการ โครงการต่าง ๆ ของศูนย์ ROC เป็นไปตามคาํขอ

งบประมาณประจาํปี  โดยศูนย์ ROC จดัทาํคาํขอ้เสนอโครงการสนบัสนุนภารกิจต่างประเทศแบบ
บูรณาการ (Foreign Mission Integrated Program : FMIP) แล

1

โครงการต่าง ๆ
กระทรวงมหาดไทย และมหาวทิยาลยัขอนแก่นจะร่วมกนัเสนอและพิจารณาโครงการโดย
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ผูอ้าํนวยการสถาบนัยทุธศาสตร์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในฐานะเลขานุการศูนย์ ROC เป็นผูล้ง
ROC

2
FMIP ร่วมกบัโครงการของสถานเอกอคัรราชทูตและสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ จะใชเ้วลาประมาณ
4-5 เดือน จนกวา่งบประมาณจะไดรั้บอนุมติัจากสาํนกังบประมาณ โดยกระทรวงการต่างประเทศจะโอน
งบประมาณไปใหม้หาวทิยาลยัขอนแก่นเป็นหน่วยงานจ่ายแทนกนั โดยระบบ GFMIS

3 ศูนย์ ROC
กระทรวงการต่างประเทศโอนงบประมาณมาใหม้หาวทิยาลยัขอนแก่นแลว้ โดยตอ้งปฏิบติัให้
เป็นๆไปตามระเบียบ การเบิกจ่ายเงินของมหาวทิยาลยัขอนแก่น ในช่วงระหวา่งรอ
งบประมาณศูนย์ ROC
เอกสารโครงการ

4 การดาํเนินแต่ละโครงการใชเ้วลาเตรียมงาน  ดาํเนินการ ประมาณ 1-2
แต่ละคน จะมีโครงการในความรับผดิชอบอยา่งชดัเจน 2-3

และตอ้งช่วยสนบัสนุนโครงการ

5 การประเมินผลและจดัทาํรายงานฉบบัสมบูรณ์ใชเ้วลาประมาณ 1-2 เดือน
(หาก )

ในดา้น การบริหารจัดการภายใน มีการประชุมในลกัษณะ staff meeting ทุก 2 สัปดาห์
และประชุมหารือติดตามงานทุกสัปดาห์โ
ความคืบหนา้ ปัญหาและแนวทางแกไ้ขเป็นระยะ ๆ

การแบ่งความรับผิดชอบ 1 คน
(1) รับผดิชอบโครงการตามแผนงาน 1- 2 โครงการ
(2) การเขียนบทความลง Newsletter ราย 3 เดือนคนละ 1 บทความ
(3) จดัทาํ country profile 1 ประเทศ
(4) province cluster /กลุ่ม

1 กลุ่มจงัหวดั
(5) แบ่งกนัเดินสายเขา้ร่วมกิจกรรมกบัเครือข่าย
(6)
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การรับผิดชอบโครงการ ทาํแผนงาน โครงการ
ประชาสัมพนัธ์ เชิญวทิยากร รับสมคัรผูร่้วมโครงการ ประสานงานดา้นกายภาพต่าง ๆ และดา้น
การเงิน ตลอดจนจดัทาํรายงานฉบบัสมบูรณ์และการจดัส่งไปใหผู้เ้ขา้รับการอบรมและ
กลุ่มเป้าหมาย

โครงการประเมินภาพรวมของกิจกรรม/โครงการและปัญหา  รายงานใหก้ระทรวงการต่างประเทศ

4.2.3.2 กลยุทธ การดาํเนินกิจกรรมตามโครงการของศูนย์ ROC ทุกกิจกรรมใช้ กลยทุธ
4 คือ

1 บูรณาการ / มี
ส่วนไดส่้วนเสียในศูนย์ ROC

2 สร้างองคค์วามรู้ ภายในประเทศกบัต่างประเทศโดยเฉพาะ
กบัประเทศ

กลยุ 3 จังหวดักับสถาน
เอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลไทยในต่างประเทศ

4 สร้างเครือข่ายในการทาํงาน / ความร่วมมือจากภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาควชิาการ และภาคประชาชน

โครงการของศูนย์ ROC ทุกโครงการโดยเฉพาะโครงการพฒันาสมรรถนะบุคลากรของ
จงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั/เครือข่ายในการแข่งขนัระหวา่งประเทศทุกโครงการจะใชก้ลยทุธ
ขา้งตน้ ตวัอยา่งเช่น หลกัสูตร “ลาวศึกษา” คือ
ผูร่้วมจดั และกาํหนดความช่วยเหลือสนบัสนุน เช่น ศูนย์ ROC สถาบนัการต่างประเทศเทวะวงศ์
วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ สถาบนัยทุธศาสตร์ฯมหาวทิยาลยัขอนแก่น  จงัหวดันครพนม
(กระทรวงมหาดไทย) สภาอุตสาหกรรมจงัหวดันครพนมเป็นผูร่้วมจดั และช่วยสนบัสนุน วทิยากร

นตน้ ในดา้น แมจ้ะมีการ
อบรมลาวศึกษาทุกปี แต่สารัตถะจะแตกต่างกนัไป เป็นการ update ขอ้มูล
สปป.ลาว ดว้ยการบรรยายจากนกัวชิาการและผูป้ฏิบติั และมีการ

กบัต่างประเทศ เช่น โครงการลาวศึกษา ในปี 2551 มี theme ระเบียงเศรษฐกิจ โดย
ใชก้รณีศึกษาดูงาน 3

. ระเบียง
เศรษฐกิจระหวา่งประเทศ คือ เส้นทางหมายเลข 12 ใน สปป.
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ออกชายแดนเวยีดนามได้

ระเบียงเศรษฐกิจดงักล่าว ยงัเป็นโอกาสใหเ้อกอคัรราชทูตและ
.ลาว และรอง

ร
อบรมไดรั้บทราบ ROC
พนมเปญและกรุงฮานอย และรับฟังบรรยายสรุปจากสถานเอกอคัรราชทูตดว้ย เป็น
ผลพลอยไดที้มีคุณค่า จากโครงการต่าง ๆ ของศูนย์ ROC ร่วมการ
ฝึกอบรม จากหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค นกัวชิาการจากสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ในภูมิภาค

งหน่วยงงานและองคก์ร เป็นตน้ (ประเมินผล
หลกัสูตร“ ลาวศึกษา” 9 หนา้ 41 และภาคผนวก ค (2) )

4.2.3.3 ความสนับสนุนโครงการ
6 แสดงความความสนบัสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ ต่อโครงการ/กิจกรรมของศูนย์ ROC

ความสนับสนุน หน่วยงานสนับสนุน

ด้านงบประมาณ 1) งบประมาณดาํเนินโครงการไดรั้บความสนบัสนุนจากงบ FMIP ของ
กระทรวงการต่างประเทศ
2)
ร่วมอบรมจ่ายเงินสมทบเอง

หน่วยงานร่วมจดักจิกรรม 1) สถาบนัเทวะวงศว์โรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
2) สถาบนัยทุธศาสตร์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มหาวทิยาลยัขอนแก่น
3) 4)
4) ภาคเอกชน (หอการคา้/ สภาอุตสาหกรรม)
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ความสนับสนุน หน่วยงานสนับสนุน

ด้านวิชาการ/ผู้บรรยาย 1) สถาบนัเทวะวงศว์โรปการ กรมเศรษฐกิจ และกรมเอเซียตะวนัออก
กระทรวงการต่างประเทศ
2) มหาวทิยาลยัขอนแก่น
3) สถานเอกอคัรราชทูต/
4) สถานกงสุลต่างประเทศในจงัหวดัขอนแก่น (สปป.ลาว  และ เวยีดนาม)
5)

1) จดักิจกรรม
2)
3) สถานเอกอคัรราชทูต/สถานกงสุลไทย ช่วยนดัหมายกบัหน่วยงานในต่างประเทศ

ผู้เข้าร่วมกจิกรรม/การอบรม - ส่วนกลางของ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย สศช. สขช. ททท.
- ./รองผวจ. สาํนกังานจงัหวดั นายอาํเภอ/
ปลดัอาํเภอ
- ภาคเอกชน และนกัวชิาการจากสถาบนัการศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

4.2.3.4 ความเหมาะสมระยะเวลาในการดําเนินโครงการ
โครงการของ ROC

อนุมติังบ FMIP ล่าชา้  หากมีงบประมาณเหลือจากปีก่อนเพราะบางโครงการในปีก่อนไม่สามารถ
ดาํเนินการตามแผนงานได ้เช่น การประชุมเอกอคัรราชทูต และผูว้า่ราชการจงัหวดัในปี 2550 ได้

การสร้างเครือข่าย ( ROC เดินสายร่วมประชุมกบัเครือข่าย) การผลิตเอกสาร Newsletter
เป็นตน้ ระยะเวลาในการดาํเนินโครงการจึงไม่ค่อยเหมาะสม เพราะกิจกรรมและโครงการมี
กาํหนดการจดักระจุกตวัอยู่

ROC แมร้ะยะเวลาจะเป็นปัญหาใน
การดาํเนินโครงการ แต่มิใชอุ้ปสรรคหลกั  ศูนย์ ROC จดัประชุมเอกอคัรราชทูตและผูว้า่ราชการ

2551 โดยใชเ้วลาเตรียมงานไม่ถึง 1 เดือน ปัญหาใหญ่ในการดาํเนิน



39

โครงการ คือ 1) ไม่มีเงิน/ยงัไม่ไดง้บประมาณ 2) การเห็นชอบร่วมกนัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลกั

ไดเ้พราะ stakeholders ในร (การประชุมเอกอคัรราชทูตและผูว้า่
ราชการจงัหวดั) หรือไม่เห็นดว้ยกบัโครงการ ตามแผนงาน (

มีการ ในระดบัสูง ทาํใหมี้ความคิดเห็นแตกต่าง
ออกไป)

4.2.4 ความสามารถของหน่วยงาน และบุคลากร ในการบริหารจัดการโครงการ
4.2.4.1 บุคลากร
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย และมหาวทิยาลยัขอนแก่นไดร่้วมกนั

คดัเลือกบุคลากร(ชา้งเผอืก : มีคุณสมบติัโดดเด่น) มาทาํงานช่วยเหลือจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดัดา้น
ต่างประเทศ ROC จาํนวน 6 คน (การศึกษาระดบัปริญญาโท 2 คน
ปริญญาตรี 4 คน) จาํนวน 5 คน และนกัสารสนเทศ 1 คน มี
สถานะเป็นลูกจา้งโครงการ ไม่สังกดัหน่วยงานใด โดย มี

- จดัทาํฐานขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ GMS กบั
matching ระหวา่งประเทศ

- ติดต่อ ประสานงาน ใหค้วามช่วยเหลือดา้นวเิทศสัมพนัธ์จงัหวดั/กลุ่มจงัหวดัในการ
นบา้น

- ประสานงานและดาํเนินโครงการต่าง ๆ ตามแผนงานประจาํปีของศูนย์ ROC
-

4.2.4.2 ความคาดหวงับุคลากรศูนย์ ROC
- มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบติังานดา้นวเิทศสัมพนัธ์ เป็นนกัสารสนเทศ

และเป็นนกัยทุธศาสตร์
- สามารถประสานโครงการ ช่วยสนบัสนุนการทาํงานร่วมกนัระหวา่งจงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดักบัสถานเอกอคัรราชทูต
- จดา้นต่างประเทศของจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั
-

4.2.4.3 ความสามารถของหน่วยงานและบุคลากร
ผลจากการ ในศูนย์ ROC

ปรากฏผลการประเมิน 7
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7 แสดงความสามารถของหน่วยงานและบุคลากรในการบริหารจดัการโครงการของศูนย์ ROC

ประเด็น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย สํานักงาน ก.พ.ร. มหาวทิยาลยัขอนแก่น
1. ความสามารถของ
หน่วยงานในการ
บริหารโครงการ

- ยงัไม่น่าพอใจ
- โครงการนอ้ย ใชค้นมาก
- ใชจ่้ายฟุ่ มเฟือย
- รายงานผลการดาํเนินงาน
ล่าชา้

- ผลงานโครงการอยูใ่น
ระดบัน่าพอใจ
เป็นประโยชน์

- ผลงานใชไ้ด้
โครงการ/
จดัมีเป็นประโยชน์
มีสาระ

- อา้งผลการสาํรวจ
ความคิดเห็นของ ผวจ. 19
19 จงัหวดั
ศูนยเ์ป็นประโยชน์
สนบัสนุนการบริหาร
งานของจงัหวดั/
กลุ่มจงัหวดั

2. ความสามารถของ
บุคลากรในการดาํเนิน
โครงการ

-
หวงั
- ทาํงานในลกัษณะเลขานุการ
ไดดี้กวา่เป็นนกัวเิทศสมัพนัธ์
- มีมุมมองใ

ต่างประเทศไดย้าก

-
ROC อยูใ่นระดบัสูงกวา่
มาตรฐานของบุคลากรใน

-
แต่ยงัขาดประสบการณ์

- ROC
ใชง้านไดดี้ มีความ

ประสบการณ์ ควรให้
เวลาไดเ้รียนรู้และตอ้ง

ไม่ไดแ้สดงความเห็น

4.3 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)
4.3.1 ความสอดคล้องของการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการกบัวตัถุประสงค์ของ

การดาํเนินงานตามแผนงานทุกโครงการของศูนย์ ROC เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ภารกิจ และ
ยทุธศาสตร์ของศูนย ์คือ การมีส่วนร่วมของ stakeholders บูรณาการงาน การสร้างเครือข่าย และ

และคุ
ประสบผลสาํเร็จ ของ ROC 3 8-10
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8 ประเมินโครงการของศูนย์ ROC การอบรมหลกัสูตร “กมัพชูาศึกษา”

แผนงาน : การสร้างพฒันาสมรรถนะบุคลากรของจงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและศูนย์ ROC
โครงการ : / กลุ่มจงัหวดั

“กมัพชูาศึกษา”
กจิกรรม : ภาคบรรยาย

ภาคศึกษาดูงาน - เสน้ทางหมายเลข 48 จากตราด-เกาะกง-สีหนุวิลส์ ในกมัพชูา (รัฐบาลไทยลงทุนสร้าง)

ช่วงเวลา 4-7 มีนาคม 2551

(ตามวตัถุประสงค์ของภารกจิและแผนงาน)
1. การมส่ีวนร่วม
(ร่วมเป็นเจ้าภาพจดั)

2. บูรณาการ
(จงัหวดั กบั สอท./สกญ.)

3. สร้างเครือข่าย
(ผู้เข้าร่วมอบรม)

4. องค์ความรู้
จงัหวดักบัต่างประเทศ

- ศูนย์ ROC
- สถาบนัเทวะวงศฯ์
- สถาบนัยทุธศาสตร์ มข.
- สาํนกังานจงัห
- หอการคา้จงัหวดัตราด

ร่วมบรรยายให้ความรู้
ฝ่าย กต.
- ผูแ้ทนกรมเศรษฐกิจ
- ผูแ้ทนกรมองคก์ารระหวา่งประเทศ
ฝ่ายมหาดไทย
- ผวจ.ตราด
- หวัหนา้สาํนกังานจงัหวดัตราด
ภาคเอกชน
- ประธานหอการคา้ตราด

-
- มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี
- (ออท. ณ กรุงพนมเปญสมคัรเขา้
ร่วมโครงการ และร่วมบรรยาย แต่
ติดรับคณะนายกรัฐมนตรีเยอืน
กมัพชูา จึงระงบัไป)

ผูเ้ขา้ร่วมอบรมส่วนใหญ่
เป็นผูบ้ริหารระดบักลาง/
ระดบัสูงเกินเป้าหมาย
ไดแ้ก่
- ผอ.สาํนกั/ผอ.กอง/
หวัหนา้หน่วยงาน
ส่วนกลางของมหาดไทย
- นกัปกครองนายอาํเภอ/
ปลดัอาํเภอชายแดนติด
กมัพชูา
- ธปท.6 คน ช่วย
ผูว้า่การ ธปท.จาก
ส่วนกลาง
- นกัวชิาการจากสถาบนั
ต่าง ๆ ในภาคตะวนัออก
และตะวนัออกเฉียงเหนือ-
- หอการคา้ต่างๆ

-ศกัยภาพระเบียงเศรษฐกิจ
แนวใตท้างบกและเสน้ทางเดิน

ภาคตะวนัออกของไทยกบั
กมัพชูา และเวยีดนาม
- ศกัยภาพและการเตรียมพร้อม

( จ.ตราด)
การแข่งขนัจากต่างประเทศ
- ความรู้ ความเขา้ใจศกัยภาพ
ของกมัพชูาในมิติต่าง ๆ
การเมือง  เศรษฐกิจ สงัคม
และวฒันธรรม
- การนาํคณะเขา้พบ ผวจ.
จงัหวดัเกาะกงและสีหนุวลิส์
เป็นการสร้างความสมัพนัธ์
และความเขา้ใจอนัดีในระดบั
จงัหวดักบัจงัหวดัระหวา่ง

: ผูเ้ขา้ร่วมอบรม 70 53 คน เป็นระดบักลาง ถึงระดบับริหาร
: ระดบัมาก- 85.71 รายละเอียดการประเมินผลตามปรากฏในภาคผนวก ข(1)
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ประการแรก เอกอคัรราชทูต ณ กรุงพนมเปญไดแ้สดงความสนใจสมคัรเขา้ร่วมการอบรมและรับ
เชิญเป็นผูบ้รรยายดว้ย
กนั จึงไดย้กเลิกการเขา้ร่วม วงการต่างประเทศร่วมบรรยายแทน

จงัหวดัตราดและการดูงานเส้นทางหมายเลข 48 ห่างไกลจากภูมิภาคออกไป
/คิดนอกกรอบ  และดูตวัอยา่งการบริหารจดัการจงัหวดัชายแดนเล็ก ๆ

อยา่งตราด แต่มีมูลค่าการคา้ชายแดนปีละกวา่ 15,000 ลา้นบาท

ชการจงัหวดัเกาะกง ผูว้า่ราชการ
จงัหวดัสีหนุวลิส์ และ ฐานทพัเรือกมัพชูา
ของกมัพชูาดว้ย
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9 ประเมินโครงการของศูนย์ ROC การอบรมหลกัสูตร “ลาวศึกษา”

แผนงาน : การสร้างพฒันาสมรรถนะบุคลากรของจงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและศูนย์ ROC
โครงการ : / กลุ่มจงัหวดั

“ลาวศึกษา”
กจิกรรม : ภาคบรรยาย ลยัขอนแก่น

ภาคศึกษาดูงาน - ไทย- 3
- เสน้ทางหมายเลข 12 นครพนม-ท่าแขก-ด่งเห่ย จ.กวางบิงห์(ไทย-สปป.ลาว-เวียดนาม)

ช่วงเวลา 14-16 พฤษภาคม 2551

(ตามวตัถุประสงค์ของภารกิจและแผนงาน)

1. การมส่ีวนร่วม
(ร่วมเป็นเจ้าภาพจัด)

2. บูรณาการ
(จงัหวัดกบั สอท./สกญ.)

3. สร้างเครือข่าย
(ผู้เข้าร่วมอบรม)

4.
จงัหวดักบัต่างประเทศ

- ศูนย์ ROC
- สถาบนัเทวะวงศฯ์
- สถาบนัยทุธศาสตร์ มข.
- สภาอุตสาหกรรม
จ.นครพนม

ร่วมบรรยายให้ความรู้
ฝ่าย กต.
- ออท. เวยีงจนัทน์
- กงสุลใหญ่ ณ  เมือง
สะหวนันะเขต
-รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจ
ฝ่ายมหาดไทย
- รอง ผวจ.นครพนม
- รอง ผวจ.ขอนแก่น
ฝ่าย มข.
-คณาจารยจ์ากสถาบนั
ยทุธศาสตร์ มข.
ภาคเอกชน

- รอง ผวจ.อุบลราชธานี
- รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจ กต.
- บุคลากรจากส่วนกลาง

สาํนกังานจงัหวดั
นายอาํเภอ/ปลดัอาํเภอ
-
- ธนาคารแห่งประเทศไทย
สศช. สขช. ททท.
- ภาคเอกชน
- นกัวชิาการจากสถาบนัการศึกษา
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

-

- ศกัยภาพและการเตรียมพร้อม
( จ.นครพนม)

จากต่างประเทศและ
ผลจากการสร้างสะพานขา้ม

3
- ความรู้ ความเขา้ใจ

.ลาวใน
มิติต่าง ๆ การเมือง  เศรษฐกิจ สงัคม
วฒันธรรม

: ผูเ้ขา้ร่วมอบรม 77 คน  จากเป้าหมาย 70 คน เป็นระดบักลาง ถึง ระดบับริหาร
ตวั : ระดบัมาก- 90 รายละเอียดการประเมินผลตามปรากฏในภาคผนวก ข(2)

ใชก้ลยทุธ 4 เอกอคัรราชทูตและกงสุลใหญ่ไทย ใน สปป.ลาว ได้
ร่วมบรรยาย เช่นเดียวกบัจงัหวดัขอนแก่นและจงัหวดันครพนมไดมี้ส่วนรวมในการบรรยายสรุป
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ต่างประเทศ ผูอ้าํนวยการธนาคารแห่งประเทศไทยประจาํภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นตน้ (อา้งถึง
แลว้ ในหนา้ 35)

10 ประเมินโครงการของศูนย์ ROC การอบรมหลกัสูตร “ศกัยภาพดา้นเศรษฐกิจประเทศ
ลาว เวยีดนาม และจีนตอนใต”้

แผนงาน : การสร้างพฒันาสมรรถนะบุคลากรของจงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและศูนย์ ROC
โครงการ : โครงการการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน “ศกัยภาพดา้นเศรษฐกิจประเทศลาว  เวียดนาม และจีนตอนใต้”
กจิกรรม : ภาคบรรยาย (Mekong Institute – MI)

จงัหวดัขอนแก่น
ภาคศึกษาดูงาน - เวียงจนัทน ์สปป.ลาว

- เสน้ทางระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (R5) ไฮฟอง- ฮานอย-ลาวไก(เวียดนาม)-เหอโค่ว-
คุนหมิง (จีน)

ช่วงเวลา 12-19 กรกฎาคม 2551

(ตามวตัถุประสงค์ของภารกจิและแผนงาน)
1. การมส่ีวนร่วม
(ร่วมเป็นเจ้าภาพจดั)

2. บูรณาการ
(จงัหวดั กบั สอท./สกญ.)

3. สร้างเครือข่าย
(ผู้เข้าร่วมอบรม)

4. องค์ความรู้
จงัหวดักบัต่างประเทศ

- ศูนย์ ROC
- สถาบนัเทวะวงศฯ์
- สถาบนัยทุธศาสตร์ มข.
- MI

ร่วมบรรยายให้ความรู้
ฝ่าย กต.
- สถาบนัเทวะวงศว์โรปการ
- ผูป้ระสานภารกิจ กต.ในศูนย์ ROC
สถานทูต/สถานกงสุล
- กงสุลใหญ่ไทย ณ เมืองคุนหมิง
- ผูแ้ทนสถานทูตจีนประจาํ
ประเทศไทย
ผ.อ. สถาบนั MI
ภาคเอกชนไทย

- ผวจ. และ รอง ผวจ.
4 ท่าน
- ผอ.สาํนกั/ผอ.กอง/
หวัหนา้หน่วยงาน
ส่วนกลางของมหาดไทย
และ สาํนกังาน ก.พ.ร.
- ผูช่้วยผูว้า่การ ธปท. จาก
ส่วนกลาง และ ผอ.ธปท.
ประจาํภาค
- ผูแ้ทน กต. 6 คน
- นกัวชิาการจากสถาบนั
ต่าง ๆ ในภาคตะวนัออก
และตะวนัออกเฉียงเหนือ-
- หอการคา้ต่างๆ

- ศกัยภาพทางเศรษฐกิจของจีน
ลาวและเวยีดนาม
- ระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ R5
R5
เสน้ทางระหวา่งประเทศใน
GMS
ASEAN กบัจีนในอนาคต
- โอกาสของภาคธุรกิจไทยใน

3

: ผูเ้ขา้ร่วมอบรม 42
: ระดบัมาก- 90.91 รายละเอียดการประเมินผลตามปรากฏในภาคผนวก ข(3)
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จุดเด่นของโครงการ - ใชก้ลยทุธ 4 เป็นหุ้นส่วนในการฝึกอบรมร่วมกบัสถาบนั
(MI) Capacity Building ใหบุ้คลากรประเทศ

GMS เ ให้ ROC และมีผูเ้ขา้ร่วม
stakehoders ครบทุกหน่วยงาน เป็นระดบัผูว้า่ราชการ/รองผูว้า่

ราชการ 4 ท่าน จากตาราง 8-10 ได้
วตัถุประสงค์ มี    กลยทุธ มีผลผลิต(output) และผลลพัท(์outcome)
โดยสามารถวดัผลความพอใจของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในระดบัมาก (ร้อยละ 85 -90)
4.3.2 ประเด็นปัญหาและข้อจํากดัต่าง ๆ

4.3.2.1 ดา้นงบประมาณ (ขาดความคล่องตวัในดา้นการบริหารจดัการ)
1) การอนุมติังบประมาณ FMIP ของสาํนกังบประมาณใชเ้วลานาน 4-6 เดือน ทาํใหก้ารดาํเนินงาน

ตามโครงการต่าง ๆ ของ ROC ล่าชา้ และมีกิจกรรมแ ปีงบประมาณ

2) งบประมาณล่าชา้ทาํให ้ศูนย์ ROC
(หากมีงบประมาณเหลือ) และยมืเงินทดรองจ่ายจากมหาวทิยาลยัขอนแก่น

3) การเบิกจ่ายเงินตามระเบียบการจ่ายเงินงบประมาณแทนกนัของมหาวทิยาลยัขอนแก่นมี
ROC

1 คน ดาํเนินการดา้นการเงินโดยเฉพาะ
4.3.2.2 ดา้นบุคลากร
1) 6 5 คน นกัสารสนเทศ 1 คน มี

ความสามารถดา้น IT สูง และสามารถติดต่อประสานงานภายในประเทศไดดี้ แต่ยงัขาดความเป็น
มืออาชีพ ยงัตอ้งการทกัษะในงานดา้นวชิาการและภาษา การประสานงานกบั
ต่างประเทศ

2) บุคลากร ROC ส่วนใหญ่ ดี หลายคนมีศกัยภาพทางดา้นวชิาการ การจดั
ระบบงานตนเองและองคค์วามรู้ แต่
กาํหนด ะมาควบคุม ติดตามงาน และ
ตรวจสอบคุณภาพงานเป็นระยะๆ   ยงัขาดความสามารถในการดาํเนินงานดว้ยตนเองโดยอิสระ

3) การทาํงานเป็นลกัษณะสูกจา้งโครงการ ต่อสัญญาทุก 6 เดือน ทาํให้ขาด
นอน

งบประมาณ และความคงอยูข่องศูนย์ ROC ROC
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4.3.2.3 ดา้นบูรณาการ
1) บทบาทและทิศทางการดาํเนินงานของศูนย์ ROC ยงัไม่สามารถรองรับกบัความ

ตอ้งการของ stakehoders แต่ละหน่วยงานไดอ้ยา่งเพียงพอ
2) ปัญหาความชดัเจนในนโยบายของ stakeholders หลกั โดยเฉพาะกระทรวง   การ

ต่างประเทศและกระทรวงมหาดไทย ทาํใหก้ารมีส่วนร่วมไม่สมดุล งบประมาณไม่แน่นอน ขาด
บุคลากรของ stakeholders มาร่วมทาํงานในคณะทาํงานของศูนย์ ROC วใ้น
โครงสร้างของศูนย์

3) มีการประชุมบูรณาการความร่วมมือระหวา่งเอกอคัรราชทูตและผูว้า่ราชการจงัหวดั
ROC

ไม่ค่อยมีเวลา   ยากลาํบากในการกาํหนดการประชุม แมน้ดัหมายตกลงกนัแลว้ก็ยงัมี
กาํหนดบ่อย โดยเฉพาะเอกอคัรราชทูตมีความไม่สะดวกในการเดินทางเขา้มาประชุมตามจงัหวดั

1-2 2

ศูนย์ ROC
ROC

4) ศูนย์ ROC ขาดเอกลกัษณ์ของตนเอง การทาํ brand making ยงันอ้ยเกินไปการใช้
ขอนแก่น ใชท้ะเบียนเลขสารบญั บนหวัเอกสารเขา้-ออกของ

สถาบนัยทุธศาสตร์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มหาวทิยาลยัขอนแก่น เอกสารของ ROC ลงนามโดย
ผูอ้าํนวยการสถาบนัยทุธศาสตร์ การจ่ายเงินค่าตอบแทน การ
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ทาํให้ภาพลกัษณ์ของศูนย์ ROC ROC ถูก
ดูดกลืนโดยสถาบนัยทุธศาสตร์ฯ มหาวทิยาลยัขอนแก่น

ROC เอง  ยงัมีความเขา้ใจวา่ศูนย์ ROC เป็นของ
มหาวทิยาลยัขอนแก่น

4.4 การประเมินผลผลติ ผลลพัท์ และผลกระทบ (Product Evaluation)
4.4.1 ประเมินผลผลติ ผลลพัท์ ของโครงการ (โดยรวม)

11 ประเมินผลผลิตและผลลพัทก์ารดาํเนินตามแผนงานต่าง ๆ ของศูนย์ ROC
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แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ความสําเร็จ
ในเชิง
ปริมาณ

คุณภาพ
(ประโยชน์ /
ความพอใจผู้ร่วม
โครงการ)

บูรณาการ
(ความร่วมมอื
ออท.-ผวจ.)

ผลผลติจาก
โครงการ

แกนหลกั 1 : ด้านพฒันาสมรรถนะบุคลากร
จงัหวดั/กลุ่มจงัหวดัด้านวเิทศสัมพนัธ์/ความ
เข้าใจประ
แผนงาน 1 บริหารสาํนกังานและจดัจา้ง
จนท ROC  6 คน

มีบุคลากร
อุปกรณ์
ในการ
ปฏิบติังาน
โครงการ

จนท.สามารถ

ความร่วมมือ
จงัหวดั/กลุ่ม
จงัหวดักบั สอท./
สกญ.และดาํเนิน
โครงการต่างๆ ได้

จนท.สามารถ

ความร่วมมือ
ออท.-ผวจ.ได้

รายงาน/เอกสาร
ของโครงการต่าง ๆ
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แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม

ความสําเร็จ
ในเชิงปริมาณ

คุณภาพ
(ประโยชน์ /
ความพอใจผู้ร่วม
โครงการ)

บูรณาการ
(ความร่วมมอื
ออท.-ผวจ.)

ผลผลติจาก
โครงการ

2 การฝึกอบรม Orientation
( ) ปรับ

จงัหวดัชายแดน
2.1 ประเทศกมัพชูา 1 โครงการ

2.2 สปป.ลาว 1 โครงการ

2.3 ศึกษาดูงาน “ศกัยภาพดา้นเศรษฐกิจ
ประเทศลาว  เวยีดนาม และจีนตอนใต้

แกนหลกั 2 : การพฒันาฐานข้อมูล

ข้อมูลจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดักบัต่างประเทศ
- การพฒันาฐานขอ้มูล
สารสนเทศ องคค์วามรู้

จดัทาํ
 country profile
 cluster profile ของกลุ่มจงัหวดัใน

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 5 กลุ่ม

- งานวจิยั EWEC/NSEC/SEC

ผูร่้วม
โครงการ

70 คน

77 คน

42 คน

ฐานขอ้มูล

บา้นและกลุ่ม
จงัหวดั

วจิยัหลกั
1 ฉบบั
วจิยัยอ่ย

6 ฉบบั

ประเมินความ
พอใจระดบัมาก/

85.71  %

90.00 %

90.91%

องคค์วามรู้/
คน้ควา้/อา้งอิง

องคค์วามรู้และได้
เครือข่ายทาง
วชิาการ

ผวจ.ไทย-ผวจ.
กมัพชูา

ออท./กสญไทย
ผวจ./รอง ผวจ.
ร่วมโครงการ
อบรมร่วม
กต.-มท

ภายในกบัภายนอก

ตอบโจทย ์ออท.
และ ผวจ.
จาการประชุม

3

เอกสารรายงาน/
Newsletter/
เครือข่าย

เอกสารรายงาน/
Newsletter/
เครือข่าย
เครือข่ายการทาํงาน

ฐานขอ้มูลใน
เวบ็ไซต์

อกสารงานวจิยั
7 ฉบบั
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แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม
ความสําเร็จ
ในเชิง
ปริมาณ

คุณภาพ
(ประโยชน์ /
ความพอใจผู้ร่วม
โครงการ)

บูรณาการ
(ความร่วมมอื
ออท.-ผวจ.)

ผลผลติจาก
โครงการ

- Website http://www.neroc.kku.ac.th

- Newsletter ราย 3 เดือน

แกนหลกั 3 : บูรณาการกระชับ
ความสัมพนัธ์และร่วมมอืระหว่าง ออท.-
ผวจ.
- การประชุมร่วม ออท.- ผวจ.
1 (30-31 พ.ค.2551)

- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 2

- กิจกรรมร่วมกบัเครือข่าย 27
ไดแ้ก่ประชุม/สมัมนา/

ผูเ้ขา้ชมเวบ็
34,840 คน

10 ฉบบั

1,000 เล่ม

ผุร่้วมประชุม
291 คน

50 คน

50 -
200 คน

ประชาสมัพนัธ์
และองคค์วามรู้

ประชาสมัพนัธ์
ขอ้มูลข่าวสาร

- แนวนโยบาย
ทิศทางความ
ร่วมมือ

นโยบาย/แนวทาง
ปฏิบติั ROC

ขอ้มูล /ข่าวสาร
เครือข่ายการ
ทาํงาน

บทสมัภาษณ์
ออท/กสญ.
และผวจ./รอง
ผวจ. คู่กนัไป

- ผูบ้ริหาร
สูงสุดของ
stakeholders
- ออท./กสญ
15 คน
พบ/หารือ
ผวจ./รองผวจ.
53 คน

กต. มท. มข.
กพร.และ ผวจ./
รองผวจ. 19
จงัหวดั

ฐานขอ้มูล/
ข่าวสาร/
ประชาสมัพนัธ์

ฐานขอ้มูล/
ข่าวสาร/
ประชาสมัพนัธ์

-หนงัสือรายงาน
การประชุม ออท.-
ผวจ.
- แนวนโยบายทีเป็น
ผลจาการประชุม

-รายงานการประชุม
อา้งอิงและนาํผลไป
ปฏิบติั

- ขอ้มูล/รายงาน
ROC

website กวา่ 50
รายงาน
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4.4.2 ย์ ROC และกลุ่มเป้าหมายได้รับ

12 ROC และกลุ่มเป้าหมายไดรั้บ

ผลประโยชน์
หน่วยงาน
มีส่วนได้

ส่วนเสีย
และกลุ่ม
เป้าหมาย
ได้รับจาก
ศูนย์ ROC

กระทรวงการต่างประเทศ
- การทูตในเชิงป้องกนั(Preventive Diplomacy) และการทูตสาธารณะ
( Public Diplomacy)
- การช่วยสนบัสนุนใหทุ้กภาคส่วนของสงัคมมีส่วนร่วมในภารกิจดา้นการต่างประเทศ
- กต. ไดเ้ครือข่ายภาครัฐ เอกชน นกัวชิาการ

กระทรวงมหาดไทย
- ไดก้ารพฒันาสมรรถนะ (capacity building)
- ฐานขอ้มูล /

สํานักงาน ก.พ.ร.
- ความสมัฤทธิผลการบริหารราชการแบบบูรณาการ ตามแนวทางการปฏิรูปราชการของรัฐบาล
-

มหาวทิยาลยัขอนแก่น
-
- องคค์วามรู้ใหม่ ๆ ผลงานทางวชิาการ จากการทาํวจิยั และผลงานการศึกษาและวชิาการจากศูนย์ ROC
- เครือข่ายทางวชิาการ และงานวจิยั

บุคลากร ROC
- ดา้นต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศ

ในลกัษณะรู้เขา รู้เรา”
- สร้างความ ในการแข่งขนักบัต่างประเทศ การใชป้ระโยชน์จากระเบียงเศรษฐกิจ

11 และ 12 เป็นการประเมินจากมุมมองของผูป้ฏิบติัและ
ผูใ้ชบ้ริการเขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรมศูนย์ ROC
ร่วมกิจกรรมของ  ศูนย์ ROC

stakeholders ดว้ย



51

4.4.3
(stakeholders) ของศูนย์ ROC

13 สรุป ROC

ประเดน็ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย สํานักงาน ก.พ.ร. ม.ขอนแก่น

1.ความสําคญัในบูรณาการความ
ร่วมมอืระหว่าง ออท.-ผวจ.

สาํคญั สาํคญั สาํคญั สาํคญั

2. รูปแบบการบูรณาการความร่วมมอื
ระหว่าง ออท. – ผวจ.ในปัจจุบัน
เหมาะสมหรือไม่

เหมาะสมแลว้ เหมาะสมแลว้ เหมาะสมแลว้ เหมาะสมแลว้

3. รูปแบบการดาํเนนิงานของศูนย์
ROC ในปัจจุบันเหมาะสมหรือไม่

เหมาะสมแลว้
แต่ ศูนย์ ROC ควรอยูใ่น
ความดูแลของก.มหาดไทย

ประโยชนจ์ากศูนยไ์ด้
มากกวา่

เหมาะสมแลว้ เหมาะสมแลว้ ควรพิจารณา
รูปแบบใหม่
ตามขอ้เสนอ
ทางเลือก 5
แนวทางของ
ม.ขอนแก่น

4. การดาํเนินงานของศูนย์ ROC
ตามแผนงาน/
เหมาะสมหรือไม่

4.1 ก
บุคลากรในด้านต่างประเทศ

4.2 การประชุม ออท.-ผวจ.

4.3 ROC website

-
ทุกปีผูร่้วมอบรมเป็น
คนเก่า ๆ เดิม ๆ โครงการ

ประโยชน์ คือ

สมัพนัธ์ชายแดน

- เป็นประโยชน์ ควรจดั
ทุกปี

-ระยะหลงั แต่ไม่ค่อยมี
อะไรใหม่ เป็นข่าว
คดัลอกส่วนใหญ่

- เหมาะสมแลว้

-เป็นประโยชน์
ควรจดัทุกปี

- เป็นประโยชน์แต่ตอ้ง
update
เวบ็ล่มบ่อย

- เหมาะสมแลว้

-เป็นประโยชน์

-ไม่ค่อยไดเ้ปิดดู

- เหมาะสมแลว้

-
มท.- กต.

- กาํลงัปรับปรุงเวบ็

เดิมรกเกินไป
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4.4 ROC Newsletter

5. ความสามารถในการบริหาร
และประสานโครงการของศูนย์ ROC

6. บทบาทสํานักงานหนังสือเดนิทาง
ม

ร่วมมอืระหว่าง ออท.-ผวจ.

-บทความใชไ้ด้
แต่ตอ้งควบคุมคุณภาพ
และ

-
คาดหวงั โดยเฉพาะการติดต่อ
ประสานงานดา้นต่าง
ประเทศ

- ประสานงานระหวา่ง
จงัหวดั- กต.และ
จงัหวดั-สอท./สกญ.
- ประสานงานดา้น

ของ กต.กบัจงัหวดั
- ทาํ public diplomacy

.
-สร้างองคค์วามรู้ดา้น
ต่างประเทศใหจ้งัหวดั

-เป็นประโยชน์
แต่ไม่ค่อยถึงมือผูรั้บ
ตอ้งปรับปรุงการส่ง

-คุณภาพงานสูงกวา่
บุคลากรในระดบั

ตอ้งการประสบการณ์

-ช่วยสนบัสนุนจงัหวดั
ดา้นต่างประเทศและ
พิธีการทูต

- เหมาะสมแลว้

- ใชไ้ด้

ไม่มีความเห็น

-เหมาะสมแลว้

-ควรดาํเนินงาน
ดว้ยตนเอง
อยา่งเป็น
อิสระ

ไม่มีความเห็น

4.5 ทบทวนการปฎบิัติงานของสํานักงานหนังสือเดินทางขอนแก่น
หน่ว

การต่างประเทศร่วมบูรณาการในศูนย์ ROC
ดาํเนินภารกิจดา้นกงสุล และพฒันางานใหมี้คุณภาพมาก

เอกอคัรราชทูตและผูว้า่ราชการจงัหวดัในกรอบ ROC ภาพรวมพนัธกิจของสาํนกังานหนงัสือ
6
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6

วสัิยทศัน์วสัิยทศัน์ “
อประชาชน”

พนัธกจิพนัธกจิ ดาํเนินการสนองวสิัยทศัน์ขา้งตน้ตามนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศ

: ใหบ้ริการกงสุล ดา้นหนงัสือเดินทาง สนบัสนุนการ ออท.-ผวจ.

และทิศทางการการพฒันาประเทศ

เป้าหมายเป้าหมาย 1) ใหป้ระชาชนในกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือไดรั้บความสะดวก
และรวดเร็วในบริการดา้นกงสุล

2) กลุ่มจงัหวดัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือใหส้อดคลอ้ง งไทย

“ พอใจแก่ประชาชนตามตาม
”

สาขาทุกแห่งใช่เป็นแนวกาํหนดพนัธกิจและเป้าหมายในการทาํงาน   อยา่งไรก็ตาม คาํวา่ “นโยบาย
” ของกระทรวงการต่างประเทศในปัจจุบนัมิไดมี้ขอบเขตเพียงงานบริการ

กงสุลเพียงดา้นเดียว แต่รวมไปถึงการสนบัสนุนใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในภารกิจดา้นต่างประเทศ
ดว้ย
สอดคลอ้งกบัการพฒันาระบบราชการในเชิงบูรณาการตามแนวทางในการพฒันาระบบราชการไทย

.ศ. 2546
เป็นตวัแทน

ของกระทรวงการต่างประเทศในต่างจงัหวดัจึงควรมีแนวทางดาํเนินการ

11 22

สนองนโยบายการทูตสนองนโยบายการทูต ประสานภารกจิบูรณาการความร่วมมอืประสานภารกจิบูรณาการความร่วมมอื
ระระหว่าง ออทหว่าง ออท..--ผวจผวจ.. ในกรอบในกรอบ RROOCC

ขอนแก่น
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ข้อเสนอแนะภารกจิสํานักงานหนังสือเดินทางในต่างจังหวดั
1) ใหบ้ริการดา้นกงสุลอยา่งครบวงจรในลกัษณะ one-stop service

เดินทาง(e-passport) ดา้นนิติกรณ์ การคุม้ครองคนไทยในลกัษณะการป้องปรามการลกัลอบคา้

2) /กลุ่มจงัหวดัในดา้นต่างประเทศและพิธีการทูต โดยมุ่งเนน้การ
สร้าง

3) สร้างองคค์วามรู้ดา้ โดยใชก้ารทูตสาธารณะ(public diplomacy)

สร้างความเตรียมพร้อมและความตระหนกัในความร่วมมือและแข่งขนักบัต่างประเทศในยคุ
โลกาภิวฒัน์

4) สร้างเครือข่ายในการทาํงานและการสนบัสนุนการดาํเนินนโยบายต่างประเทศ โดย
ใชห้ลกั PPPP (Public-Private-People-Partnership) สนบัสนุนการระดมสรรพกาํลงัทุกภาคส่วนใน

4.6 สรุป
ผลการศึกษาสรุปไดว้า่มีความร่วมมือระหวา่งเอกอคัรราชทูตและผูว้า่ราชการจงัหวดัอยู่

แลว้ แต่มิไดมี้กรอบความร่วมมืออยา่งเป็นรูปธรรมหรือเป็นสถาบนั ความร่วมมือในกรอบศูนย์
ปฏิบติัการร่วมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ หรือศูนย์ ROC
สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
งา
ต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย สาํนกังาน ก.พ.ร. โดยมหาวทิยาลยัขอนแก่น ใหค้วามสนบัสนุน
ทางดา้น ROC
ตะวนัออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลยั

ROC

ไปสนบัสนุนงานวเิทศสัมพนัธ์ บริหารและประสานโครงการต่าง ๆ ภายใตก้ารสนบัสนุนดา้น
งบประมาณจากกระทรวงการต่างประเทศ ในช่วงดาํเนินงานกวา่ 2
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ROC การบริหารจดัการภายในองคก์ร และการบริหารโครงการให้
ROC แต่กิจกรรมของศูนย์

ROC
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5
สรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการศึกษา
ประเมินผลการดาํเนินงานของศูนยป์ฏิบติัการร่วมกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือ หรือ ศูนย์ ROC โดยใชรู้ปแบบการประเมินเชิงระบบ (CIPP Model) แลว้ สรุปไดว้า่
5.1.1 ดา้นสภาพแวดลอ้ม วตัถุประสงค ์ยทุธศาสตร์ พนัธกิจ และโครงการต่าง ๆ ของ

ศูนย์ ROC (stakeholders) เห็นพอ้งกนัวา่ มีความสอดคลอ้งกบั

จงัหวดั  แต่กระทรวงการต่างประเทศมีความเห็นวา่ มีโครงการของศูนย์ ROC บูรณา
การกบัเอกอคัรราชทูตนอ้ยไป ส่วนใหญ่เนน้ดา้นการฝึกอบรม ปรับสมรรถนะของบุคลากรใน

ศูนย์ ROC
5.1.2 องตน้ โครงการต่าง ๆ มีประโยชน์ต่

เขา้ใจ น จาการประเมินโดยการ
สาํรวจความเห็นของผูว้า่ราชการจงัหวดั 19 จงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ทุกจงัหวดัเห็นพอ้ง
กนัวา่ศูนย์ ROC ยงัจาํเป็นและมีประโยชน์ สามารถสนบัสนุนการบริหารจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัได้
ดี ในระยะแรกศูนย์ ROC มีงบประมาณและวสัดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการดาํเนินโครงการ แต่มี
ปัญหาความล่าชา้ในการจดัสรรงบประมาณ และระเบียบการเบิกจ่ายแทนกนั
ความชดัเจนในนโยบายดา้นงบประมาณ

ไดส่้วนเสียใน ROC

5.1.3 ดา้นกระบวนการ กระบวนการบริหารโครงการของศูนย์ ROC มีการกาํหนด
แผนงานกิจกรรมไวอ้ยา่งชดัเจน ROC ได้
ใหแ้นวทางไว้ มีการกาํหนดกลยทุธ 4 อมโยงในการดาํเนินแผนงานและโครงการต่าง ๆ ของศูนย์
ROC มีการ

ล่าชา้ในการเบิกจ่ายงบประมาณ ทาํใหกิ้จกรรมกระจุ
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มีการกาํหนด
ROC ของหน่วยงาน น stakeholders ต่างกนั ทาํใหผ้ลงาน

ไม่สมความคาดหวงั แมผ้ลผลิต และผลลพัทจ์ะไดรั้บการประเมินน่าพอใจจากผูร่้วมโครงการ
5.1.4 ดา้นผลผลิต ศูนย์ ROC หลายลกัษณะ ไดแ้ก่ เวบ็ไซต์

http://www.neroc.kku.ac.th บา้น ในลกัษณะ country profile
ขอ้มูลยทุธศาสตร์จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั และ มี ผล
การต่างประเทศจดัจา้งสถาบนัยทุธศาสตร์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มหาวทิยาลยัขอนแก่น

ละเอกสารรายงานผลการ
ดาํเนินโครงการต่าง ๆ ของศูนย์ ROC ROC Newsletter เผยแพร่

จกรรมของศูนย์
ROC ของศูนย์ ROC เป็นกิจกรรมร่วมกบัเครือข่าย เช่น การประชุม สัมมนา
เป็นตน้

5.2 ข้อเสนอแนะ
5.2.1 ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย

5.2.1 จากการสาํรวจความเห็นของผูว้า่ราชการจงัหวดัในภาคตะวนัออกฉีย
19 จงัหวดัโดยกระทรวงมหาดไทย และจากการสัมภาษณ์เอกอคัรราชทูต กงสุลใหญ่ในประเทศ

ความร่วมมือระหวา่งเอกอคัรราชทูตและผูว้า่
ไม่วา่จะมีหรือไม่มีศูนย์ ROC หรือไม่ การบูรณาการความร่วมมือ

5.2.2 ปัญหาในการดาํเนินงานของศูนย์ ROC คือ ความชดัเจนในนโยบายของ
stakeholders ตอ้งมีความชดัเจนในนโยบาย นย์ ROC ดา้น

งบประมาณ  การให้(contribution) และการมีส่วนร่วม (participation) และร่วมกนัผลกัดนัให้บูรณา
การความร่วมมือดงักล่าวมีผลในทางปฏิบติั

5.2.3
ROC มีส่วนไดส่้วนเสียตอ้งเห็นประโยชน์ร่วมกนั contribution
และ participation

5.2.4 การบูรณาการความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานต่าง ๆ จะประสบความสาํเร็จ หาก
3 ประการ คือ การมีส่วนร่วม
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(participation) การนาํองคก์ร (leadership) และการสร้างวฒันธรรมองคก์รร่วมกนั (organization’s
culture) ในบูรณาการต่าง ๆ stakeholders

แตกต่างกนัจะ

เดียวกนั

ระบบราชการแบบบูรณาการดว้ยเช่นกนั
5.2.2 ข้อเสนอแนะในเชิงบริหารจัดการ

5.2.2.1 การพฒันบุคลากร

ารต่างประเทศยงัคงมีบทบาทสาํคญั

เช่น การอบรมวิเทศสัมพนัธ์โดยสถาบนัเทวะวงศว์โรปการ  การจดับวัแกว้สัญจรตามจงัหวดัต่าง ๆ
ต่างประเทศในประเด็นต่ ASEAN

One กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  เช่น GMS/ACMECS, BIMST-EC, IMT-GT เป็นตน้
5.2.2.2 ดา้นการเงิน งบประมาณ ของศูนย์ ROC ตอ้งมีความชดัเจนชดัเจนใน

คล่องตวั สมเหตุผล
5.2.2.3 ROC

ROC
เช่นกั ศูนย์ ROC แน่นอน

achievement
royalty ทาํ

5.2.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาต่อไป
5.2.3.1 มีกลไกความร่วมมือระหวา่งผูว้า่ราชการจงัหวดัและเอกอคัราชทูตในกรอบ

ต่าง ๆ อยูแ่ลว้ เช่น การประชุมเอกอคัรราชทูตและผูว้า่ราชการ
ACMECS 7-8 สิงหาคม 2550 การประชุมระหวา่ง

เจา้แขวงและผูว้า่ราชการ จึงควรพฒันาบูรณการความ



59

ร่วม

5.2.3.2 ควรพิจารณาศึกษารูปแบบบูรณาการความร่วมมือระหวา่งเอกอคัรราชทูต
และผูว้า่ราชการจงัหวดัในกรอบ โดยเฉพาะการปรับรูปแบบบูรณ อยูใ่น
ปัจจุบนัใหเ้ป็นระบบ

5.2.3.3
ศูนย์ ROC พิจารณาให้
ศูนย์ ROC เป็นหน่วยงานยอ่ยใน Office of Strategic Management : OSM ของจงัหวดั ตามมขอ้

กลุ่มจงัหวดักบัต่างประเทศ โดยกระทรวงการต่างประเทศยงัคงใหค้วามสนบัสนุน และการ
มอบหมายใหผู้แ้ทนกระทรวงการต่งประเทศในต่างจงัหวดั คือบุคลากรสาํนกังานหนงัสือเดิน
ทางเขา้ไปช่วยสนบัสนุนยทุธศาสตร์ดา้นต่างประเทศของจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดัผา่นทาง OSM
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ภาคผนวก ก
บทสัมภาษณ์ผู้มีส่วนร่วมได้ส่วนเสียใน

บูรณาการความร่วมมือระหว่างเอกอคัรราชทูตและผู้ว่าราชการจังหวดั

ก. แนวคําสัมภาษณ์

1.
1.1 ปัจจุบนัมีความร่วมมือระหวา่งระหวา่งเอกอคัรราชทูต/กงสุลใหญ่ และผูว้า่ราชการจงัหวดั

ในกรอบใดบา้ง
1.2 ท่านเห็นความสาํคญั บทบาทของจงัหวดัในการส่งเสริมความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศ

1.3 ท่านเห็นวา่บูรณาการความร่วมมือระหวา่งผูว้า่ราชการจงัหวดักบัเอกอคัรราชทูตในกรอบศูนย์
ปฎิบติัการร่วมกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกฉียงเหนือ(ศูนย์ ROC) เป็นประโยชน์หรือไม่ อยา่งไร

1.4 บูรณาการความร่วมมือระหวา่งเอกอคัรราชทูตและผูว้า่ราชการจงัหวดัควรมีรูปแบบ
อยา่งไร

1.5 วดัในฐานะตวัแทนกระทรวงการ
ต่างประเทศประจาํจงัหวดัต่าง ๆ ควรมีบทบาทอยา่งไรในบูรณาการความร่วมมือระหวา่ง
เอกอคัรราชทูต กบัผูว้า่ราชการจงัหวดั

2. สํานักงาน
ก.พ.ร. และมหาวิทยาลยัขอนแก่น

2.1 ท่านเห็นวา่บูรณาการความร่วมมือระหวา่งผูว้า่ราชการจงัหวดักบัเอกอคัรราชทูตในกรอบ

ศูนยป์ฎิบติัการร่วมกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกฉียงเหนือ(ศูนย์ ROC) เป็นประโยชน์หรือไม่ อยา่งไร
2.2 บูรณาการความร่วมมือระหวา่งเอกอคัรราชทูตและผูว้า่ราชการจงัหวดัควรมีรูปแบบอยา่งไร
2.3 ปัญหาสาํคญัของบูรณาการความร่วมมือฯ ในกรอบ ROC คืออะไร ( เช่น  งบประมาณ /

บุคลากร /ความชดัเจนของนโยบาย/ โครงการไม่ตอบสนองความตอ้งการของ stakeholders /การมี
ส่วนรวม ฯลฯ )

2.4 ความคิดเห็นของท่านต่อการทาํงานของศูนย์ ROC
- โครงการต่าง ๆ สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์รือไม่
- ความพึงพอใจผลผลิตของศูนย์ ROC เช่น  เอกสาร งานวจิยั  เวบ็ไซต์
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- ROC เป็นไปตามความคาดหวงัหรือไม่
2.5 ขอ้คิดเห็น

ข. ผลการสัมภาษณ์
1. ไดแ้ก่

1.1 นายวบูิลย์ คูสกุล  เอกอคัรราชทูต ณ กรุงเวียงจันทน์
- ระหวา่งเอกอคัรราชทูตและผูว้า่ราชการจงัหวดัชายแดนมีกรอบอยู่

แลว้โดยธรร

- บ

หากไม่กระทบผกูพนัในระดบัประเทศ ใหจ้งัหวดัสามารถดาํเนินการไดเ้อง โดยเฉพาะความร่วมมือ
ดา้นวฒันธรรมกบัทอ้

ธรรมชาติ   การทาํเป็นความตกลงก็เป็นการตีกรอบความร่วมมือกนั
- งานของจงัหวดัชายแดนมีมิติในดา้นต่างประเทศ แต่มิใช่

ตจะไม่เขา้ไปก่าวก่าย
อาํนาจของจงัหวดั

- บทบาทของสาํนกังานหนงัสือเดินทาง ควรช่วยเหลือสถานทูต/สถานกงสุลทางกายภาพ

1.2 กรุงเวียงจันทน์
- จงัหวดัชายแดนเป็นเมืองหนา้ด่านมีความสาํคญัในการส่งเสริมความสัมพนัธ์กบัประเทศ

การปราบปรามยาเสพติด การลกัลอบเขา้เมืองโดยผดิกฎหมาย การลกัลอบคา้มนุษย ์และปัญหาเขต
แดน

- บูรณาการความร่วมมือระหวา่งเอกอคัรราชทูตและผูว้า่ราชการจงัหวดัสาํคญัมาก  เพราะ
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ตอ้งการความ

ดว้ยดี
- รูปแบบบูรณาการความร่วมมือเอกอคัรราชทูต และผูว้า่ราชการจงัหวดั สามารถทาํได้

หลายรูปแบบ เช่น เชิญผูว้า่ราชการจงัหวดัหรือผูแ้ทนมาร่วมประชุม Team Thailand
การทาํกิจกรรมร่วมกนัระหวา่ง สถานทูต นกัธุรกิจ และจงัหวดัในเขตใกลช้ายแดน เช่น จดังาน
แสดงสินคา้ Thailand Exhibition ใน สปป.ลาว การส่งผูแ้ทนสถานเอกอคัรราชทูตไปร่วมการ
ประชุม/

- บทบาทของหวัหนา้สาํนกังานหนงัสือเดินทางในต่างจงัหวดั คือ เป็นตวัแทนกระทรวง

ต่างประเทศการติดต่อประสานงานกบัสถานทูต สถานกงสุลต่างประเทศในไทยดว้ย

1.3
- สถานเอกอคัรราชทูต ประจาํ
- จงัหวดัมีความสาํคญัในการช่วยส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งประชาชนกบัประชาชน

การส่งเสริมวฒันธรรมและความเขา้ใจอนัดีระหวา่งกนั
- บูรณาการความร่วมมือระหวา่งเอกอคัรราชทูตและผูว้า่ราชการจงัหวดัมีความสาํคญั แต่

- การประชุมร่วมกนัระหวา่งเอกอคัรราชทูตและผูว้า่ราชการจงัหวดัปีละ 1 หรือ 2
คงไม่ทาํใหเ้กิดบูรณาการตามค

-
ไปสู่การทาํงานร่วมกนัและความเขา้ใจอนัดีร่วมกนัระหวา่งจงัหวดักบัสถานเอกอคัรราชทูต / สถาน

ของสถานทูต / สถานกงสุล
- สาํนกังานหนงัสือเดินทาง ROC

ร่วมไดอ้ยา่งไร
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1.4 นายชลติ มานิตยกุล กงสุลใหญ่ ณ นครเซียงไฮ้
- กบั

นครเซียงไฮ ้ แต่ในช่วง 3
เยอืนมณฑลเจียงซู

-
- บูรณาการความร่วมมือระหวา่งเอกอคัรราชทูตและผูว้า่ราชการจงัหวดัมีความสาํคญั

- ROC เป็นศูนยป์ระสานบูรณาการความร่วมมือระหวา่งเอกอคัรราชทูต/
กงสุลใหญ่กบัผูว้า่ราชการจงัหวดั

- งสือเดินทางจะมีบทบาทในบูรณาการ
ความร่วมมือระหวา่งเอกอคัรราชทูตและผูว้า่ราชการจงัหวดัอยา่งไร หากมีสถานะเป็นเพียง

facilitate ใหก้บัทางจั
ROC

1.5 นายณฏัฐวุฒิ โพธิสาโร กงสุลใหญ่ ณ เมืองกวางโจว
อดีตอคัรราชทูต  ณ กรุงพนมเปญ

- มีความร่วมมือระหวา่งจงัหวดักบัสถานกงสุลใหญ่มากพอสมควร สิน
จาก อบต. / อบจ. มีงาน Thai Festival วไดเ้ชิญจงัหวดัเชียงใหม่ ส่งสินคา้เขา้ร่วม

แสดงและจาํหน่ายดว้ย
-

ราชการจงัหวดัชายแดนไทยไปเยอืนเมืองต่าง ๆ ตามชายแดนกมัพชูา ประเทศไทยและไปเยอืน
กรุงพนมเปญดว้ย กระทรวงมหาดไทยมีกรอบความร่วมมือระหวา่งผูว้า่ราชการจงัหวดัชายแดนกบั

ระหวา่งจงัหวดั – แขวง ระหวา่ง อาํเภอ – เมือง แต่ประสบ
ปัญหาขาดงบประมาณดาํเนินการ จึงชะงกังนัไป ความร่วมมือใน รูปธรรม ยงัไม่
เป็นสถาบนั

- ศูนย์ ROC ให้เป็นสถาบนั
รองรับความร่วมมือระหวา่งเอกอคัรราชทูตและผูว้า่ราชการจงัหวดั  ปัญหาของศูนย์ ROC คือ

นโยบา ไม่มีคนสานต่อ งาน
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ใ ตอ้งใชเ้วลา ไม่ควรประเมินผลในระยะเวลาอนัจาํกดั ควรให้เวล และมี
การวางแผนระยะยาว ศูนย์ ROC

- การประชุมเอกอคัรราชทูต  และผูว้่าราชการจงัหวดัเป็นประโยชน์มาก ได้
ความ ารสร้างเครือข่าย การทาํงาน ควรจดั
ประชุม

1.6 นายภควตั ตันสกุล รองกงสุลใหญ่ ณ โฮจิมินห์
- สถานทูตมีความสัมพนัธ์กบัจงัหวดันครพนมในการส่งนกัเรียนมธัยมชาวเวยีดนามจาก

นครดานงัไปอยูก่บัครอบครัวชาวไทย/
ความคุน้เคยและเรียนรู้วฒันธรรมประเพณีไทย

-
ประชาชน (people to people contacts) สาํคญัของการกระชบัสร้างความสัมพนัธ์

-

เป้าหมายชดัเจน ตรงกบัความตอ้งการของผูรั้บและความพร้อมของผูใ้ห้

2. ROC
ROC

2.1 นายทรงพล จําปาพนัธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวดัขอนแก่น หัวหน้าคณะทาํงาน ROC
- ศูนย์ ROC /

อยา่งแทจ้ริง 19 จงัหวดั ทาํงานดา้นต่างประเทศไปในทิศทางเดียวกนั
- แต่ละจงัหวดัมีความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศอยูแ่ลว้ ในดา้นการคา้ การท่อ

วฒันธรรมการศึกษา แต่เป็นลกัษณะต่างคนต่างทาํ  ไม่มีแผน  ไม่เป็นระบบ
- ตอ้งการให้ ROC รวบรวมขอ้มูล/ภาพ ความสัมพนัธ์ หวา่งจงัหวดักบั

าน และจดัทาํเป็นแผนของ ROC กาํหนดทิศทาง ขอ้เสนอแนะต่อจงัหวดั/กลุ่ม
จงัหวดัในการดาํเนิน ความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศ จะใหเ้อกอคัรราชทูตช่วยพฒันาความสัมพนัธ์
กบัต่างประเทศใน การพฒันาบุคลากรของจงัหวดัดา้นต่างประเทศ

- ดว้ย จะส่งเสริมบทบาทและให้มี
ส่วนร่วมไดอ้ยา่งไร
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- การประชุมระหวา่ง ผูว้า่ราชการจงัหวดัและเอกอคัรราชทูตปีละ 1

- ปัญหาการทาํงานของจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั คือ จงัหวั หวั

วา่จะใหท้าํอะไร เป็น top-down policy ไม่มี
แนวทางต้

2.2 นายวโิรจน์  จิวะรังสรรค์  รองผู้ว่าราชการจังหวดัมหาสารคาม อดีตรองผู้ว่าราชการ
จังหวดัหนองคาย

- เคยเขา้ร่วมกิจกรรมของ ROC
Workshop ของกรรมการบริหารศูนย์ ROC การประชุมกรรมการบริหาร และการประชุมร่วม
ระหวา่งเอกอคั 2551

- ไดมี้โอกาสเขา้ร่วมการฝึกอบรมหลกัสูตร ศกัยภาพดา้นเศรษฐกิจประเทศลาว เวยีดนาม
และจีนตอนใต้
แทจ้ริงและศกัยภาพของประเทศ

ROC อีก
- ปป.ลาว ดีมาก ทาํงาน

ร่วมกนักบัเอกอคัรราชทูตและสถานเอกอคัรราชทูตไทย
อยูจ่งัหวดัมหาสารคาม กิจกรรมดา้นต่างประเทศนอ้ยมาก  บทบาทของศูนย์ ROC จึงสาํคญั ตรง

2.3 นายเรืองยศ ไพรีพนิาศ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ สํานักงานจังหวดัขอนแก่น
- ไดเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมการประชุมและโครงการของศูนย์ ROC 2 -3 สาํนกังาน

สาํนกังานจงัหวดัขอนแก่นเป็นผูช่้วยเลขานุการ ท่านรองผูว้า่ราชการจงัหวดัเขา้ร่วมกิจกรรมหลาย
กรณี

-
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- ความสัมพนัธ์ระหวา่งจงัหวดักบัสาํนกังานหนงัสือเดินทางดีมาก ช่วยเหลือร่วมมือกนัใน
กรอบศูนย์ ROC และดา้นต่างประเทศ  แม้

2.4 น.ส.วรวรรณ  วุฒิวณชิย์  ผู้อาํนวยการส่วนพฒันาความร่วมมือภาคเอกชนและกจิการพเิศษ
สํานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย

- ร่วมกิจกรรม  ทางศูนย์ ROC หลายโครงการ มีคุณภาพดีมากและเป็นประโยชน์
- ROC ได้

กระทรวงการต่างประเทศตอ้งการ
ปรับปรุงอีกมาก

- ดา้นงบประมาณ ผา่นมาไม่เคยเขา้ไปดู FMIP ของกระทรวง
การต่างประเทศ   แต่ ดู อาจจ่ายง่ายไป คงตอ้งการเขา้ไปดูแลใหเ้ป็นตามระเบียบมาก

- แผนงาน 2553 จะเนน้การนาํ   อบต.  / อบจ. เขา้มีส่วนร่วม
โดยใหภ้าคประชาสังคม

- ปัญหาของ ศูนย์ ROC ทุกหน่วยงานไม่เปิดอกคุยกนั   มวัแต่เกรงใจกนั  ควรทาํความ
เขา้ใจและแสดงความตอ้งการอยา่งชดัเจน  จะไดช่้วยกนัผลกัดนัใหศู้นย์ ROC เป็นไปในแนวทาง

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทุกฝ่าย

3. ROC
ก. กระทรวงการต่างประเทศ

3.1 นางกฤษณา จันทรประภา อธิบดีกรมเศรษฐกจิระหว่างประเทศ หัวหน้าหน่วยงาน
ดูแลรับผดิชอบศูนย์ ROC

- การบูรณาการความร่วมมือระหวา่งเอกอคัรราชทูตและผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็น

- 2 มสนบัสนุนศูนย์ ROC
ROC

ต่างประเทศเทวะวงศว์โรปการ กระทรวงการต่างประเทศจดัใหบุ้คลากรจงัหวดั ถึง 2

ภารกิจต่อไปดว้ยตนเองได้
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- กระทรวงการต่างประเทศจะใหส้นบัสนุนศูนย์ ROC ต่อไป
งบประมาณและกาํลงัคน และมีความเห็นวา่จงัหวดัสามารถใชป้ระโยชน์ จากศูนย์ ROC ไดม้ากกวา่
กระทรวงการต่างประเทศ จึงควรเป็นผูดู้แลใชป้ระโยชน์จากศูนย์ ROC ต่อไป โดยกระทรวง
ต่างประเทศจะใหค้วามสนบัสนุนอยา่ง

3.2 น.ส.ธนียา ศรีพฒันาวฒัน์ นักการทูตปฏิบัติการ กองส่งเสริมเศรษฐสัมพนัธ์ระหว่าง

งานศูนย์ ROC
- ประเมินการทาํงานของศูนย์ ROC ROC ยงัขาดประสบการณ์

และทกัษะดา้นต่างประเทศ สามารถทาํงานดา้นเลขานุการไดดี้ มี
สามารถ
ระหวา่ง

ประเทศ
- งานวจิยัระเบียงเศรษฐกิจ แนว

ตะวนัออก-ตะวนัตก  แนวเหนือ-ใต ้ และแนวใต้ กระทรวงการต่างประเทศจดัจา้งสถานบนั
ยทุธศาสตร์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น ทาํวจิยัใหศู้นย์ ROC มีค่าใชจ่้ายสูงมาก แต่ผลงานยงัไม่
คุม้ค่า ขาดความถูกตอ้ง ขาดความสมบูรณ์ของขอ้มูล ผลงานไม่สมค่าใชจ่้ายและความคาดหวงั

- ปัญหางบประมาณ เ ฯ วา่ กระทรวงการต่างประเทศ
และกระทรวงมหาดไทย โดยจงัหวดัต่าง ๆ จะลงขนัร่วมกนั   และไดด้าํเนินไปแลว้
(ปีงบประมาณ 2549) แต่ในปี งบประมาณเองไม่ได้ จึงตอ้งใชจ้ากงบ
FMIP ข จะไดรั้บจดัสรรก็เกือบ

โครงการต่าง ๆ ตามแผนงานจึงล่าชา้ออกไป   และในปีต่อ ๆ มาจงัหวดัมี
งบประมาณของตนเอง ROC เอาไว้ บางโครงการยงัไม่สนองความ
ตอ้งการทางผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
โครงการใหเ้หมาะสม

- แนวโนม้ในอนาคต   กระทรวงการต่างประเทศสนบัสนุนให ้ ศูนย์ ROC ไปอยูก่บั
Office of Strategy Management ของจงัหวดั / กลุ่มจงัหวดั  ของกระทรวงมหาดไทย  ในส่วนของ
กระทรวงการต่างประเทศประสงคใ์หง้านบางลกัษณะของศูนย์ ROC มาอยูก่บัสาํนกังานหนงัสือ

ะ ช่น การใหค้วามรู้เผยแพร่
และอนุภูมิภาค   งานการทูตสาธารณะ (Public  Diplomacy) เป็นตน้
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3.3 นางลนินา  ตังคธัช  หัวหน้ากลุ่มพฒันาระบบบริหาร  กระทรวงการต่างประเทศ เคย
รับผดิชอบงานศูนย์ ROC

- ROC
เอกอคัรราชทูต  และผูว้า่ราชการจงัหวดั   แต่กระทรวงการต่างประเทศไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ ไม่มี
เวลา และไม่มีบุคลากรไปร่วมกิจกรรม จึงไดม้อบหมายใหบุ้คลากรสาํนกังาน
หนงัสือเดินทาง ขอนแก่น ไปร่วมกิจกรรมแทน  โดยจงัหวดัจะใชป้ระโยชน์จากกิจกรรมและขอ้มูล
ของ ROC มีกรอบความร่วมมืออยา่งไม่
เป็นทางการระหวา่งเอกอคัรราชทูตและผูว้า่ราชการจงัหวดัอยูแ่ลว้

- ประเมินการทาํงาน   ของศูนย์ ROC บุคลากรยงัไม่มีคุณภาพ
ประสบการณ์การทาํงานดา้นต่างประเทศ  มีจาํนวนโครงการไม่มาก  แต่จาํนวนคนมากเกินไป
แผนงานยงัไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกระทรวงการต่างประเทศ   การใชจ่้ายงบประมาณ
จาก FMIP ของงบประมาณกระทรวงการต่างประเทศค่อนขา้งฟุ่มเฟือย

ROC แต่ไม่ควบคุมคุณภาพ ไม่ชดัเจน ใช้
เวลาในการทาํงานแต่ละโครงการและรายงานผลล่าชา้มาก

- ศยงัจะใหค้วามสนบัสนุนจงัหวดัต่อไป คือ การ
พฒันาบุคลากรจงัหวดัในดา้นวเิทศสัมพนัธ์ และใหมี้การประชุมเอกอคัรราชทูตและผูว้า่ราชการ
จงัหวดัต่อไป

3.4 นางสมฤดี พู่พรอเนก นักการทูตชํานาญการ สํานักบริหารการคลงั กระทรวงการ
ต่างประเทศ อดีตรองหัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางขอนแก่นและรองหัวหน้าผู้ประสานภารกจิ
กระทรวงการต่างประเทศในศูนย์ ROC

(ระหวา่ง ธนัวาคม 2550 – พฤศจิกายน 2551)

-
ทุกระดบั  โดยเฉพาะระดบัจงัหวดัชายแดนมี ปฎิ

ก
- รูปแบบศูนย์ ROC ในปัจจุบนัเหมาะสมแลว้  เพียงแต่ควรใหส้ถานเอกอคัรราชทูต

และสถานกงสุลในต่างประเทศกบัจงัหวดั
-

ต่าง ประเทศกบัจงัหวดั  สถาน
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3.4
กรมพธีิการทูต อดีตรองหัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางขอนแก่นและ รองหัวหน้าผู้ประสาน
ภารกจิกระทรวงการต่างประเทศในศูนย์ ROC

(ระหวา่ง มกราคม – สิงหาคม 2551)

- โครงการต่างๆ ของ ศูนย์ ROC
เสริมความร่วมมือกบั

- รูปแบบบูรณาการความร่วมมือระหวา่งเอกอคัรราชทูตและผูว้า่ราชการจงัหวดั คือ มี

ลใหญ่ควรมีการประสานงานกบัผูว้า่

- ควรมีความชดัเจนในนโยบายในระดบัชาติโดยเฉพาะระหวา่งกระทรวงการ
อน อยา่ง

FMIP ROC ตอ้งมีอนาคต

- กระทรวงการต่างประเทศควรกาํหนดใจตนเองใหช้ดัเจนวา่ตอ้งการให้ ROC มี
โครงสร้าง เป็นลกัษณะใด  เป้าหมาย ยทุธศาสตร์ควรเป็นแบบใด กระทรวงควรเขา้ไปมีบทบาท
อยา่งไร มิใช่มีความลงัเลไปตามความ
ตลอดเวลา ศูนย์ ROC ะมีส่วนส่งเสริมงานดา้นต่างประเทศใหท้้
แทไ้ด้ กระทรวงการต่างประเทศในศูนย์ ROC โดยตรง

ข. สํานักงาน ก.พ.ร.
3.5 นายชวลติ เทยีนทอง ผู้อาํนวยการส่วนการพฒันาระบบราชการ  สํานักงาน

คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
- ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมของ ROC

ไปศึกษาไดเ้ห็นสภาพการคา้ชายแดนไทย-ลาว เวยีดนาม-จีน ในการแข่งขนัของไทยไดเ้ห็นสภาพ
ความเป็นจริง ศกัยภาพทางเศรษฐกิจของเวยีดนาม   ไดป้ระโยชน์และขอ้คิดเห็นมากมาย

- เจา้หน้ ROC ใหค้วามช่วยเหลือดีมาก
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- ทิศทางอนาคตทางศูนย์ ROC
ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานกบั ROC

ค. มหาวทิยาลัยขอนแก่น
3.6 รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ เนียมสนิท  ผู้อาํนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ร.ศ.รังสรรค ์เนียมสนิท ไม่ไดใ้หส้ัมภาษณ์โดยตรง แต่ไดใ้ห้เอกสาร “สรุปขอ้มูลและ
หวดั ROC ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ”
ROC และแสดงท่าที/ขอ้เสนอของจงัหวดัในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ  และท่าทีมหาวทิยาลยั ขอนแก่นต่อ ศูนย์ ROC
- กระทรวงมหาดไทยไดส้าํรวจความคิดเห็นของผูว้า่ราชการจงัหวดั 19 จงัหวดัในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ พบวา่ ทุกจงัหวดัเห็นวา่ศูนย์ ROC ยงัจาํเป็นและมีประโยชน์ สามารถ
สนบัสนุนการบริหารจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัไดดี้

ก. (1) จดัการขอ้มู /กลุ่มจงัหวดัโดย
(2)
(3) (4) เป็น

ข. ขอ้เสนอของจงัหวดั (1) (2) ROC
กบั OSM ของจงัหวดั/ (3) จงัหวดัต่าง ๆ
ไดรั้บความช่วยเหลืออยา่งดีจากศูนย์ ROC
ยทุธศาสตร์ และการพฒันาบุคลากรดา้นวเิทศสัมพนัธ์

- ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงาน (1)
ROC ไม่มีกฎหมายรองรับ และมามีหน่วยงานตน้สังกดั จึงไม่มี

(2) ปัญหาบุคลากรศูนย์
ROC ไม่มีตน้สังกดั มีสภาพเป็นลูกจา้งโครงการ ไม่มีเส้นทางความกา้วหนา้ในอาชีพ (3) การ

และทาํความเขา้ใจกบัศูนย์ ROC และการทาํงานของศูนย์ ROC ใหม่หมด (4)

ม่ชดัเจน
ส่งผลกระทบต่อการทาํงานของศูนย์ ROC ดว้ย
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- ROC
โดยไม่มีโครงสร้าง จึงส่งผลต่อการจดัสรรงบประมาณ  อตัรากาํลงั ระบบการทาํงาน และความ

ปแบบของศูนย์ ROC
(1) virtual และบทบาทเดิม คือ ใหม้หาวทิยาลยัขอนแก่นเป็น

จงัหวดั/
บา้น  ไม่มีคณะกรรมการบริหาร และไม่มีโครงสร้าง เป็นแต่เพียงเวทีจดัประชุม  มีเลขานุการ

(2) ใหศู้นย์ ROC เป็นส่วนขยายต่อจาก OSM โดยสถาบนัการศึกษาใหค้วามสนบัสนุน
ทางวชิาการ งบประมาณจากมหาดไทย กรรมการคือ กลุ่ม OSM ใชศู้นย์ ROC
ของ OSM

(3) ใหก้ระทรวงการต่างประเทศดูแลและใชง้บประมาณจากกระทรวงการต่างประเทศ
(4) ใหเ้ป็นหน่วยงานหรือภารกิจ หรือกิจกรรม ของ ก.พ.ร.ทาํงานในลกัษณะ Project Base
(5) ยกเลิกศูนย์ ROC

ง. (ศูนย์ ROC)
3.7 น.ส.ฤทยัชนก อดทน ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ(ศูนย์ ROC)
- บูรณาการความร่วมมือระหวา่งเอกอคัรราชทูตและผูว้า่ราชการจงัหวดัมีความสาํคั

ใหส้ามารถ

- โครงการของศูนย์ ROC มีประโยชน์ ควรไดรั้บการสนบัสนุนเป็นอยา่งมาก เป็น

- ปัญหาสาํคญัของศูนย์ ROC คือ ความไม่ชดัเจนในโครงสร้าง  และนโยบาย  ทาํให้
ปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น ขาดงบประมาณ  และบุคลากรของ stakeholders ROC
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-
ส่วนรวมจะไดรั้บมากกวา่มองวา่ stakeholders ฝ่ายไหนจะไดห้รือเสียประโยชน์  เพราะจะเป็นการ
ปิ

3.8
เฉียงเหนือ(ศูนย์ ROC)

- บูรณาการความร่วมมือระหวา่งเอกอคัรราชทูตและผูว้า่ราชการจงัหวดัมีความสาํคญั
และควรไปในทิศทางเดียวกนัในลกัษณะทีมประเทศไทย (Team Thailand)

- ในฐานะเจา้ ภารกิจบูรณาการฯ ภายใตแ้ผนงานและ
โครงการต่าง ๆ ของศูนย์ ROC เป็นประโยชน์
งบประมาณไม่แน่นอน ยงัไม่ชดัเจน

- รูปแบบของศูนย์ ROC

- ภารกิจบูรณาการของศูนย์ ROC
ระดบันโยบายและระดบัปฏิบติัการ
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ภาคผนวก ข
สรุปประเมนิผลการฝึกอบรมหลกัสูตร กมัพูชาศึกษา

4-7 มีนาคม 2551
ณ จงัหวดัตราด – เกาะกง - สีหนุวลิล ์ ราชอาณาจกัรกมัพชูา

28 คน

ประเด็น ระดบั
1 ท่านคิดว่าหัวข้ออบรมสอดคล้อง
กบังานและความรับผิด มากน้อย
เพยีงใด มาก

ปาน
กลาง นอ้ย

นอ้ย ไม่
เหมาะสม สรุปคะแนน

% % % % % % AV SD
1.1 ศกัยภาพของกมัพชูาในการ
พฒันาประเทศ 21.43 39.29 25 7.14 7.14 0 3.61 1.13
1.2
ติดต่อ วฒันธรรม สงัคม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีใน 17.86 46.43 28.57 3.57 3.57 0 3.71 0.94
1.3 ความสัมพนัธ์ไทย – กมัพชูา กบั

17.86 50 17.86 7.14 3.57 0 3.71 1.1
1.4

กาสการลงทุน
ในกมัพชูาโดยเฉพาะเส้นทาง
หมายเลข 48 32.14 50 3.57 10.71 3.57 0 3.96 1.07
1.5 สารพนัปัญหาไทย - กมัพชูา 17.86 53.57 21.43 3.57 3.57 0 3.79 0.92
1.6 การศึกษาดูงานตามเสน้ทาง
หมายเลข 48 และศึกษาศกัยภาพ
ของจงัหวดัสีหนุวลิลป์ระเทศ
กมัพชูา 46.43 42.86 3.57 3.57 3.75 0 4.25 0.97

2 วทิยากร มาก
ปาน
กลาง นอ้ย

นอ้ย ไม่
เหมาะสม สรุปคะแนน

% % % % % % AV SD
2.1 ศกัยภาพของกมัพชูาในการ
พฒันาประเทศ 17.86 42.86 39.29 0 0 0 3.79 0.74
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2.2
วฒันธรรม  สงัคม  และขนบธรรม
เนียบ ประเพณีในกมัพชูา 21.43 50 28.57 0 0 0 3.93 0.72
2.3 ความสมัพนัธ์ไทย - กมัพชูา

21.43 32.14 46.43 0 0 0 3.75 0.8
2.4

ในกมัพชูา โดยเฉพาะเสน้ทาง
หมายเลข48 32.14 53.57 10.71 3.75 0 0 4.14 0.76

3 กจิกรรมกลุ่มระดมหัวสมอง
มาก

มาก
ปาน
กลาง นอ้ย

นอ้ย ไม่
เหมาะสม สรุปคะแนน

% % % % % % AV SD
3.1 วธีิการ/ระยะเวลาในการ
ประชุมกลุ่มระดมสมองเหมาะสม 7.14 57.14 14.29 10.71 3.57 0 3.54 0.92
3.2 ระชุมกลุ่ม
ระดมสมองก่อใหเ้กิดประโยชน์กบั
ท่าน 39.29 46.43 14.29 0 0 0 4.25 0.7

4.
มาก

มาก
ปาน
กลาง นอ้ย

นอ้ย ไม่
เหมาะสม สรุปคะแนน

% % % % % % AV SD
4.1 การอมรบฯ  บรรลุตามความ
คาดหวงัของท่านหรือไม่ 21.43 60.71 17.86 0 0 0 4.04 0.64
4.2 ท่านสามารถนาํความรู้และ
ประสบการณ์จากการอบรมไปใชไ้ด้
เพียงใด 35.71 46.43 14.29 3.57 0 0 4.14 0.8
4.3 ท่านสามารถนาํความรู้และ

ร่วมงานไดเ้พียงใด 32.14 46.43 21.43 0 0 0 4.11 0.74

5 ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ
มาก

มาก
ปาน
กลาง นอ้ย

นอ้ย ไม่
เหมาะสม สรุปคะแนน

% % % % % % AV SD

5.1 ความรู้ประสบการณ์ทกัษะของ
ผูร่้วมอบรม(ความหลากหลาย) 39.29 50 10.71 0 0 0 4.29 0.66
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5.2
ประสบการณ์ระหวา่งกนั 28.57 57.14 14.29 0 0 0 4.14 0.65
5.3 บรรยากาศการทาํงานกลุ่ม 39.29 39.29 21.4 0 0 0 4.18 0.77

6 การให้การสนับสนุนด้าน
มาก

มาก
ปาน
กลาง นอ้ย

นอ้ย ไม่
เหมาะสม สรุปคะแนน

% % % % % % AV SD
6.1 การติดต่อประสานงานก่อนการ
อบรมฯ 25 60.71 14.29 0 0 0 4.11 0.63

3.5 จาํนวน 24 คน  คิดเป็น 85.71 %
3.5 จาํนวน 4 คน  คิดเป็น 14.29 %

6.2 เอกสารการอบรม 17.86 67.86 14.29 0 0 0 4.04 0.58
6.3 21.43 53.57 21.43 3.57 0 0 3.93 0.77
6.4 32.14 57.14 10.71 0 0 0 4.21 0.63
6.5 การอาํนวยความสะดวกใน
การศึกษาดูงานในประเทศกมัพชูา 42.86 50 7.14 0 0 0 4.36 0.62
6.6 เลขานุการ 32.14 64.29 3.57 0 0 0 4.29 0.53

ข้อแนะนํา
วทิยากร

1. จะนาํมาเป็นขอ้มูลอา้งอิงได้

2. ในหวัขอ้ 2.1

3.
4. กาํนนัโจ๊ก   น่ารักมาก ๆ  อาํนวยความสะดวก  สนุกสนาน  ใหค้วามรู้กบัคณะผูรั้บการอบรมดีมาก

1. น่วยงาน / องคก์ร  ประสบ  วธีิแกไ้ขผลจาการแกไ้ข
2.
3.
4.
5.
6.
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7. การศึกษาความเป็นอยู ่ วฒันธรรม  ทศันคติของกมัพชูาต่อประเทศไทยและประชาคมโลก
8. มีศกัยภาพในการพฒันาของกมัพชูาอีก  เพราะได้
ประโยชน์มาก
9.

10. การจดัการกิจกรรมอบรมร่วมระ - กมัพชูา   โดยเนน้ผูป้ฏิบติั   ผูป้ฏิบติังาน

11. ศทางในอนาคต
12. 3
13.

งานในดา้นต่าง ๆ

1.

2 .
3 . หากมีโอกาสจะขอใหก้ารสนบัสนุนร่วมมือเผยแพร่ขอ้มูลในกรอบความร่วมมือขอ้มูลในเชิงลึกหรือ

4 . ต่อกบักมัพชูา  และหน่วย

5 .

6 .
ควรไดพ้บปะประสานงานกบั education ของเขมรดว้ย  ควรขยายกรอบความสมัพนัธ์  ฯลฯ

(cultural  education)
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สรุปการประเมนิผลหลกัสูตรลาวศึกษา

หน่วยงาน : Reglonai  Operatlon  Center การฝึกอบรม : 14-16 พฤษภาคม 2551

20 คน
3.5 จาํนวน 18 คน  คิดเป็น 90.00 %
3.5 จาํนวน 2 คน  คิดเป็น 10.00 %

ประเดน็ ระดบั

1 มาก ปานกลาง นอ้ย ไม่เหมาะสม สรุปคะแนน

/จากวิทยากรผูบ้รรยาย n % n % n % n % n % n % AV SD
1.1 ยทุธศาสตร์ความร่วมมือของไทยกบั สปป. สาวใน
ปัจจุบนัสู่อนาคต 8 40 7 35 5 25 0 0 0 4.15 0.81
1.2 ศกัยภาพและทิศทางการพฒันาประเทศของ สปป.
ลาว 5 25 10 50 5 25 0 0 0 4 0.73
1.3 ความสาํเร็จจากสะพานมิตรภาพไทย- 1
และ 2 3 4 20 10 50 6 30 0 0 0 4.05 0.83

1.4 10 50 8 40 2 10 0 0 0 4.4 0.68

1.5 การบรรยายสรุปของจงัหวดันครพนม 6 30 10 50 3 15 1 5 0 0 4.05 0.79
1.6 Dinner Talk ? ไทยตอ้งเตรียมพร้อมอยา่งไร ก่อน

37 6 30 8 40 6 30 0 0 0 4 0.79
1.7 การศึกษาดูงานตามเส้นทางหมายเลข 12 และศึกษา
ศกัยภาพทางเศรษฐกิจของแขวงคาํม่วน สปป. ลาว 6 30 5 25 7 35 2 10 0 0 3.75 1.02

2 มาก ปานกลาง นอ้ย ไม่เหมาะสม สรุปคะแนน

n % n % n % n % n % n % AV SD

2.1 การอบรมฯ  บรรลุตามความคาดหวงัของท่านหรือไม่ 9 45 7 35 4 20 0 0 0 4.25 0.79
2.2 ท่านสามารถนาํความรู้และประสบการณ์จากการ
อบรมไปใชไ้ดเ้พียงใด 11 55 5 25 4 20 0 0 0 4.35 0.81
2.3 ท่านสามารถนาํความรู้และประสบการณ์ไปขยายผล

11 55 6 30 3 15 0 0 0 4.4 0.75
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3 การให้การสนับสนุนด้านเลขานุการ มาก ปานกลาง นอ้ย ไม่เหมาะสม สรุปคะแนน
n % n % n % n % n % n % AV SD

3.1 การติดต่อประสานงานก่อนการอบรมฯ 13 65 4 20 3 15 0 0 0 4.5 0.76
3.2 เอกสารอบรม 10 50 10 50 0 0 0 0 4.5 0.51
3.3 10 50 6 30 3 15 1 0 0 4.25 0.91
3.4 11 55 8 40 1 5 0 0 0 4.5 0.61
3.5 การอาํนวยความสะดวกในการศึกษาดูงานใน
ประเทศลาว 14 70 6 30 0 0 0 0 4.7 0.47
3.6 เลขานุการ 16 80 4 20 0 0 0 0 4.8 0.41

- เวยีดนาม พม่า
- ดา้นกีฬา  วฒันธรรม  การศึกษา
- อยากใหมี้วทิยากรจากภาคประชาสงัคมหรือ NGOs ดว้ยไดม้องใหห้ลากหลายมิติ ไม่ควรเนน้ภาค

-
-
- เนน้การดูงานใน สปป. . ลาว

. ลาวและมีความเขา้ใจลาว
- เดินทางสาํรวจสน้ทาง EWEC เมือเสร็จสมบูรณ์
-
- อยากใหจ้ดัอบรม  ลาวศึกษา  เวยีดนามศึ

- –ลาว  เวยีดนาม  ดา้นสะพาน
3 2 – 3 – เวยีดนาม

- ประชุมร่ 3 เดือนต่อ 1
- อยากใหมี้โครงการฝึกอบรม  เวยีดนามศึกษา
- การใหค้วามร่วมมือทางดา้นการศึกษา  การพฒันาหลกัสูตรการศึกษา  การใหทุ้นการศึกษา  นศ.

ลาว  เขา้ศึกษาต่อในประเทศไทย
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การประเมินโครงการของศูนย์ ROC
การอบรมหลกัสูตร “ศักยภาพด้านเศรษฐกจิประเทศลาว เวยีดนาม และจีนตอนใต้”

(MI)
1.

2.

3.

4. วธีิการและประสิทธิผล
4.1 วิธีการสอนและแผนการเรียนรู้
ดีเลิศ ดี พอใช้ ควรปรับปรุง

23 69.70% 10 30.30

4.2 ความพอดีระหวา่งทฤษฎีและภาคปฏิบติั
ดีเลิศ ดี พอใช้ ควรปรับปรุง

19 57.58% 13 39.39 1 3.03

4.3

4.4
1. น่าจะดูแหล่งวฒันธรรมดว้ย
2. เวลานอ้ยไปตอนศึกษาดูงาน

ใช่เลย ส่วนใหญ่ใช่ 50:50 ไม่ใช่เลย
10 30.30% 17 51.52% 6 18.18%

ใช่เลย ส่วนใหญ่ใช่ 50:50 ไม่ใช่เลย
13 39.39% 12 36.36% 8 24.24%

ใช่เลย ส่วนใหญ่ใช่ 50:50 ไม่ใช่เลย
13 39.39% 13 39.39% 7 21.21%

ดีเลิศ ส่วนใหญ่ใช่ พอใช้ ควรปรับปรุง
3 9.09% 19 57.58% 11 33.33%
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5. ทีมงาน
5.1 วทิยากร
ดีเลิศ ดี พอใช้ ควรปรับปรุง
3 9.09% 30 90.91%

5.2
ดีเลิศ ดี พอใช้ ควรปรับปรุง

19 57.58% 12 36.36% 2 6.06%
5.2

ดีเลิศ ดี พอใช้ ควรปรับปรุง
23 69.70% 10 30.30%

5.4
1. การเดินทางไม่ควรยอ้นมาและควรแวะแหล่งวฒันธรรมดว้ย

6. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
6.1 ความรู้ประสบการณ์ ทกัษะของผูเ้ขา้ร่วมฝึกอบรม (หลากหลายสอดคลอ้ง)

6.2
ดีเลิศ ดี พอใช้ ควรปรับปรุง
5 15.15% 24 72.73% 3 9.09% 1 3.30%

6.3 บรรยากาศการทาํงานกลุ่ม

6.4 น ๆ
1.
2. ผูเ้ขา้ร่วมอบรมควรมีความหลากหลาย  เช่น  ขาดผูแ้ทนจาก  ตม. และ  ศุลกากร

7. การบรรลุวตัถุประสงค์

7.1 ทศลาว  เวยีดนามและจีน

ดีเลิศ ส่วนใหญ่ใช่ พอใช้ ควรปรับปรุง
10 30.30% 19 57.58% 4 12.12%

ดีเลิศ ส่วนใหญ่ใช่ พอใช้ ควรปรับปรุง
4 12.12% 23 69.70% 6 18.18%

บรรลุ ส่วนมากบรรลุ พอใช้ ส่วนมากยงัไม่บรรลุ
7 21.21% 21 63.64% 5 15.15%
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7.2 ความรู้ความเขา้ใจในบทบาทขององคก์รรัฐและเอกชนในกาส่งเสริมสนบัสนุนการคา้  การลงทุน
ในประเทศลาว  เวยีดนามและจีน

บรรลุ ส่วนมากบรรลุ ยงัพดูไม่ได้ ส่วนมากยงัไม่บรรลุ
5 15.15% 24 72.73% 3 9.09% 1 3.30%
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ภาคผนวก ค
มติและข้อเสนอแนะของการประชุมต่าง ๆ

กลุ่มจังหวดัภาคตัวนัออกเฉียงเหนือ(ศูนย์ ROC)

1.

1.1 กอคัรราชทูต-ผู้ว่าราชการจังหวดักลุ่มจังหวดัภาคเหนือ (กลุ่มล้านนา)
17 กรกฎาคม 2547


จงัหวดัในลกัษณะ 3 ร่วม
1) จัดประชุมร่วมระหวา่งเอกอคัรราชทูตและผูว้า่ราชการจงัหวดั
2) มีการ
3) จัดฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน

1.2 -
จังหวดัขอนแก่น 21-22 ธันวาคม 2547

 (หรือ Regional
Operation Center-ROC) จงัหวดัขอนแก่น

 เห็นชอบให้ ใช้ยุทธศาสตร์ ACMECS และ GMS เป็นกรอบ ในการทาํงานร่วมกบั
จํากดัขอบเขต

EWEC
 เห็นชอบใหมี้การดาํเนินกิจกรรมปฏิทิน การทาํงานร่วมกันระหว่างเอกอคัราชทูตกบั

ผู้ว่าราชการจังหวดั (19 จังหวดั) โดยใช้กลไกศูนย์ ROC
 เห็นชอบให้ จัดทาํฐานข้อมูลและพฒันา website ของ ROC ใหมี้องคค์วามรู้และ

าน
 จัดจ้างบุคลากร(ชา้งเผอืก) มาทาํงานช่วยเหลือจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดัดา้นต่างประเทศ
 มอบให้ มหาวิทยาลยัขอนแก่นในฐานะฝ่ายเลขานุการ ROC เป็นผูจ้ดัทาํขอ้เสนอ

โครงการและปฏิทินการทาํงานร่วมกนั
มหาวทิยาลัยขอนแก่น
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1.3 ผลสรุปและข้อเสนอแนะจากการประชุมเอกอคัรราชทูต-ผู้ว่าราชการจังหวดั
29 – 30 มิถุนายน 2549

ก. ผลการระหว่างเอกอคัรราชทูต- ผู้ว่าราชการจังหวดั กลุ่มจังหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
และกลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนล่าง
 การหารือเป็นประโยชน์ในการ fine tune ระหวา่งเอกอคัรราชทูต และ ผูว้า่ราชการ

local-global perspective
ควรจดัใหเ้อกอคัรราชทูตและผูว้า่ราชการจงัหวดัพบหารือกนัมากกวา่ปีละ 1

 ภายใต้ dual track policy ผูว้า่ราชการ/จงัหวดั ไดรั้บโจทย์ 2 ประก
1)
2) การส่งเสริมการแข่งขนั ปัญหาเกิด คือ ผูว้า่ราชการจงัหวดัลงัหวดักระโดดเขา้สู่

การแข่งขนัโดยไม่มีความ “รู้เขา” อยา่งเพียงพอ
 ROC อเดียวกนัของเอกอคัรราชทูต และ

ผูว้า่ราชการจงัหวดั โดยการวางแนวทางใหศู้นย์ ROC เป็น ศูนยก์ลางการประสานงาน

/
ROC ควรเดินไดด้ว้ยตนเองแ /กต. และ ผูว้า่ฯ/
มท.จะตอ้งช่วยผลกัดนั ROC

 สถานเอกอคัรราชทูต/สถานกงสุล พร้อมอาํนวยความสะดวกใหผู้ว้า่ฯ และภาคเอกชน
แต่ขอให้ฝ่ายไทยทาํการบา้นก่อนเดินทางไปต่างประเทศ ศึกษาขอ้มูลและประเด็นและ
ป

/สถานกงสุลไดจ้ดัไวใ้หต้ามความประสงคข์องผูว้า่ราชการจงัหวดั

งในการ
ส่งเสริมความสัมพนัธ์กบัประเทศ

 เนน้ความสาํคญัของ mutual benefit
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access

การติดตามผล และมีงบประมาณรองรับการจดักิจกรรมส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่ง

งยนื


แต่ปัญหาสาํคญัคือ การวดัผลทาํไดย้าก
 EWEC การดาํเนินมาตรการ

EWEC เป็นเ

EWEC โดย กต.และ มท.ร่วมมือกนัในดา้นการ

ข. การหารือในหัวข้อ“
-ตะวนัตก”

- - ผู้ว่าราชการจังหวัด
1. EWEC

 EWEC GMS เอเซียกับภูมิภาค
จีน และอินเดีย

 ใช้แนวความคิด Local Link, Global Reach โดยจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดัตอ้งมองศกัยภาพ
(think globally, act locally)

ในข เอกอคัรราช
 จงัหวดั/กลุ่มจงัหวดัตอ้งเขา้ใจศกัยภาพของตนเองและกาํหนดบทบาทใหช้ดัเจน

2. แนวทางการผลกัดัน EWEC ให้ประสบผลสําเร็จ
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 เนน้ความสาํคญัของผลประโยชน์ร่วมกนั (mutual benefits)
 กาํหนดแนวทางปฏิบติัและจดัทาํคู่มือการติดต่อกบัต่างประเทศ
 ROC
 มุ่งเป้าหมายการใชป้ระโยชน์จากเส้นทาง EWEC

win-win EWEC พาดผา่นตอ้งวิเคราะห์
ศกัยภาพของตนในการใชป้ระโยชน์จาก EWEC

 เตรียมความพร้อมของบุคลากรใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ EWEC โยง EWEC กบั

 EWEC
เป็น One-Stop Service

 EWEC กบัภาคกลางของเวยีดนามและขยายใหถึ้งภาคเหนือ (ฮานอย) และ
ภาคใต(้โฮจิมินห์)

3. กลไกประสานงานระหว่างผู้ว่าราชการจังหวดักบัเอกอคัรราชทูต

 ROC
(1) เป็นศูนยป์ระสานงานระหวา่งผูว้่าราชการจงัหวดั กบั เอกอคัรราชทูต ในลกัษณะ
สาํนกังานการต่างประเทศของกลุ่มจงัหวดั (2) ช่วยเหลืองานดา้นต่างประเทศของผูว้า่
ราชการจงัหวดั (3)

(4) เป็นศูนยป์ระสานงานและจดัทาํปฏิทินรวมแผนงาน
/จงัหวดั (5) พฒันาขีด

ความสามารถของบุคลากรจงัหวดั
 ROC จะประสบความสาํเร็จจะตอ้งมี (1) กฎ ระเบียบรองรับ เช่น มติ คณะรัฐมนตรี (2)

(3)
เอกอคัรราชทูต

 มีกิจกรรมร่วมระหวา่งผูว้า่ราชการจงัหวดั – เอกอคัรราชทูต เช่น การพฒันาระบบขอ้มูล

4.
EWEC
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4.1 ยทุธศาสตร์การพฒันาทุนมนุษย์
 ส่งเสริมใหมี้การพฒันาหลกัสูตรการ เช่น ภาษาและ

วฒันธรรม
 2
 จดัทุนสนบัสนุนการไปศึกษา/
 /กีฬา/นนัทนาการระหวา่งบุคลากรใน GMS
4.2 เนน้การแ


 ปรับปรุงเอกสาร พิธีการผา่นแดนมี One Stop Service
 GMS ร่วมกนั

เชิงนิเวศน์ มรดกโลก ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม และศาสนาให้
 Three Countries One

Destination อยา่งแทจ้ริง
4.3 ยทุธศาสตร์การค้า การลงทุน มุ่งเนน้ ผลประโยชน์ร่วมกนั
 พฒันาระบบขอ้มูลดา้นการคา้ “รู้เขา รู้เรา”
 อาํน

 ส่งเสริมใหมี้ความเขา้ใจในกฎเกณฑ ์และขอ้ตกลงต่าง ๆ ของ Contract Farming

4.4

5. ข้อเสนอของภาคเอกชน


 รวมกลุ่มภาคเอกชนเป็น cluster และทาํ company profile ของสมาชิกสภาหอการคา้

และอุตสาหกรร
 สร้างเครือข่ายองคก์รและขอ้มูลของภาคเอกชน/ผูป้ระกอบการภายในประเทศ
 ทาํแผนยทุธศาสตร์การคา้ของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมให้สอดคลอ้งกนัในการคา้

 ภาครัฐใหค้วามสนบัสนุนดา้น logistics และ infrastructure



88

 จดัทาํแผนรองรับผลกระทบจาก EWEC เช่น อาชญากรรมขา้มชาติ ยาเสพติด
โรคระบาด

ค. การประชุมร่วมระหว่าง เอกอคัรราชทูต-ผู้ว่าราชการจังหวดั กบัภาคเอกชน

 5 ประเทศ
ลงทุนนอกเหนือจากทางภูมิศาสตร์


 ผลกัดนัใหมี้บริการ One Stop Service
 ตอ้งการความช่วยเหลือดา้นความไม่เขา้ใจ ภาษา วฒันธรรม และการลงทุน
 ตอ้งมีผลการศึกษาวจิยัดา้นความตอ้งการสินคา้ผลิตภณัฑ์บนเส้นทาง EWEC
 ควรศึกษาเส้นทาง EREC ใหล้ะเอียดดา้น logistics ไม่ควรเนน้ท่าเรือดานงัเพียงแห่ง

เดียว



2. หารศูนย์ ROC

2.1 ROC 1
21 มีนาคม 2549

 กาํหนดการจัดหางบประมาณดําเนินงานของศูนย์ ROC
- 2549 ใหแ้ต่ละจงัหวดั (19 จงัหวดั ) จดัสรรเงิน

จงัหวดัละ 80,000 บาท (รวม 1,520,000 บาท) (1) จดัหาบุคลากร(ชา้งเผอืก)
และ(2) โครงการพฒันาฐานขอ้มูล

- ในปี 2550 และปีต่อไป ใหส้าํนกังานปลดั มท. ROC ภายในวงเงิน
1 ให้ ผูว้า่ราชการจงัหวดั 19 จงัหวดัพิจารณาก่อน

 ROC (ชา้งเผอืก) 6 คนโดย กต.เป็นผูด้าํเนินการ ฝึกอบรม
วเิทศ-สัมพนัธ์ งานพิธีการทูต การตอ้นรับคณะต่างประเทศแลว้ส่งมาประจาํ ROC

 ROC (1) จดัทาํฐานขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ
GMS matching
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ระหวา่งประเทศ (2) ใหค้วามช่วยเหลือดา้นวเิทศสัมพนัธ์จงัหวดั/กลุ่มจงัหวดัในการ

 ทบทวนโครงสร้างของ ROC โดยกาํหนดองคป์ระกอบ

1. คณะกรรมการบริหาร 1.1 ผูว้า่ราชการจงัหวดั 1 ใน 19 จงัหวดัเป็นประธาน ดาํรงตาํแหน่งวาระละ 1 ปี
1.2 19 จงัหวดั
1.3 ผูแ้ทนสาํนกังาน ก.พ.ร.
1.4 ผูแ้ทนกระทรวงมหาดไทย
1.5 ผูแ้ทนกระทรวงการต่างประเทศ
1.6 ผูแ้ทนมหาวทิยาลยัขอนแก่น
1.7 สถาบนัยทุธศาสตร์ภาตะวนัออกเฉียงเหนือ มหาวทิยาลยัขอนแก่น –
เลขานุการ
1.8 – ผู้ช่วยเลขานุการ

2. 2.1 ปลดักระทวงมหาดไทย
2.2 ปลดักระทรวงการต่างประเทศ
2.3 ปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี หรือหวัหนา้ผูต้รวจสาํนกันายกรัฐมนตรี
2.4 เลขาธิการสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2.5 ผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณ
2.6 เลขาธิการสาํนกังาน ก.พ.ร.

3. คณะทาํงานของ ROC 3.1 หวัหนา้คณะทาํงาน ROC (รองผูว้า่ราชการจงั
เป็นประธาน)

3.2 ผูแ้ทนกระทรวงการต่างประเทศจากส่วนกลาง
3.3 ผูแ้ทนกระทรวงมหาดไทยจากส่วนกลาง
3.4 สถาบนัยทุธศาสตร์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มหาวทิยาลยัขอนแก่น

ในฐานะเลขานุการ
3.5 สาํนกังานจงัหวดัเป็นผูช่้วยเลขานุการ
3.6 ROC ประกอบดว้ย

- 6 คน



90

 กาํหนดขอบเขตหน้ ROC
1. เป็นศูนย์กลางประสานงาน โยงการทาํงานระหวา่งผูว้่าราชการจงัหวดั

กบัเอกอคัรราชทูต
2. ติดต่อ ประสานงาน

3. ทธศาสตร์การพฒันาในกลุ่มจงัหวดั ระหวา่งกลุ่มจงัหวดั
และ

4. ประสาน
5. ประสานงานกับ ROC ในภูมิภาคต่าง ๆ

 กาํหนดแผนการดําเนินงานประจําปี 2549 และปี 2550
- ปี 2549 ( 7 เดือน) ROC และ

การบริหารจงัหวดัแบบบูรณาการใน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ กบั
5 ประเทศ (ลาว กมัพชูา เวยีดนาม พม่า และจีนตอนใต)้
- ปี 2550 (1) โครงการจดัทาํหลกัสูตร mini NPM (2) โครงการหลกัสูตร “

ความรู้ดา้นต่างประเทศและวิเทศสัมพนัธ์” (3)
บริหารจงัหวดัแบบบูรณาการกบัประเทศ ( ) (4) การประชุมวชิาการดา้น

ยงเหนือ (5) โครงการวิจยัเชิงสาํรวจสภาวะทางการตลาด
ของประเทศเวยีดนาม ลาว และกมัพชูา (6)
ศึกษาต่อ มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ระดบัปริญญาโท-เอก)และขา้ราชการระดบัสูงจากประเทศ

(7) โครงการจดัแสดงนิทรรศการดา้นการศึกษาและวฒันธรรมใน
(Road Show) แบบรวมกลุ่ม (8) โครงการสงเสริมการคา้ การลงทุน โดยการจดั

แสดงสินคา้ในต่างประเทศ (9) -เวยีดนาม 30 ปี

2.2 ROC 2
9 มีนาคม 2550

 ใหค้งนโยบายและทิศทางการทาํงานของศูนย์ ROC ไวเ้ช่นเดิม โดยยดึตาม บทบาท
หลักของศูนย์ ROC   4 ด้าน

1)
เอกอคัร อนบา้นใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติ
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2) ประสานงาน สนบัสนุนดา้นงานวเิทศสัมพนัธ์ และความร่วมมือระหวา่งกลุ่ม
จงัหวดั/

3)
เอกอคัรราช บา้น

4) ประสานงานกบั ROC ในภูมิภาคต่าง ๆ
 ROC
 ROC
 ศูนย์ ROC

ยทุธศาสตร์จงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั
 ใหศู้นย์ ROC ร่วมกบัสถาบนัการต่างประเทศเทวะวงศว์โรปการ จดัฝึกอบรมให้แก

เ
1)
2) พิธีการทูต
3) การเจรจาต่อรอง
4) กระทรวงการต่างประเทศและมหาดไทยร่วมกนัจดั Orientation

 ใหศู้นย์ ROC ๆ

 บประเทศ



 ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัขอนแก่นเป็นประธานคณะกรรมการบริหารถาวรของศูนย ์และ
ROC จะจดัประชุมเป็นประธานร่วม และน่าจะจดัประชุมคณะ

กรรมการบริหารศูนย์ ROC อยา่งนอ้ยปีละ 2 – 3
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ประวตัิผู้เขียน
นางศรีรัตน์ วาทสีาธกกจิ

วนั  เดือน  ปีเกิด - 2 ตุลาคม 2496
การศึกษา - รัฐศาสตร์บณัฑิต (ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ)

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
- รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต (ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ)

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
ตาํแหน่งงานปัจจุบนั -

ประวติัการรับราชการ
พ.ศ. 2521 - เจ้ 3 กองพาณิชยอุ์ตสาหกรรม

สาํนกังานเลขาธิการอาเซียน
พ.ศ. 2524 - 5 กองประมวลและวเิคราะห์ข่าว

กรมสารนิเทศ
พ.ศ. 2528 - เลขานุการเอก  สถานเอกอคัรราชทูต

ณ  กรุงวอชิงตนั  ดีซี
พ.ศ. 2532 - กรมเอเซียใต้ ตะวนัออกกลาง

และแอฟริกา
พ.ศ. 2535 - รองกงสุลใหญ่ ณ   เมืองฮ่องกง
พ.ศ. 2541 - ผูอ้าํนวยการกอง เอเชียตะวนัออก 4 กรมเอเชียตะวนัออก
พ.ศ. 2543 - ปรึกษา สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ
พ.ศ. 2548 - เชียงใหม่
พ.ศ. 2551 -

หวัหนา้ผูป้ระสานภารกิจกระทรวงการต่างประเทศในศูนย์
ปฏิบติัการร่วมกลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

พ.ศ. 2552 -
12 มิถุนายน 2552 -
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