รายงานการศึกษาส่ วนบุคคล
(Individual Study)
การประเมินผลการดําเนินงานของ
ศูนย์ ปฏิบัตกิ ารร่ วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หรือศูนย์ ROC
จัดทําโดย นางศรีรัตน์ วาทีสาธกกิจ
รหัส 1035

1
สถาบันการต่ างประเทศเทวะวงศ์ วโรปการ กระทรวงการต่ างประเทศ
ประจําปี 2552

รายงานการศึกษาส่ วนบุคคล
(Individual Study)

การประเมินผลการดําเนินงานของ
ศูนย์ ปฏิบัตกิ ารร่ วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หรือศูนย์ ROC

จัดทําโดย นางศรีรัตน์ วาทีสาธกกิจ
รหัส 1035

1
สถาบันการต่ างประเทศเทวะวงศ์ วโรปการ กระทรวงการต่ างประเทศ
ประจําปี 2552
ความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผู้ศึกษา

ง
บทสรุ ปสํ าหรับผู้บริ หาร
“การประเมินผลการทํางานของศูนย์ปฏิบตั ิการร่ วมกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ หรื อ ศูนย์ ROC” เป็ นการศึกษาเชิ งวิจยั ในลักษณะการประเมินผล
โครงการบูรณาการความร่ วมมือระหว่างเอกอัครราชทูตและผูว้ ่าราชการจังหวัดภายใต้กรอบการ
ทํา งานของศู นย์ ROC
คื อ 1) กระทรวงการ
ต่างประเทศเป็ น
และบุคลากรในศูนย์ ROC 2) บุคลากรสํานักงานหนังสื อเดินทาง กรมการกงสุ ล เข้าไปบูรณา
การทํา
3)
ศูนย์ ROC คือ บูรณาการความร่ วมมือระหว่างเอกอัครราชทูตกับ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
จากการศึกษาพบว่าความร่ วมมือระหว่างเอกอัครราชทูตและผูว้ ่าราชการจังหวัดมี
อยู่ แ ล้ ว
โดยเฉพาะความร่ วมมื อ ระหว่ า งจั ง หวัด ชายแดนกั บ สถาน
เป็ นไปในลักษณะ
การประชุ มหารื อ ด้านพิธีการ มีการปฏิบตั ิภารกิ จร่ วมกันในทุก
มิติ
การเมือง
เศรษฐกิ จ สังคม และการส่ งเสริ มวัฒนธรรมร่ วมกัน แต่มิได้มี
กรอบหรื อสถาบันรองรับอย่างเป็ นรู ปธรรม บูรณาการความร่ วมมือระหว่างเอกอัครราชทูตและ
ผูว้ ่า ราชการจังหวัด จึ ง
ม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2546 -2550
นดวิธีจดั ระเบียบความสัมพันธ์
(Area)
(Function)
การทํางานระหว่างมิติและกับภาคส่ วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน อบริ หารจัดการการทํางานร่ วมกันใน
เป็ นเอกภาพและไปในทิ ศ ทางเดี ยวกัน ใน
ลักษณะ internal management of external relations
(Regional
Operation Center) หรื อ ศู นย์ ROC จึ ง
เชิ งสถาบัน รองรับการทํางานร่ วมกันระหว่างผูว้ ่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ
และเอกอัครราชทูตแบบบูรณาการ ศูนย์ ROC
วยความร่ วมมือระหว่างกระทรวงการ
ต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยได้รับ

จ
ความ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ได้

ติการร่ วม ROC
ROC
ตาม
โครงสร้ างการทํางานของกรอบความร่ วมมือดังกล่าว โดย
stakeholders ของศูนย์
ROC ทุกหน่ วยงานจะส่ งผูแ้ ทนหน่ วยงานเข้าไปร่ วมในคณะทํางานของศูนย์ ROC
ราชการจังหวัดขอนแก่นเป็ นหัวหน้า และมหาวิทยาลัยของแก่นเป็ นเลขานุการ
โครงสร้ า งของศู น ย์ ROC เป็ น
ประกอบด้วยผูแ้ ทนหน่วยงานจากส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค
stakeholders บูรณาการทํางาน
ร่ วมกัน
ROC
แผนงาน โครงการ และกิจกรรมของศูนย์ ROC จึง
าราชการจังหวัดและมติ คณะกรรมการบริ หารศูนย์ ROC
จาก
ROC พบว่า
1. โครงการต่าง ๆ ตามแผนงานส่ วนใหญ่สามารถดําเนิ นงานได้ตามเป้ าหมาย
มีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ าย
ยังไม่สามารถดําเนิ นการให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย คือ
การจัดประชุ มร่ วมและ
การกํา หนดกิ จกรรมร่ วมกัน ระหว่า งเอกอัค ร
ระดับสู งของหน่
2.
ROC ส่ วน
ใหญ่อยูใ่ นระดับน่า
สํารวจความคิดเห็นของ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัด 19 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ โดยกระทรวงมหาดไทย พบว่า ทุก
จังหวัดมีความเห็นว่าศูนย์ ROC ยังจําเป็ นและมีประโยชน์ สามารถสนับสนุนการบริ หารจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
ได้ดี
ความต้องการของจังหวัดต่อบทบาท
เน้นของศูนย์ ROC คือ (1)
บ้าน (2)
บ้าน (3)
(4)
3. แม้วา่ บูรณาการความร่ วมมือระหว่างเอกอัครราชทูตและผูว้ า่ ราชการจังหวัดจะยัง
เป็ นจุดอ่อนของศูนย์ROC
มีจาํ นวนกิจกรรมระหว่างเอกอัครราชทูตและผูว้ า่ ราชการจังหวัด
ภายในกรอบศูนย์ ROC น้อยไป ไม่ เสมอ แต่เอกอัครราชทูตและผูว้ า่ ราชการจังหวัดโดยเฉพาะ

ฉ
จังหวัดชายแดน ก็มีกิจกรรมร่ วมกันตามภารกิจ
ทางการและอย่างไม่เป็ นทางการระหว่าง
กันเองนอกกรอบมากกว่าในกรอบศูนย์ ROC เสี ยอีก อย่างไรก็ตาม การประชุมหารื อในกรอบ ROC
ยังมีความสําคัญและเ
แนวนโยบาย มีการ
มูลข่าวสาร และ
กําหนดแนวทางการทํางานร่ วมกันอย่างเป็ นรู ปธรรมและชัดเจนมาก
4. การประเมินภาพรวมผลงานและผลสําเร็ จการทํางานของศูนย์ ROC โดยหน่วยงาน
ของศูนย์ ROC มีความเห็นแตกต่างกัน โดยกระทรวงมหาดไทยเห็นว่า โครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ขอศูนย์ ROC เป็ นประโยชน์มาก
ROC เป็ นประโยชน์ต่อ
การวางแผนยุทธศาสตร์ ของจังหวัด/
ทํางานของศูนย์ ROC และบุคลากรมี
น เพียงยังขาดประสบการณ์ แต่
ในมุมมองของกระทรวงการต่างประเทศ
ROC ให้เป็ นระดับสากลมากกว่า
มีความเห็นว่า ผลงานของศูนย์ ROC
ขาดความเป็ นมืออาชีพ ขาดวิสัยทัศน์และมุมมอง
แผนงานและโครงการของศูนย์ ROC ยังไม่สะท้อนบูรณาการ
เอกอัครราชทูตและผูว้ า่ ราชการจังหวัดเท่าทีควร ทําให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุ ลไทยใน
ต่างประเทศใช้ประโยชน์จากศูนย์ ROC ได้นอ้ ย อย่างไรก็ดี กระทรวงการต่างประเทศยังเห็น
ประโยชน์กิจกรรมของศูนย์ ROC ในด้านการประชุมร่ วมเอกอัครราชทูตและผูว้ า่ ราชการจังหวัด
และการอบรมด้านวิเทศสัมพันธ์ให้บุคลากรขอ
ความสนับสนุน
5. ปั ญหา อุปสรรค ในการดําเนินงาน ได้แก่ รู ปแบบโครงสร้างของศูนย์ ROC
เป็ นการทํางานในรู ปแบบคณะกรรมการ ในลักษณะบูรณาการ ไม่มีตน้ สังกัด ไม่มีกฎหมายรองรับ
แต่ก็ส่งผลในด้านงบประมาณของศูนย์ ROC
และ บุคลากรศูนย์ ROC ไม่มีตน้ สังกัด ขาดความความก้าวหน้าในอาชีพ ไม่มีความ
และ
เกิดปั ญหาสมองไหล ศูนย์ ROC ต้องสู ญเสี ยบุคลากร
งานในด้านวิเทศสัมพันธ์มา
stakeholders มาร่ วมในคณะทํางาน
ของศูนย์ ROC
ช่วย
บูรณาการความ
ร่ วมมือดังกล่าว
6. ข้อสรุ ปและเสนอแนะ การบูรณาการความร่ วมมือระหว่างเอกอัครราชทูตและ
ผูว้ า่ ราชการจังห
ระเบียบแบบแผน เป็ นไปตาม
ภารกิจค
ความเป็ นผูน้ าํ ของหน่วยงานไว้ แต่การนํา

ช
บูรณาการความร่ วมมือดังกล่าวมาวางกรอบ
วัฒนธรรมของหน่วยงานต้นสังกัดมา
สร้างวัฒนธรรมการทํางานใหม่ ให้กบั องค์กรใหม่ไปในทิศทางเดียวกัน ถือได้วา่
และท้าทาย
ROC ยังอยูใ่ นระยะลองผิดลองถูก ต้องมีการปรับองค์กรและบุคลากรในศูนย์ ROC เองให้เหมาะสม
กับภารกิจและมีความสมดุลในการสนองตอบความต้องการของผูใ้ ช้ประโยชน์ คือ เอกอัครราชทูต
และผูว้ า่ ราชการจังหวัด และประการสําคัญ
stakeholders
สนับสนุนให้ศูนย์ ROC คงอยูต่ ่อไปหรื อไม่ หากเห็นความสําคัญให้คงอยูต่ ่อไป จะเป็ นในรู ปแบบ
ROC ควรจะมี
หน่วยงานรองรับ
ราชการจังหวัดตามเป้ าประสงค์การ

ซ
กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาส่ วนบุคคล

ศึกษาในการรวบรวข้อมูลจาก

กระทรวงการต่างประเทศในศูนย์ปฏิบตั ิการรวมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ หรื อศูนย์
ROC ระหว่าง 1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551
หลากหลายในด้านบูรณาการความร่ วมมือจากภาคส่ วนต่าง ๆ ความสําเร็ จ ปั ญหาและอุปสรรค
ะสามารถใช้เป็ นกรณี ศึกษารู ปแบบวิธีการบูรณาการความร่ วมมือระหว่าง
เอกอัครราชทูต และ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดต่อไปในอนาคต
ผูศ้ ึกษามีความซาบ งและขอบคุณหน่วยงานและบุคคลทุกท่าน
หลัก สู ต รนัก บริ ห ารการทู ต (นบท.)
1
และฝึ กอบรมจนสํ า เร็ จ ลุ ล่ ว งไปด้ว ยดี
โดยเฉพาะคุ ณจันทร์ พา ภู่ตระกูล ผูอ้ าํ นวยการต่างประเทศเทวะวงศ์โรปการ ผูม้ ีคุณานุ ปการต่อผู ้
ศึกษาอย่างสู ง
โดยให้ความ
ช่วยเหลือ อํานวยความสะดวกแก่ผเู ้ ข้าร่ วมการอบรม และ
ผูศ้ ึกษาขอแสดงความขอบคุณคณะอาจารย์ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.
มมณี
ดร. สมเกียรติ อริ ยะปรัชญา และ รองศาสตราจารย์ ดร.พลภัทร บุราคม
คําปรึ กษา
และ
ครบถ้วน ชัดเจน และสําเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
ขอขอบคุณ ท่านอธิ บดีกฤษณา จันทรประภา กรมเศรษฐกิจ ท่านเอกอัครราชทูต
วิบูลย์ คูสกุล สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ท่านรองผูว้ า่ ราชการจังหวัดทรงพล จําปาพันธ์
จังหวัดขอนแก่น ท่านรองผูว้ า่ ราชการจังหวัดวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม ท่านอัคร
ปรึ กษา ท่านกงสุ ลใหญ่
เหนื อ (ROC)
สํานักงาน ก.พ.ร.
ได้ช่วยประสานงานข้อมูล บทสัมภาษณ์ และอํานวยความ
สะดวกต่าง ๆ อย่าง
.
กันในการทํารายงาน แม้จะเ
จึงขอให้
ปรารถนา

1

รภาพ ช่วยเหลือ เป็ นกําลังใจให้
2 เดือน

ฌ
สารบัญ
บทสรุ ปสําหรับผูบ้ ริ หาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญแผนภูมิ

1 บทนํา

2

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
วัตถุประสงค์
ขอบเขตการศึกษา
ระเบียบวิธีการศึกษา

2.1 กรอบแนวคิด
2.2
2.3

ง
ซ
ฌ
ฎ
ฏ

1
1
2
3
3
4

5

5
12
18

3

ระเบียบวิธีการศึกษา

20

4

ผลการศึกษา

24

3.1 กลุ่มตัวอย่าง
3.2
3.3 วิธีการเก็บข้อมูล
3.4 วิธีการวิเคราะห์และรายงาน
4.1 การประเมินบริ บทการบูรณาการความร่ วมมือระหว่างเอกอัครราชทูต
และผูว้ า่ ราชการจังหวัดในกรอบศูนย์ปฏิบตั ิการร่ วมกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ หรื อ ศูนย์ ROC (Context Evaluation)
4.2
องต้น (Input Evaluation)
4.3 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)
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4.4
4.5
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การประเมินผลผลิต ผลลัพท์ และผลกระทบ (Product Evaluation)
ทบทวนการปฎิบตั ิงานของสํานักงานหนังสื อเดินทางขอนแก่น
สรุ ป

สรุปและข้ อเสนอแนะ

5.1 สรุ ปผลการศึกษา
5.2 ข้อเสนอแนะ

บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ก) แนวคําถามและบทสัมภาษณ์ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในบูรณาการความร่ วมมือ
ระหว่าง เอกอัครราชทูตและผูว้ า่ ราชการจังหวัด
ข) สรุ ปประเมินผลการฝึ กอบรมหลักสู ตรพัฒนาบุคลากรของศูนย์ ROC
ค) มติและข้อเสนอแนะของการประชุมต่าง ๆ
ROC
ประวัติผเู ้ ขียน
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ระหว่างผูว้ า่ ราชการจังหวัดและเอกอัครราช
ความร่ วมมือ
องค์ประกอบโครงสร้างของศูนย์ ROC
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และผูว้ า่ ราชการจังหวัดในกรอบศูนย์ ROC ตามความต้องการ
ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ROC และการจัดสรรงบประมาณ
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ความสามารถของหน่วยงานและบุคลากรในการบริ หารจัดการ
โครงการของศูนย์ ROC
ประเมินโครงการของศูนย์ ROC การอบรมหลักสู ตร “กัมพูชาศึกษา”
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ส่ วนได้ส่วนเสี ยและกลุ่มเป้ าหมายได้รับ
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ของศูนย์ ROC

9
25
27
29

31
37
40
41
43
44
46
50
51

ฏ
สารบัญแผนภูมิ
1
2

3
4

แ

5
6
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1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปั ญหา
ความเป็ นมา สํานักงานหนังสื อเดินทาง
เดินทาง กรมการกงสุ ล กระทรวงการต่างประเทศ โดยได้จดั
พ.ศ. 2538 แต่เดิมมีภารกิจหลักประการเดียว คือ ให้บริ การด้านหนังสื อ
เดินทางแก่ประชาชนในต่างจังหวัด
การ
.ศ. 2546 ได้มีการนําระบบบริ หารราชการแบบบูรณาการมา
ใช้ (ตามมติคณะรัฐมนตรี
26 เมษายน 2546) ประกอบด้วยการพัฒนาระบบการบริ หารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ และ การพัฒนาระบบราชการในต่างประเทศแบบบูรณาการ และได้ปฏิบตั ิ
1 ตุลาคม 2546 เป็ นต้นมา (ยกเว้น กรุ งเทพมหานคร) ภารกิจของสํานักงานหนังสื อ
ในฐานะเป็ นหน่วยงานตัวแทนของกระทรวงการต่างประเทศในต่างจังหวัด
นอกจากจะให้
บูรณาการภา
เช่น บุคลากรสํานักงานหนังสื อเดินทางจังหวัดขอนแก่น
ได้เข้าไปสนับสนุนการบูรณาการความร่ วมมือระหว่างเอกอัครราชทูตและกงสุ ลใหญ่ไทยใน
าคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของไทยในกรอบศูนย์
ปฏิบตั ิการร่ วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ หรื อ Regional Operation Center (ROC)
จะศึกษาและประเมินผลการดําเนินงานของศูนย์ปฏิบตั ิการ
ร่ วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ (Regional Operation Center) หรื อ ศูนย์ ROC
การต่
(stakeholder) ในศูนย์ดงั กล่าว โดยบุคลากรของ
สํานักงาน
เข้าไป
ผูป้ ระสานภารกิจกระทรวงการต่างประเทศในศูนย์ ROC
ามร่ วมมือ
ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.)
ลักษณะ internal
management of external relations
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดในภาคตะวันออกเฉี
ความสามารถในการ
ต่างประเทศในระดับสากลตามแนวทางแนวทาง Local Link -
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Global Reach มาศึกษา โดยจะประเมินผลการทํางาน ศึกษาผลสําเร็ จ และปั ญหาของโครงการบูรณา
การดังกล่าว อเป็ นแนวทางในการปรับป
ใน
ต่างจังหวัดต่อไป
ความสํ าคัญของปั ญหาในการประชุมผูว้ า่ ราชการจังหวัดแบบบูรณาการและเอกอัครราชทูต
แบบบูรณาการประจําปร
17 กรกฎาคม 2547
ได้ให้ความเห็นชอบต่อ 3แนวทางร่ วม คือ (1)
(2) การประชุมร่ วมและ (3)การฝึ กอบรม
ร่ วม
นย์ปฏิบตั ิการร่ วมกลุ่มจังหวัดภาตะวันออกเฉี ยงเหนือ (ROC) 30
มิถุนายน 2549
บสนุน
ขอนแก่น เข้าไปช่วย
ROC
การประสาน
าราชการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ การดําเนินงานของศูนย์ ROC ในช่วง 2 ปี แรก (มิถุนายน 2549 – กันยายน
2551) มีการกําหนดเป้ าหมาย แผนงาน และการดําเนิ นงานอย่างชัดเจน มีการให้ความรู ้ดา้ น
การฝึ กอบรมร่ วมระหว่างบุคลาก
กับ
กระทรวงการต่างประเทศ มีเว็บไซต์ มีงานวิจยั
(economic corridors) การ
สร้างเครื อข่าย และการประชุ มร่ วมระหว่างผูว้ า่ ราชการจังหวัดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อและจังหวัด
ชายแดน
อนบ้าน การดําเนินงานในช่
3 (ใน
ปั จจุบนั ) ประสบปั ญหาในด้านการมีส่วนร่ วม บุคลากรและงบประมาณ ทําให้ขาดความชัดเจนและ
ความร่ วมมือระหว่างเอกอัครราชทูตแบบบูรณาการและผูว้ า่
ราชการจังหวัดแบบบูรณาการยัง
จจุบนั

1.2 วัตถุประสงค์
1) ประเมินโครงการความร่ วมมือระหว่างเอกอัครราชทูต/
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ภายในกรอบการทํางานของศูนย์ปฏิบตั ิการร่ วม
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ หรื อศูนย์ ROC
2) วิเคราะห์ผลสําเร็ จ ปั ญหา/อุปสรรค ในการบูรณาการความร่ วมมือระหว่างเอกอัคราชทูต
ปั จจัยภายในและภา
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3)
ความร่ วมมือระหว่างเอกอัครราชทูต
และผูว้ า่ ราชการจังหวัด และ การทํางานของศูนย์ปฏิบตั ิการร่ วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
การทบทวน ปรับภารกิจของกรมการกงสุ ลในการดําเนินนโยบายการทูต

1.3 ขอบเขตการศึกษา
1) ศึกษาโครงสร้างและการทํางานของศูนย์ปฏิบตั ิการร่ วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
หรื อศูนย์ ROC ตามแนวทางการพัฒนาระบบบริ หารราชการแบบบูรณาการ โดยศึกษาในช่ วง
ระยะเวลาระหว่ าง มิถุนายน 2549 – กันยายน 2551
ขอนแก่น
ROC
2) ประเมินผลการดําเนินงาน ความสําเร็ จ ปั ญหา และอุปสรรคการดําเนิ นงานของศูนย์ ROC
ในบูรณาการความร่ วมมือระหว่างเอกอัครราชทูตและผูว้ า่ ราชการจังหวัด
3) ศึกษาแนวทาง
และการมีส่วนร่ วมสนับสนุนบูรณาการ
ภารกิจกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
สถานอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุ ลไทยในต่างประเทศ
อาทิ การสร้างเครื อข่ายกับภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชนและ สร้างองค์ความรู ้ดา้ น
4) ช่วงเวลาทําการศึกษา 2 มิถุนายน -22 กรกฎาคม 2552
1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา
- ดําเนิ นการศึกษาแนวความคิดในการบูรณาการความร่ วมมือระหว่างเอกอัครราชทูต และ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดตามแนวทางการพัฒนาระบบราชการไทย
- วิธีประเมินโครงการบูรณาการความร่ วมมือระหว่างเอกอัครราชทูตและผูว้ า่ ราชการจังหวัด
โดย
(1) ประเมินผลการดําเนินโครงการต่าง ๆ ของศูนย์ ROC (2) ใช้ขอ้ มูลปฐมภูมิ (primary
source) จากการ
เอกอัครราชทูต/สถานกงสุ ลไทย
(3)ใช้เอกสารทุติยภูมิ (secondary source)
เอกสารทางวิชาการรายงานการปฏิบตั ิโครงการต่าง ๆ ของ ศูนย์ ROC และกลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร
ของกระทรวงการต่างประเทศ ตลอดจนข้อมูลยุทธศาสตร์ ของจังหวัดต่างๆ
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- ประมวลข้อมูล
มาวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดรู ปแบบการประเมิน CIPP Model ของ
Daniel L. Stufflebeam ตรวจสอบผลสําเร็ จของโครงการต่าง ๆ ตามแผนงานบูรณาการดังกล่าว
ประกอบการพิจารณาทบทวนบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศและภารกิจสํานักงาน

1.5 ปร
1) นําประสบการณ์การทํางานของสํานักงานหนังสื อเดินทางในต่างจังหวัด นอกจากจะ
ทํางานด้านบริ การกงสุ ลแล้วยังมีส่วนร่ วมบูรณาการภารกิจด้านต่างประเทศกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
รวม
กระบวนทัศน์ในการบริ หารแนวใหม่มาปรับใช้ร่วมกันในการวิเคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรคในการบูรณาการความร่ วมมือระหว่างเอกอัครราชทูตและผูว้ า่ ราชการจังหวัด
2) ประเมินผลการทํางานของศูนย์ ROC
นวทางในการปรับปรุ งภารกิจการทํางา
ระทรวง
โดยการ
ให้ความรู ้ดา้ นต่างประเทศ
ช่
น
การดําเนินนโยบาย diplomacy for
people อย่ างรอบด้ าน
3 ) ข้อเสนอแนะในเชิ งนโยบายและยุทธศาสตร์ ของกระทรวงการต่างประเทศต่อการบูรณา
การความร่ วมมือระหว่างเอกอัครราชทูตกับผูว้ า่ ราชการจังหวัดต่อไป
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2
2.1 กรอบแนวคิด
2.1.1. กรอบความคิดการบริ หารราชการแบบบูรณาการ
2.1.1.1 นิยาม “การบูรณาการ” ความหมายในเชิงรู ปธรรม (factual integration) คือ

อนการบูรณาการ
สําหรับความหมายในเชิงนามธรรม (conceptual integration) เป็ นแผนงาน สมมติฐาน กระบวน
มาก่อรู ปใหม่
อย่างผสมผสานกลมกลืน
าแต่ละแนวความคิดอยู่
1
อย่างแยกส่ วน
2.1.1.2
3 กล่าวถึง “

กับการบริหารราชการแบบบูรณาการ
.ศ. 2546
ฐ” โดยมุ่งเน้นผลลัพท์

1)
2) การบริ หารราชการแบบบูรณาการ
3) การพัฒนาส่ วนราชการให้เป็ นองค์แห่งการเรี ยนรู ้ในการบริ หารราชการแนวใหม่
4) การจัดทําคํารับรองการปฎิบตั ิราชการ
5) การจัดทําแผนบริ หารราชการแผ่นดิน

1

ศ.ดร.
“ การคิดเชิงบูรณาการ : Integrative Thinking” บริ ษทั ซัคเซส มีเดีย จํากัด พิมพ์
6 พ.ศ. 2549 หน้า 9 – 11

6
การบริ หารราชการแบบบูรณาการ
ปในทิศทาง
โดยส่ วนรวม ประหยัด โดยใช้ทรัพยากรร่ วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
(1)

ยวข้อง

เดียวกัน (2) รั ฐบาลกําหนดนโยบายบริ หารราชการแบบบูรณาการ ในจังหวัดและในต่ างประเทศ
โดยในจังหวัดให้เป็ นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วย ระบบการบริ หารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ พ.ศ. 2546 และในต่างประเทศให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการ
แผ่นดิน (
5) พ.ศ. 2545
ของผู้ว่าราชการจังหวัด หรื อ หั วหน้ าคณะผู้แทนไทย
เป็ นผลสําเร็ จ โดยสามารถใช้ อาํ นาจตามกฎหมายได้ อย่ างครบถ้ วนตามความจําเป็ น
2.1.1.3 แนวคิดบูรณาการงานภาครัฐตามกรอบการพัฒนาระบบราชการของ ก.พ.ร.2
ตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2546 -2550
2
ในประเด็นการปรับปรุ งโครงสร้างบริ หารราชการแผ่นดิน ได้กาํ หนดวิธีจดั ระเบียบความสัมพันธ์
(Area)
(Function) ให้เป็ นไปอย่าง
เหมาะสม มีเอกภาพ และ
ส่ วนต่าง ๆ
เข้าด้วยกันได้ แนวทางการพัฒนาระบบบริ หารราชการแบบบูรณาการของไทย จึงประกอบด้วยการ
พัฒนาระบบการบริ หารงานจังหวัดแบบบูรณาการ และ การพัฒนาระบบราชการในต่ างประเทศ
แบบบูรณาการ
- การพัฒนาระบบการบริ หารงานจังหวัดแบบบูรณาการ คือ การบริ หารราชการ
แก้
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยบูรณาการยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ สรรพกําลัง
และทรัพยากรในจังหวัด และการทํางานประสานความร่ วมมือกับทุกภาคส่ วนในสังคมอย่างมี
ทิศทางและเป้ าหมายหลักร่ วมกัน
2

เรี ยบเรี ยงจากหนังสื อความรู ้
ยวกับการบริ หาราชการแนวใหม่ ดร.ทศพร ศิริสมั พันธ์ สวัสดิการ
สํานักงาน ก.พ.ร.
2 (พ.ศ. 2549)
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ในการบริ หารงานแบบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ของจังหวัด ได้มีการกระจายอํานาจใน
โดยปรับให้จงั หวัดมีฐานะเสมือนหน่วยธุ รกิจ
เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Business Unit : SBU)
จังหวัด(Office of Strategic Management – OSM)
ปฏิบตั ิ
- การพัฒนาระบบราชการในต่ างประเทศแบบบู รณาการ
3
1)
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ทวิภาคี 2) การนําระบบบริ หารงานแบบบูรณาการมาใช้กบั ส่ วนราชการ
ในต่างประเทศ และ 3) การปรับโครงสร้างส่ วนราชการและบุคลากรประจําการในต่างประเทศ
ได้ มีการพิจารณา
อต่ อการทํางานร่ วมกันระหว่ าง
ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการและเอกอัครราชทูตแบบบูรณาการ
แนวชายแดน อาทิ
โดยให้มีความ
อนบ้านของไทยร่ วมกับ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดแบบบูรณาการ
- การทํางานร่ วมกันระหว่ างผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการและ
เอกอัครราชทูตแบบบูรณาการ3
การบริ หารราชการแบบบูรณาการ กําหนดให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัด และเอกอัครราชทูต
เป็ น “เจ้าภาพ” ในการบูรณาการและดําเนินการประสานความร่ วมมือ
ห้มีการปฏิบตั ิงานร่ วมกันในลักษณะ
สอดคล้อง ไปในทิศทางเดียวกัน โดยยึดยุทธศาสตร์ เป็ นหลักในการปฏิบตั ิงาน การบริ หารงาน
แบบบูรณาการดังกล่ าว
พ.ศ. 2546 หมวด 3
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดแบบ บูรณการ หรื อ หัวหน้าคณะผูแ้ ทนในต่างประเทศ
ราชการแบบบูรณาการเป็ น
ผลสําเร็ จ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดในฐานะเจ้าภาพทีมไทย
แลนด์ภายในประเทศ จะบริ หารยุทธศาสตร์ ของจังหวัดให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
ดูแล
และ บริ หาร
เช่น การค้าและการลงทุน การ
3

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) “การดําเนินการพัฒนาระบบราชการ”
จากเว็บไซต์ http://www.opdc.go.th
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สิ นค้า OTOP การพัฒนาด้านการเกษตร อุตสาหกรรม SMEs เป็ นต้น และ
เอกอัครราชทูตในฐานะเจ้าภาพของทีมไทยแลนด์ในต่างประเทศ จะเป็ นผูแ้ สวงหาโอกาสในการ
โดยนําทีมไทยแลนด์ในประเทศไปเจรจากับต่างประเทศ
ผ
ระบบบริ หารแบบบูรณา
การ จึงเป็ นการสร้างเครื อข่ายการทํางานร่ วมกันระหว่างผูว้ า่ ราชการจังหวัดกับเอกอัครราชทูต
แสวงหาโอกาสในทางเศรษฐกิจและการสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน
การแข่ง
ภายใต้แนวความคิด Local Link – Global Reach
ระหว่างประเทศ

ด้วย

1 แสดงวิสัยทัศน์ในการบูรณาการความร่ วมมือระหว่างเอกอัครราชทูต
กับผูว้ า่ ราชการจังหวัดตามแนวทางการพัฒนาระบบราชการ

Dual Track
Policy

การบริหาร
ภาครัฐ
Internal
แนวใหม่
Management
of External
Relations

Local
Link
Global
Reach

แผนภูมิขา้ งต้นแสดงการประสานแนวความคิดการบริ หารภาครัฐแนวใหม่โดยการ
บูรณาการความร่ วมมือ เป็ นการตอบสนองการทํางานตามหลัก Internal Management of External
Relations และ สนับสนุนนโยบาย Dual Track Policy
ควบคู่ไปกับการส่ งเสริ มการเป็ นหุ น้ ส่ วนทางเศรษฐกิจในระดับระหว่างประเทศ โดยอาศัยการ
มโยงการทํางานของผูว้ า่ ราชการจังหวัดกับเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศ ในลักษณะ Local
Link, Global Reach
ดหาเวทีให้เอกอัครราชทูตและผูว้ า่ ราชการจังหวัด ได้มาพบปะ
2.1.2 รู ปแบบและกรอบความร่ วมมือระหว่ างเอกอัครราชทูตและผู้ว่าราชการจังหวัด
.ศ. 2547 กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย และสํานักงาน

9
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
อมโยงและบูรณาการการทํางาน
ระหว่าง
เป็ นไปอย่างมีเอกภาพ โดยสํานักงาน ก.พ.ร. ได้มอบหมายให้สาํ นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
(สกว.) ดําเนินโครงการวิจยั และได้เสนอรู ปแบบการประสานการทํางานร่ วมกันระหว่าง
เอกอัครราชทูตแบบบูรณาการ กับผูว้ า่ ราชการจังหวัดแบบบูรณาการ ไว้ 3 แนวทาง ได้แก่
(1) การประสานงานโดยตรงระหว่างผูว้ า่ ราชการจังหวัดกับเอกอัครราชทูตหรื อ
Many to Many : M2M เช่น การเจาะตลาดสิ นค้าบางประเภท
(2) การประสานงานระหว่างกลุ่มจังหวัดแต่ละกลุ่มกับเอกอัครราชทูตในลักษณะ
Cluster to Many : C2M เช่
(3) การประสานงานของจังหวัดผ่านทางรัฐบาลไทย กับรัฐบาลของต่างประเทศหรื อ
Government to Government: G2G
ต้องมอบนโยบายของประเทศในภาพรวม
17 กรกฎาคม 2547
ทราบผลการศึกษาดังกล่าว
ได้มีการ

งานร่ วมกัน โดยมีการ
เอกอัครราชทูตและและกงสุ ลใหญ่ไทยกับผูว้ า่ ราชการจังหวัด
นไปตามหลักการ “รู ้เขา รู ้เรา” และ
ผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutual Benefits) โดยได้มีการประชุมหารื อ 3
(Stakeholders) มาให้ความคิดเห็นลักษณะ
Public-Private-People-Partnership (PPPP) ทําให้การบูรณาการงานต่างประเทศครอบคลุมรอบด้าน
มาก
- การประชุม
- การประชุม
-

17 กรกฏาคม 2547
22 ธันวาคม 2547
30 มิถุนายน 2549

3
ได้วาง กรอบการบูรณาการความร่ วมมือระหว่ าง
เอกอัครราชทูต และผู้ว่าราชการจังหวัด สรุ ปได้ตาม
1
1:
ระหว่างผูว้ า่ ราชการจังหวัดและเอกอัครราช
4

ศูนย์ปฏิบตั ิการร่ วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ “รายงานประจําปี 2550” หน้า 11 – 13 และ 53- 60

4

10
การประชุ ม ผวจ.-ออท.
แรก (17 ก.ค. 2547)
จังหวัดเชียงใหม่

เห็นชอบต่อแนวทาง 3 ร่ วม
1) การประชุมร่ วม ระหว่างผูว้ า่ ราชการจังหวัดและเอกอัครราชทูตอย่าง
2)

(จีน พม่า ลาว กัมพูชาและ

เวียดนาม)
3) การจัดฝึ กอบรมร่ วมระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงมหาดไทย
(22 ธ.ค. 2547)
จังหวัดขอนแก่น

( Regional
Operation Center-ROC)
- ใช้ยทุ ธศาสตร์ ACMECS และ GMS เป็ นกรอบในการทํางานร่ วมกันระหว่าง
เอกอัครราชทูตกับผูว้ า่ ราชการจังหวัด
EWEC
- จัดทําฐานข้อมูลและพัฒนา website ของ ROC
- จัดจ้างบุคลากร มาทํางานช่วยเหลือจังหวัด/กลุ่มจังหวัดด้านต่างประเทศ และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่ นเป็ นฝ่ ายเลขานุการ และให้
ทําการ

(30 มิ.ย. 2549)
จังหวัดขอนแก่น
(เปิ ดศูนย์ปฏิบตั ิการร่ วม
กลุ่มจังหวัดภาคะวันออก
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น)

- เน้นการใช้เส้นทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West
Economic Corridor - EWEC)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกตะวัน
เฉี
ACMECS และ GMS
- การทํางานร่ วมกันระหว่างผูว้ า่ ราชการจังหวัด (19 จังหวัด) กับ
เอกอัครราชทูต/กงสุ ลใหญ่ไทย (5 ประเทศ) กับโดยใช้กลไกศูนย์ปฏิบตั ิการร่ วม
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ หรื อ ศูนย์ ROC
- ข้อเสนอ
กรอบ EWEC และเสริ มสร้างขีดความสามารถของบุคลากรในศูนย์ปฏิบตั ิการ
ร่ วม ROC ให้มีสมรรถนะสนองตามต่อพันธกิจได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

11
ร่ วมระหว่างเอกอัครราชทูตและผูว้ า่ ราชการจังหวัด 3 และการ
ประชุมคณะกรรมการบริ หาร ROC
ได้กาํ หนดกรอบ/แนวทางบูรณาการความร่ วมมือ
ระหว่างเอกอัครราชทูตและผ◌ู ◌้
2
2 กรอบความคิดในการบูรณาการหน่วยงาน
(area)
(function)
ามร่ วมมือระหว่าง
เอกอัครราชทูตกับผูว้ า่ ราชการจังหวัด
กิจการภายนอก

กพร.
รูปแบบ
ใหม่
ของ
การ
ทํางาน

กต.
(ออท.)
-ประชุมร่วม
-อบรมร่วม
- ศูนย์ปฏิบ ัติการร่วม

มท.
(ผวจ.)

สน ับสนุน
ความรู ้
ทางวิชาการ

มข.

บูรณาการ

สน ับสนุน
ความรู ้
ทางวิชาการ

กิจการภายใน

2 แสดงให้เห็นการประสานแนวความคิดการปฏิรูปการบริ หารงาน
ภาครัฐแนวใหม่ ในด้านการบูรณาการงานภาครัฐด้วยการบูรณาการ
(Area)
(Function) คือ กิจการภายในประเทศและกิจการ
ภายนอก เข้าด้วยกัน ด้วย
กระทรวงมหาดไทย (เจ้าภาพในการบริ หารผูว้ า่ ราชการจังหวัดแบบบูรณาการ) และ หน่วยงานดูแล
กิจการภายนอก คือ กระทรวง การต่างประเทศ (เจ้าภาพในการบริ หารเอกอัครราชทูตแบบบูรณาการ)
ในการทํางานร่ วมกันอย่างมีเอกภาพ โดยได้รับความสนับสนุนด้านแนวทางการบริ หารจาก
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และการสนับสนุนด้านวิชาการจาก
สถาบันการศึกษาภาย
น คือ มหาวิทยาลัย
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เห็นชอบร่ วมกันในการประชุมระหว่าง
17 กรกฎาคม
2547 ใน 3 ร่ วม คือ (1) ประชุ มร่ วม ระหว่างเอกอัครราชทูตและผ◌ู ◌้ วา่ ราชการจังหวัด (2) อบรม
ร่ วมระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงมหาดไทย และ (3)
เป็ น
กลไกเชิ งสถาบัน
การและ
เอกอัครราชทูตแบบบูรณาการ
มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ (Regional Operation Center)หรื อศูนย์ ROC ในอีก 2 ปี ต่อมา
(ROC)
ขอนแก่น 30 มิ.ย. 2549 และ
2549
นรวม
6 คน โดย กระทรวงการต่ างประเทศได้
บุคลากรจากสํานักงานหนังสื อเดินทาง
ขอนแก่ น (หั วหน้ าสํานักงาน / รองหั วหน้ าสํานักงาน) เป็ นผู้แทนไปปฏิ บัติงานประจําในศูนย์ ROC
1 ตุลาคม 2549
/ผู้ประสานภารกิจกระทรวงการต่ างประเทศ
และเป็ นหั วหน้ าโครงการต่ าง ๆ ตามแผนงานของศูนย์ ROC
ภารกิจต่ างประเทศแบบบูรณาการ(Foreign Mission Integrated Project : FMIP) ของกระทรวงการ
ต่ างประเทศด้ วย
2.2 ทฤษฎี
2.2.1 นิยาม “การประเมินโครงการ” (Project Evaluation) หมายถึง กระบวนการ ในการ
เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลของการดําเนินโครงการ
เป็ นระบบ
ดําเนินงานต่อไปหรื อจะยุติ
ารประเมินโครงการอย่างมี
ระบบ จึงเป็ นประโยชน์ คือ
กําห
ว่าจะสามารถตัดสิ นใจในการดําเนินการ
ถูกต้องเหมาะสม และส่ งผลให้โ
กําหนดไว้ทุกประการ5
2.2.2 การประเมินผลตาม CIPP Model6
5

ประชุม รอดประเสริ ฐ 2539. “การบริ หารโครงการ” กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยบูรพา.

6

ดร.

“ แบบจําลองการประเมินผลโครงการ กรณี แบบจําลอง CIPP Model” เว็บไซต์
http:// www.gotoknow.org/file/robertrasri/CIPP

13
การ
ประเมินผลบูรณาการความร่ วมมือระหว่างเอกอัครราชทูตและผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดภายใต้กรอบการทํางานของศูนย์ปฏิบตั ิการร่ วม ROC ซ◌ึ◌่งบุคลากรสํานักงานหนังสื อ
จัดการในฐานะหัวหน้าโครงการต่าง ๆ ของศุนย์ ROC จึงได้พิจารณาเลือกใช้แนวคิดและรู ปแบบ
การประเมินแบบซิ ปป์ หรื อ CIPP Model ของสตัฟเฟิ ลบีม (Danial . L. Stufflebeam) เป็ นรู ปแบบ
ได้รับการยอมรับ
CIPP Model เป็ นคําย่อของคําว่า Context, Input, Process,
Product
ของการทํางานระหว่างฝ่ ายประเมินกับฝ่ ายบริ หารออกจากกันอย่างเด่นชัด กล่าวคือ ฝ่ ายประเมินมี

การมีอคติในการประเมิน
รู ปแบบการประเมินแบบซิ ปป์ (CIPP Model) เป็ นการประเมินภาพรวมของโครงการ
บริ บท ปั จจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต (Context, Input, Process and Product) โดยจะใช้

1) การประเมินด้ านบริบทหรือสภาวะแวดล้ อม (Context Evaluation : C) เป็ นการ

ประเมิน
สภาพแวดล้อม นโยบาย วิสัยทัศน์ ปั ญหา แหล่งทุน สภาพความผันผวนทางด้านสังคม เศรษฐกิจ
กําหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ
จากองค์กรต่าง ๆ หรื อไม่ เป็ นต้น
2)
ใช้ในการดําเนิ นโครงการ

ทําสนองปั ญหาหรื อความต้องการ

นําเข้ า (Input Evaluation : I ) เป็ นการประเมิน
มาเป็ นปั จจัยนําเข้า
ระยะเวลา
ป็ นต้น พิจารณาถึงความ

เป็ นไปได้และความเหมาะสมของโครงการ
3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P )
โครงการ หาข้อมูลประกอบการตั
งานของโครงการ (Project monitoring) และรายงานความก้าวหน้าของโครงการ ให้ผบู ้ ริ หารใช้
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ประกอบการตัดสิ นใจ การประเมินกระบวนการ (Process evaluation) เป็ นกระบวนการพิจารณา
ว่าแผน หรื อกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ
และลงมือทําการประเมินกระบวนการ (Process evaluation)
ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) แก่ผู ้
4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P) เป็ น
ผลผลิต (Output)
(Goals and
objectives) ของโครงการ หนดไว้แต่ตน้ เป็ นการประเมิ
งการว่าบรรลุ
วัตถุประสงค์หรื อไม่ โดยประเมินในด้านประสิ ทธิ ผลของโครงการ (Effectiveness) และการ
ประเมิน ผลผลิต (Product evaluation)
ส่ วนช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายของ
โครงการหรื อไม่
หรื อเลิกทําไป
Stufflebeam ได้นาํ เสนอประเภทของการตัดสิ นใจ
ประเมินผล
1)
(Planning Decisions) โดยใช้ขอ้ มูลจากการประเมิน
สภาพ
ดําเนินงาน
2)
งการ (Structuring Decisions) โดยใช้
โครงการ
3)

4)
ประเมินผลผลิต (Output)

(Implementation Decisions) โดยใช้ขอ้ มูล
ควบคุมการดําเนินการให้เป็ นไปตามแผน และปรับปรุ ง

(Recycling Decisions) เป็ นการใช้ขอ้ มูลจากการ
อพิจารณายุติ/ล้มเลิก หรื อขยายโครงก
นําไปใช้ต่อไป
การประเมินแบบ CIPP Model 4 ประเด็น และประเภทของการ
ตัดสิ นใจข้างต้น สามารถสรุ ปความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของการประเมินกับการตัดสิ นใจ ดัง
แผนภูมิ 3
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3 ความสัมพันธ์การตัดสิ นใจ กับ ประเภทการประเมินแบบ CIPP Model
แบบจําลองในการประเมิน
(Evaluation model)

ประเภทของการตัดสิ นใจ
(Decision making)

การประเมินด้านสภาวะแวดล้อม
(Context evaluation)

ตัดสิ นใจในการวางแผนงานและการ
กําหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย

การประเมินปั จจัยนําเข้า
(Input evaluation)

ตัดสิ นใจในการกําหนดโครงสร้าง
ของโครงการและการจัดแผนงาน

การประเมินกระบวนการ
(Process evaluation)

ตัดสิ นใจในการนําโครงการไปปฏิบตั ิ
การจัดรู ปแบบและปรับปรุ งแก้ไข

การประเมินผลผลิต
(Product evaluation)

ตัดสิ นใจว่าควรจะดําเนินโครงการ
ต่อไป หรื อ ล้มเลิก หยุดโครงการ
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4
กําหนดแนวทางการบริ หารจัดการงานของศูนย์ ROC ตามแบบจําลองการประเมินผล CIPP Model
Context Evaluation (การประเมินบริบทของศูนย์ ROC)


ROC และความร่ วมมือระหว่าง ออท.-ผวจ.
 ศึกษาถึงวัตถุประสงค์ ภารกิจยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการของศูนย์ฯ


ประเมินวัตถุประสงค์ ภารกิจยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการของศูนย์ฯ ว่ามี
ความสอดคล้อ งกับ แนวทางบู ร ณาการความร่ วมมื อ ออท.- ผวจ. และความ
ต้องการของ กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงมหาดไทย เพียงใด

Input Evaluation (การประเมินทรัพยากรนําเข้ า)

 งบประมาณค่าใช้จ่าย
 ตรวจสอบความเหมาะสมของวิธีการดําเนิ นโครงการ และกลยุทธ จะใช้ในการ

บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ /ศูนย์ฯ การได้รับความช่ วยเหลือในด้านต่างๆ
เช่น
ความเหมาะสม
ด้านเวลา

 ความสามารถของหน่วยงาน บุคลากร ในการบริ หารจัดการโครงการ/ศูนย์ฯ

Process Evaluation (การประเมินกระบวนการ)

 ประเมินการดําเนิ นงานตามแผนงานและโครงการของศูนย์ฯ ว่ามีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการของศูนย์ฯ หรื อไม่ อย่างไร
 ประเมินแผนหรื อกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฯ ว่าปฏิบตั ิงานตามแผน (Plan of work )
วางไว้หรื อไม่
 ประเมินกระบวนการในการบริ หารจัดการของศูนย์ฯ และความเหมาะสมต่างๆ ของ
โครงการฯ
วิธีการ และระยะเวลาดําเนิ นงานเป็ นไปตาม
กําหนดไว้หรื อไม่ การประสานแผน/ประสานงานกิ จกรรมต่างๆ รวมถึงผูร้ ับ ผิดชอบ
ของโครงการ/ศูนย์ฯ
 ประเมิน
ปั ญหา ข้อจํากัดต่างๆ ในระหว่างและขณะดําเนินงานขยายผล
ของโครงการ/ศูนย์ฯ 2.2.3

Product Evaluation (การประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ)

 ประเมิน ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ (Impact of the program)
 ประเมินถึงประโยชน์ ศูนย์ฯ กลุ่มเป้ าหมาย จะได้รับ

หลักการ /แนวคิด /ทฤษฎี
การมี ส่ ว นร่ ว ม และการ
ทํางานในเชิงบูรณาการ

ข้ อเสนอเชิ งนโยบายและ
แนวทางการบริ หาร
จัดการงานขยายผล
 ประเมินผลฯ วิเคราะห์
และสังเคราะห์
ได้จากการประเมิน และ
จากการสัมภาษณ์ไปสู่
การจัดทํา ข้อเสนอเชิง
นโยบายและแนวทาง
การบริ หารจัดการงาน
ขยายผลการบูรณาการ
ความร่ วมมือระหว่าง
เอกอัครราชทูตและผูว้ า่
ราชการจังหวัดต่อไป
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2.2.3

(Indicator) ระดับความสําเร็ จของโครงการ

และลักษณะเชิงคุณภาพ ได้แก่
1) เกณฑ์ประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency)
เช่น สัดส่ วนของผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย
ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา ผลิตภาพต่อกําลังคน ระยะเวลาในการให้บริ การต่อผูบ้ ริ การ
2) เกณฑ์ประสิ ทธิ ผล (Effectiveness)
เช่น ระดับการบรรลุเป้ าหมาย ระดับ
3) เกณฑ์ความพอเพียง (Adequacy)

เช่น ระดับความพอเพียงของทรัพยากร

4) เกณฑ์ความพึงพอใจ (Satisfaction)
เช่น ระดับความพึงพอใจของ
โครงการ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของโครงการ เป็ นต้น
5) เกณฑ์ความเป็ นธรรม (Equity) ได้แก่ การให้โอกาสกับผูด้ อ้ ยโอกาส ความเป็ น
ธรรมระหว่างเพศ ระหว่างกลุ่มอาชีพ ฯลฯ
6) เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress)
เช่น ผลผลิตเปรี ยบเทียบกับเป้ าหมาย
มีความเหมาะสมเพียงใด เป็ นต้น
7)
( Sustainability )
เช่น ความอยูร่ อดของโครงการด้าน
เศรษฐกิจสมรรถนะด้านสถาบัน ความเป็ นไปได้ในด้านการขยายผลของโครงการ
8) เกณฑ์ความเสี ยหายของโครงการ ( Externalities )

CIPPOI Model ได้แก่
-

( Context ) :
(1) สภาวะแวดล้อมของ ก่อนมีโครงการ (ปั ญหาวิกฤต)
(2)
(3) ความเข้าใจร่ ว
-

กฎระเบียบ เป็ นต้น

( Input ):
(1) ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของโครงการ
(2) ความพร้อมของทรัพยากร เช่น งบประมาณ คน วัสดุอุปกรณ์ เวลา และ
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(3)
-

( Process ) :
(1) การตรวจสอบกิจกรรม เวลา และทรัพยากรของโครงการ
(2)
(3)
(4) ภาวะผูน้ าํ ในโครงการ

-

( Products) :

พิจารณาไ

อาทิ

(1)
(2)
(3)
-

(Outcomes ):
(1) คุณภาพชีวติ ของตนเอง และครอบครัวตามเกณฑ์มาตรฐาน
(2)
(3) การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชน

-

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

างๆ อาทิ

2.3

ง
ความร่ วมมือระหว่างเอกอัครราชทูตและผูว้ า่ ราชการจังหวัด
ในการ
พัฒนาระบบราชการแบบบูรณาการของไทย
(Area)
(Function) โดยกําหนดการบริ หารงานจังหวัดแบบบูรณาการโดยผูว้ า่
บริ หารราชการภายในประเทศ และการบริ หารราชการในต่างประเทศแบบบูรณาการ โดย
ข่งขันของไทยใน
ต่างประเทศ และมีกฎหมายรองรับการมอบอํานาจให้ผนู ้ าํ องค์ก
บทบาทจากนักปกครองหรื อนักการทูตเป็ นนักบริ หารเชิงยุทธศาสตร์ ดว้ ย
กฎหมายยังได้
การปฏิบตั ิราชการของผูว้ า่ ราชการจังหวัดและหัวหน้าคณะผูแ้ ทนไทยในต่างประเทศ
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(เอกอัครราชทูตหรื อกงสุ ลใหญ่) อย่างไรก็ตาม ในส่ วนของบูรณาการความร่ วมมือระหว่าง
เอกอัครราชทูตและผูว้ า่ ราชการจังหวัด
มีกฎหมายรองรับรู ปแบบ วิธีการ จน (
) แนวทางและ
กรอบการดําเนิ นความร่ วมมือระหว่ างผู้ว่าราชการจังหวัดและเอกอัครราชทูตจึ งเป็ นผลมา
ประชุมระหว่ างเอกอัครราชทูตและผู้ว่าราชการจังหวัดแบบ บูรณาการ ศูนย์ปฏิบตั ิการร่ วมภาค
ตะวันออกฉี ยงเหนื อ (ศูนย์ ROC) จึง
จากกรอบ แนวความคิด 3 ประการ ได้แก่ (1)
กิจการภายในกับกิจการภายนอก (จังหวัด/
) (2)
(3) พัฒนาสมรรถนะ
ROC
ประชุมแนว
จัดทําแผนงาน/โครงการต่าง ๆ
ประเมินผลการดําเนิ นโครงการตามแผนงานของ ศูนย์ ROC โดยใช้ Stufflebeam’s CIPP Model
จะช่วยทบทวน ตรวจสอบว่าบูรณาการความร่ วมมือภายใต้กรอบ ROC ดังกล่าวประสบผลสําเร็ จ
มากน้อยเพียงใด มีขอ้ จํากัด ปั ญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ ในบูรณาการดังกล่าวอย่างไร
ปรับปรุ งงาน ขยายผล หรื อหาทาง
รณาการความร่ วมมือระหว่างเอกอัครราชทูตและผูว้ า่ ราชการจังหวัด
ต่อไป
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3
ระเบียบวิธีศึกษา
ผลการปฏิบตั ิงาน และวิเคราะห์ปัญหา

ของสํานักงานหนังสื อเดินทางขอนแก่นเข้าไปบูรณาการประสานภารกิจดังกล่ าว การประเมินส่ วน
ใหญ่จะใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลทุติยภูมิ (secondary data) จากการค้นคว้าเอกสาร (documentary
research) รายงานการประชุมและรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามโครงการต่าง ๆ ในการบูรณาการ
ความร่ วมมือระหว่างเอกอัครราชทูต
ห์ขอ้ มูลปฐมภูมิ
(primary data) จากกการสัมภาษณ์เ
ส่ วนได้ส่วนเสี ยในบูรณาการความร่ วมมือระหว่างเอกอัครราชทูตและผูว้ า่ ราชการจังหวัด โดยมี
3.1 กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่าง
และ มีส่วนได้ส่วนเสี ย (stakeholders) ในบูรณาการความร่ วมมือระหว่างเอกอัครราชทูตและผูว้ า่
1)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเวียงจันทน์ กรุ งฮานอย สถานกงสุ ลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ นครเซี ยง
ไฮ้ เมืองกวางโจว เป็ นต้น (
ภูมิศาสตร์ ) จํานวน 6 คน
2)
(เลือกเฉพาะบางจังหวัด)
ได้แก่ ผูว้ า่ ราชการ/
4 คน
3) กลุ่มผูป้ ฎิบตั ิงานบูรณาการความร่ วมมือระหว่างเอกอัครราชทูตและผูว้ า่ ราชการ
ขอนแก่น ( ไปปฏิบตั ิงานในช่วงปี
2549 – 2551)
และกรมเศรษฐกิจ กระทรวงการ
ต่างประเทศ
ROC
งศูนย์
ปฏิบตั ิการร่ วม ROC รวมจํานวน 9 คน
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3.2
1) รายงานประจําปี ของศูนย์ปฏิบตั ิการร่ วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
2) รายงานผลการปฎิบตั ิโครงการต่าง ๆ ของศูนย์ปฏิบตั ิการร่ วมกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ
3) รายงานผลการประชุมบูรณาการความร่ วมมือระหว่างเอกอัครราชทูตและกงสุ ลใหญ
ในป
1- 3
4
30 - 31 พฤษภาคม 2551
4) เอกสารข่าว ROC newsletter ราย 3 เดือน ระหว่าง ปี 2549 – 2551 จํานวน 10 ฉบับ
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 วิธีการเก็บข้ อมูล
3.3.1 ใช้วธิ ี สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร

วนได้ส่วนเสี ย(stake holders) ใน

1)







2)

นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุ งเวียงจันทน์
ศรี ธญ
ั โกศ อัครราชทูต ณ กรุ งเวียงจันทน์
นายภควัต ตันสกุล รองกงสุ ลใหญ่ ณ โฮจิมินห์
นายชลิต มานิตยกุล กงสุ ลใหญ่ ณ นครเซี ยงไฮ้
นายณัฏฐวุฒิ โพธิ สาโร กงสุ ลใหญ่ ณ เมืองกวางโจว
อดีตอัครราชทูต ณ กรุ งพนมเปญ
(

)
ROC

 นายทรงพล จําปาพันธุ์ รองผูว้ ่าราชการจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าคณะทํางาน ROC
 นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดมหาสารคาม อดีตรอง
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดหนองคาย
 นายเรื องยศ ไพรี พินาศ หัวหน้าฝ่ ายยุทธศาสตร์ สํานักงานจังหวัดขอนแก่น
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 น.ส.วรวรรณ วุฒิวณิ ชย์ ผูอ้ าํ นวยการส่ วนพัฒนาความร่ วมมือภาคเอกชนแล
กิจการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
3)

ROC

- กระทรวงการต่างประเทศ
 นางกฤษณา จันทรประภา อธิ บดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ หัวหน้าหน่วยงา
ดูแลรับผิดชอบศูนย์ ROC
 น.ส.ธนียา ศรี พฒั นาวัฒน์ นักการทูตปฏิ บตั ิการ กองส่ งเสริ มเศรษฐสัมพันธ
รับผิดชอบงานศูนย์ ROC
 นางลินนา ตังคธัช หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร กระทรวงการต่างประเทศ
 นางสมฤดี พูพ่ รอเนก นักการทูตชํานาญการ สํานักบริ หารการคลัง กระทรวงการ
ต่างประเทศ อดีตรองหัวหน้าสํานักงานหนังสื อเดินทางขอนแก่นและรองหัวหน้าผูป้ ระสานภารกิจ
กระทรวงการต่างประเทศในศูนย์ ROC
 นายธี ระพงษ์ วณิ ชชานนท์ นักการทูตชํานาญการ
ทางการทูต กรมพิธีการทูต อดีตรองหัวหน้าสํานักงานหนังสื อเดินทางขอนแก่นและรองหัวหน้าผู ้
ประสานภารกิจกระทรวงการต่างประเทศในศูนย์ ROC
- สํานักงาน ก.พ.ร.
 นายชวลิต เทียนทอง ผูอ้ าํ นวยการส่ วนการพัฒนาระบบราชการสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ เนี ยมสนิท ผูอ้ าํ นวยการสถาบันยุทธศาสตร์ ภา
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ศูนย์ ROC)
 น.ส.ฤทัยชนก อดทน
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ(ศูนย์ ROC)

รศูนย์ปฏิบตั ิการร่ วมกลุ่มจังหวั
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ(ศูนย์ ROC)
3.3.2
◌้
งกับภารกิจบูรณาการควา
ร่ วมมือระหว่างเอกอัครราชทูต และผูว้ า่ ราชการจังหวัด ได้แก่ 1) ความสําคัญของความสัมพันธ์
ระหว่างเอกอัครราชทูตและผูว้ า่ ราชการจังหวัด 2) ทัศนะและความพึงพอใจต่อการทํางานด้าน
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บูรณาการฯ ของศูนย์ ROC (โครงการ/ แผนงานต่าง ๆ) 3) การปฏิบตั ิงานของเ
ROC) 4) ปั ญหา อุปสรรคในการดําเนินงานจากมุมมองของผูป้ ฏิบตั ิงานและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
3.4 วิธีการวิเคราะห์ และรายงาน
นําข้อมูล
การค้นคว้าเอกสารและจากการสัมภาษณ์/สอบถาม มาประมวลผลโดยใช้
CIPP Model
กระบวนการทํางาน การปรับบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศ และสํานักงานหนังสื อเดินทาง
งเอกอัครราชทูตและผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดต่อไป
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4
ผลการศึกษา
ผลการดําเนินงานของศูนย์ปฏิบตั ิการร่ วมกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ หรื อ ศูนย์ ROC
นหุ ้นส่ วนและมี
ส่ วนได้ส่วนเสี ย
วิเคราะห์ผลสําเร็ จ ปั ญหา/อุปสรรค ในการบูรณาการความร่ วมมือระหว่าง
เอกอัครราชทูต/
ภายในกรอบการทํางานดังกล่าว
การทํางานของศูนย์
ROC และบูรณาการความร่ วมมือในลักษณะดังกล่าว โดยใช้แนวคิดและรู ปแบบการประเมินผลเชิง
ระบบแบบ CIPP Model ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทุติยภูมิ (secondary data) จากการศึกษาค้นคว้าจาก
เอกสาร (documentary research) ร่ วมกับการวิเคราะห์ขอ้ มูลปฐมภูมิ (primary data) จากการ

4.1 การประเมินบริบทการบูรณาการความร่ วมมือระหว่ างเอกอัครราชทูตและผู้ว่าราชการจังหวัดใน
กรอบศู นย์ ปฏิบัติการร่ วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ศูนย์ ROC (Context Evaluation)
4.1.1 กลไกความร่ วมมือระหว่ างเอกอัครราชทูตและผู้ว่าราชการจังหวัดในกรอบต่ าง ๆ

4.1.1.1 มีความร่ วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุ ลกับจังหวัด อย่างไม่
เป็ นทางการอยูแ่ ล้ว โดยเฉพาะกับจังหวัดชายแดน มีการประชุมหารื อ และดําเนิ นภารกิจร่ วมกัน
อยูเ่ สมอเช่น การเตรี ยมการเยือนของบุคคลสําคัญ การเสด็จเยือนต่างประเทศของพระราชวงศ์ พิธี
การต่าง
วัดชายแดน เช่น กฐินพระราชทาน งานประเพณี
ความร่ วมมือด้าน
หลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย เป็ นต้น

บค้ามนุษย์ การ
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4.1.1.2 มีกรอบความร่ วมมือระหว่างผูว้ า่ ราชการจังหวัดและเจ้าแขวงไทย - สปป.ลาว
โดยกระทรวงมหาดไทยเป็ นเจ้าภาพจัดประชุม โดยเชิญเอกอัครราชทูตไทยและประเทศคู่เจรจา
2 ฝ่ ายเข้าร่ วม
4.1.1.3 ความร่ วมมือในกรอบศูนย์ปฏิบตั ิการร่ วม ROC เป็ นไปตามแนวความคิดในการปฏิรูป
การบริ หารราชการแบบบูรณาการของ ก.พ.ร.
ร่ วมมือระหว่างผูว้ า่ ราชการจังหวัดกับเอกอัครราชทูตอย่างเป็ นรู ปธรรม
ความร่ วมมือใน 4.1.1.1 – 4.1.1.2
4.1.1.4 เป็ นไปตามแนวคิดบูรณาการงานภาครัฐตามกรอบการพัฒนาระบบราชการของ ก.พ.ร.
4.1.2 โครงสร้ างของศูนย์ ROC
คณะกรรมการบริหาร

Organization
Chart

ผูว้ า่ ราชการจ ังหว ัด

ผูว้ า
่ ราชการจ ังหว ัดขอนแก่น

ภายในกรอบของ ROC

ผู้แทน มท.

รองผวจ.
19 จ ังหว ัด
ภาคอีสาน

ม.ขอนแก่น

ผู้แทนสํ านัก
งบระมาณ

ผู้แทน สศช.

คณะทํางาน

มท.

ผู้แทน มข.
ผู้แทน
หอการค้ า

สนง.
ก.พ.ร.ผู้แทนสมาคม

ธนาคารไทย

ไทย

- ผอ.สถาบ ัน
ยุทธศาสตร์
กก.และ
เลขานุการ
- ห ัวหน้า
สนง.จว.
ขอนแก่น
กก.และ ผช.
เลขานุการ

ผูแ
้ ทน กต.

ผู้แทนสภา
อุตสาหกรรม

รองผูว้ า่ ราชการจ ังหว ัดขอนแก่น

ผูแ
้ ทน มท.
ระด ับ
ปฏิบ ัติงาน
ผูป
้ ระสานงาน

ผู้แทน กพร.
พร.

ผูป
้ ระสานงาน

ผูแ
้ ทน กพร.

ม.ขอนแก่น
เลขานุการ
ผูป
้ ระสานงาน

ผูป
้ ระสานงาน

ผูแ
้ ทน กต.
ระด ับ
ปฏิบ ัติงาน
ผูป
้ ระสานงาน

ผูป
้ ระสานงาน

5 แสดงโครงสร้างการบริ หารและการทํางานของศูนย์ ROC
2 แสดงองค์ประกอบโครงสร้างของศูนย์ ROC
ปรึกษา
- ปลัดกระทรวงมหาดไทย
- ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
- ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
- เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ หาร

ประธาน
- ผูว้ า่ ราชการจังหวัดขอนแก่น
ประธานร่ วม
- ผูว้ า่ ราชการจังหวัดใน 19 จังหวัด

คณะทํางาน*

หัวหน้ าคณะทํางาน
- รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด
ขอนแก่น
ผู้แทนหน่ วยงานในคณะทํางาน
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พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- ผูอ้ าํ นวยการสํานักงบประมาณ
- เลขาธิการสํานักงาน ก.พ.ร.

คณะกรรมการ
-

ROC

- ผูแ้ ทนกระทรวงการต่างประเทศ
- ผูแ้ ทนกระทรวงมหาดไทย
- ผูแ้ ทนสํานักงาน ก.พ.ร.
- สํานักงานจังหวัดขอนแก่น
เลขานุการ
- สถาบันยุทธศาสตร์ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

19 จังหวัด
- ผูแ้ ทนกระทรวงการต่างประเทศ
- ผูแ้ ทนกระทรวงมหาดไทย
- ผูแ้ ทนสํานักงาน ก.พ.ร.
- ผูแ้ ทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ผูแ้ ทนสํานักงบประมาณ
คณะกรรมการ (ต่ อ)
- ผูอ้ าํ นวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
- ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ หอการค้าไทย
- ประธานสภาอุตสาหกรรมภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ
- ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยสํานักงานภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
เลขานุการ
- ผูอ้ าํ นวยการสถาบันยุทธศาสตร์ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยเลขานุการ
- หัวหน้าสํานักงานจังหวัดขอนแก่น

* คณะทํางาน

Secretariat ของศูนย์ ROC

ผู้ช่วยเลขานุการ
-

ROC

/โครงการต่าง ๆ ของ ROC
กสํานักงานหนังสื อเดินทางขอนแก่น
จํานวน 6 คน

ROC
- บริ หารโครงการของศูนย์ ROC (วางแผน อํานวยการ ติดตาม เร่ งรัด กํากับ และรายงาน
ยกเว้น
นผูเ้ บิกจ่าย )
- ประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต /สถานกงสุ ล และเครื อข่าย
ความร่ วมมือต่าง ๆ ของ ROC
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- เป็ นผูแ้ ทนกระทรวงการต่างประเทศในการ

ROC

4.1.3 วัตถุประสงค์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการของศูนย์ ROC

3

3 แสดงหลักการ วัตถุประสงค์ ภารกิจ หลักการ ยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการของศูนย์
ROC
หลักการ : 1)

ปฏิบตั ิการร่ วม 2) ประชุมร่ วม ออท.-ผวจ. 3) อบรมร่ วม กต. – มท.

วัตถุประสงค์
1) บูรณาการความร่ วมมือระหว่างเอกอัครราชทูตและผูว้ า่ ราชการจังหวัด
2) พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรของจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด
3) การสร้างองค์ความรู ้
(
– รู้ เขา) และ ในประเทศ (จังหวัด/กลุ่มจังหวัด – รู้ เรา )

อนบ้าน

พันธกิจ

•

ด ภายในกลุ่มจังหวัด ระหว่างกลุ่มจังหวัดและ
หน่วยงานในต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

การทํางานระหว่างผูว้ า่ ราชการจังหวัดแบบบูรณาการกับเอกอัครราชทูตแบบบูรณาการ
• ติดต่อ ประสานงาน สนับสนุน ช่วยเหลือการเจรจา การวิเทศสัมพันธ์ การดําเนินกิจกรรมความ
•
• พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของจังหวัดด้านวิเทศสัมพันธ์

• ประสานงานกับ ROC ภูมิภาคต่างๆ
ยุทธศาสตร์

1: การสร้ าง
พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ของจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและ
ศู นย์ ROC

แผนงาน

โครงการ

1. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ
จังหวัด/ กลุ่มจังหวัด และศูนย์ ROC

1.1 โครงการบริ หารสํานักงานและ
ROC

แข่งขันระหว่างประเทศ

1.2
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรจังหวัด / กลุ่มจังหวัด และ
ศูนย์ ROC
สปป.ลาว
กัมพูชา และเวียดนาม จํานวน 3 โครงการ
ชายแดนอีก 1 โครงการ
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2 : การจัดทํา 2. การจัดทําและพัฒนาฐานข้อมูลสาร
สนเทศและการจัดการองค์ความรู ้
ฐานข้ อมูลและงานวิจยั

2.1โครงการการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ
และการจัดการองค์ความรู ้
2.2
ศึกษาเปรี ยบเทียบ
ระเบียงเศรษฐกิจ
ทธศาสตร์ของ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดและสถานเอกอัครราชทูตไทย ใน

3: การพัฒนา 3. การส่งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่าง
การทํางานร่ วมกันระหว่ าง ผูว้ า่ ราชการจังหวัด และเอกอัครราชทูต
ไท
เอกอัครราชทูตและผู้ว่า
ราชการจังหวัด

3.1 การประชุมร่ วมระหว่างผูว้ า่ ราชการจังหวัด
19 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ กับ
เอกอัค
3.2 การประชุมกรรมการบริ หารศูนย์ ROC

กรอบการกําหนดยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการดําเนินงานของศูนย์ ROC มี
- ยึดตามยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือและยุทธศาสตร์ ความร่ วมมือท
เศรษฐกิจ อิระวดี คงคา เจ้าพระยา แม่โขง (ACMECS)
(GMS)
- ผลการประชุมเอกอัครราชทูตและผูว้ า่ ราชการจังหวัด
21-22 ธันวาคม 2547
29-30 มิถุนายน 2549
- มติการประชุมคณะกรรมการบริ หารศูนย์ ROC
9 มีนาคม 2550
4.1.4 ความสอดคล้ องของแนวทางบูรณาการความร่ วมมือระหว่ างเอกอัครราชทูตและผู้ว่าราชการ
จังหวัด ในกรอบศูนย์ ROC ตามความต้ องการของกระทรวงการต่ างประเทศ กระทรวงมหาดไทย
และผู้มีส่วนได้
จากการประเมินผลโดยการสัมภาษ
มีส่วนได้ส่วนเสี ยใน
ศูนย์ ROC ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปรากฏผล
ทุกหน่วยงานเห็นพ้องกันว่า บูรณาการความร่ วมมือระหว่างเอกอัครราชทูตและผูว้ า่
แม้จะมีความร่ วมมือกันอยูแ่ ล้วอย่างไม่เป็ นทางการและเป็ นทางการ
แต่ยงั ไม่มีสถาบันรองรับความร่ วมมือในลักษณะดังกล่าวอย่างเป็ นรู ปธรรม การ
ROC จึง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนาระบบราชการแบบบูรณาการ
กลไกรองรับการ
ประสานความร่ วมมือระหว่างเอกอัครราชทูตและผูว้ า่ ราชการจังหวัด
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วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และพันธกิจของศูนย์ ROC ก็
เห็นชอบร่ วมกัน
ในประชุมร่ วมระหว่างเอกอัครราชทูตและผูว้ า่ ราชการจังหวัด และในการประชุมคณะกรรมการ
บริ หารศูนย์ ROC ได้ให้ความเห็นชอบร่ วมกัน
สําหรับแผนการดําเนินงานประจําปี และโครงการต่าง ๆ ของศูนย์ ROC
กระทรวงมหาดไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสํานักงาน ก.พ.ร. เห็นว่าเหมาะสมแล้วและเป็ น
ออกไป โดยมีความเห็นว่า โครงการต่าง ๆ ของศูนย์ ROC ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประโยชน์จากโครงการต่าง ๆ ของศูนย์ ROC ได้นอ้ ย โดยโครงการส่ วนใหญ่มุ่งเน้นการพัฒนา
และนอกจากการประชุมร่ วมประจําปี ระหว่างเอกอัครราชทูตกับผูว้ า่
ราชการจังหวัดแล้วแทบไม่มีกิจกรรม
สรุ ปผลการประเมินปรากฏ
4
4 แสดงความสอดคล้องของแนวทางบูรณาการของแนวทางบูรณาการความร่ วมมือ
ระหว่างเอกอัครราชทูตและผูว้ า่ ราชการจังหวัดในกรอบศูนย์ ROC ตามความต้องการของกระทรวง
การต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ประเด็น

กระทรวงการต่ างประเทศ

กระทรวงมหาดไทย สํานักงาน ก.พ.ร. มหาวิทยาลัยขอนแก่ น

1. วัตถุประสงค์

สอดคล้อง

สอดคล้อง

สอดคล้อง

สอดคล้อง

2. ยุทธศาสตร์

สอดคล้อง

สอดคล้อง

สอดคล้อง

สอดคล้อง

3. พันธกิจ

สอดคล้อง

สอดคล้อง

สอดคล้อง

สอดคล้อง

สอดคล้อง

สอดคล้อง

สอดคล้อง

4. แผนงาน/โครงการ ยังไม่ค่อยสอดคล้องกับ
ความต้องการของกระทรวงการ
ราชทูตและกงสุลใหญ่
ใช้ประโยชน์จาก ROCได้นอ้ ย

ROC คณ

stakehold

รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด 19 จังหวัด และหน่วยงานส่ วนกลาง ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็ นกรรมการ แต่เอกอัครราชทูตและกงสุ ลใหญ่ไม่ได้มีส่วนร่ วมในคณะกรรมการใด ๆ ของศูนย์ ROC
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ผูแ้ ทนกระทรวงการต่างประเทศจากส่ วนกลางและในศูนย์ ROC จะเป็ นผูป้ ระสานท่าทีของสถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุ ลในภาพรวมของกระทรวงการต่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม การบูรณาการความร่ วมมือระหว่ างเอกอัครราชทูตและผู้ว่าราชการจังหวัด
ตามกรอบ ROC อาจจะ
โดย
(1)
แผนงานประจําปี ของศูนย์ ROC ในทางปฏิบตั ิการจัดประชุมค่อนข้างมีความยากลําบากในการ
เพรี ยงกัน

2551

ระสบผลสําเร็ จด้วยดี จึงได้ถือเป็ น
แนวทางปฏิบตั ิให้จดั การประชุมเอกอัครราชทูตและผูว้ า่ ราชการจังหวัดในปี ต่อ ๆ ไปในช่วงเวลา
กการประชุมเอกอัครราชทูตฯ ประจําปี ของกระทรวงการต่างประเทศ
(2) การเข้าร่ วมกิจกรรมของศูนย์ ROC
/บรรยายด้วย
เป็ นโอกาสให้เอกอัครราชทูต/กงสุ ลใหญ่และผูว้ า่ ราชการ/รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดได้พบปะหารื อ
และทําความคุน้ เคยกันนอกกรอบการประชุมใหญ่
(3) กิจกรรมในต่างประเทศของศูนย์ ROC
อยูด่ ว้ ยเช่น คณะสํารวจระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ โดยนายทรงพล จําปาพันธุ์ รองผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดขอนแก่น ในฐานะหัวหน้าคณะทํางานของศูนย์ปฏิบตั ิการร่ วม ROC
2550 ด้วย
(4) ใน Newsletter ของศูนย์ ROC มีคอลัมน์สัมภาษณ์เอกอัครราชทูต/กงสุ ลใหญ่
2 มีบทสัมภาษณ์รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด
มุกดาหารคู่ขนานกับบทสัมภาษณ์กงสุ ลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เป็ นต้น
4.2 การประเมิน

องต้ น (Input Evaluation)

4.2.1 ด้ านกายภาพ ได้ แก่
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4.2.1.1 ด้ านสถาน ศูนย์ ROC อยูบ่ น 3 สถาบันยุทธศาสตร์ ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประมาณ 100 ตารางเมตร
2 ตัวเป็ น ห้องทํางาน มีขนาดกว้างขวางเหมาะสมในการเป็ นสํานักงาน
automation
ROC 6 คน และ
ระทรวงการต่างประเทศ อีก 1 คน มี
10 คน สําหรับห้องประชุมใหญ่ใช้ห้องประชุมของสถาบันยุทธศาสตร์ ฯ
4.2.1.2 ครุ ภัณฑ์ /อุปกรณ์ มีคอมพิวเตอร์ แบบ notebook 7
ด้ โทรสาร 2
1
2
7
ชุด อุปกรณ์ในการทํางานครบถ้วน เพียง
บประมาณในปี 2549
ลงขันระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับจังหวัดในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ 19 จังหวัด
ROC เป็ นครุ ภณั ฑ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์ ROC ยังไม่มีรถประจําสํานักงาน ใช้วธิ ี เช่ารถ
วนมีครุ ภณั ฑ์และอุปกรณ์ในการทํางานพร้อม
แต่มีปัญหา คือ
1)
สถาบันยุทธศาสตร์ ฯ และการออกหนังสื อโดยใช้เลขทะเบียนสารบัญ
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผูอ้ าํ นวยการสถาบันยุทธศาสตร์ ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะ
เลขานุการศูนย์ ROC เป็ นผูล้ งนามในเอกสารส่ งออกของศูนย์ ROC ทุกฉบับ ทําให้ศูนย์ ROC ขาด
เอกลักษณ์ ขาด Brand ของตนเอง ผูต้ ิดต่อ และเครื อข่าย
ROC ยังมีความ
เข้าใจว่าศูนย์ ROC
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เช่น
แนะนําตัว
ศูนย์ ROC มหาวิทยาลัยขอนแก่น และใช้นามบัตรตรา
มหาวิทยาลัย )
2)
เป็ นลักษณะเหมาจ่ายโครงการ
ไม่ได้แยกแยะ
ROC สู งกว่าอัตราปกติ
4.2.2 งบประมาณค่ าใช้ จ่าย
5

ROC และการจัดสรรงบประมาณสําหรับโครงการต่าง ๆ
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ปี งบประมาณ
ยอดงบประมาณ

ปี 2549
3,160,000 .- บาท
1) กระทรวงการต่างประเทศ
ให้งบ FMIP 1,640,000.- บาท
2) 19 จังหวัดร่ วมลงขัน
จังหวัดละ 80,000.- บาท
รวมเป็ นเงิน 1,520,000.- บาท

ปี 2550
7,889,844 .- บาท
-จากงบประมาณโครงการสนับ
สนุนภารกิจต่างประเทศแบบ
บูรณาการ Foreign Missions
Integrated Projects (FMIP)
ของกระทรวงการต่างประเทศ

ROC
การใช้ จ่าย
(
ร เป็ นเงิน 1,041,144.- บาท
แต่ ละโครงการ)

- บริ หารจัดการสํานักงานและ
ROC
เป็ นเงิน 1,041,144.- บาท
- โครงการฝึ กอบรม และพัฒนา
ฐานข้อมูล 5 โครงการ
- เดินสายแนะนําศูนย์ ROC
เป็ นเงิน 1,610,700.- บาท
- ทําเอกสารเผยแพร่ และ
- โครงการวิจยั เชิงเปรี ยบเทียบ
ROC Newsletter
ระเบียงเศรษฐกิจโดยสถาบัน
(ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ใช้จ่ายใน ยุทธศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัย
ครุ ภณั ฑ์สาํ นักงาน) ขอนแก่น เป็ นผูด้ าํ เนินการ
เป็ นเงิน 4,310,000.- บาท
- การประชุม ออท.- ผวจ.และ
คณะกรรมการบริ หารศูนย์ ROC
เป็ นเงิน 928,000.- บาท

ดําเนินงานตามแผน เพราะจั

ไม่มี

วางแผนโครงการไว้ล่วงหน้า

- ไม่มีประชุม ออท.-ผวจ.
ได้มีการเตรี ยมการแล้ว

ปี 2551
6,681,792 .- บาท
- จากงบประมาณโครงการ
สนับสนุนภารกิจต่างประเทศ
แบบบูรณาการ (FMIP) ของ
กระทรวงการต่างประเทศ

จั-ดบริ หารจัดการสํานักงานและ จัด
ROC
เป็ นเงิน 1,041,144.- บาท
-การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/
เครื อข่ายในการแข่งขันระหว่าง
ประเทศ 4 โครงการ
เป็ นเงิน 1,770,752 บาท
- การพัฒนาและจัดการระบบ
ฐานข้อมูลและองค์ความรู ้บุคคล
เป็ นเงิน 1,516,310 บาท
- การ ประชุม ออท.- ผวจ.และ
คณะกรรมการบริ หารศูนย์ ROC
เป็ นเงิน 2,040,530 บาท
- โครงการจัดระบบฐานข้อมูล
และองค์ความรู ้บุคคลไม่ได้
ดําเนินการตสมแผนงาน
.เห็นว่าอาจ
ไม่

จากตารางข้างต้นอธิ บาย
ในปี แรก (ได้รับ
ปี งบประมาณ 2549)
3,160,000 .- บาท เป็ นเงินลงขันระหว่าง กระทรวงกาต่างประเทศและกระทรวงมหาดไทย (โดยกลุ่ม
จังหวัด 19 จังหวัดร่ วมลงขันกัน) งบประมาณ
brand making ได้แก่
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เผยแพร่ ศูนย์ ROC การเดินสายสร้างความเข้าใจการทํางานของศูนย์ ROC ตามจังหวัดต่าง ๆ และ
โครงการอบรมด้านภาษาและวิ
ROC
2 (ปี งบประมาณ 2550)

มี

ROC
ได้เห็นชอบในหลักการ
ร่ วมกันไว้ได้ กระทรวงการต่างประเทศจึงเป็ นหน่วยงานหลักในการจัดสรรงบประมาณโครงการ
สนับสนุนภารกิจต่างประเทศแบบบูรณาการ Foreign Missions Integrated Projects (FMIP) ของ
กระทรวงการต่างประเทศ เป็ นเงิน 7,889,844 .- บาท
และ
จั
ROC 1,041,144.- บาท จัดทําโครงการฝึ กอบรม และพัฒนาฐานข้อมูล 5 โครงการ
เป็ นเงิน 1,610,700.- บาท จัดจ้างสถาบันยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นทํา วิจยั เชิงเปรี ยบเทียบ
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก แนวเหนือ-ใต้ และแนวใต้ เป็ นเงิน 4,310,000.- บาท และการ
ประชุมเอกอัครราชทูตกับผูว้ า่ ราชการจังหวัด และคณะกรรมการบริ หารศูนย์ ROC เป็ นเงิน
928,000.- บาท โครงการต่าง ๆ ได้ดาํ เนินการบรรลุเป้ าหมายแผนงานเกือบทุกโครงการ ยกเว้นการ
กําหนดการของ
ระดับสู งทําให้การประชุมประจําปี 2550
เศรษฐกิจ (economic corridors)
ประจําปี ศูนย์ ROC
2550-2551 วัตถุประสงค์เ
2549
เข้าใจในเชิงลึก
กับระเบียงเศรษฐกิจ
3 (ปี งบประมาณ 2551) งบประมาณของศูนย์ ROC ยังคงมาจากแหล่งเดียว คือ งบ
FMIP ของกระทรวงการต่างประเทศ
6,681,792 .- บาท ใช้จ่ายเป็ นบริ หาร
จัดการสํานักงานและ
ROC เป็ นเงิน 1,041,144.- บาท โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/เครื อข่ายในการแข่งขันระหว่างประเทศ 4 โครงการ เป็ นเงิน
1,770,752 บาท การประชุมร่ วมระหว่างเอกอัครราชทูต/
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อและจังหวัดชายแดนในกลุ่ม ACMECS และการ
ประชุมคณะกรรมการบริ หารศูนย์ ROC เป็ นเงิน 2,040,530 บาท การพัฒนาและจัดการระบบ
ฐานข้อมูลและองค์ความรู ้บุคคลเป็ นเงิน 1,516,310 บาท ศูนย์ ROCได้ดาํ เนิ นการโครงการตาม
แผนงานเกือบทุกโครงการ ยกเว้น โครงการพัฒนาและจัดการระบบฐานข้อมูลและองค์ความรู ้
บุคคล (
) ภายหลัง กระทรวง
การต่างประเทศเห็นว่าการใช้ประโยชน์ไม่ครอบคลุมถึงสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุ ลใหญ่
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(Contract Farming) แทน โดยโอนงบประมาณ

2521 มาดําเนินงานในปี 2552 แทน
ชายแดนกับเอกอัครราชทูตไทยใน

(เสนอโดยกระทรวงมหาดไทย)
กับการประชุมเอกอัครราชทูตและผู ้
ชุมไปก่อนหน้าในเวลาใกล้เคียง
กัน อปลายพฤษภาคม 2551
สถาบันเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ เป็ นหน่วยงานหลักในการฝี กอบรมให้ และ
2551
นย์ ROC ได้ใช้โอกาส
ดังกล่าวอบรมวิเทศสัมพันธ์กบั กระทรวงการต่างประเทศ
2
ปัญหาด้ านงบประมาณ กล่าวโดยสรุ ปในช่วง 2-3 ปี แรกศูนย์ ROC มีงบประมาณ
อย่างเพียงพอในการดําเนิ นการ แ
พาการสนับสนุนจากงบประมาณ
FMIP
กระทรวงการต่างประเทศเป็ นเจ้าภาพหลักในการคัดเลือกโครงการเสนอ
FMIP ในปี งบประมาณ 2550 และ 2551
ได้ จึงไม่สามารถร่ วมลงขันให้เป็ นงบดําเนินการของศูนย์ ROC
สถานะด้
มีความไม่แน่นอน
FMIP จะล่าช้า
กว่างบปกติ ใช้จ่ายได้หลังปี งบประมาณ 4-5 เดือน ศูนย์ ROC
ROC
การผลิต Newsletter และการเดินสายร่ วมกิจกรรมกับเครื อข่าย ทําให้สถานะด้านการเงินของศูนย์ฯ
ในช่วงต้นปี งบประมาณแต่ละปี อยูใ่ นสถานะค่อนข้างลําบาก มีความไม่แน่นอนสู ง และโครงการ
4.2.3 ความเหมาะสมของการดําเนินโครงการ
4.2.3.1 การบริ หารจัดการโครงการ โครงการต่าง ๆ ของศูนย์ ROC เป็ นไปตามคําขอ
งบประมาณประจําปี โดยศูนย์ ROC จัดทําคําข้อเสนอโครงการสนับสนุนภารกิจต่างประเทศแบบ
บูรณาการ (Foreign Mission Integrated Program : FMIP)
แล
1

โครงการต่าง ๆ
กระทรวงมหาดไทย และมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะร่ วมกันเสนอและพิจารณาโครงการโดย
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ผูอ้ าํ นวยการสถาบันยุทธศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อในฐานะเลขานุการศูนย์ ROC เป็ นผูล้ ง
ROC
2
FMIP ร่ วมกับโครงการของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุ ลไทยในต่างประเทศ จะใช้เวลาประมาณ
4-5 เดือน จนกว่างบประมาณจะได้รับอนุมตั ิ จากสํานักงบประมาณ โดยกระทรวงการต่างประเทศจะโอน
งบประมาณไปให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็ นหน่วยงานจ่ายแทนกัน โดยระบบ GFMIS
3 ศูนย์ ROC
กระทรวงการต่างประเทศโอนงบประมาณมาให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว โดยต้องปฏิบตั ิให้
เป็ นๆไปตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วงระหว่างรอ
งบประมาณศูนย์ ROC
เอกสารโครงการ
4 การดําเนินแต่ละโครงการใช้เวลาเตรี ยมงาน ดําเนินการ ประมาณ 1-2
แต่ละคน จะมีโครงการในความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 2-3
และต้องช่วยสนับสนุนโครงการ
5 การประเมินผลและจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์ใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน
(หาก
)
ในด้าน การบริ หารจัดการภายใน มีการประชุมในลักษณะ staff meeting ทุก 2 สัปดาห์
และประชุมหารื อติดตามงานทุกสัปดาห์โ
ความคืบหน้า ปั ญหาและแนวทางแก้ไขเป็ นระยะ ๆ
การแบ่ งความรั บผิดชอบ
1 คน
(1) รับผิดชอบโครงการตามแผนงาน 1- 2 โครงการ
(2) การเขียนบทความลง Newsletter ราย 3 เดือนคนละ 1 บทความ
(3) จัดทํา country profile
1 ประเทศ
(4) province cluster
/กลุ่ม
1 กลุ่มจังหวัด
(5) แบ่งกันเดินสายเข้าร่ วมกิจกรรมกับเครื อข่าย
(6)
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การรั บผิดชอบโครงการ
ทําแผนงาน โครงการ
ประชาสัมพันธ์ เชิญวิทยากร รับสมัครผูร้ ่ วมโครงการ ประสานงานด้านกายภาพต่าง ๆ และด้าน
การเงิน ตลอดจนจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์และการจัดส่ ง ไปให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมและ
กลุ่มเป้ าหมาย
โครงการประเมินภาพรวมของกิจกรรม/โครงการและปั ญหา รายงานให้กระทรวงการต่างประเทศ
4.2.3.2 กลยุทธ การดําเนิ นกิจกรรมตามโครงการของศูนย์ ROC ทุกกิจกรรมใช้ กลยุทธ
4
คือ
1 บูรณาการ
/
มี
ส่ วนได้ส่วนเสี ยในศูนย์ ROC
2 สร้างองค์ความรู ้
ภายในประเทศกับต่างประเทศโดยเฉพาะ
กับประเทศ
กลยุ 3
จังหวัดกับสถาน
เอกอัครราชทูต/ สถานกงสุ ลไทยในต่ างประเทศ
4
สร้ างเครื อข่ ายในการทํางาน / ความร่ วมมือจากภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชน
โครงการของศูนย์ ROC ทุกโครงการโดยเฉพาะโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/เครื อข่ายในการแข่งขันระหว่างประเทศทุกโครงการจะใช้กลยุทธ
ข้างต้น ตัวอย่างเช่น หลักสู ตร “ลาวศึกษา”
คือ
ผูร้ ่ วมจัด และกําหนดความช่ วยเหลือสนับสนุน เช่น ศูนย์ ROC สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์
วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ สถาบันยุทธศาสตร์ ฯมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดนครพนม
(กระทรวงมหาดไทย) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนมเป็ นผูร้ ่ วมจัด และช่วยสนับสนุน วิทยากร
นต้น
ในด้าน
แม้จะมีการ
อบรมลาวศึกษาทุกปี แต่สารัตถะจะแตกต่างกันไป เป็ นการ update ข้อมูล
สปป.ลาว ด้วยการบรรยายจากนักวิชาการและผูป้ ฏิบตั ิ และมีการ
กับต่างประเทศ เช่น โครงการลาวศึกษา ในปี 2551 มี theme
ระเบียงเศรษฐกิจ โดย
ใช้กรณี ศึกษาดูงาน
3
.
ระเบียง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ คือ เส้นทางหมายเลข 12 ใน สปป.
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ออกชายแดนเวียดนามได้
ระเบียงเศรษฐกิจดังกล่าว

ยังเป็ นโอกาสให้เอกอัครราชทูตและ
.ลาว และรอง
ร

อบรมได้รับทราบ
ROC
พนมเปญและกรุ งฮานอย และรับฟังบรรยายสรุ ปจากสถานเอกอัครราชทูตด้วย
เป็ น
ผลพลอยได้ทีมีคุณค่า
จากโครงการต่าง ๆ ของศูนย์ ROC
ร่ วมการ
ฝึ กอบรม จากหน่วยงานส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในภูมิภาค

หลักสู ตร“ ลาวศึกษา”

งหน่วยงงานและองค์กร เป็ นต้น (ประเมินผล
9 หน้า 41 และภาคผนวก ค (2) )

4.2.3.3 ความสนับสนุนโครงการ
6 แสดงความความสนับสนุนจากภาคส่ วนต่าง ๆ ต่อโครงการ/กิจกรรมของศูนย์ ROC
ความสนับสนุน

หน่ วยงานสนับสนุน

ด้ านงบประมาณ

1) งบประมาณดําเนินโครงการได้รับความสนับสนุนจากงบ FMIP ของ
กระทรวงการต่างประเทศ
2)
ร่ วมอบรมจ่ายเงินสมทบเอง

หน่ วยงานร่ วมจัดกิจกรรม

1) สถาบันเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
2) สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3)
4) ภาคเอกชน (หอการค้า/ สภาอุตสาหกรรม)

4)
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ความสนับสนุน
ด้ านวิชาการ/ผู้บรรยาย

หน่ วยงานสนับสนุน
1) สถาบันเทวะวงศ์วโรปการ กรมเศรษฐกิจ และกรมเอเซียตะวันออก
กระทรวงการต่างประเทศ
2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3) สถานเอกอัครราชทูต/
4) สถานกงสุลต่างประเทศในจังหวัดขอนแก่น (สปป.ลาว และ เวียดนาม)
5)
1)
จัดกิจกรรม
2)
3) สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลไทย ช่วยนัดหมายกับหน่วยงานในต่างประเทศ

ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม/การอบรม

- ส่วนกลางของ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย สศช. สขช. ททท.
./รองผวจ. สํานักงานจังหวัด นายอําเภอ/
ปลัดอําเภอ
- ภาคเอกชน และนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ

4.2.3.4 ความเหมาะสมระยะเวลาในการดําเนินโครงการ
โครงการของ ROC
อนุมตั ิงบ FMIP ล่าช้า หากมีงบประมาณเหลือจากปี ก่อนเพราะบางโครงการในปี ก่อนไม่สามารถ
ดําเนินการตามแผนงานได้ เช่น การประชุมเอกอัครราชทูต และผูว้ า่ ราชการจังหวัดในปี 2550 ได้
การสร้างเครื อข่าย (
ROC เดินสายร่ วมประชุมกับเครื อข่าย) การผลิตเอกสาร Newsletter
เป็ นต้น ระยะเวลาในการดําเนินโครงการจึงไม่ค่อยเหมาะสม เพราะกิจกรรมและโครงการมี
กําหนดการจัดกระจุกตัวอยู่
ROC แม้ระยะเวลาจะเป็ นปั ญหาใน
การดําเนิ นโครงการ แต่มิใช้อุปสรรคหลัก ศูนย์ ROC จัดประชุมเอกอัครราชทูตและผูว้ า่ ราชการ
2551 โดยใช้เวลาเตรี ยมงานไม่ถึง 1 เดือน ปั ญหาใหญ่ในการดําเนิน
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โครงการ คือ 1) ไม่มีเงิน/ยังไม่ได้งบประมาณ 2) การเห็นชอบร่ วมกันของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยหลัก
ได้เพราะ stakeholders ในร
(การประชุมเอกอัครราชทูตและผูว้ า่
ราชการจังหวัด) หรื อไม่เห็นด้วยกับโครงการ ตามแผนงาน (
มีการ
ในระดับสู ง ทําให้มีความคิดเห็นแตกต่าง
ออกไป)
4.2.4 ความสามารถของหน่ วยงาน และบุคลากร ในการบริ หารจัดการโครงการ
4.2.4.1 บุคลากร
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย และมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมกัน
คัดเลือกบุคลากร(ช้างเผือก : มีคุณสมบัติโดดเด่น) มาทํางานช่วยเหลือจังหวัด/กลุ่มจังหวัดด้าน
ต่างประเทศ
ROC จํานวน 6 คน (การศึกษาระดับปริ ญญาโท 2 คน
ปริ ญญาตรี 4 คน)
จํานวน 5 คน และนักสารสนเทศ 1 คน มี
สถานะเป็ นลูกจ้างโครงการ ไม่สังกัดหน่วยงานใด โดย มี
- จัดทําฐานข้อมูลของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ
GMS กับ
matching ระหว่างประเทศ
- ติดต่อ ประสานงาน ให้ความช่วยเหลือด้านวิเทศสัมพันธ์จงั หวัด/กลุ่มจังหวัดในการ
นบ้าน
- ประสานงานและดําเนินโครงการต่าง ๆ ตามแผนงานประจําปี ของศูนย์ ROC
4.2.4.2 ความคาดหวังบุคลากรศู นย์ ROC
- มีความรู ้ ความสามารถ ในการปฏิบตั ิงานด้านวิเทศสัมพันธ์ เป็ นนักสารสนเทศ
และเป็ นนักยุทธศาสตร์
- สามารถประสานโครงการ ช่วยสนับสนุนการทํางานร่ วมกันระหว่างจังหวัด /กลุ่ม
จังหวัดกับสถานเอกอัครราชทูต
จด้านต่างประเทศของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
4.2.4.3 ความสามารถของหน่ วยงานและบุคลากร
ผลจากการ
ปรากฏผลการประเมิน

ในศูนย์ ROC
7
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7 แสดงความสามารถของหน่วยงานและบุคลากรในการบริ หารจัดการโครงการของศูนย์ ROC
กระทรวงมหาดไทย

สํานักงาน ก.พ.ร.

มหาวิทยาลัยขอนแก่ น

1. ความสามารถของ - ยังไม่น่าพอใจ
- โครงการน้อย ใช้คนมาก
หน่ วยงานในการ
- ใช้จ่ายฟุ่ มเฟื อย
บริหารโครงการ
- รายงานผลการดําเนินงาน
ล่าช้า

- ผลงานโครงการอยูใ่ น
ระดับน่าพอใจ
เป็ นประโยชน์

- ผลงานใช้ได้

- อ้างผลการสํารวจ
ความคิดเห็นของ ผวจ. 19
19 จังหวัด
ศูนย์เป็ นประโยชน์
สนับสนุนการบริ หาร
งานของจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด

2. ความสามารถของ บุคลากรในการดําเนิน หวัง
โครงการ
- ทํางานในลักษณะเลขานุการ
ได้ดีกว่าเป็ นนักวิเทศสัมพันธ์
- มีมุมมองใ

-

ROC
ใช้งานได้ดี มีความ

ประเด็น

กระทรวงการต่ างประเทศ

ต่างประเทศได้ยาก

ROC อยูใ่ นระดับสูงกว่า
มาตรฐานของบุคลากรใน

-

โครงการ/
จัดมีเป็ นประโยชน์
มีสาระ

ไม่ได้แสดงความเห็น

ประสบการณ์ ควรให้
เวลาได้เรี ยนรู ้และต้อง

แต่ยงั ขาดประสบการณ์

4.3 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)
4.3.1 ความสอดคล้ องของการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการกับวัตถุประสงค์ ของ
การดําเนินงานตามแผนงานทุกโครงการของศูนย์ ROC เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ภารกิจ และ
ยุทธศาสตร์ ของศูนย์ คือ การมีส่วนร่ วมของ stakeholders บูรณาการงาน การสร้างเครื อข่าย และ
และคุ
ประสบผลสําเร็ จ ของ ROC 3

8-10
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8 ประเมินโครงการของศูนย์ ROC การอบรมหลักสู ตร “กัมพูชาศึกษา”
แผนงาน : การสร้างพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและศูนย์ ROC
โครงการ :
/ กลุ่มจังหวัด
กิจกรรม : ภาคบรรยาย

“กัมพูชาศึกษา”

ภาคศึกษาดูงาน - เส้นทางหมายเลข 48 จากตราด-เกาะกง-สี หนุวิลส์ ในกัมพูชา (รัฐบาลไทยลงทุนสร้าง)

ช่วงเวลา

4-7 มีนาคม 2551

(ตามวัตถุประสงค์ ของภารกิจและแผนงาน)
1. การมีส่วนร่ วม
(ร่ วมเป็ นเจ้ าภาพจัด)
- ศูนย์ ROC
- สถาบันเทวะวงศ์ฯ
- สถาบันยุทธศาสตร์ มข.
- สํานักงานจังห
- หอการค้าจังหวัดตราด

2. บูรณาการ
(จังหวัด กับ สอท./สกญ.)
ร่ วมบรรยายให้ ความรู้
ฝ่ าย กต.
- ผูแ้ ทนกรมเศรษฐกิจ
- ผูแ้ ทนกรมองค์การระหว่างประเทศ
ฝ่ ายมหาดไทย
- ผวจ.ตราด
- หัวหน้าสํานักงานจังหวัดตราด
ภาคเอกชน
- ประธานหอการค้าตราด
- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
- (ออท. ณ กรุ งพนมเปญสมัครเข้า
ร่ วมโครงการ และร่ วมบรรยาย แต่
ติดรับคณะนายกรัฐมนตรี เยือน
กัมพูชา จึงระงับไป)

3. สร้ างเครือข่ าย
(ผู้เข้ าร่ วมอบรม)
ผูเ้ ข้าร่ วมอบรมส่วนใหญ่
เป็ นผูบ้ ริ หารระดับกลาง/
ระดับสูงเกินเป้ าหมาย
ได้แก่
- ผอ.สํานัก/ผอ.กอง/
หัวหน้าหน่วยงาน
ส่วนกลางของมหาดไทย
- นักปกครองนายอําเภอ/
ปลัดอําเภอชายแดนติด
กัมพูชา
- ธปท.6 คน
ช่วย
ผูว้ า่ การ ธปท.จาก
ส่วนกลาง
- นักวิชาการจากสถาบัน
ต่าง ๆ ในภาคตะวันออก
และตะวันออกเฉี ยงเหนือ- หอการค้าต่างๆ

4. องค์ ความรู้
จังหวัดกับต่ างประเทศ
-ศักยภาพระเบียงเศรษฐกิจ
แนวใต้ทางบกและเส้นทางเดิน
ภาคตะวันออกของไทยกับ
กัมพูชา และเวียดนาม
- ศักยภาพและการเตรี ยมพร้อม
( จ.ตราด)
การแข่งขันจากต่างประเทศ
- ความรู ้ ความเข้าใจศักยภาพ
ของกัมพูชาในมิติต่าง ๆ
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม
- การนําคณะเข้าพบ ผวจ.
จังหวัดเกาะกงและสี หนุวลิ ส์
เป็ นการสร้างความสัมพันธ์
และความเข้าใจอันดีในระดับ
จังหวัดกับจังหวัดระหว่าง

: ผูเ้ ข้าร่ วมอบรม 70
53 คน เป็ นระดับกลาง ถึงระดับบริ หาร
: ระดับมาก85.71 รายละเอียดการประเมินผลตามปรากฏในภาคผนวก ข(1)
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ประการแรก เอกอัครราชทูต ณ กรุ งพนมเปญได้แสดงความสนใจสมัครเข้าร่ วมการอบรมและรับ
เชิญเป็ นผูบ้ รรยายด้วย
กัน จึงได้ยกเลิกการเข้าร่ วม
วงการต่างประเทศร่ วมบรรยายแทน
จังหวัดตราดและการดูงานเส้นทางหมายเลข 48
ห่างไกลจากภูมิภาคออกไป
/คิดนอกกรอบ และดูตวั อย่างการบริ หารจัดการจังหวัดชายแดนเล็ก ๆ
อย่างตราด แต่มีมูลค่าการค้าชายแดนปี ละกว่า 15,000 ล้านบาท

จังหวัดสี หนุ วลิ ส์ และ
ของกัมพูชาด้วย

ชการจังหวัดเกาะกง ผูว้ า่ ราชการ
ฐานทัพเรื อกัมพูชา
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9 ประเมินโครงการของศูนย์ ROC การอบรมหลักสู ตร “ลาวศึกษา”
แผนงาน : การสร้างพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือและศูนย์ ROC
โครงการ :
/ กลุ่มจังหวัด
“ลาวศึกษา”
กิจกรรม : ภาคบรรยาย
ลัยขอนแก่น
ภาคศึกษาดูงาน ไทย3
- เส้นทางหมายเลข 12 นครพนม-ท่าแขก-ด่งเห่ย จ.กวางบิงห์(ไทย-สปป.ลาว-เวียดนาม)
ช่วงเวลา
14-16 พฤษภาคม 2551
(ตามวัตถุประสงค์ ของภารกิจและแผนงาน)
1. การมีส่วนร่ วม
(ร่ วมเป็ นเจ้ าภาพจัด)
- ศูนย์ ROC
- สถาบันเทวะวงศ์ฯ
- สถาบันยุทธศาสตร์ มข.
- สภาอุตสาหกรรม
จ.นครพนม

ตัว

2. บูรณาการ
(จังหวัดกับ สอท./สกญ.)
ร่ วมบรรยายให้ ความรู้
ฝ่ าย กต.
- ออท. เวียงจันทน์
- กงสุลใหญ่ ณ เมือง
สะหวันนะเขต
-รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจ
ฝ่ ายมหาดไทย
- รอง ผวจ.นครพนม
- รอง ผวจ.ขอนแก่น
ฝ่ าย มข.
-คณาจารย์จากสถาบัน
ยุทธศาสตร์ มข.
ภาคเอกชน

3. สร้ างเครือข่ าย
(ผู้เข้ าร่ วมอบรม)
- รอง ผวจ.อุบลราชธานี
- รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจ กต.
- บุคลากรจากส่วนกลาง
สํานักงานจังหวัด
นายอําเภอ/ปลัดอําเภอ
- ธนาคารแห่งประเทศไทย
สศช. สขช. ททท.
- ภาคเอกชน
- นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา
ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ

4.
จังหวัดกับต่ างประเทศ
- ศักยภาพและการเตรี ยมพร้อม
( จ.นครพนม)
จากต่างประเทศและ
ผลจากการสร้างสะพานข้าม
3
- ความรู ้ ความเข้าใจ
.ลาวใน
มิติต่าง ๆ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม

: ผูเ้ ข้าร่ วมอบรม 77 คน จากเป้ าหมาย 70 คน เป็ นระดับกลาง ถึง ระดับบริ หาร
: ระดับมาก90 รายละเอียดการประเมินผลตามปรากฏในภาคผนวก ข(2)

ใช้กลยุทธ 4
เอกอัครราชทูตและกงสุ ลใหญ่ไทย ใน สปป.ลาว ได้
ร่ วมบรรยาย เช่นเดียวกับจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดนครพนมได้มีส่วนรวมในการบรรยายสรุ ป
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ต่างประเทศ ผูอ้ าํ นวยการธนาคารแห่งประเทศไทยประจําภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ เป็ นต้น (อ้างถึง
แล้ว ในหน้า 35)
10 ประเมินโครงการของศูนย์ ROC การอบรมหลักสู ตร “ศักยภาพด้านเศรษฐกิจประเทศ
ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้”
แผนงาน : การสร้างพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือและศูนย์ ROC
โครงการ : โครงการการฝึ กอบรมและศึกษาดูงาน “ศักยภาพด้านเศรษฐกิจประเทศลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้”
กิจกรรม : ภาคบรรยาย
(Mekong Institute – MI)
จังหวัดขอนแก่น
ภาคศึกษาดูงาน - เวียงจันทน์ สปป.ลาว
- เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจเหนื อ-ใต้ (R5) ไฮฟอง- ฮานอย-ลาวไก(เวียดนาม)-เหอโค่วคุนหมิง (จีน)
ช่วงเวลา
12-19 กรกฎาคม 2551
1. การมีส่วนร่ วม
(ร่ วมเป็ นเจ้ าภาพจัด)
- ศูนย์ ROC
- สถาบันเทวะวงศ์ฯ
- สถาบันยุทธศาสตร์ มข.
- MI

2. บูรณาการ
(จังหวัด กับ สอท./สกญ.)
ร่ วมบรรยายให้ ความรู้
ฝ่ าย กต.
- สถาบันเทวะวงศ์วโรปการ
- ผูป้ ระสานภารกิจ กต.ในศูนย์ ROC
สถานทูต/สถานกงสุล
- กงสุลใหญ่ไทย ณ เมืองคุนหมิง
- ผูแ้ ทนสถานทูตจีนประจํา
ประเทศไทย
ผ.อ. สถาบัน MI
ภาคเอกชนไทย

(ตามวัตถุประสงค์ ของภารกิจและแผนงาน)
3. สร้ างเครือข่ าย
(ผู้เข้ าร่ วมอบรม)
- ผวจ. และ รอง ผวจ.
4 ท่าน
- ผอ.สํานัก/ผอ.กอง/
หัวหน้าหน่วยงาน
ส่วนกลางของมหาดไทย
และ สํานักงาน ก.พ.ร.
- ผูช้ ่วยผูว้ า่ การ ธปท. จาก
ส่วนกลาง และ ผอ.ธปท.
ประจําภาค
- ผูแ้ ทน กต. 6 คน
- นักวิชาการจากสถาบัน
ต่าง ๆ ในภาคตะวันออก
และตะวันออกเฉี ยงเหนือ- หอการค้าต่างๆ

4. องค์ ความรู้
จังหวัดกับต่ างประเทศ
- ศักยภาพทางเศรษฐกิจของจีน
ลาวและเวียดนาม
- ระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ R5
R5
เส้นทางระหว่างประเทศใน
GMS
ASEAN กับจีนในอนาคต
- โอกาสของภาคธุรกิจไทยใน
3

: ผูเ้ ข้าร่ วมอบรม 42
: ระดับมาก90.91 รายละเอียดการประเมินผลตามปรากฏในภาคผนวก ข(3)
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จุดเด่ นของโครงการ - ใช้กลยุทธ 4
เป็ นหุ ้นส่ วนในการฝึ กอบรมร่ วมกับสถาบัน
(MI)
Capacity Building ให้บุคลากรประเทศ
GMS เ ให้
ROC และมีผเู ้ ข้าร่ วม
stakehoders ครบทุกหน่วยงาน เป็ นระดับผูว้ า่ ราชการ/รองผูว้ า่
ราชการ 4 ท่าน จากตาราง 8-10 ได้
วัตถุประสงค์ มี กลยุทธ มีผลผลิต(output) และผลลัพท์(outcome)
โดยสามารถวัดผลความพอใจของผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมในระดับมาก (ร้อยละ 85 -90)
4.3.2 ประเด็นปั ญหาและข้ อจํากัดต่ าง ๆ
4.3.2.1 ด้านงบประมาณ (ขาดความคล่องตัวในด้านการบริ หารจัดการ)
1) การอนุมตั ิงบประมาณ FMIP ของสํานักงบประมาณใช้เวลานาน 4-6 เดือน ทําให้การดําเนินงาน
ตามโครงการต่าง ๆ ของ ROC ล่าช้า และมีกิจกรรมแ
ปี งบประมาณ
2) งบประมาณล่าช้าทําให้ ศูนย์ ROC
(หากมีงบประมาณเหลือ) และยืมเงินทดรองจ่ายจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3) การเบิกจ่ายเงินตามระเบียบการจ่ายเงินงบประมาณแทนกันของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมี
ROC
1 คน ดําเนิ นการด้านการเงินโดยเฉพาะ
4.3.2.2 ด้านบุคลากร
1)
6
5 คน นักสารสนเทศ 1 คน มี
ความสามารถด้าน IT สู ง และสามารถติดต่อประสานงานภายในประเทศได้ดี แต่ยงั ขาดความเป็ น
มืออาชีพ ยังต้องการทักษะในงานด้านวิชาการและภาษา
การประสานงานกับ
ต่างประเทศ
2) บุคลากร ROC ส่ วนใหญ่
ดี หลายคนมีศกั ยภาพทางด้านวิชาการ การจัด
ระบบงานตนเองและองค์ความรู ้ แต่
กําหนด
ะมาควบคุม ติดตามงาน และ
ตรวจสอบคุณภาพงานเป็ นระยะๆ ยังขาดความสามารถในการดําเนินงานด้วยตนเองโดยอิสระ
3)
การทํางานเป็ นลักษณะสู กจ้างโครงการ ต่อสัญญาทุก 6 เดือน ทําให้ขาด
นอน
งบประมาณ และความคงอยูข่ องศูนย์ ROC
ROC
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4.3.2.3 ด้านบูรณาการ
1) บทบาทและทิศทางการดําเนิ นงานของศูนย์ ROC ยังไม่สามารถรองรับกับความ
ต้องการของ stakehoders แต่ละหน่วยงานได้อย่างเพียงพอ
2) ปั ญหาความชัดเจนในนโยบายของ stakeholders หลัก โดยเฉพาะกระทรวง การ
ต่างประเทศและกระทรวงมหาดไทย ทําให้การมีส่วนร่ วมไม่สมดุล งบประมาณไม่แน่นอน ขาด
บุคลากรของ stakeholders มาร่ วมทํางานในคณะทํางานของศูนย์ ROC
ว้ใน
โครงสร้างของศูนย์
3) มีการประชุมบูรณาการความร่ วมมือระหว่างเอกอัครราชทูตและผูว้ า่ ราชการจังหวัด
ROC
ไม่ค่อยมีเวลา ยากลําบากในการกําหนดการประชุม แม้นดั หมายตกลงกันแล้วก็ยงั มี
กําหนดบ่อย โดยเฉพาะเอกอัครราชทูตมีความไม่สะดวกในการเดินทางเข้ามาประชุมตามจังหวัด
1-2
2

ศูนย์ ROC
ROC
4) ศูนย์ ROC ขาดเอกลักษณ์ของตนเอง การทํา brand making ยังน้อยเกินไปการใช้
ขอนแก่น ใช้ทะเบียนเลขสารบัญ
บนหัวเอกสารเข้า-ออกของ
สถาบันยุทธศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เอกสารของ ROC ลงนามโดย
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันยุทธศาสตร์
การจ่ายเงินค่าตอบแทน การ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทําให้ภาพลักษณ์ของศูนย์ ROC
ROC ถูก
ดูดกลืนโดยสถาบันยุทธศาสตร์ ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ROC เอง ยังมีความเข้าใจว่าศูนย์ ROC เป็ นของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.4 การประเมินผลผลิต ผลลัพท์ และผลกระทบ (Product Evaluation)
4.4.1 ประเมินผลผลิต ผลลัพท์ ของโครงการ (โดยรวม)
11 ประเมินผลผลิตและผลลัพท์การดําเนินตามแผนงานต่าง ๆ ของศูนย์ ROC
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ความสําเร็จ
ในเชิง
ปริมาณ

แกนหลัก 1 : ด้ านพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดด้ านวิเทศสัมพันธ์ /ความ
มีบุคลากร
เข้ าใจประ
อุปกรณ์
แผนงาน 1 บริ หารสํานักงานและจัดจ้าง
ในการ
จนท ROC 6 คน
ปฏิบตั ิงาน
โครงการ

คุณภาพ
(ประโยชน์ /
ความพอใจผู้ร่วม
โครงการ)

บูรณาการ
(ความร่ วมมือ
ออท.-ผวจ.)

จนท.สามารถ

จนท.สามารถ

ความร่ วมมือ
ความร่ วมมือ
ออท.-ผวจ.ได้
จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัดกับ สอท./
สกญ.และดําเนิน
โครงการต่างๆ ได้

ผลผลิตจาก
โครงการ

รายงาน/เอกสาร
ของโครงการต่าง ๆ
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ความสําเร็จ
ในเชิงปริมาณ

คุณภาพ
(ประโยชน์ /
ความพอใจผู้ร่วม
โครงการ)

บูรณาการ
(ความร่ วมมือ
ออท.-ผวจ.)

ผลผลิตจาก
โครงการ

ผวจ.ไทย-ผวจ.
กัมพูชา

เอกสารรายงาน/
Newsletter/
เครื อข่าย

ออท./กสญไทย
ผวจ./รอง ผวจ.
ร่ วมโครงการ
อบรมร่ วม
กต.-มท

เอกสารรายงาน/
Newsletter/
เครื อข่าย
เครื อข่ายการทํางาน

2 การฝึ กอบรม Orientation
(

) ปรับ

จังหวัดชายแดน
2.1 ประเทศกัมพูชา 1 โครงการ

ผูร้ ่ วม
โครงการ
70 คน

ประเมินความ
พอใจระดับมาก/
85.71 %

2.2 สปป.ลาว 1 โครงการ

77 คน

90.00 %

2.3 ศึกษาดูงาน “ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ
ประเทศลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้

42 คน

90.91%

แกนหลัก 2 : การพัฒนาฐานข้ อมูล
ข้ อมูลจังหวัด/กลุ่มจังหวัดกับต่ างประเทศ
- การพัฒนาฐานข้อมูล
สารสนเทศ องค์ความรู ้
จัดทํา
 country profile
 cluster profile ของกลุ่มจังหวัดใน
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ 5 กลุ่ม
- งานวิจยั EWEC/NSEC/SEC

ฐานข้อมูล

องค์ความรู ้/
ค้นคว้า/อ้างอิง

ฐานข้อมูลใน
ภายในกับภายนอก เว็บไซต์

องค์ความรู ้และได้
เครื อข่ายทาง
วิชาการ

ตอบโจทย์ ออท.
และ ผวจ.
จาการประชุม
3

บ้านและกลุ่ม
จังหวัด

วิจยั หลัก
1 ฉบับ
วิจยั ย่อย

6 ฉบับ

อกสารงานวิจยั
7 ฉบับ
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ความสําเร็จ
ในเชิง
ปริมาณ

คุณภาพ
(ประโยชน์ /
ความพอใจผู้ร่วม
โครงการ)

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

ผูเ้ ข้าชมเว็บ
34,840 คน

ประชาสัมพันธ์
และองค์ความรู ้

- Newsletter ราย 3 เดือน

10 ฉบับ

ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร

1,000 เล่ม

แกนหลัก 3 : บูรณาการกระชับ
ความสัมพันธ์ และร่ วมมือระหว่ าง ออท.ผวจ.
- การประชุมร่ วม ออท.- ผวจ.
1 (30-31 พ.ค.2551)

- การประชุมคณะกรรมการบริ หาร 2

- กิจกรรมร่ วมกับเครื อข่าย 27
ได้แก่ประชุม/สัมมนา/

ผุร้ ่ วมประชุม
291 คน

- แนวนโยบาย
ทิศทางความ
ร่ วมมือ

50 คน
นโยบาย/แนวทาง
ปฏิบตั ิ ROC
50 200 คน

ข้อมูล /ข่าวสาร
เครื อข่ายการ
ทํางาน

บูรณาการ
(ความร่ วมมือ
ออท.-ผวจ.)

ผลผลิตจาก
โครงการ
ฐานข้อมูล/
ข่าวสาร/
ประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์
ออท/กสญ.
และผวจ./รอง
ผวจ. คู่กนั ไป

ฐานข้อมูล/
ข่าวสาร/
ประชาสัมพันธ์

- ผูบ้ ริ หาร
สูงสุดของ

-หนังสื อรายงาน
การประชุม ออท.ผวจ.
- แนวนโยบายทีเป็ น
ผลจาการประชุม

stakeholders

- ออท./กสญ
15 คน
พบ/หารื อ
ผวจ./รองผวจ.
53 คน
กต. มท. มข.
กพร.และ ผวจ./
รองผวจ. 19
จังหวัด

-รายงานการประชุม
อ้างอิงและนําผลไป
ปฏิบตั ิ
- ข้อมูล/รายงาน
ROC
website กว่า 50

รายงาน
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4.4.2

ย์ ROC และกลุ่มเป้าหมายได้ รับ

12

ROC และกลุ่มเป้ าหมายได้รับ

กระทรวงการต่ างประเทศ
การทูตในเชิงป้ องกัน(Preventive Diplomacy) และการทูตสาธารณะ
( Public Diplomacy)
- การช่วยสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่ วมในภารกิจด้านการต่างประเทศ
- กต.
ได้เครื อข่ายภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ
กระทรวงมหาดไทย
ผลประโยชน์ - ได้การพัฒนาสมรรถนะ (capacity building)
- ฐานข้อมูล

หน่ วยงาน
มีส่วนได้

ส่ วนเสี ย
และกลุ่ม
เป้าหมาย
ได้ รับจาก
ศูนย์ ROC

/

สํานักงาน ก.พ.ร.
- ความสัมฤทธิผลการบริ หารราชการแบบบูรณาการ ตามแนวทางการปฏิรูปราชการของรัฐบาล
มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
- องค์ความรู ้ใหม่ ๆ ผลงานทางวิชาการ จากการทําวิจยั และผลงานการศึกษาและวิชาการจากศูนย์ ROC
- เครื อข่ายทางวิชาการ และงานวิจยั
บุคลากร
-

ในลักษณะรู ้เขา รู ้เรา”
- สร้างความ

ROC

ด้านต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศ
ในการแข่งขันกับต่างประเทศ การใช้ประโยชน์จากระเบียงเศรษฐกิจ

11 และ 12 เป็ นการประเมินจากมุมมองของผูป้ ฏิบตั ิและ
ผูใ้ ช้บริ การเข้าร่ วมโครงการ/กิจกรรมศูนย์ ROC
ร่ วมกิจกรรมของ ศูนย์ ROC
stakeholders ด้วย
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4.4.3

(stakeholders) ของศู นย์ ROC

13 สรุ ป
ประเด็น
1.ความสําคัญในบูรณาการความ
ร่ วมมือระหว่ าง ออท.-ผวจ.
2. รู ปแบบการบูรณาการความร่ วมมือ
ระหว่ าง ออท. – ผวจ.ในปัจจุบัน
เหมาะสมหรือไม่
3. รู ปแบบการดําเนินงานของศูนย์
ROC ในปัจจุบันเหมาะสมหรือไม่

4. การดําเนินงานของศูนย์ ROC
ตามแผนงาน/
เหมาะสมหรือไม่
4.1 ก
บุคลากรในด้ านต่ างประเทศ

ROC
กระทรวงการต่ างประเทศ กระทรวงมหาดไทย
สําคัญ

สําคัญ

สําคัญ

เหมาะสมแล้ว

เหมาะสมแล้ว

เหมาะสมแล้ว

เหมาะสมแล้ว
เหมาะสมแล้ว
แต่ ศูนย์ ROC ควรอยูใ่ น
ความดูแลของก.มหาดไทย

เหมาะสมแล้ว

ควรพิจารณา
รู ปแบบใหม่
ตามข้อเสนอ
ทางเลือก 5
แนวทางของ
ม.ขอนแก่น

- เหมาะสมแล้ว

- เหมาะสมแล้ว

-เป็ นประโยชน์

มท.- กต.

เหมาะสมแล้ว

สําคัญ

สํานักงาน ก.พ.ร. ม.ขอนแก่ น

ประโยชน์จากศูนย์ได้
มากกว่า

- เหมาะสมแล้ว
ทุกปี ผูร้ ่ วมอบรมเป็ น
คนเก่า ๆ เดิม ๆ โครงการ
ประโยชน์ คือ
สัมพันธ์ชายแดน

4.2 การประชุม ออท.-ผวจ.

- เป็ นประโยชน์ ควรจัด
ทุกปี

-เป็ นประโยชน์
ควรจัดทุกปี

4.3 ROC website

-ระยะหลัง แต่ไม่ค่อยมี
อะไรใหม่ เป็ นข่าว
คัดลอกส่วนใหญ่

- เป็ นประโยชน์แต่ตอ้ ง -ไม่ค่อยได้เปิ ดดู - กําลังปรับปรุ งเว็บ
update
เว็บล่มบ่อย
เดิมรกเกินไป
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-บทความใช้ได้
แต่ตอ้ งควบคุมคุณภาพ
และ

-เป็ นประโยชน์
แต่ไม่ค่อยถึงมือผูร้ ับ
ต้องปรับปรุ งการส่ง

- เหมาะสมแล้ว

5. ความสามารถในการบริหาร
-คุณภาพงานสูงกว่า
- ใช้ได้
และประสานโครงการของศู นย์ ROC คาดหวัง โดยเฉพาะการติดต่บุอคลากรในระดับ
ประสานงานด้านต่าง
ประเทศ
ต้องการประสบการณ์

6. บทบาทสํานักงานหนังสือเดินทาง - ประสานงานระหว่าง
ม จังหวัด- กต.และ
จังหวัด-สอท./สกญ.
ร่ วมมือระหว่ าง ออท.-ผวจ.
- ประสานงานด้าน

-ช่วยสนับสนุนจังหวัด
ไม่มีความเห็น
ด้านต่างประเทศและ
พิธีการทูต

-เหมาะสมแล้ว

-ควรดําเนินงาน
ด้วยตนเอง
อย่างเป็ น
อิสระ

ไม่มีความเห็น

ของ กต.กับจังหวัด
- ทํา public diplomacy
.
-สร้างองค์ความรู ้ดา้ น
ต่างประเทศให้จงั หวัด

4.5 ทบทวนการปฎิบัติงานของสํ านักงานหนังสื อเดินทางขอนแก่ น
หน่ว
การต่างประเทศร่ วมบูรณาการในศูนย์ ROC
ดําเนินภารกิจด้านกงสุ ล และพัฒนางานให้มีคุณภาพมาก
เอกอัครราชทูตและผูว้ า่ ราชการจังหวัดในกรอบ ROC ภาพรวมพันธกิจของสํานักงานหนังสื อ
6
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6

ขอนแก่น
วิสัยทัศน์

“

พันธกิจ

ดําเนิ นการสนองวิสัยทัศน์ขา้ งต้นตามนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศ

อประชาชน”
1
สนองนโยบายการทูต

: ให้บริ การกงสุล ด้านหนังสื อเดินทาง

2
ประสานภารกิจบูรณาการความร่ วมมือ
ระหว่ าง ออท.-ผวจ. ในกรอบ ROC
สนับสนุนการ

ออท.-ผวจ.

และทิศทางการพั
การ ฒนาประเทศ

เป้าหมาย 1) ให้ประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อได้รับความสะดวก
และรวดเร็ วในบริ การด้านกงสุ ล
2)
กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือให้สอดคล้อง
งไทย
“
พอใจแก่ประชาชนตาม
”
สาขาทุกแห่งใช่เป็ นแนวกําหนดพันธกิจและเป้ าหมายในการทํางาน อย่างไรก็ตาม คําว่า “นโยบาย
” ของกระทรวงการต่างประเทศในปั จจุบนั มิได้มีขอบเขตเพียงงานบริ การ
กงสุ ลเพียงด้านเดียว แต่รวมไปถึงการสนับสนุนให้ทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมในภารกิจด้านต่างประเทศ
ด้วย
สอดคล้องกับการพัฒนาระบบราชการในเชิงบูรณาการตามแนวทางในการพัฒนาระบบราชการไทย
.ศ. 2546
เป็ นตัวแทน
ของกระทรวงการต่างประเทศในต่างจังหวัดจึงควรมีแนวทางดําเนินการ
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ข้ อเสนอแนะภารกิจสํ านักงานหนังสื อเดินทางในต่ างจังหวัด
1) ให้บริ การด้านกงสุ ลอย่างครบวงจรในลักษณะ one-stop service
เดินทาง(e-passport) ด้านนิ ติกรณ์ การคุม้ ครองคนไทยในลักษณะการป้ องปรามการลักลอบค้า
2)

/กลุ่มจังหวัดในด้านต่างประเทศและพิธีการทูต โดยมุ่งเน้นการ

สร้าง
3) สร้างองค์ความรู ้ดา้

โดยใช้การทูตสาธารณะ(public diplomacy)

สร้างความเตรี ยมพร้อมและความตระหนักในความร่ วมมือและแข่งขันกับต่างประเทศในยุค
โลกาภิวฒั น์
4) สร้างเครื อข่ายในการทํางานและการสนับสนุนการดําเนิน นโยบายต่างประเทศ โดย
ใช้หลัก PPPP (Public-Private-People-Partnership) สนับสนุนการระดมสรรพกําลังทุกภาคส่ วนใน

4.6 สรุ ป
ผลการศึกษาสรุ ปได้วา่ มีความร่ วมมือระหว่างเอกอัครราชทูตและผูว้ า่ ราชการจังหวัดอยู่
แล้ว แต่มิได้มีกรอบความร่ วมมืออย่างเป็ นรู ปธรรมหรื อเป็ นสถาบัน ความร่ วมมือในกรอบศูนย์
ปฏิบตั ิการร่ วมภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ หรื อศูนย์ ROC
สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
งา
ต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย สํานักงาน ก.พ.ร. โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ความสนับสนุน
ทางด้าน
ROC
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ มหาวิทยาลัย
ROC
ไปสนับสนุนงานวิเทศสัมพันธ์ บริ หารและประสานโครงการต่าง ๆ ภายใต้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณจากกระทรวงการต่างประเทศ ในช่วงดําเนินงานกว่า 2
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ROC การบริ หารจัดการภายในองค์กร และการบริ หารโครงการให้
ROC แต่กิจกรรมของศูนย์
ROC
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5
สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการศึกษา

ประเมินผลการดําเนินงานของศูนย์ปฏิบตั ิการร่ วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉี ยงเหนื อ หรื อ ศูนย์ ROC โดยใช้รูปแบบการประเมินเชิงระบบ (CIPP Model) แล้ว สรุ ปได้วา่
5.1.1 ด้านสภาพแวดล้อม วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และโครงการต่าง ๆ ของ
ศูนย์ ROC
(stakeholders) เห็นพ้องกันว่า มีความสอดคล้องกับ
จังหวัด แต่กระทรวงการต่างประเทศมีความเห็นว่า มีโครงการของศูนย์ ROC
บูรณา
การกับเอกอัครราชทูตน้อยไป ส่ วนใหญ่เน้นด้านการฝึ กอบรม ปรับสมรรถนะของบุคลากรใน
ศูนย์ ROC
5.1.2
องต้น โครงการต่าง ๆ มีประโยชน์ต่
เข้าใจ
น จาการประเมินโดยการ
สํารวจความเห็นของผูว้ า่ ราชการจังหวัด 19 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ทุกจังหวัดเห็นพ้อง
กันว่าศูนย์ ROC ยังจําเป็ นและมีประโยชน์ สามารถสนับสนุนการบริ หารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้
ดี ในระยะแรกศูนย์ ROC มีงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการดําเนินโครงการ แต่มี
ปั ญหาความล่าช้าในการจัดสรรงบประมาณ และระเบียบการเบิกจ่ายแทนกัน
ความชัดเจนในนโยบายด้านงบประมาณ
ได้ส่วนเสี ยใน ROC
5.1.3 ด้านกระบวนการ กระบวนการบริ หารโครงการของศูนย์ ROC มีการกําหนด
แผนงานกิจกรรมไว้อย่างชัดเจน
ROC ได้
ให้แนวทางไว้ มีการกําหนดกลยุทธ 4 อมโยงในการดําเนินแผนงานและโครงการต่าง ๆ ของศูนย์
ROC มีการ
ล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ ทําให้กิจกรรมกระจุ
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มีการกําหนด
ROC ของหน่วยงาน น stakeholders ต่างกัน ทําให้ผลงาน
ไม่สมความคาดหวัง แม้ผลผลิต และผลลัพท์จะได้รับการประเมินน่าพอใจจากผูร้ ่ วมโครงการ
5.1.4 ด้านผลผลิต ศูนย์ ROC
หลายลักษณะ ได้แก่ เว็บไซต์
http://www.neroc.kku.ac.th
บ้าน ในลักษณะ country profile
ข้อมูลยุทธศาสตร์ จงั หวัดและกลุ่มจังหวัด และ มี
ผล
การต่างประเทศจัดจ้างสถาบันยุทธศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ละเอกสารรายงานผลการ
ดําเนินโครงการต่าง ๆ ของศูนย์ ROC
ROC Newsletter เผยแพร่

ROC
เป็ นต้น

จกรรมของศูนย์
ของศูนย์ ROC เป็ นกิจกรรมร่ วมกับเครื อข่าย เช่น การประชุม สัมมนา

5.2 ข้ อเสนอแนะ
5.2.1 ข้ อเสนอแนะในเชิ งนโยบาย
5.2.1 จากการสํารวจความเห็นของผูว้ า่ ราชการจังหวัดในภาคตะวันออกฉี ย
19 จังหวัดโดยกระทรวงมหาดไทย และจากการสัมภาษณ์เอกอัครราชทูต กงสุ ลใหญ่ในประเทศ
ความร่ วมมือระหว่างเอกอัครราชทูตและผูว้ า่
ไม่วา่ จะมีหรื อไม่มีศูนย์ ROC หรื อไม่ การบูรณาการความร่ วมมือ
5.2.2 ปั ญหาในการดําเนิ นงานของศูนย์ ROC คือ ความชัดเจนในนโยบายของ
stakeholders ต้องมีความชัดเจนในนโยบาย
นย์ ROC ด้าน
งบประมาณ การให้(contribution) และการมีส่วนร่ วม (participation) และร่ วมกันผลักดันให้บูรณา
การความร่ วมมือดังกล่าวมีผลในทางปฏิบตั ิ
5.2.3
ROC
มีส่วนได้ส่วนเสี ยต้องเห็นประโยชน์ร่วมกัน
contribution
และ participation
5.2.4 การบูรณาการความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ จะประสบความสําเร็ จ หาก
3 ประการ คือ การมีส่วนร่ วม
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(participation) การนําองค์กร (leadership) และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรร่ วมกัน (organization’s
culture) ในบูรณาการต่าง ๆ stakeholders
แตกต่างกันจะ
เดียวกัน
ระบบราชการแบบบูรณาการด้วยเช่นกัน
5.2.2 ข้ อเสนอแนะในเชิ งบริหารจัดการ
5.2.2.1 การพัฒนบุคลากร

ารต่างประเทศยังคงมีบทบาทสําคัญ
เช่น การอบรมวิเทศสัมพันธ์โดยสถาบันเทวะวงศ์วโรปการ การจัดบัวแก้วสัญจรตามจังหวัดต่าง ๆ
ต่างประเทศในประเด็นต่
ASEAN
One กรอบความร่ วมมือทางเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น GMS/ACMECS, BIMST-EC, IMT-GT เป็ นต้น
5.2.2.2 ด้านการเงิน งบประมาณ ของศูนย์ ROC ต้องมีความชัดเจนชัดเจนใน
คล่องตัว สมเหตุผล
5.2.2.3
ROC
ROC
เช่นกั ศูนย์ ROC

แน่นอน
achievement

royalty
ทํา
5.2.3 ข้ อเสนอแนะในการศึกษาต่ อไป
5.2.3.1 มีกลไกความร่ วมมือระหว่างผูว้ า่ ราชการจังหวัดและเอกอัคราชทูตในกรอบ
ต่าง ๆ อยูแ่ ล้ว
เช่น การประชุมเอกอัครราชทูตและผูว้ า่ ราชการ
ACMECS 7-8 สิ งหาคม 2550 การประชุมระหว่าง
เจ้าแขวงและผูว้ า่ ราชการ
จึงควรพัฒนาบูรณการความ
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ร่ วม
5.2.3.2 ควรพิจารณาศึกษารู ปแบบบูรณาการความร่ วมมือระหว่างเอกอัครราชทูต
และผูว้ า่ ราชการจังหวัดในกรอบ
โดยเฉพาะการปรับรู ปแบบบูรณ
อยูใ่ น
ปั จจุบนั ให้เป็ นระบบ
5.2.3.3
ศูนย์ ROC
พิจารณาให้
ศูนย์ ROC เป็ นหน่วยงานย่อยใน Office of Strategic Management : OSM ของจังหวัด ตามมข้อ
กลุ่มจังหวัดกับต่างประเทศ โดยกระทรวงการต่างประเทศยังคงให้ความสนับสนุน และการ
มอบหมายให้ผแู ้ ทนกระทรวงการต่งประเทศในต่างจังหวัด คือบุคลากรสํานักงานหนังสื อเดิน
ทางเข้าไปช่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์ ดา้ นต่างประเทศของจังหวัด /กลุ่มจังหวัดผ่านทาง OSM

บรรณานุกรม
1. ศ.ดร.
“ การคิดเชิงบูรณาการ : Integrative Thinking” บริ ษทั ซัคเซส
มีเดีย จํากัด
6 พ.ศ. 2549
2.
.ทศพร ศิริสัมพันธ์ สวัสดิการสํานักงาน
ก.พ.ร.
2 (พ.ศ. 2549)
3. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) “การดําเนินการพัฒนาระบบราชการ”
จากเว็บไซต์ http://www.opdc.go.th
4. ศูนย์ปฏิบตั ิการร่ วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ “รายงานประจําปี 2550”
5. ประชุม รอดประเสริ ฐ 2539. “การบริ หารโครงการ” กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยบูรพา
6. ดร.
“ แบบจําลองการประเมินผลโครงการ กรณี แบบจําลอง CIPP Model”
เว็บไซต์ http:// www.gotoknow.org/file/robertrasri/CIPP
7. เอกสาร The CIPP Model for Evaluation โดย Daniel L.Stufflebeam เสนอต่อการประชุม
Annual Conference of the Oregon Program Evaluators Network
10 มีนาคม พ.ศ.2546
8. รายผลการประชุมบูรณาการความร่ วมมื อระหว่างเอกอัครราชทูตและกงสุ ลใหญ่ในประเทศ
1- 3
4
30 - 31 พฤษภาคม 2551

ภาคผนวก ก
บทสั มภาษณ์ ผ้ มู ีส่วนร่ วมได้ ส่วนเสี ยใน
บูรณาการความร่ วมมือระหว่ างเอกอัครราชทูตและผู้ว่าราชการจังหวัด
ก. แนวคําสั มภาษณ์
1.
1.1 ปั จจุบนั มีความร่ วมมือระหว่างระหว่างเอกอัครราชทูต/กงสุ ลใหญ่ และผูว้ า่ ราชการจังหวัด
ในกรอบใดบ้าง
1.2 ท่านเห็นความสําคัญ บทบาทของจังหวัดในการส่ งเสริ มความสัมพันธ์กบั ต่างประเทศ
1.3 ท่านเห็นว่าบูรณาการความร่ วมมือระหว่างผูว้ า่ ราชการจังหวัดกับเอกอัครราชทู ตในกรอบศูนย์
ปฎิบตั ิการร่ วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกฉี ยงเหนื อ(ศูนย์ ROC) เป็ นประโยชน์หรื อไม่ อย่างไร
1.4 บูรณาการความร่ วมมือระหว่างเอกอัครราชทูตและผูว้ า่ ราชการจังหวัดควรมีรูปแบบ
อย่างไร
1.5
วัดในฐานะตัวแทนกระทรวงการ
ต่างประเทศประจําจังหวัดต่าง ๆ ควรมีบทบาทอย่างไรในบูรณาการความร่ วมมือระหว่าง
เอกอัครราชทูต กับผูว้ า่ ราชการจังหวัด
2.
ก.พ.ร. และมหาวิทยาลัยขอนแก่ น

สํ านักงาน

2.1 ท่านเห็นว่าบูรณาการความร่ วมมือระหว่างผูว้ า่ ราชการจังหวัดกับเอกอัครราชทูตในกรอบ
ศูนย์ปฎิบตั ิการร่ วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกฉี ยงเหนื อ(ศูนย์ ROC) เป็ นประโยชน์หรื อไม่ อย่างไร
2.2 บูรณาการความร่ วมมือระหว่างเอกอัครราชทูตและผูว้ า่ ราชการจังหวัดควรมีรูปแบบอย่างไร
2.3 ปั ญหาสําคัญของบูรณาการความร่ วมมือฯ ในกรอบ ROC คืออะไร ( เช่น งบประมาณ /
บุคลากร /ความชัดเจนของนโยบาย/ โครงการไม่ตอบสนองความต้องการของ stakeholders /การมี
ส่ วนรวม ฯลฯ )
2.4 ความคิดเห็นของท่านต่อการทํางานของศูนย์ ROC
- โครงการต่าง ๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรื อไม่
- ความพึงพอใจผลผลิตของศูนย์ ROC เช่น เอกสาร งานวิจยั เว็บไซต์
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ROC เป็ นไปตามความคาดหวังหรื อไม่
2.5 ข้อคิดเห็น
ข. ผลการสั มภาษณ์
1.
ได้แก่
1.1 นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุ งเวียงจันทน์
แล้วโดยธรร

ระหว่างเอกอัครราชทูตและผูว้ า่ ราชการจังหวัดชายแดนมีกรอบอยู่

- บ
หากไม่กระทบผูกพันในระดับประเทศ ให้จงั หวัดสามารถดําเนินการได้เอง โดยเฉพาะความร่ วมมือ
ด้านวัฒนธรรมกับท้อ
ธรรมชาติ การทําเป็ นความตกลงก็เป็ นการตีกรอบความร่ วมมือกัน
- งานของจังหวัดชายแดนมีมิติในด้านต่างประเทศ แต่มิใช่

ตจะไม่เข้าไปก่าวก่าย
อํานาจของจังหวัด
- บทบาทของสํานักงานหนังสื อเดินทาง ควรช่วยเหลือสถานทูต /สถานกงสุ ลทางกายภาพ
1.2

กรุ งเวียงจันทน์
- จังหวัดชายแดนเป็ นเมืองหน้าด่านมีความสําคัญในการส่ งเสริ มความสัมพันธ์กบั ประเทศ

การปราบปรามยาเสพติด การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การลักลอบค้ามนุษย์ และปั ญหาเขต
แดน
- บูรณาการความร่ วมมือระหว่างเอกอัครราชทูตและผูว้ า่ ราชการจังหวัดสําคัญมาก เพราะ
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ต้องการความ
ด้วยดี
- รู ปแบบบูรณาการความร่ วมมือเอกอัครราชทูต และผูว้ า่ ราชการจังหวัด สามารถทําได้
หลายรู ปแบบ เช่น เชิญผูว้ า่ ราชการจังหวัดหรื อผูแ้ ทนมาร่ วมประชุม Team Thailand
การทํากิจกรรมร่ วมกันระหว่าง สถานทูต นักธุ รกิจ และจังหวัดในเขตใกล้ชายแดน เช่น จัดงาน
แสดงสิ นค้า Thailand Exhibition ใน สปป.ลาว การส่ งผูแ้ ทนสถานเอกอัครราชทูตไปร่ วมการ
ประชุม/
- บทบาทของหัวหน้าสํานักงานหนังสื อเดินทางในต่างจังหวัด คือ เป็ นตัวแทนกระทรวง
ต่างประเทศการติดต่อประสานงานกับสถานทูต สถานกงสุ ลต่างประเทศในไทยด้วย
1.3
- สถานเอกอัครราชทูต
ประจํา
- จังหวัดมีความสําคัญในการช่วยส่ งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชน
การส่ งเสริ มวัฒนธรรมและความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
- บูรณาการความร่ วมมือระหว่างเอกอัครราชทูตและผูว้ า่ ราชการจังหวัดมีความสําคัญ แต่
- การประชุมร่ วมกันระหว่างเอกอัครราชทูตและผูว้ า่ ราชการจังหวัดปี ละ 1
คงไม่ทาํ ให้เกิดบูรณาการตามค

หรื อ 2

ไปสู่ การทํางานร่ วมกันและความเข้าใจอันดีร่วมกันระหว่างจังหวัดกับสถานเอกอัครราชทูต / สถาน
ของสถานทูต / สถานกงสุ ล
- สํานักงานหนังสื อเดินทาง
ร่ วมได้อย่างไร

ROC
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1.4 นายชลิต มานิตยกุล กงสุ ลใหญ่ ณ นครเซียงไฮ้
กับ
นครเซี ยงไฮ้ แต่ในช่วง 3
เยือนมณฑลเจียงซู
- บูรณาการความร่ วมมือระหว่างเอกอัครราชทูตและผูว้ า่ ราชการจังหวัดมีความสําคัญ
ROC เป็ นศูนย์ประสานบูรณาการความร่ วมมือระหว่างเอกอัครราชทูต /
กงสุ ลใหญ่กบั ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
งสื อเดินทางจะมีบทบาทในบูรณาการ
ความร่ วมมือระหว่างเอกอัครราชทูตและผูว้ า่ ราชการจังหวัดอย่างไร หากมีสถานะเป็ นเพียง
facilitate ให้กบั ทางจั
ROC
1.5 นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร กงสุ ลใหญ่ ณ เมืองกวางโจว
อดีตอัครราชทูต ณ กรุ งพนมเปญ
- มีความร่ วมมือระหว่างจังหวัดกับสถานกงสุ ลใหญ่มากพอสมควร
สิ น
จาก อบต. / อบจ. มีงาน Thai Festival
วได้เชิญจังหวัดเชียงใหม่ ส่ งสิ นค้าเข้าร่ วม
แสดงและจําหน่ายด้วย
ราชการจังหวัดชายแดนไทยไปเยือนเมืองต่าง ๆ ตามชายแดนกัมพูชา ประเทศไทยและไปเยือน
กรุ งพนมเปญด้วย กระทรวงมหาดไทยมีกรอบความร่ วมมือระหว่างผูว้ า่ ราชการจังหวัดชายแดนกับ
ระหว่างจังหวัด – แขวง ระหว่าง อําเภอ – เมือง แต่ประสบ
ปั ญหาขาดงบประมาณดําเนิ นการ จึงชะงักงันไป ความร่ วมมือใน
รู ปธรรม ยังไม่
เป็ นสถาบัน
ศูนย์ ROC
ให้เป็ นสถาบัน
รองรับความร่ วมมือระหว่างเอกอัครราชทูตและผูว้ า่ ราชการจังหวัด ปั ญหาของศูนย์ ROC คือ
นโยบา
ไม่มีคนสานต่อ
งาน
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ใ
ต้องใช้เวลา ไม่ควรประเมินผลในระยะเวลาอันจํากัด ควรให้เวล
และมี
การวางแผนระยะยาว ศูนย์ ROC
- การประชุมเอกอัครราชทูต และผูว้ ่าราชการจังหวัดเป็ นประโยชน์มาก ได้
ความ
ารสร้างเครื อข่าย การทํางาน ควรจัด
ประชุม
1.6 นายภควัต ตันสกุล รองกงสุ ลใหญ่ ณ โฮจิมินห์
- สถานทูตมีความสัมพันธ์กบั จังหวัดนครพนมในการส่ งนักเรี ยนมัธยมชาวเวียดนามจาก
นครดานังไปอยูก่ บั ครอบครัวชาวไทย/
ความคุน้ เคยและเรี ยนรู ้วฒั นธรรมประเพณี ไทย
ประชาชน (people to people contacts)
สําคัญของการกระชับสร้างความสัมพันธ์
เป้ าหมายชัดเจน ตรงกับความต้องการของผูร้ ับและความพร้อมของผูใ้ ห้
2.

ROC

ROC

2.1 นายทรงพล จําปาพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่ น หัวหน้ าคณะทํางาน ROC
- ศูนย์ ROC
/
อย่างแท้จริ ง
19 จังหวัด ทํางานด้านต่างประเทศไปในทิศทางเดียวกัน
- แต่ละจังหวัดมีความสัมพันธ์กบั ต่างประเทศอยูแ่ ล้ว ในด้านการค้า การท่อ
วัฒนธรรมการศึกษา แต่เป็ นลักษณะต่างคนต่างทํา ไม่มีแผน ไม่เป็ นระบบ
- ต้องการให้ ROC รวบรวมข้อมูล/ภาพ ความสัมพันธ์
หว่างจังหวัดกับ
าน และจัดทําเป็ นแผนของ ROC กําหนดทิศทาง ข้อเสนอแนะต่อจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัดในการดําเนิน ความสัมพันธ์กบั ต่างประเทศ จะให้เอกอัครราชทูตช่วยพัฒนาความสัมพันธ์
กับต่างประเทศใน
การพัฒนาบุคลากรของจังหวัดด้านต่างประเทศ
ด้วย จะส่ งเสริ มบทบาทและให้มี
ส่ วนร่ วมได้อย่างไร
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- การประชุมระหว่าง ผูว้ า่ ราชการจังหวัดและเอกอัครราชทูตปี ละ 1
- ปั ญหาการทํางานของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด คือ จังหวั

หัว

ว่าจะให้ทาํ อะไร เป็ น top-down policy
แนวทางต้

ไม่มี

2.2 นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม อดีตรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดหนองคาย
- เคยเข้าร่ วมกิจกรรมของ ROC
Workshop ของกรรมการบริ หารศูนย์ ROC การประชุมกรรมการบริ หาร และการประชุมร่ วม
ระหว่างเอกอัค
2551
- ได้มีโอกาสเข้าร่ วมการฝึ กอบรมหลักสู ตร ศักยภาพด้านเศรษฐกิจประเทศลาว เวียดนาม
และจีนตอนใต้
แท้จริ งและศักยภาพของประเทศ
ROC อีก
ปป.ลาว ดีมาก ทํางาน
ร่ วมกันกับเอกอัครราชทูตและสถานเอกอัครราชทูตไทย
อยูจ่ งั หวัดมหาสารคาม กิจกรรมด้านต่างประเทศน้อยมาก บทบาทของศูนย์ ROC จึงสําคัญ ตรง
2.3 นายเรืองยศ ไพรีพนิ าศ หัวหน้ าฝ่ ายยุทธศาสตร์ สํ านักงานจังหวัดขอนแก่ น
- ได้เข้าร่ วมในกิจกรรมการประชุมและโครงการของศูนย์ ROC 2 -3

สํานักงาน

สํานักงานจังหวัดขอนแก่นเป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ ท่านรองผูว้ า่ ราชการจังหวัดเข้าร่ วมกิจกรรมหลาย
กรณี

-
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- ความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดกับสํานักงานหนังสื อเดินทางดีมาก ช่วยเหลือร่ วมมือกันใน
กรอบศูนย์ ROC และด้านต่างประเทศ แม้

2.4 น.ส.วรวรรณ วุฒิวณิชย์ ผู้อาํ นวยการส่ วนพัฒนาความร่ วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ
สํ านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- ร่ วมกิจกรรม ทางศูนย์ ROC หลายโครงการ มีคุณภาพดีมากและเป็ นประโยชน์
ROC
ได้
กระทรวงการต่างประเทศต้องการ
ปรับปรุ งอีกมาก
- ด้านงบประมาณ ผ่านมาไม่เคยเข้าไปดู
FMIP ของกระทรวง
การต่างประเทศ แต่ ดู อาจจ่ายง่ายไป คงต้องการเข้าไปดูแลให้เป็ นตามระเบียบมาก
- แผนงาน
2553 จะเน้นการนํา อบต. / อบจ. เข้ามีส่วนร่ วม
โดยให้ภาคประชาสังคม
- ปั ญหาของ ศูนย์ ROC ทุกหน่วยงานไม่เปิ ดอกคุยกัน มัวแต่เกรงใจกัน ควรทําความ
เข้าใจและแสดงความต้องการอย่างชัดเจน จะได้ช่วยกันผลักดันให้ศูนย์ ROC เป็ นไปในแนวทาง
สอดคล้องกับความต้องการของทุกฝ่ าย
3.

ROC
ก. กระทรวงการต่ างประเทศ

3.1 นางกฤษณา จันทรประภา อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่ างประเทศ หัวหน้ าหน่ วยงาน
ดูแลรับผิดชอบศูนย์ ROC
- การบูรณาการความร่ วมมือระหว่างเอกอัครราชทูตและผูว้ า่ ราชการจังหวัดเป็ น
- 2

มสนับสนุนศูนย์ ROC

ROC
ต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศจัดให้บุคลากรจังหวัด ถึง 2
ภารกิจต่อไปด้วยตนเองได้
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- กระทรวงการต่างประเทศจะให้สนับสนุนศูนย์ ROC ต่อไป

งบประมาณและกําลังคน และมีความเห็นว่าจังหวัดสามารถใช้ประโยชน์ จากศูนย์ ROC ได้มากกว่า
กระทรวงการต่างประเทศ จึงควรเป็ นผูด้ ูแลใช้ประโยชน์จากศูนย์ ROC ต่อไป โดยกระทรวง
ต่างประเทศจะให้ความสนับสนุนอย่าง
3.2 น.ส.ธนียา ศรีพฒ
ั นาวัฒน์ นักการทูตปฏิบัติการ กองส่ งเสริมเศรษฐสั มพันธ์ ระหว่ าง
งานศูนย์ ROC
- ประเมินการทํางานของศูนย์ ROC
และทักษะด้านต่างประเทศ สามารถทํางานด้านเลขานุการได้ดี

ROC ยังขาดประสบการณ์
มี
สามารถ
ระหว่าง

ประเทศ
งานวิจยั ระเบียงเศรษฐกิจ แนว
ตะวันออก-ตะวันตก แนวเหนือ-ใต้ และแนวใต้ กระทรวงการต่างประเทศจัดจ้างสถานบัน
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทําวิจยั ให้ศูนย์ ROC มีค่าใช้จ่ายสู งมาก แต่ผลงานยังไม่
คุม้ ค่า ขาดความถูกต้อง ขาดความสมบูรณ์ของข้อมูล ผลงานไม่สมค่าใช้จ่ายและความคาดหวัง
- ปั ญหางบประมาณ เ
ฯ ว่า กระทรวงการต่างประเทศ
และกระทรวงมหาดไทย โดยจังหวัดต่าง ๆ จะลงขันร่ วมกัน และได้ดาํ เนิ นไปแล้ว
(ปี งบประมาณ 2549) แต่ในปี
งบประมาณเองไม่ได้ จึงต้องใช้จากงบ
FMIP ข
จะได้รับจัดสรรก็เกือบ
โครงการต่าง ๆ ตามแผนงานจึงล่าช้าออกไป และในปี ต่อ ๆ มาจังหวัดมี
งบประมาณของตนเอง
ROC เอาไว้ บางโครงการยังไม่สนองความ
ต้องการทางผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
โครงการให้เหมาะสม
- แนวโน้มในอนาคต กระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนให้ ศูนย์ ROC ไปอยูก่ บั
Office of Strategy Management ของจังหวัด / กลุ่มจังหวัด ของกระทรวงมหาดไทย ในส่ วนของ
กระทรวงการต่างประเทศประสงค์ให้งานบางลักษณะของศูนย์ ROC มาอยูก่ บั สํานักงานหนังสื อ
ะ ช่น การให้ความรู ้เผยแพร่
และอนุภูมิภาค งานการทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) เป็ นต้น
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3.3 นางลินนา ตังคธัช หัวหน้ ากลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร กระทรวงการต่ างประเทศ เคย
รับผิดชอบงานศู นย์ ROC
ROC
เอกอัครราชทูต และผูว้ า่ ราชการจังหวัด แต่กระทรวงการต่างประเทศไม่ได้ใช้ประโยชน์ ไม่มี
เวลา
และไม่มีบุคลากรไปร่ วมกิจกรรม จึงได้มอบหมายให้บุคลากรสํานักงาน
หนังสื อเดินทาง ขอนแก่น ไปร่ วมกิจกรรมแทน โดยจังหวัดจะใช้ประโยชน์จากกิจกรรมและข้อมูล
ของ ROC
มีกรอบความร่ วมมืออย่างไม่
เป็ นทางการระหว่างเอกอัครราชทูตและผูว้ า่ ราชการจังหวัดอยูแ่ ล้ว
- ประเมินการทํางาน ของศูนย์ ROC บุคลากรยังไม่มีคุณภาพ
ประสบการณ์การทํางานด้านต่างประเทศ มีจาํ นวนโครงการไม่มาก แต่จาํ นวนคนมากเกินไป
แผนงานยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของกระทรวงการต่างประเทศ การใช้จ่ายงบประมาณ
จาก FMIP
ของงบประมาณกระทรวงการต่างประเทศค่อนข้างฟุ่ มเฟื อย
ROC แต่ไม่ควบคุมคุณภาพ ไม่ชดั เจน ใช้
เวลาในการทํางานแต่ละโครงการและรายงานผลล่าช้ามาก
ศยังจะให้ความสนับสนุนจังหวัดต่อไป คือ การ
พัฒนาบุคลากรจังหวัดในด้านวิเทศสัมพันธ์ และให้มีการประชุมเอกอัครราชทูตและผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดต่อไป
3.4 นางสมฤดี พู่พรอเนก นักการทูตชํ านาญการ สํ านักบริหารการคลัง กระทรวงการ
ต่ างประเทศ อดีตรองหัวหน้ าสํ านักงานหนังสื อเดินทางขอนแก่ นและรองหัวหน้ าผู้ประสานภารกิจ
กระทรวงการต่ างประเทศในศูนย์ ROC
(ระหว่าง ธันวาคม 2550 – พฤศจิกายน 2551)
ทุกระดับ โดยเฉพาะระดับจังหวัดชายแดนมี ปฎิ
ก
- รู ปแบบศูนย์ ROC ในปั จจุบนั เหมาะสมแล้ว เพียงแต่ควรให้สถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุ ลในต่างประเทศกับจังหวัด
ต่าง ประเทศกับจังหวัด สถาน
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3.4
กรมพิธีการทูต อดีตรองหัวหน้ าสํ านักงานหนังสื อเดินทางขอนแก่ นและ รองหัวหน้ าผู้ประสาน
ภารกิจกระทรวงการต่ างประเทศในศู นย์ ROC
(ระหว่าง มกราคม – สิ งหาคม 2551)
- โครงการต่างๆ ของ ศูนย์ ROC
เสริ มความร่ วมมือกับ
- รู ปแบบบูรณาการความร่ วมมือระหว่างเอกอัครราชทูตและผูว้ า่ ราชการจังหวัด คือ มี
ลใหญ่ควรมีการประสานงานกับผูว้ า่
- ควรมีความชัดเจนในนโยบายในระดับชาติโดยเฉพาะระหว่างกระทรวงการ
อน อย่าง
FMIP
ROC ต้องมีอนาคต
- กระทรวงการต่างประเทศควรกําหนดใจตนเองให้ชดั เจนว่าต้องการให้ ROC มี
โครงสร้าง เป็ นลักษณะใด เป้ าหมาย ยุทธศาสตร์ ควรเป็ นแบบใด กระทรวงควรเข้าไปมีบทบาท
อย่างไร มิใช่มีความลังเลไปตามความ
ตลอดเวลา ศูนย์ ROC
ะมีส่วนส่ งเสริ มงานด้านต่างประเทศให้ท ้
แท้ได้
กระทรวงการต่างประเทศในศูนย์ ROC โดยตรง
ข. สํ านักงาน ก.พ.ร.
3.5 นายชวลิต เทียนทอง ผู้อาํ นวยการส่ วนการพัฒนาระบบราชการ สํ านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
- ได้เข้าร่ วมกิจกรรมของ ROC
ไปศึกษาได้เห็นสภาพการค้าชายแดนไทย-ลาว เวียดนาม-จีน ในการแข่งขันของไทยได้เห็นสภาพ
ความเป็ นจริ ง ศักยภาพทางเศรษฐกิจของเวียดนาม ได้ประโยชน์และข้อคิดเห็นมากมาย
- เจ้าหน้
ROC ให้ความช่วยเหลือดีมาก

71
- ทิศทางอนาคตทางศูนย์ ROC

ร่ วมเดินทางไปศึกษาดูงานกับ ROC
ค. มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
3.6 รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ เนียมสนิท ผู้อาํ นวยการสถาบันยุทธศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ร.ศ.รังสรรค์ เนียมสนิท ไม่ได้ให้สัมภาษณ์โดยตรง แต่ได้ให้เอกสาร “สรุ ปข้อมูลและ
หวัด ROC ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ”
ROC และแสดงท่าที/ข้อเสนอของจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ และท่าทีมหาวิทยาลัย ขอนแก่นต่อ ศูนย์ ROC
- กระทรวงมหาดไทยได้สาํ รวจความคิดเห็นของผูว้ า่ ราชการจังหวัด 19 จังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ พบว่า ทุกจังหวัดเห็นว่าศูนย์ ROC ยังจําเป็ นและมีประโยชน์ สามารถ
สนับสนุนการบริ หารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้ดี
ก.
(1) จัดการข้อมู
/กลุ่มจังหวัดโดย
(2)
(3)
(4) เป็ น
ข. ข้อเสนอของจังหวัด (1)
กับ OSM ของจังหวัด/
ได้รับความช่วยเหลืออย่างดีจากศูนย์ ROC
ยุทธศาสตร์ และการพัฒนาบุคลากรด้านวิเทศสัมพันธ์
- ปั ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน (1)
ROC ไม่มีกฎหมายรองรับ และมามีหน่วยงานต้นสังกัด จึงไม่มี

(2)

ROC
(3) จังหวัดต่าง ๆ

(2) ปั ญหาบุคลากรศูนย์
ROC ไม่มีตน้ สังกัด มีสภาพเป็ นลูกจ้างโครงการ ไม่มีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (3) การ
และทําความเข้าใจกับศูนย์ ROC และการทํางานของศูนย์ ROC ใหม่หมด (4)
ม่ชดั เจน
ส่ งผลกระทบต่อการทํางานของศูนย์ ROC ด้วย
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ROC
โดยไม่มีโครงสร้าง จึงส่ งผลต่อการจัดสรรงบประมาณ อัตรากําลัง ระบบการทํางาน และความ
ปแบบของศูนย์ ROC
(1)
virtual และบทบาทเดิม คือ ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็ น
จังหวัด/
บ้าน ไม่มีคณะกรรมการบริ หาร และไม่มีโครงสร้าง เป็ นแต่เพียงเวทีจดั ประชุม มีเลขานุการ
(2) ให้ศูนย์ ROC เป็ นส่ วนขยายต่อจาก OSM โดยสถาบันการศึกษาให้ความสนับสนุน
ทางวิชาการ งบประมาณจากมหาดไทย กรรมการคือ กลุ่ม OSM ใช้ศูนย์ ROC
ของ OSM
(3) ให้กระทรวงการต่างประเทศดูแลและใช้งบประมาณจากกระทรวงการต่างประเทศ
(4) ให้เป็ นหน่วยงานหรื อภารกิจ หรื อกิจกรรม ของ ก.พ.ร.ทํางานในลักษณะ Project Base
(5) ยกเลิกศูนย์ ROC
ง.
(ศูนย์ ROC)
3.7 น.ส.ฤทัยชนก อดทน
ตะวันออกเฉียงเหนือ(ศู นย์ ROC)

ภาค

- บูรณาการความร่ วมมือระหว่างเอกอัครราชทูตและผูว้ า่ ราชการจังหวัดมีความสําคั
ให้สามารถ

- โครงการของศูนย์ ROC มีประโยชน์ ควรได้รับการสนับสนุนเป็ นอย่างมาก เป็ น

- ปั ญหาสําคัญของศูนย์ ROC คือ ความไม่ชดั เจนในโครงสร้าง และนโยบาย ทํา ให้
ปั ญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น ขาดงบประมาณ และบุคลากรของ stakeholders
ROC
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ส่ วนรวมจะได้รับมากกว่ามองว่า stakeholders ฝ่ ายไหนจะได้หรื อเสี ยประโยชน์ เพราะจะเป็ นการ
ปิ
3.8
เฉียงเหนือ(ศูนย์ ROC)
- บูรณาการความร่ วมมือระหว่างเอกอัครราชทูตและผูว้ า่ ราชการจังหวัด มีความสําคัญ
และควรไปในทิศทางเดียวกันในลักษณะทีมประเทศไทย (Team Thailand)
- ในฐานะเจ้า
ภารกิจบูรณาการฯ ภายใต้แผนงานและ
โครงการต่าง ๆ ของศูนย์ ROC เป็ นประโยชน์
งบประมาณไม่แน่นอน ยังไม่ชดั เจน
- รู ปแบบของศูนย์ ROC
ภารกิจบูรณาการของศูนย์ ROC
ระดับนโยบายและระดับปฏิบตั ิการ
-
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ภาคผนวก ข

สรุปประเมินผลการฝึ กอบรมหลักสู ตร กัมพูชาศึกษา
4-7 มีนาคม 2551
ณ จังหวัดตราด – เกาะกง - สี หนุวลิ ล์ ราชอาณาจักรกัมพูชา
28 คน

ประเด็น

ระดับ

1 ท่ านคิดว่ าหัวข้ ออบรมสอดคล้ อง
กับงานและความรับผิด มากน้ อย
เพียงใด

1.1 ศักยภาพของกัมพูชาในการ
พัฒนาประเทศ
1.2
ติดต่อ วัฒนธรรม สังคม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ใน
1.3 ความสัมพันธ์ไทย – กัมพูชา กับ

ปาน
กลาง น้อย
%
%

%

ไม่
เหมาะสม สรุ ปคะแนน
%
AV SD

7.14

7.14

0

3.61

1.13

17.86

46.43 28.57 3.57

3.57

0

3.71

0.94

17.86

50

17.86 7.14

3.57

0

3.71

1.1

32.14

50

3.57

10.71 3.57

0

3.96

1.07

17.86

53.57 21.43 3.57

3.57

0

3.79

0.92

46.43

3.75
น้อย

%

42.86 3.57 3.57
ปาน
มาก กลาง น้อย
%
%
%

%

0
4.25 0.97
ไม่
เหมาะสม สรุ ปคะแนน
%
AV SD

17.86

42.86 39.29 0

0

0

%

มาก
%

21.43

39.29 25

น้อย

1.4
กาสการลงทุน
ในกัมพูชาโดยเฉพาะเส้นทาง
หมายเลข 48

1.5 สารพันปั ญหาไทย - กัมพูชา
1.6 การศึกษาดูงานตามเส้นทาง
หมายเลข 48 และศึกษาศักยภาพ
ของจังหวัดสี หนุวลิ ล์ประเทศ
กัมพูชา
2 วิทยากร
2.1 ศักยภาพของกัมพูชาในการ
พัฒนาประเทศ

3.79

0.74

75
2.2
วัฒนธรรม สังคม และขนบธรรม
เนียบ ประเพณี ในกัมพูชา
2.3 ความสัมพันธ์ไทย - กัมพูชา

21.43 50

28.57

0

0

0

3.93

0.72

21.43 32.14

46.43

0

0

0

3.75

0.8

32.14 53.57
มาก
มาก
%
%

10.71
ปาน
กลาง
%

3.75

0
น้อย

น้อย
%

%

0
4.14
0.76
ไม่
เหมาะสม สรุ ปคะแนน
%
AV
SD

7.14

57.14

14.29

10.71

3.57

0

39.29 46.43
มาก
มาก
%
%

14.29
ปาน
กลาง
%

0

0
น้อย

น้อย
%

%

0
4.25
0.7
ไม่
เหมาะสม สรุ ปคะแนน
%
AV
SD

17.86

0

0

0

4.04

0.64

14.29

3.57

0

0

4.14

0.8

32.14 46.43
มาก
มาก
%
%

21.43
ปาน
กลาง
%

0

0
น้อย
%

0
4.11
0.74
ไม่
เหมาะสม สรุ ปคะแนน
%
AV
SD

39.29 50

10.71

0

0

0

2.4
ในกัมพูชา โดยเฉพาะเส้นทาง
หมายเลข48
3 กิจกรรมกลุ่มระดมหัวสมอง
3.1 วิธีการ/ระยะเวลาในการ
ประชุมกลุ่มระดมสมองเหมาะสม
3.2
ระชุมกลุ่ม
ระดมสมองก่อให้เกิดประโยชน์กบั
ท่าน
4.

4.1 การอมรบฯ บรรลุตามความ
คาดหวังของท่านหรื อไม่
21.43 60.71
4.2 ท่านสามารถนําความรู ้และ
ประสบการณ์จากการอบรมไปใช้ได้
เพียงใด
35.71 46.43
4.3 ท่านสามารถนําความรู ้และ
ร่ วมงานได้เพียงใด
5 ผู้เข้ าร่ วมฝึ กอบรมฯ

5.1 ความรู ้ประสบการณ์ทกั ษะของ
ผูร้ ่ วมอบรม(ความหลากหลาย)

น้อย
%

3.54

4.29

0.92

0.66
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5.2
ประสบการณ์ระหว่างกัน
5.3 บรรยากาศการทํางานกลุ่ม

28.57 57.14
39.29 39.29
มาก
มาก
%
%

6 การให้ การสนับสนุนด้ าน

14.29
21.4
ปาน
กลาง
%

0
0

6.1 การติดต่อประสานงานก่อนการ
อบรมฯ
25
60.71 14.29
3.5 จํานวน 24 คน คิดเป็ น 85.71 %
3.5 จํานวน 4 คน คิดเป็ น 14.29 %
6.2 เอกสารการอบรม
6.3
6.4
6.5 การอํานวยความสะดวกใน
การศึกษาดูงานในประเทศกัมพูชา
6.6 เลขานุการ
ข้ อแนะนํา
วิทยากร
1.

0
0
น้อย

น้อย
%

%

0
0
ไม่
เหมาะสม
%

4.14
4.18

0

0

0

4.11

0.63

สรุ ปคะแนน
AV
SD

17.86
21.43
32.14

67.86
53.57
57.14

14.29
21.43
10.71

0
3.57
0

0
0
0

0
0
0

4.04
3.93
4.21

0.58
0.77
0.63

42.86
32.14

50
64.29

7.14
3.57

0
0

0
0

0
0

4.36
4.29

0.62
0.53

จะนํามาเป็ นข้อมูลอ้างอิงได้

2. ในหัวข้อ 2.1
3.
4. กํานันโจ๊ก น่ารักมาก ๆ อํานวยความสะดวก สนุกสนาน ให้ความรู ้กบั คณะผูร้ ับการอบรมดีมาก

1.
2.
3.
4.
5.
6.

0.65
0.77

น่วยงาน / องค์กร ประสบ วิธีแก้ไขผลจาการแก้ไข
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7. การศึกษาความเป็ นอยู่ วัฒนธรรม ทัศนคติของกัมพูชาต่อประเทศไทยและประชาคมโลก
8.
มีศกั ยภาพในการพัฒนาของกัมพูชาอีก เพราะได้
ประโยชน์มาก
9.
10. การจัดการกิจกรรมอบรมร่ วมระ
11.
12.
13.

- กัมพูชา โดยเน้นผูป้ ฏิบตั ิ ผูป้ ฏิบตั ิงาน
ศทางในอนาคต
3

งานในด้านต่าง ๆ
1.
2.
3 . หากมีโอกาสจะขอให้การสนับสนุนร่ วมมือเผยแพร่ ขอ้ มูลในกรอบความร่ วมมือข้อมูลในเชิงลึกหรื อ
4.

ต่อกับกัมพูชา และหน่วย

5.
6.

ควรได้พบปะประสานงานกับ education ของเขมรด้วย ควรขยายกรอบความสัมพันธ์ ฯลฯ
(cultural education)
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สรุปการประเมินผลหลักสู ตรลาวศึกษา
หน่วยงาน : Reglonai Operatlon Center การฝึ กอบรม :

14-16 พฤษภาคม 2551

20 คน
3.5 จํานวน 18 คน คิดเป็ น 90.00 %
3.5 จํานวน 2 คน คิดเป็ น 10.00 %
ประเด็น

ระดับ

1

มาก

ปานกลาง

น้อย

/จากวิทยากรผูบ้ รรยาย
1.1 ยุทธศาสตร์ความร่ วมมือของไทยกับ สปป. สาวใน
ปัจจุบนั สู่อนาคต
1.2 ศักยภาพและทิศทางการพัฒนาประเทศของ สปป.
ลาว
1.3 ความสําเร็ จจากสะพานมิตรภาพไทย1
และ 2
3

n

%

n

%

n

%

n

8

40

7

35 5

25

5

25

10

50 5

4

20

10

1.4

10

50

1.5 การบรรยายสรุ ปของจังหวัดนครพนม
1.6 Dinner Talk ? ไทยต้องเตรี ยมพร้อมอย่างไร ก่อน
37
1.7 การศึกษาดูงานตามเส้นทางหมายเลข 12 และศึกษา
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของแขวงคําม่วน สปป. ลาว

6

n

% n

0

0

25

0

50 6

30

8

40 2

30

10

6

30

6

30

2

2.1 การอบรมฯ บรรลุตามความคาดหวังของท่านหรื อไม่
2.2 ท่านสามารถนําความรู้และประสบการณ์จากการ
อบรมไปใช้ได้เพียงใด
2.3 ท่านสามารถนําความรู้และประสบการณ์ไปขยายผล

ไม่เหมาะสม

AV

SD

0

4.15

0.81

0

0

4

0.73

0

0

0

4.05

0.83

10

0

0

0

4.4

0.68

50 3

15

1

0

0

4.05

0.79

8

40 6

30

0

0

0

4

0.79

5

25 7

35

2

0

0

3.75

1.02

ไม่เหมาะสม

สรุ ปคะแนน

มาก

ปานกลาง

น้อย

n

%

n

%

n

%

n

9

45

7

35 4

20

11

55

5

25 4

11

55

6

30 3

%

5

10

%

n

% n

0

0

20

0

15

0

%

สรุ ปคะแนน

%

AV

SD

0

4.25

0.79

0

0

4.35

0.81

0

0

4.4

0.75
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3 การให้ การสนับสนุนด้านเลขานุการ
3.1 การติดต่อประสานงานก่อนการอบรมฯ
3.2 เอกสารอบรม
3.3
3.4
3.5 การอํานวยความสะดวกในการศึกษาดูงานใน
ประเทศลาว
3.6 เลขานุการ

n %
13 65
10 50
10 50
11 55

มาก
n
4
10
6
8

14
16

6
4

70
80

%
20
50
30
40

ปานกลาง น้อย
n %
n %
3 15 0
0
0
3 15 1
1 5
0

30
20

0
0

0
0

n %
0
0
0
0

ไม่เหมาะสม
n
%
0
0
0
0

สรุ ปคะแนน
AV SD
4.5 0.76
4.5 0.51
4.25 0.91
4.5 0.61

0
0

0
0

4.7
4.8

-

เวียดนาม พม่า
ด้านกีฬา วัฒนธรรม การศึกษา
อยากให้มีวทิ ยากรจากภาคประชาสังคมหรื อ NGOs ด้วยได้มองให้หลากหลายมิติ ไม่ควรเน้นภาค

-

เน้นการดูงานใน สปป.

-

. ลาวและมีความเข้าใจลาว

. ลาว

เดินทางสํารวจส้นทาง EWEC เมือเสร็ จสมบูรณ์
อยากให้จดั อบรม ลาวศึกษา เวียดนามศึ
–ลาว เวียดนาม ด้านสะพาน
3 – เวียดนาม

3
2–
ประชุมร่
3 เดือนต่อ 1
อยากให้มีโครงการฝึ กอบรม เวียดนามศึกษา
การให้ความร่ วมมือทางด้านการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา การให้ทุนการศึกษา นศ.
ลาว เข้าศึกษาต่อในประเทศไทย

0.47
0.41

80
การประเมินโครงการของศู นย์ ROC
การอบรมหลักสู ตร “ศักยภาพด้ านเศรษฐกิจประเทศลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้ ”
(MI)

1.
ใช่เลย
10

30.30%

ส่วนใหญ่ใช่
17
51.52%

50:50
6

39.39%

ส่วนใหญ่ใช่
12
36.36%

50:50
8

39.39%

ส่วนใหญ่ใช่
13
39.39%

50:50
7

ไม่ใช่เลย
18.18%

2.
ใช่เลย
13

ไม่ใช่เลย
24.24%

3.
ใช่เลย
13

4. วิธีการและประสิทธิผล
4.1 วิธีการสอนและแผนการเรี ยนรู ้
ดีเลิศ
ดี
23

พอใช้
10

69.70%

4.2 ความพอดีระหว่างทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
ดีเลิศ
ดี
19
57.58%

พอใช้
13
39.39

ไม่ใช่เลย
21.21%

ควรปรับปรุ ง
30.30

ควรปรับปรุ ง
1
3.03

4.3
ดีเลิศ
ส่วนใหญ่ใช่
3
9.09%
19
57.58%
4.4
1. น่าจะดูแหล่งวัฒนธรรมด้วย
2. เวลาน้อยไปตอนศึกษาดูงาน

พอใช้
11

ควรปรับปรุ ง
33.33%
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5. ทีมงาน
5.1 วิทยากร
ดีเลิศ
3
9.09%
5.2
ดีเลิศ
5.2
ดีเลิศ

ดี
30
ดี
19
ดี
23

พอใช้

ควรปรับปรุ ง

พอใช้
12
36.36%

ควรปรับปรุ ง
2
6.06%

90.91%

57.58%

69.70%

พอใช้
10

ควรปรับปรุ ง
30.30%

5.4
1. การเดินทางไม่ควรย้อนมาและควรแวะแหล่งวัฒนธรรมด้วย
6. ผู้เข้ าร่ วมฝึ กอบรม
6.1 ความรู ้ประสบการณ์ ทักษะของผูเ้ ข้าร่ วมฝึ กอบรม (หลากหลายสอดคล้อง)
ดีเลิศ
ส่วนใหญ่ใช่
พอใช้
10
30.30%
19
57.58% 4
6.2
ดีเลิศ
ดี
พอใช้
5
15.15% 24 72.73%
3
6.3 บรรยากาศการทํางานกลุ่ม

ควรปรับปรุ ง
12.12%

9.09%

ควรปรับปรุ ง
1
3.30%

ดีเลิศ
ส่วนใหญ่ใช่
พอใช้
ควรปรับปรุ ง
4
12.12%
23
69.70% 6
18.18%
6.4
นๆ
1.
2. ผูเ้ ข้าร่ วมอบรมควรมีความหลากหลาย เช่น ขาดผูแ้ ทนจาก ตม. และ ศุลกากร
7. การบรรลุวตั ถุประสงค์
7.1
บรรลุ
7

ทศลาว เวียดนามและจีน
21.21%

ส่วนมากบรรลุ
21
63.64%

พอใช้
5

ส่วนมากยังไม่บรรลุ
15.15%
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7.2 ความรู ้ความเข้าใจในบทบาทขององค์กรรัฐและเอกชนในกาส่งเสริ มสนับสนุนการค้า การลงทุน
ในประเทศลาว เวียดนามและจีน
บรรลุ
ส่วนมากบรรลุ
ยังพูดไม่ได้
ส่วนมากยังไม่บรรลุ
5
15.15% 24 72.73%
3
9.09%
1
3.30%
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ภาคผนวก ค
มติและข้ อเสนอแนะของการประชุ มต่ าง ๆ
กลุ่มจังหวัดภาคตัวนั ออกเฉียงเหนือ(ศูนย์ ROC)
1.
1.1

กอัครราชทูต-ผู้ว่าราชการจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ (กลุ่มล้ านนา)
17 กรกฎาคม 2547

จังหวัดในลักษณะ 3 ร่ วม
1) จัดประชุ มร่ วมระหว่างเอกอัครราชทูตและผูว้ า่ ราชการจังหวัด
2) มีการ
3) จัดฝึ กอบรมสั มมนาร่ วมกัน

1.2

จังหวัดขอนแก่ น








21-22 ธันวาคม 2547
(หรือ Regional

Operation Center-ROC) จังหวัดขอนแก่น
เห็นชอบให้ ใช้ ยุทธศาสตร์ ACMECS และ GMS เป็ นกรอบ ในการทํางานร่ วมกับ
จํากัดขอบเขต
EWEC
เห็นชอบให้มีการดําเนินกิจกรรมปฏิทิน การทํางานร่ วมกันระหว่ างเอกอัคราชทูตกับ
ผู้ว่าราชการจังหวัด (19 จังหวัด) โดยใช้ กลไกศูนย์ ROC
เห็นชอบให้ จัดทําฐานข้ อมูลและพัฒนา website ของ ROC ให้มีองค์ความรู ้และ
าน
จัดจ้ างบุคลากร(ช้างเผือก) มาทํางานช่วยเหลือจังหวัด/กลุ่มจังหวัดด้านต่างประเทศ
มอบให้ มหาวิทยาลัยขอนแก่ นในฐานะฝ่ ายเลขานุการ ROC เป็ นผูจ้ ดั ทําข้อเสนอ
โครงการและปฏิทินการทํางานร่ วมกัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
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1.3 ผลสรุ ปและข้ อเสนอแนะจากการประชุ มเอกอัครราชทูต-ผู้ว่าราชการจังหวัด
29 – 30 มิถุนายน 2549
ก. ผลการระหว่ างเอกอัครราชทูต- ผู้ว่าราชการจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่ าง
 การหารื อเป็ นประโยชน์ในการ fine tune ระหว่างเอกอัครราชทูต และ ผูว้ า่ ราชการ
local-global perspective
ควรจัดให้เอกอัครราชทูตและผูว้ า่ ราชการจังหวัดพบหารื อกันมากกว่าปี ละ 1
 ภายใต้ dual track policy ผูว้ า่ ราชการ/จังหวัด ได้รับโจทย์ 2 ประก
1)
2) การส่ งเสริ มการแข่งขัน ปั ญหาเกิด คือ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดลังหวัดกระโดดเข้าสู่
การแข่งขันโดยไม่มีความ “รู ้เขา” อย่างเพียงพอ
 ROC
อเดียวกันของเอกอัครราชทูต และ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัด โดยการวางแนวทางให้ศูนย์ ROC เป็ น ศูนย์กลางการประสานงาน
/
ROC ควรเดินได้ดว้ ยตนเองแ
/กต. และ ผูว้ า่ ฯ/
มท.จะต้องช่วยผลักดัน ROC
 สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุ ล พร้อมอํานวยความสะดวกให้ผวู ้ า่ ฯ และภาคเอกชน
แต่ขอให้ฝ่ายไทยทําการบ้านก่อนเดินทางไปต่างประเทศ ศึกษาข้อมูลและประเด็นและ
ป
/สถานกงสุ ลได้จดั ไว้ให้ตามความประสงค์ของผูว้ า่ ราชการจังหวัด
งในการ
ส่ งเสริ มความสัมพันธ์กบั ประเทศ
 เน้นความสําคัญของ mutual benefit
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access
การติดตามผล และมีงบประมาณรองรับการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่าง

งยืน



แต่ปัญหาสําคัญคือ การวัดผลทําได้ยาก
EWEC การดําเนิ นมาตรการ
EWEC เป็ นเ

EWEC โดย กต.และ มท.ร่ วมมือกันในด้านการ
ข. การหารื อในหัวข้ อ“
1.

-ตะวันตก”
- ผู้ว่าราชการจังหวัด

EWEC

EWEC
GMS เอเซี ยกับภูมิภาค
จี น และอิ นเดีย
 ใช้ แนวความคิ ด Local Link, Global Reach โดยจังหวัด/กลุ่มจังหวัดต้องมองศักยภาพ
(think globally, act locally)
ในข เอกอัครราช
 จังหวัด/กลุ่มจังหวัดต้องเข้าใจศักยภาพของตนเองและกําหนดบทบาทให้ชดั เจน

2. แนวทางการผลักดัน EWEC ให้ ประสบผลสํ าเร็จ
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 เน้นความสําคัญของผลประโยชน์ร่วมกัน (mutual benefits)
 กําหนดแนวทางปฏิบตั ิและจัดทําคู่มือการติดต่อกับต่างประเทศ

ROC
 มุ่งเป้ าหมายการใช้ประโยชน์จากเส้นทาง EWEC
win-win
EWEC พาดผ่านต้องวิเคราะห์
ศักยภาพของตนในการใช้ประโยชน์จาก EWEC
 เตรี ยมความพร้อมของบุคลากรให้มีความรู ้ความเข้าใจ EWEC


โยง EWEC กับ

EWEC

เป็ น One-Stop Service

EWEC กับภาคกลางของเวียดนามและขยายให้ถึงภาคเหนื อ (ฮานอย) และ
ภาคใต้(โฮจิมินห์)
3. กลไกประสานงานระหว่ างผู้ว่าราชการจังหวัดกับเอกอัครราชทูต
 ROC
(1) เป็ นศูนย์ประสานงานระหว่างผูว้ ่าราชการจังหวัด กับ เอกอัครราชทูต ในลักษณะ
สํานักงานการต่างประเทศของกลุ่มจังหวัด (2) ช่วยเหลืองานด้านต่างประเทศของผูว้ า่
ราชการจังหวัด
(3)
(4) เป็ นศูนย์ประสานงานและจัดทําปฏิทินรวมแผนงาน
/จังหวัด (5) พัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรจังหวัด
 ROC จะประสบความสําเร็ จจะต้องมี (1) กฎ ระเบียบรองรับ เช่น มติ คณะรัฐมนตรี (2)
(3)
เอกอัครราชทูต
 มีกิจกรรมร่ วมระหว่างผูว้ า่ ราชการจังหวัด – เอกอัครราชทูต เช่น การพัฒนาระบบข้อมูล
4.
EWEC
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4.1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทุนมนุษย์
 ส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาหลักสู ตรการ
เช่น ภาษาและ
วัฒนธรรม

2
 จัดทุนสนับสนุนการไปศึกษา/

/กีฬา/นันทนาการระหว่างบุคลากรใน GMS
4.2
เน้นการแ

 ปรับปรุ งเอกสาร พิธีการผ่านแดนมี One Stop Service

GMS ร่ วมกัน
เชิงนิเวศน์ มรดกโลก ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และศาสนาให้

Three Countries One
Destination อย่างแท้จริ ง
4.3 ยุทธศาสตร์ การค้ า การลงทุน มุ่งเน้น ผลประโยชน์ร่วมกัน
 พัฒนาระบบข้อมูลด้านการค้า “รู ้เขา รู ้เรา”
 อําน
 ส่ งเสริ มให้มีความเข้าใจในกฎเกณฑ์ และข้อตกลงต่าง ๆ ของ Contract Farming

4.4
5. ข้ อเสนอของภาคเอกชน

 รวมกลุ่มภาคเอกชนเป็ น cluster และทํา company profile ของสมาชิกสภาหอการค้า
และอุตสาหกรร
 สร้างเครื อข่ายองค์กรและข้อมูลของภาคเอกชน/ผูป้ ระกอบการภายในประเทศ
 ทําแผนยุทธศาสตร์ การค้าของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกันในการค้า
 ภาครัฐให้ความสนับสนุนด้าน logistics และ infrastructure
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 จัดทําแผนรองรับผลกระทบจาก EWEC เช่น อาชญากรรมข้ามชาติ ยาเสพติด
โรคระบาด
ค. การประชุ มร่ วมระหว่ าง เอกอัครราชทูต-ผู้ว่าราชการจังหวัด กับภาคเอกชน








2.
2.1

5 ประเทศ
ลงทุนนอกเหนือจากทางภูมิศาสตร์
ผลักดันให้มีบริ การ One Stop Service
ต้องการความช่วยเหลือด้านความไม่เข้าใจ ภาษา วัฒนธรรม และการลงทุน
ต้องมีผลการศึกษาวิจยั ด้านความต้องการสิ นค้าผลิตภัณฑ์บนเส้ นทาง EWEC
ควรศึกษาเส้นทาง EREC ให้ละเอียดด้าน logistics ไม่ควรเน้นท่าเรื อดานังเพียงแห่ง
เดียว

หารศูนย์ ROC
ROC

1

21 มีนาคม 2549
 กําหนดการจัดหางบประมาณดําเนินงานของศูนย์ ROC
2549 ให้แต่ละจังหวัด (19 จังหวัด ) จัดสรรเงิน
จังหวัดละ 80,000 บาท (รวม 1,520,000 บาท)
(1) จัดหาบุคลากร(ช้างเผือก)
และ(2) โครงการพัฒนาฐานข้อมูล
- ในปี 2550 และปี ต่อไป ให้สาํ นักงานปลัด มท.
ROC ภายในวงเงิน
1 ให้ ผูว้ า่ ราชการจังหวัด 19 จังหวัดพิจารณาก่อน

ROC (ช้างเผือก) 6 คนโดย กต.เป็ นผูด้ าํ เนินการ ฝึ กอบรม
วิเทศ-สัมพันธ์ งานพิธีการทูต การต้อนรับคณะต่างประเทศแล้วส่ งมาประจํา ROC

ROC (1) จัดทําฐานข้อมูลของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ
GMS
matching
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ระหว่างประเทศ (2) ให้ความช่วยเหลือด้านวิเทศสัมพันธ์จงั หวัด/กลุ่มจังหวัดในการ
 ทบทวนโครงสร้ างของ ROC โดยกําหนดองค์ประกอบ
1. คณะกรรมการบริ หาร

1.1 ผูว้ า่ ราชการจังหวัด 1 ใน 19 จังหวัดเป็ นประธาน ดํารงตําแหน่งวาระละ 1 ปี
1.2
19 จังหวัด
1.3 ผูแ้ ทนสํานักงาน ก.พ.ร.
1.4 ผูแ้ ทนกระทรวงมหาดไทย
1.5 ผูแ้ ทนกระทรวงการต่างประเทศ
1.6 ผูแ้ ทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.7 สถาบันยุทธศาสตร์ ภาตะวันออกเฉี ยงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น –
เลขานุการ
1.8
– ผู้ช่วยเลขานุการ

2.

2.1 ปลัดกระทวงมหาดไทย
2.2 ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
2.3 ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี หรื อหัวหน้าผูต้ รวจสํานักนายกรัฐมนตรี
2.4 เลขาธิ การสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2.5 ผูอ้ าํ นวยการสํานักงบประมาณ
2.6 เลขาธิ การสํานักงาน ก.พ.ร.

3. คณะทํางานของ ROC

3.1 หัวหน้าคณะทํางาน ROC (รองผูว้ า่ ราชการจัง
เป็ นประธาน)
3.2 ผูแ้ ทนกระทรวงการต่างประเทศจากส่ วนกลาง
3.3 ผูแ้ ทนกระทรวงมหาดไทยจากส่ วนกลาง
3.4 สถาบันยุทธศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในฐานะเลขานุการ
3.5 สํานักงานจังหวัดเป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ
3.6
ROC ประกอบด้วย
6 คน
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 กําหนดขอบเขตหน้
ROC
1. เป็ นศูนย์ กลางประสานงาน
โยงการทํางานระหว่างผูว้ ่าราชการจังหวัด
กับเอกอัครราชทูต
2. ติดต่อ ประสานงาน
3.

ทธศาสตร์ การพัฒนาในกลุ่มจังหวัด ระหว่างกลุ่มจังหวัด

และ
4. ประสาน
5. ประสานงานกับ ROC ในภูมิภาคต่ าง ๆ
 กําหนดแผนการดําเนินงานประจําปี 2549 และปี 2550
- ปี 2549 ( 7 เดือน)
ROC และ
การบริ หารจังหวัดแบบบูรณาการใน ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ กับ
5 ประเทศ (ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า และจีนตอนใต้)
- ปี 2550 (1) โครงการจัดทําหลักสู ตร mini NPM (2) โครงการหลักสู ตร “
ความรู ้ดา้ นต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ ”
(3)
บริ หารจังหวัดแบบบูรณาการกับประเทศ
(
)
(4)
การประชุ มวิชาการด้าน
ยงเหนือ (5) โครงการวิจยั เชิงสํารวจสภาวะทางการตลาด
ของประเทศเวียดนาม ลาว และกัมพูชา (6)
ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ระดับปริ ญญาโท-เอก)และข้าราชการระดับสู งจากประเทศ
(7) โครงการจัดแสดงนิ ทรรศการด้านการศึกษาและวัฒนธรรมใน
(Road Show) แบบรวมกลุ่ม (8) โครงการสงเสริ มการค้า การลงทุน โดยการจัด
แสดงสิ นค้าในต่างประเทศ (9)
-เวียดนาม 30 ปี
2.2

9 มีนาคม 2550

ROC

2

 ให้คงนโยบายและทิศทางการทํางานของศูนย์ ROC ไว้เช่นเดิม โดยยึดตาม บทบาท
หลักของศูนย์ ROC 4 ด้ าน
1)
เอกอัคร
อนบ้านให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ชาติ
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2) ประสานงาน สนับสนุนด้านงานวิเทศสัมพันธ์ และความร่ วมมือ ระหว่างกลุ่ม
จังหวัด/
3)
เอกอัครราช

บ้าน
4) ประสานงานกับ ROC ในภูมิภาคต่าง ๆ


ROC

ROC
 ศูนย์ ROC
ยุทธศาสตร์ จงั หวัด/กลุ่มจังหวัด
 ให้ศูนย์ ROC ร่ วมกับสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ จัดฝึ กอบรมให้แก
เ
1)
2) พิธีการทูต
3) การเจรจาต่อรอง
4) กระทรวงการต่างประเทศและมหาดไทยร่ วมกันจัด Orientation
 ให้ศูนย์ ROC


ๆ
บประเทศ



 ให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดขอนแก่นเป็ นประธานคณะกรรมการบริ หารถาวรของศูนย์ และ
ROC จะจัดประชุมเป็ นประธานร่ วม และน่าจะจัดประชุ มคณะ
กรรมการบริ หารศูนย์ ROC อย่างน้อยปี ละ 2 – 3
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ประวัติผ้ เู ขียน
นางศรีรัตน์ วาทีสาธกกิจ
วัน เดือน ปี เกิด
การศึกษา

ตําแหน่งงานปั จจุบนั
ประวัติการรับราชการ
พ.ศ. 2521
พ.ศ. 2524
พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2532
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.

2535
2541
2543
2548
2551

พ.ศ. 2552
12 มิถุนายน 2552

- 2 ตุลาคม 2496
- รัฐศาสตร์ บณั ฑิต (ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รัฐศาสตร์ มหาบัณฑิต (ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-

- เจ้
3 กองพาณิ ชย์อุตสาหกรรม
สํานักงานเลขาธิ การอาเซี ยน
5 กองประมวลและวิเคราะห์ข่าว
กรมสารนิเทศ
- เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุ งวอชิงตัน ดีซี
กรมเอเซี ยใต้ ตะวันออกกลาง
และแอฟริ กา
- รองกงสุ ลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง
- ผูอ้ าํ นวยการกอง เอเชี ยตะวันออก 4 กรมเอเชียตะวันออก
ปรึ กษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ ง วอร์ ซอ
เชียงใหม่
หัวหน้าผูป้ ระสานภารกิจกระทรวงการต่างประเทศในศูนย์
ปฏิบตั ิการร่ วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
-

