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ง

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ในชวงเวลาที่ผานมา กรมองคการระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ ไมไดมี
การจัดทําฐานขอมูล (database) สวนกลาง ขอมูลองคการระหวางประเทศและความสัมพันธกับ
องคการระหวางประเทศที่มีอยูกระจัดกระจายไปตามแฟมงานของเจาหนาที่ในกองตางๆ ทําให
ตองใชเวลาในการติดตามสืบคน ขอมูลที่เจาหนาที่จัดทําขึ้นมีรูปแบบและมาตรฐานไมเหมือนกัน
และสวนใหญยังขาดการจัดเก็บขอมูลที่แสดงถึงตนทุน (cost) และผลประโยชน (benefit) ของ
การดําเนินความสัมพันธกับองคการระหวางประเทศ ซึ่งเปนสิ่งจําเปนสําหรับการบริ หารองคการ
ระหวางประเทศ นอกจากนั้น การขาดการจัดทําฐานขอมูลองคการระหวางประเทศดังกลาวสําหรับ
ใชเปนพื้นฐานสําคัญในการวิเคราะหและติดตามสถานการณและพัฒนาการขององคการระหวาง
ประเทศและการดําเนินความสัมพันธของไทยกับองคการระหวางประเทศ ยอมมีผลกระทบตอ
การดําเนินภารกิจของกรมองคการฯ ในการสงเสริมผลประโยชนของไทยในองคการระหวาง
ประเทศ และทําใหการตัดสินใจทางดานนโยบายตอการดําเนินความสัมพันธกับองคการระหวาง
ประเทศและการดําเนินนโยบายการทูตแบบพหุภาคีของไทยขาดประสิทธิผลได
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค เพื่อแสวงหาแนวทางการจัดทําฐานขอมูลองคการระหวาง
ประเทศที่สามารถนํามาใชประโยชนและตอบสนองการดําเนินภารกิจของกรมองคการฯ และ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการสงเสริมผลประโยชนของไทยในองคการระหวางประเทศ โดยอาศัย
วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อรวบรวมขอมูลที่เปนความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทาง
การจัดทําฐานขอมูลองคการระหวางประเทศที่ได รับจากการสนทนาแลกเปลี่ยนความเห็นกับ
เจาหนาที่ที่มีประสบการณการทํางานในหนวยงานที่มีภารกิจเกี่ยวของกับองคการระหวางประเทศ
ของไทยและสํานักงานองคกรสหประชาชาติในประเทศไทย รวมทั้งผลการประชุมหารือ ระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของของไทยกับสํานักงานองคกรสหประชาชาติในประเทศไทยเกี่ยวกับการจัดทํา
ฐานขอมูลและเผยแพรความรูเกี่ยวกับองคการระหวางประเทศแกประชาชน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม
2552 และความรูความเขาใจจากประสบการณในการปฏิบัติงานของผูทําการศึกษาที่กรมองคการฯ
มาวิเคราะหในเชิงสัมพันธภาพของเหตุและผลเพื่อนําไปสูขอสรุปเกี่ยวกับประเภทและชนิดของ
ขอมูลองคการระหวางประเทศที่ควรจัดเก็บ แนวทางและวิธีการจัดเก็บขอมูลองคการระหวางประเทศ
และที่ตั้งของฐานขอมูลองคการระหวางประเทศ
สําหรับประเภทและชนิดของขอมูลองคการระหวางประเทศที่เปนประโยชนและสมควร
จัดเก็บไวในฐานขอมูลยอมขึ้นอยูกับความตองการใชขอมูลองคการระหวางประเทศในภารกิจตางๆ
ของหนวยงาน ขอมูลองคการระหวางประเทศที่สมควรจัดทําขึ้นและจัดเก็บไวในฐานขอมูลควรเริ่มตน

จ
จากองคการระหวางประเทศที่มีบทบาทสําคัญและมีความสัมพันธใกลชิดกับประเทศไทยกอน
โดยเฉพาะอยางยิ่งองคการระหวางประเทศภายใตระบบสหประชาชาติที่มีโครงการความรวมมือ
หรือมีสํานักงานตั้งอยูในประเทศไทย และมีรายละเอียดเกี่ยวกับองคการระหวางประเทศและ
ความสัมพันธของไทยกับองคการระหวางประเทศนั้นๆ โดยครอบคลุมรายละเอียดที่แสดงถึง
ตนทุนและผลประโยชนที่ไทยไดรับจากองคการระหวางประเทศ ซึ่งเปนสิ่งจําเปนสําหรับ
การตัดสินใจทางดานนโยบายในการดําเนินความสัมพันธกับองคการระหวางประเทศหรือ
การบริหารองคการระหวางประเทศ
แนวทางการจัดทําฐานขอมูลองคการระหวางประเทศที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คือ การใชแนวทางแบบบูรณาการ (integrated approach) ในการดําเนินงานดานการจัดทําฐานขอมูล
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของของไทยและสํานักงานองคกรสหประชาชาติในประเทศไทย เพื่อให
ไดรับความรวมมือในการจัดทําขอมูลองคการระหวางประเทศที่มีความสมบูรณ สอดคลองกันและ
เปนที่ยอมรับของทุกฝาย ตลอดจนชวยเสริมสรางการมีสวนรวม (participation) การเปนหุนสวน
(partnership) และความเปนเจาของ (ownership) ของหนวยงานที่เกี่ยวของ นอกจากนั้น ควรดําเนิน
งานจัดทําฐานขอมูลในรูปโครงการเพื่อใหมีทรัพยากรเพิ่มเติม (additional resource) ทั้งกําลังเจาหนาที่
และงบประมาณมาใชในการดําเนินการ โดยแบงการดําเนินการออกเปนชวง (phase) อยางตอเนื่อง
ในการศึกษาเกี่ยวกับที่ตั้งของฐานขอมูลองคการระหวางประเทศและการเชื่อมโยงกับผูจัดเก็บ
และผูใชขอมูลองคการระหวางประเทศ เมื่อคํานึงถึงแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกระทรวงการตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของการพัฒนาระบบฐานขอมูล
การตางประเทศ หรือ MFA Databank กรมองคการฯ ควรใหความรวมมือในการจัดเก็บขอมูลองคการ
ระหวางประเทศที่จัดทําขึ้นไวในฐานขอมูล MFA Databank โดยการจัดโครงสรางขอมูลองคการ
ระหวางประเทศใหสอดคลองกับความตองการของผูใชขอมูล และจัดทําขอมูลองคการระหวางประเทศ
เพื่อบรรจุไวในฐานขอมูล MFA Databank ตลอดจนเสริมสรางความตระหนัก ติดตามและกํากับดูแล
รวมทั้งดําเนินมาตรการบังคับใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของกรมองคการฯ มีความรับผิดชอบใน
การพัฒนาและปรับปรุงขอมูลองคการระหวางประเทศที่จัดเก็บไวในฐานขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ
ซึ่งจะเปนประโยชนตอการใชงานระบบของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเองและความยั่งยืนของระบบ
ฐานขอมูลดังกลาวดวย
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาสวนบุคคล เรื่อง “การจัดทําฐานขอมูลองคการระหวางประเทศ” ถือเปน
สวนหนึ่งของการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 1 สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ
กระทรวงการตางประเทศ ประจําป 2552 รายงานนี้ไดมุงเนนความสําคัญของการจัดทําฐานขอมูล
องคการระหวางประเทศ (database) ซึ่งจะเปนปจจัยพื้นฐานสําคัญสําหรับการวิเคราะหและติดตาม
สถานการณและพัฒนาการขององคการระหวางประเทศและความสัมพันธของไทยกับองคการระหวาง
ประเทศ และมีวัตถุประสงคที่จะศึกษาแนวทางการจัดทําฐานขอมูลองคการระหวางประเทศที่สามารถ
นํามาดําเนินการ เพื่อสงเสริมบทบาทของกรมองคการระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ
ในการกํากับดูแลการดําเนินความสัมพันธกับองคการระหวางประเทศใหสอดคลองกับนโยบาย
และผลประโยชนของไทย ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวาผลการศึกษาในครั้งนี้จะมีสวนชวยสนับสนุน
ใหกรมองคการฯ มีแนวทางและเปาหมายในการจัดทําฐานขอมูลองคการระหวางประเทศที่ชัดเจน
ซึ่งสามารถนําไปดําเนินการไดในรูปโครงการหรืองานประจํา เพื่อสนับสนุน ภารกิจของกรมองคการฯ
ตอไป
ผูเ ขียนขอถือโอกาสนี้แสดงความขอบคุณคณะที่ปรึกษารายงานการศึกษาสวนบุคคล
อันประกอบดวย ดร. อนุสนธิ์ ชินวรรโณ อธิบดีกรมองคการระหวางประเทศ อาจารยที่ปรึกษา
เอกอัครราชทูต สุจิตรา หิรัญพฤกษ และผูชวยศาสตราจารย ดร. ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์ ซึ่งได
ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงรายงานนี้ใหมีความเหมาะสม
และสมบูรณมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ผูเ ขียนใครขอขอบคุณ นายเชษฐพันธ มากสัมพันธ หัวหนา
กลุมวิจัยและพัฒนา ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนางสาวสุธาทิพย จึงวิสิฐธน
เจาหนาที่บริหารโครงการพัฒนาฐานขอมูลเชิงลึก (ภายใตโครงการ Global Intelligence Unit)
สํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ ซึ่งไดใหความกระจางเกี่ยวกับ
แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการตางประเทศและให
ขอคิดเห็นที่เปนประโยชนเกี่ยวกับที่ตั้งของฐานขอมูลองคการระหวางประเทศที่เหมาะสมและ
เชื่อมโยงกับผูจัดเก็บและผูใชขอมูลองคการระหวางประเทศ
ในทายนี้ ผูเ ขียนขอแสดงความขอบคุณ นางสาวจันทรทิพา ภูตระกูล ผูอํานวยการสถาบัน
การตางประเทศเทวะวงศวโรปการ และเจาหนาที่ของสถาบันฯ ทุกทาน ซึ่งไดเสียสละแรงกายแรงใจ
ในการจัดการฝกอบรม ตลอดจนการอํานวยความสะดวกแกผูเขารวมการฝกอบรมทั้งหลายจนสามารถ
สําเร็จหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 1 ดวยดีทุกประการ
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
กระทรวงการตางประเทศโดยกรมองคการระหวางประเทศมี ภารกิจเกี่ยวกับการดําเนินการ
ใหความรวมมือกับประชาคมระหวางประเทศในการปองกันและแกไขปญหาที่จะมีผลกระทบตอ
เสถียรภาพความมั่นคงในภูมิภาคและสังคมโลก โดยการมี บทบาทอยางแข็งขันในเวทีระหวางประเทศ
รักษาพันธกรณีของไทยภายใตกฎบัตรสหประชาชาติและสนธิสัญญาตางๆ ที่ไทยเปนภาคี เพื่อปกปอง
ผลประโยชนของไทยในเวทีระหวางประเทศ และหาแนวทางในการใชประโยชนจาการเปนภาคี
สนธิสัญญาและอนุสัญญาใหเกิดประโยชนสูงสุด1
ในการกํากับดูแลการดําเนินการเกี่ยวกับความสัมพันธกับองคการสหประชาชาติและองคการ
ระหวางประเทศอื่นๆ ใหสอดคลองกับนโยบายและผลประโยชนของไทยนั้น ฐานขอมูลองคการ
ระหวางประเทศ (database) จะเปนปจจัยพื้นฐานสําคัญสําหรับการวิเคราะหและติดตามสถานการณ
และพัฒนาการขององคการระหวางประเทศและความสัมพันธของไทยกับองคการระหวางประเทศ
รวมทั้งการกําหนดทาทีและการตัดสินใจทางดานนโยบายตอประเด็นปญหาระดับโลกหรือระดับ
ภูมิภาคที่มีการพิจารณาในเวทีองคการระหวางประเทศ ซึ่งจะชวยสงเสริมบทบาทที่สรางสรรค
1

กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมองคการระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ พ.ศ. 2545 อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 8 ฉ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 กําหนดใหกรมองคการระหวางประเทศ
มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) กําหนดนโยบายและทาทีของประเทศไทยตอองคการสหประชาชาติและองคการระหวางประเทศ
ที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกรมใดกรมหนึง่ โดยเฉพาะ
(2) ประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา วิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม และการพัฒนาขององคการสหประชาชาติและองคการระหวางประเทศ
(3) กํากับและดูแลการดําเนินการเกี่ยวกับความสัมพันธกับองคการสหประชาชาติและองคการระหวาง
ประเทศอืน่ ๆ และองคกรเอกชนตางประเทศใหเปนไปโดยถูกตองตามพันธกรณีแหงกฎบัตรสหประชาชาติ
กฎหมายระหวางประเทศ และความตกลงตางๆ ที่เกี่ยวของและใหสอดคลองกับนโยบายและผลประโยชน
ของประเทศไทย
(4) ปฏิบตั ิการอื่นใดที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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และการดําเนินงานของไทยในองคการระหวา งประเทศ โดยเฉพาะเวทีสหประชาชาติและองคกร
ระดับภูมิภาคตางๆ
อยางไรก็ดี ในชวงเวลาที่ผานมา โดยเหตุที่กรมองคการระหวางประเทศมีจํานวนขาราชการ
ในการปฏิบัติงานทั้งสายการทูตและสายสนับสนุนจํากัดมากในระหวาง 40 - 50 คน เมื่อเปรียบเทียบ
กับปริมาณชิ้นงานจํานวนมากในระหวาง 2,000 - 3,000 เรื่องตอป1 ทําใหกรมองคการฯ ตองทํางาน
ในลักษณะเชิงรับ เพื่อใหงานประจําหรืองานเรงดวนที่เขามาในแตละวันสําเร็จลุลวงไปดวยดี
เจาหนาที่ในกองตางๆ จะเปนผูจัดทําขอมูลองคการระหวางประเทศเองในรูปแบบที่ตนเห็นเหมาะสม
หรือสามารถหาขอมูลไดเพื่อใชประโยชนกับงานประจําหรืองานเรงดวน ซึ่งบางครั้งก็ไมสามารถ
ดําเนินการไดทันหรือขอมูลที่จัดทําไดขาดความสมบูรณ เพราะไมไดเตรียมการกันมากอน ขอมูล
องคการระหวางประเทศและขอมูลความสัมพันธของไทยกับองคการระหวางประเทศที่มีอยูจึง
กระจัดกระจายไปตามแฟมงานและแฟมขอมูลที่เจาหนาที่ในกองตางๆ เปนผูจัดเก็บเอง เนื่องจาก
ไมไดมีการจัดทําฐานขอมูลสวนกลางไว และทําใหตองใชเวลาในการติดตามสืบคน ซึ่งในยามที่
มีความจําเปนเรงดวนที่ตองไดรับขอมูลอยางทันทวงที ก็อาจไมสามารถติดตามตัวเจาหนาที่ไดทัน
โดยปกติขาราชการของกรมองคการฯ จะมีการโยกยายตามวาระไปประจําการตาม
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลไทยในตางประเทศหรือหมุนเวียนไปปฏิบัติงานในกรมกอง
อื่นๆ หากไมมีการสงผานแฟมงานที่ดี ขอมูลองคการระหวางประเทศที่เคยจัดเก็บไวกอนอาจ
สูญหาย และเปนภาระใหเจาหนาที่ที่มารับหนาที่ใหมตองเสียเวลาเริ่มตนจัดทําขอมูลกันใหม
ทําใหขาดความตอเนื่องของการจัดเก็บขอมูลได นอกจากนั้น ขอมูลที่เจาหนาที่ของกองตางๆ
จัดทํากันเอง ก็มีรูปแบบและสาระที่แตกตางกัน เนื่องจากไมไดกําหนดสวนประกอบของขอมูล
ใหเปนมาตรฐาน ทําใหบางครั้งเกิดปญหาในการเปรียบเทียบขอมูลที่เจาหนาที่แตละคนจัดทําขึ้น
ซึ่งมักพบเห็นไดในกรณีที่กรมองคการฯ ตองรวบรวมขอมูลองคการระหวางประเทศจากกองตางๆ
เพื่อจัดเตรียมแฟมขอมูลสําหรับการเขาเยี่ยมคารวะหรือการพบปะหารือของบุคคลสําคัญ
ขอมูลองคการระหวางประเทศที่กองตางๆ จัดเก็บสวนใหญขาดขอมูลรายละเอียดที่แสดงถึง
ตนทุน (cost) และผลประโยชน (benefit) ที่ไทยไดรับจากองคการระหวางประเทศ ซึ่งเปนสิ่งจําเปน
สําหรับการตัดสินใจทางดานนโยบายในการดําเนินความสัมพันธกับองคการระหวางประเทศหรือ
การบริหารองคการระหวางประเทศ ตัวอยางขอมูลตนทุน ไดแก เงินบริจาคหรือสิ่งของ เอกสิทธิ์ และ
สิ่งอํานวยความสะดวกที่รัฐบาลไทยจัดใหแกองคการระหวางประเทศ และขอมูลผลประโยชน ไดแก
1

จากตัวเลขสถิติของฝายสารบรรณ กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ กรมองคการระหวาง
ประเทศมีปริมาณงานหนังสือเขาจากกระทรวงทบวงกรม สถานทูตและสถานกงสุลตางๆ ในป 2550 และ 2551
จํานวนมากถึง 2,788 และ 2,419 เรื่อง ตามลําดับ โดยไมรวมงานโทรเลขเขา ซึ่งไมไดมีการจัดเก็บตัวเลขสถิติ
เปนรายกรม
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กิจกรรมโครงการความชวยเหลือที่องคการระหวางประเทศใหแกรัฐบาลไทย เปนตน
การขาดการจัดทําฐานขอมูลสวนกลางทําใหกรมองคการฯ มีความเสี่ยงในเรื่องการสูญหาย
ของเอกสารความสัมพันธระหวางไทยกับสหประชาชาติและองคการระหวางประเทศอื่นๆ ที่จัดเก็บ
ไวตามแฟมหนังสือเกา เชน ความตกลง บันทึกความเขาใจ หนังสือมอบอํานาจและหนังสือสําคัญ
อื่นๆ ซึ่งในทางปฏิบัติองคการระหวางประเทศบางองคการก็ไมไดมีการจัดเก็บตนฉบับหรือคูฉบับ
ความตกลงเปนอยางดี และแมกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศจะไดจัดเก็บ
ตนฉบับหรือคูฉบับความตกลง แตควรมีการจัดเก็บสําเนาไวที่กรมองคการฯ เพื่อความสะดวกใน
การศึกษาคนควาและอางอิงตอไป
นอกจากนั้น กรมองคการฯ ยังเสียโอกาสในการกระจายขอมูลที่เปนประโยชนและควร
เผยแพรสูสาธารณชน เชน ความรวมมือระหวางไทยกับสหประชาชาติและผลการดําเนินงานของ
กรมองคการฯในชวงเวลาหลายปที่ผานมา เพื่อตอบสนองนโยบายการทูตเพื่อประชาชนหรือ
การทูตสาธารณะ (Public Diplomacy)
การขาดฐานขอมูลองคการระหวางประเทศดังกลาวสําหรับใชเปนพื้นฐานสําคัญใน
การวิเคราะหและติดตามสถานการณและพัฒนาการขององคการระหวางประเทศและการดําเนิน
ความสัมพันธของไทยกับองคการระหวางประเทศ ยอมมีผลกระทบตอการดําเนินภารกิจของ
กรมองคการฯ ในการสงเสริมผลประโยชนของไทยในองคการระหวางประเทศ และทําให
การตัดสินใจทางดานนโยบายตอการดําเนินความสัมพันธกับองคการระหวางประเทศและ
การกําหนดทาทีของไทยตอประเด็นปญหาระดับโลกหรือระดับภูมิภาคมีแนวโนมที่จะเปนไป
บนพื้นฐานของประสบการณของผูตัดสินนโยบายมากกวาขอมูลสถิ ติหรือขอเท็จจริง ซึ่งมีสวน
ทําใหการดําเนินนโยบายการทูตแบบพหุภาคีของไทยขาดประสิทธิผลได
1.2 วัตถุประสงค
การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาแนวทางการจัดทําฐานขอมูลองคการระหวาง
ประเทศที่สามารถนํามาใชประโยชนและตอบสนองการดําเนินภารกิจของกรมองค การฯ และ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการสงเสริมผลประโยชนของไทยในองคการระหวางประเทศ
1.3 ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาเรื่องนี้ไดกาํ หนดขอบเขตการศึกษาเกี่ยวกับ แนวทางการจัดทําฐานขอมูลองคการ
ระหวางประเทศ ประกอบดวย
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1.3.1 การกําหนดประเภทและชนิดของขอมูลองคการระหวางประเทศที่เปนประโยชน
และสมควรจัดเก็บไวในฐานขอมูลองคการระหวางประเทศ
1.3.2 การศึกษาแนวทางและวิธีการจัดเก็บขอมูลองคการระหวางประเทศที่คํานึงถึงประสิทธิผล
และความยั่งยืนในการดําเนินการ
1.3.3 การศึกษาเกี่ยวกับที่ตั้งของฐานขอมูลองคการระหว างประเทศและการเชื่อมโยงกับ
ผูจัดเก็บและผูใชขอมูลองคการระหวางประเทศ
1.4 ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษา
กรมองคการฯ มีแนวทางและเปาหมายในการจัดทําฐานขอมูลองคการระหวางประเทศ
ที่ชัดเจน ซึ่งสามารถนําไปดําเนินการไดในรูปโครงการหรืองานประจํา เพื่อ สนับสนุนการดําเนินงาน
ของกรมองคการฯ ทั้งในดานการประสานงาน และการกํากับดูแลการดําเนินกิจกรรมความรวมมือ
ทางวิชาการขององคการระหวางประเทศ ตลอดจนการมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน
และแผนงานขององคการระหวางประเทศใหสอดคลองกับความตองการของหนวยงานที่เกี่ ยวของ
และผลประโยชนทางดานการพัฒนาของไทยมากยิ่งขึ้น
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บทที่ 2
กรอบแนวความคิดในการศึกษา
ในดานการพัฒนาบริหารองคกร การจัดทําฐานขอมูลองคการระหวางประเทศจะ
มีสวนชวยสงเสริมกรมองคการฯ ใหเปนองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization)
ซึ่งถือเปนหนึ่งในกลยุทธการบริหารงานขององคกรชั้นนําสวนใหญ ทั้งในภาครัฐและเอกชน
เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันหรือการอยูรอดในยุคโลกาภิวัตน และมีการกําหนดไว
ในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 25461 โดย
การจัดทําฐานขอมูลองคการระหวางประเทศดังกลาวจะชวยสงเสริมการรับรูขอมูลขาวสารและ
การประมวลผลความรูในดานตางๆ ของกรมองคการฯ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการ
ไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ
ขอมูลสถิติเปนหัวใจของการวางแผนและกําหนดนโยบายการบริหารประเทศของรัฐ
การกําหนดมาตรการและโครงการปฏิบัติการ การจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรการและโครงการเหลานั้น เพื่อความผาสุกของประชาชน
บนพื้นฐานของขอมูลสถิติที่ถูกตองและมีคุณภาพ ซึ่งจะชวยใหสามารถวิเคราะหสถานการณได
ตามความเปนจริงที่เกิดขึ้น เพื่อหาทางแกไขปญหาและเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม
แมวาในปจจุบันจะมีสถาบันการศึกษาและหนวยงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หลายแหงไดใหความหมายหรือคํานิยามของขอมูล ฐานขอมูลและระบบฐานขอมูล รวมถึงหลักการ
จัดทําฐานขอมูลที่แตกตางกันไปบางในรายละเอียด แตโดยทั่วไปแลวก็มีความหมายและหลักการ
สําคัญคลายคลึงกัน
2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับระบบฐานขอมูล
เอกสารบทเรียนวิชาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบฐานขอมูลของสถาบันการศึกษาตางๆ อาทิ
1

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 เรือ่ งการบริหาร
ราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มาตรา 11 บัญญัตวิ า “สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูใน
สวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่าํ เสมอ โดยตองรับรูข อมูลขาวสารและสามารถ
ประมวลผลความรูในดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบตั ิราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสม
กับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการปฏิบตั ิ
ราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้”
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มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดใหความหมายหรือคํานิยามของขอมูล
ฐานขอมูลและระบบฐานขอมูล1 ดังนี้
ขอมูล (Data) หมายถึง ขอเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้นภายในองคการหรือในสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพ กอนหนาที่จะนํามาจัดเรียบเรียงหรือจัดกลุมใหอยูในรูปแบบที่คนทั่วไปจะเขาใจหรือ
นําไปใชได บางสถาบันการศึกษาใหความหมายวา ขอมูล คือ ขอมูลดิบซึ่งเกิดจากเหตุการณขอเท็จจริง
ตางๆ อาจเปนตัวเลข ขอความ รูปภาพและเสียง โดยเปนขอมูลที่ยังไมผานกระบวนการจัดทําหรือ
ประมวลผลขอมูล
ฐานขอมูล (Database) หมายถึง แหลงที่เก็บรวบรวมขอมูลและความสัมพันธระหวางขอมูล
หรือหมายถึง แหลงที่ใชสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล (data collection) หรือแฟมขอมูลที่ถูกจัดเก็บ
ไวในระบบคอมพิวเตอร โดยที่ขอมูลเหลานั้นจะตองมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน สามารถสืบคนได
(retrieval) สามารถแกไขขอมูลได (modified) สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสรางขอมูลได
(update) หรือจัดเรียงได (sort)
ระบบฐานขอมูล (Database System) หมายถึง การพัฒนาแฟมขอมูล โดยการรวบรวม
แฟมขอมูลหลายๆ แฟมเขาดวยกัน มีการขจัดความซ้ําซอนของขอมูลออก และเก็บแฟมขอมูลเหลานี้
ไวที่ศูนยกลาง เพื่อการใชงานและควบคุมดูแลรักษารวมกัน เมื่อตองการใชงานและเปนผูมีสิทธิที่จะ
ใชขอมูล ก็สามารถดึงขอมูลที่ตองการออกไปใชได ขอมูลบางสวนอาจใชรวมกับผูอื่นได แตบางสวน
ผูมีสิทธิเทานั้นจึงจะสามารถใชได ระบบฐานขอมูลมีองคประกอบที่สําคัญ คือ ฐานขอมูล ระบบจัดการ
ฐานขอมูล และบุคลากร โดยบุคลากรที่มีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการฐานขอมูล คือ ผูบริหาร
ฐานขอมูล
ระบบฐานขอมูลจะทํางานผานระบบจัดการฐานขอมูล (Database Management System DBMS) ซึ่งเปนโปรแกรมซอฟตแวรที่ใชจัดการฐานขอมูลและทําหนาที่เกี่ยวกับการนิยามขอมูล
การจัดการขอมูล การดูแลความปลอดภัยและความถูกตองของขอมูล การฟนสภาพขอมูลและควบคุม
ภาวะการทํางานพรอมกัน และการจัดทําพจนานุกรมขอมูล ประโยชนของระบบจัดการฐานขอมูล
ดังกลาวที่มีตอระบบฐานขอมูล ไดแก การลดความซ้ําซอนของขอมูล การควบคุมความถูกตอง
ของขอมูล มีความเปนอิสระของขอมูล มีความปลอดภัยของขอมูลสูง มีการกําหนดสิทธิในการใชขอมูล
การฟนสภาพขอมูลโดยอัตโนมัติเมื่อระบบเกิดความเสียหาย การดูแลผูใชหลายคนใหสามารถทํางาน
พรอมกัน และการใชขอมูลรวมกันโดยมีการควบคุมจากศูนยกลาง ทั้งนี้ ระบบจัดการฐานขอมูล
มีสวนประกอบที่สําคัญ คือ สวนการจัดการฐานขอมูล สวนประมวลผลสอบถาม สวนแปลภาษา
1

http://home.kku.ac.th/kchaiy/Access/index.html, http://sot.swu.ac.th/cp342/lesson01/index.htm
และ http://mfatix.com/home/node/20

7
นิยามขอมูล และสวนรหัสอ็อบเจกตของโปรแกรมประยุกต
สําหรับหลักการจัดทําฐานขอมูลนั้น การจัดทําฐานขอมูลที่ดีตอง 1) มีระเบียบและงายตอ
การจัดการ การนําคอมพิวเตอรมาใชกับฐานขอมูลจะชวยเพิ่มความเร็วในการคนหาขอมูลและจัดเก็บ
ขอมูลใหมากยิ่งขึ้น และ 2) มีการวางแผนที่ดี ทราบวัตถุประสงคของการใชงานและขอมูลที่ตองการ
บันทึกไวในระบบคอมพิวเตอร
2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการฐานขอมูล1
2.2.1 ระบบฐานขอมูลกลาง (Centralized Database) หมายถึง การบริหารจัดการขอมูลดวย
การเก็บขอมูลที่ใชงานไวที่ศูนยขอมูลที่เดียว ทุกหนวยงานทั้งภายในและภายนอกที่ตองการใชขอมูล
จําเปนตองทําการเชื่อมตอกับศูนยขอมูลตลอดเวลาระหวางการใชงาน ซึ่งขอดีของการบริหารจัดการ
แบบระบบฐานขอมูลกลาง คือ ขอมูลที่ผูใชทุกคนใชมีความทันสมัยอยูตลอดเวลา ผูใชงานทุกคน
เห็นขอมูลเดียวกันในทันที (Real-time) ขอเสียของระบบฐานขอมูลกลาง คือ ความเร็วในการเชื่อมตอ
ขอมูลจากหนวยงานที่อยูภายนอกศูนยขอมูลมักจะต่ํากวาการเชื่อมตอภายในศูนยขอมูล และหาก
สัญญาณการเชื่อมตอระหวางศูนยขอมูลกับหนวยงานที่อยูภายนอกศูนยขอมูลขัดของ จะทําใหผูใชงาน
ที่อยูภายนอกศูนยขอมูลดังกลาวไมสามารถใชงานระบบได
2.2.2 ระบบฐานขอมูลลอกแบบ (Duplicated Database) หมายถึง การบริหารจัดการขอมูล
ที่นอกจากจะมีการจัดเก็บไวที่สวนกลางแลว ยังมีการลอกแบบระบบงานและทําซ้ําขอมูลทั้งหมด
เก็บไวที่สํานักงานในตางประเทศหรือที่ตั้งอยูหางออกไปจากสํานักงานใหญดวย ในลักษณะเดียวกับ
ศูนยสํารองขอมูล ระบบฐานขอมูลแบบนี้จําเปนตองมีระบบการ Synchronize ขอมูลที่มีประสิทธิภาพสูง
เพื่อใหผูใชที่อยูตางสํานักงานสามารถทํางานบนฐานขอมูลเดียวกันได
2.2.3 ระบบฐานขอมูลกระจาย (Decentralized Database) หมายถึง การบริหารจัดการขอมูล
ดวยการเก็บขอมูลที่ศูนยขอมูลกลาง และมีการกระจายการเก็บขอมูลตามหนวยงานที่มีผูใชงานตั้งอยู
กลาวคือจะมีขอมูลหลักอยูที่ศูนยขอมูลกลางและมีการ Synchronize ขอมูลกับหนวยงานที่อยูภายนอก
ศูนยขอมูลกลางตามระยะเวลาที่กําหนดเพื่อใหขอมูลในสถานที่ตางๆ มีความทันสมัย ขอดีของ
การบริหารจัดการแบบระบบฐานขอมูลกระจาย คือ การเชื่อมตอขอมูลมีความเร็วมากกวาแบบระบบ
ฐานขอมูลกลาง เนื่องจากขอมูลอยูในที่ตั้งของหนวยงานที่ใชงาน ซึ่งหากสัญญาณการเชื่อ มตอ
ระหวางศูนยขอมูลกลางและหนวยงานที่อยูภายนอกศูนยขอมูลขัดของ ผูใชงานยังสามารถใชงาน
ระบบไดตามปกติ สวนขอเสียของการบริหารจัดการแบบระบบฐานขอมูลกระจาย คือ ผูใชอาจ
1

รายงานการศึกษาสวนบุคคล เรือ่ ง “การพัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกสเพื่อใหขาราชการกระทรวงการ
ตางประเทศ สามารถปฏิบัติงานไดทุกที่ ทุกเวลา ทั่วโลก” หนา 10 ของนายสุรพล มณีพงษ การฝกอบรมหลักสูตร
นักบริหารระดับสูง: ผูนําที่มีวิสัยทัศนและคุณธรรม รุนที่ 53 สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน ประจําป 2550
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ไมสามารถเห็นขอมูลภายนอกหนวยงานไดแบบ Real-time เนื่องจากตองรอเวลาใหขอมูลระหวาง
ที่ตั้งของหนวยงานตางๆ มีการ Synchronize ขอมูลระหวางกันกอน
กระทรวงการตางประเทศไดใชการบริหารจัดการฐานขอมูลแบบระบบฐานขอมูลกลาง
(Centralized Database) กลาวคือ การทํางานของขาราชการกระทรวงการตางประเทศทุกคน ไมวา
จะดวยคอมพิวเตอรสวนบุคคลบนโตะทํางานหรือคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook) นอกสถานที่
จะเปนการทํางานดวยระบบการบริหารจัดการฐานขอมูลที่มีการจัดเก็บขอมูลทั้งหมดไวที่เดียว
ที่คอมพิวเตอรแมขาย (Servers) ของกระทรวงฯ ซึ่งตั้งอยูที่อาคารถนนศรีอยุธยา (โดยอยูระหวาง
การสรางระบบสํารองขอมูลที่อาคารกรมการกงสุล ถนนแจงวัฒนะ) คอมพิวเตอรทุกเครื่องของ
ขาราชการทุกคนของกระทรวงฯ จึงจําเปนตองเชื่อมตอเขากับคอมพิวเตอรแมขายของกระทรวงฯ
ตลอดเวลาที่ใชงาน
ดังนั้น การศึกษาแนวทางการจัดทําฐานขอมูลองคการระหวางประเทศนี้จึง ไดคํานึงถึง
แนวความคิดเกี่ยวกับระบบฐานขอมูลและการบริหารจัดการฐานขอมูลดังกลาวขางตนในการกําหนด
วัตถุประสงคของการจัดทําฐานขอมูลองคการระหวางประเทศ ประเภทและชนิดของขอมูลองคการ
ระหวางประเทศที่ตองการจัดเก็บ การศึกษาแนวทางและวิธีการจัดเก็บเพื่อขจัดความซ้ําซอนของขอมูล
และการกําหนดที่ตั้งของฐานขอมูลองคการระหวางประเทศที่งายตอผูจัดเก็บและผูใชขอมูลองคการ
ระหวางประเทศโดยสอดคลองกับการบริหารจัดการฐานขอมูลแบบระบบฐานขอมูลกลาง (Centralized
Database) ของกระทรวงฯ
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
3.1 วิธีการศึกษา
ในการศึกษาแนวทางการจัดทําฐานขอมูลองคการระหวางประเทศ จะอาศัยวิธีการศึกษา
เชิงคุณภาพ เพื่อแสวงหาขอมูลขอเท็จจริงและเหตุผลที่จะนําไปสูขอสรุปเกี่ยวกับประเภทและชนิด
ของขอมูลองคการระหวางประเทศที่ควรจัดเก็บ แนวทางและวิธีการจัดเก็บขอมูลองคการระหวาง
ประเทศ และที่ตั้งของฐานขอมูลองคการระหวางประเทศ โดยใชความรูความเขาใจจากประสบการณ
ในการปฏิบัติงานของผูทําการศึกษาที่กรมองคการระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศเปน
ระยะเวลามากกวา 18 ป และอาศัยความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการจัดทําฐานขอมูล
องคการระหวางประเทศที่เก็บรวบรวมไดจากแหลงขอมูลภายนอกที่เกี่ยวของ
3.2 แหลงขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชในการศึกษาที่เปนความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทาง
การจัดทําฐานขอมูลองคการระหวางประเทศจากการสนทนาแลกเปลี่ยนความเห็น การสอบถาม
และสัมภาษณกลุมตัวอยางเจาหนาที่ที่มีประสบการณการทํางานในหนวยงานที่มีภารกิจเกี่ยวของ
กับองคการระหวางประเทศของไทยและสํานักงานองคกรสหประชาชาติในประเทศไทย รวมทั้ง
ความเห็นและคําแนะนําของที่ประชุมระหวางผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของของไทยหรือสํานักงาน
องคกรสหประชาชาติในประเทศไทยที่มีภาระหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ขอมูลองคการระหวางประเทศในโอกาสตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งผลการประชุมหารือระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของของไทยกับสํานักงานองคกรสหประชาชาติในประเทศไทยเกี่ยวกับการจัดทํา
ฐานขอมูลและเผยแพรความรูเกี่ยวกับองคการระหวางประเทศแกประชาชน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552
ณ กระทรวงการตางประเทศ และนําขอมูลที่เปนความเห็นและขอเสนอแนะดังกลาวที่เก็บรวบรวมได
มาวิเคราะหในเชิงสัมพันธภาพของเหตุและผล ในสวนของที่ตั้งของฐานขอมูลองคการระหวาง
ประเทศ ผูทําการศึกษาไดสนทนาหารือกับเจาหนาที่สํานักนโยบายและแผนและศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ เพื่อใหทราบแนวทางการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการตางประเทศและสํารวจความเห็นของ
เจาหนาที่ดังกลาวเกี่ยวกับที่ตั้งของฐานขอมูลองคการระหวางประเทศที่เหมาะสมและมีการเชื่อมโยง
กับผูจัดเก็บและผูใชขอมูลองคการระหวางประเทศ
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
ในการศึกษาแนวทางการจัดทําฐานขอมูลองคการระหวางประเทศ สามารถจําแนกการพิจารณา
ออกตามขั้นตอนการจัดทําฐานขอมูลได ดังตอไปนี้
4.1 การศึกษาประเภทและชนิดของขอมูลองคการระหวางประเทศที่สมควรจัดเก็บไวในฐานขอมูล
ประเภทและชนิดของขอมูลองคการระหวางประเทศที่เปนประโยชนและสมควรจัดเก็บไว
ในฐานขอมูลยอมขึ้นอยูกับความตองการใชขอมูลองคการระหวางประเทศในภารกิจตางๆ ของ
หนวยงาน สําหรับกรมองคการระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ ซึ่งมีภารกิจหลั กในดาน
การประสานงานและการกํากับดูแลการดําเนินความสัมพันธกับองคการสหประชาชาติและองคการ
ระหวางประเทศอื่นๆ ใหสอดคลองกับนโยบายและผลประโยชนทางดานการเมือง สังคมและการพัฒนา
ของไทยนั้น ยอมมีความตองการใชขอมูลองคการระหวางประเทศเพื่อการวิเคราะหและติดตาม
สถานการณและพัฒนาการขององคการระหวางประเทศและความสัมพันธของไทยกับองคการระหวาง
ประเทศ รวมทั้งการกําหนดทาทีและการตัดสินใจทางดานนโยบายตอประเด็นปญหาระดับโลกหรือ
ระดับภูมิภาคที่มีการพิจารณาในเวทีองคการระหวางประเทศ ขอมูลองคการระหวางประเทศที่สมควร
จัดทําขึ้นและจัดเก็บไวในฐานขอมูลจึงควรเริ่มตนจากองคการระหวางประเทศที่มีบทบาทสําคัญ
และมีความสัมพันธใกลชิดกับไทยกอน โดยเฉพาะอยางยิ่งองคการระหวางประเทศภายใตระบบ
สหประชาชาติที่มีโครงการความรวมมือหรือมีสํานักงานตั้งอยูในประเทศไทย 1 และมีรายละเอียด
1

ในปจจุบันมีองคการระหวางประเทศภายใตระบบสหประชาชาติ (United Nations system) และองคการ
ที่มีความสัมพันธใกลชิดกับสหประชาชาติที่มีสํานักงานตั้งอยูในประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 27 องคการ จํานวน
33 สํานักงาน อันประกอบดวย
1. สํานักงานองคการที่เนนเฉพาะหรือมีโครงการ/กิจกรรมระดับประเทศ (UN Country Team in Thailand) ไดแก
ADB, FAO, ICAO, IFC, ILO SRO, IOM CO, UNISDR, UNAIDS CO, UNDP CO, UNEP, UNESCO,
UNFPA CO, UNHCR, UNICEF CO, UNIDO, UNIFEM, UNOCHA, UNODC, UNOHCHR, UNOPS,
World Bank (IBRD) และ WHO
2. สํานักงานองคการที่เนนเฉพาะโครงการ/กิจกรรมระดับภูมิภาคหรืออนุภูมิภาค (UN and affiliated agencies
with regional focus) ไดแก ILO RO, IOM RO, ITU, UNAIDS RST, UNDP RCB, UNESCAP, UNFPA RO,
UNICEF EARPO, UPU, WFP และ UNCCD
นอกจากนั้น ประเทศไทยยังเปนที่ตั้งของสํานักงานองคการระหวางรัฐบาล (intergovernmental organizations)
และองคการที่มิใชรัฐบาล (non-governmental organizations) หรือองคกรเอกชนอีกเปนจํานวนมาก
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เกี่ยวกับองคการระหวางประเทศและความสัมพันธของไทยกับองคการระหวางประเทศนั้นๆ
ขอมูลองคการระหวางประเทศควรประกอบดวยขอมูลทั่วไป ตั้งแตประวัติความเปนมา
วัตถุประสงคและบทบาทหนาที่ กฎบัตร ธรรมนูญหรือขอบังคับ รวมทั้งสมาชิกขององคการ
มีรายละเอียดเกี่ยวกับองคการทั้งโครงสรางองคการ (organization structure)1 โครงสรางแผนงาน
(programme structure) และโครงสรางสํานักงานหรือสํานักเลขาธิการ (secretariat structure)2
ตลอดจนประวัติผูบริหารองคการ
ขอมูลความสัมพันธของไทยกับองคการระหวางประเทศควรประกอบดวยประวัติ
ความสัมพันธ การเปนสมาชิกของไทย สํานักงานในประเทศไทยและหัวหนาสํานักงาน ความตกลง
ที่ทํากับรัฐบาลไทย และมีขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมหรือโครงการความรวมมือที่ใหแก
หนวยงานของไทย โดยเปรียบเทียบกับเงินคาบํารุงองคการหรือเงินบริจาคโดยสมัครใจของรัฐบาลไทย
เพื่อแสดงใหเห็นถึงผลประโยชน (benefit) และตนทุน (cost) ในการดําเนินความสัมพันธของไทย
กับองคการระหวางประเทศ ซึ่งขอมูลในสวนนี้ควรจัดเก็บอยางตอเนื่องในแบบอนุกรมเวลา
(time series) เพื่อใชประโยชนในการวิเคราะหใหเห็นถึงแนวโนมความเปลี่ยนแปลงในการดําเนิน
ความสัมพันธของไทยกับองคการระหวางประเทศ
แมวาขอมูลองคการระหวางประเทศของแตละองคการที่ไดมีการจัดทํากันมาเดิมอาจมีสาระ
ภาษาที่ใชเรียก ความหมายหรือขอบเขตของขอมูลสวนใดสวนหนึ่งที่แตกตางกันไปบาง แตเพื่อ
ประโยชนหรือความสะดวกในการเปรียบเทียบขอมูลระหวางองคการระหวางประเทศตางๆ
การจัดทําฐานขอมูลองคการระหวางประเทศในทางปฏิบัติก็ มีความจําเปนที่จะตองหาขอยุติหรือ
ขอสรุปที่เหมาะสมเกี่ยวกับภาษาที่ใชเรียก ความหมายหรือขอบเขตของขอมูลในสวนนั้น โดยอาศัย
การประชุมปรึกษาหารือรวมกันระหวางเจาหนาที่กรมองคการฯ หนวยงานที่เกี่ยวของของไทยและ
สํานักงานองคกรสหประชาชาติในประเทศไทย เพื่อปรับขอมูลของแตละองคการที่จัดทําใหมให
มีความสอดคลองกันหรือสามารถเปรียบเทียบกันได
ตัวอยางแบบพิมพ (template) ขอมูลองคการระหวางประเทศที่สมควรจัดทําและจัดเก็บไว
ในฐานขอมูล ดังตอไปนี้

1

UNESCAP เรียกโครงสรางการประชุม (conference structure)

2

UNFPA เรียกโครงสรางองคการ (organizational structure)

12
ตารางที่ 1 : ตัวอยางแบบพิมพขอมูลองคการระหวางประเทศ
ชื่อองคการระหวางประเทศภาษาไทย
(ชื่อภาษาอังกฤษและตัวยอ)
ขอมูลองคการระหวางประเทศ

(สัญลักษณ)

ขอมูลทั่วไป
1. ประวัติ / ความเปนมา
2. วัตถุประสงค / บทบาทหนาที่
3. กฎบัตร / ธรรมนูญ / ขอบังคับองคการ
(แนบกฎบัตร / ธรรมนูญ / ขอบังคับองคการ)
4. สมาชิก
โครงสรางองคการ
1. องคกรหลัก / องคกรยอย และการประชุม
2. ประธานองคกรหลัก / องคกรยอย
(แนบประวัติ)
สํานักงาน
1. สํานักงานใหญ / สํานักเลขาธิการ
2. หัวหนาสํานักงาน / ผูบริหาร
(แนบประวัติ)
3. สํานักงานภูมิภาค / สํานักงานประเทศ
การดําเนินงาน
1. แผนการดําเนินงาน (programme of work)
2. กิจกรรม / โครงการ และงบประมาณ
ขอมูลความสัมพันธกับประเทศไทย
1. ประวัติความสัมพันธ / ความเปนมา
2. สํานักงานในประเทศไทย
3. หัวหนาสํานักงาน / ผูแทน
(แนบประวัติ)
4. ความตกลงกับรัฐบาลไทย
(แนบความตกลง)
5. กิจกรรม / โครงการ และงบประมาณ
(เก็บขอมูลแบบอนุกรมเวลา)
6. เงินคาบํารุงองคการ /
(เก็บขอมูลแบบอนุกรมเวลา)
เงินบริจาคโดยสมัครใจของรัฐบาลไทย
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ตัวอยางขอมูลองคการระหวางประเทศที่จัดทําตามแบบพิมพ (template) ดังกลาวขางตน
ตารางที่ 2 : ขอมูลกองทุนประชากรแหงสหประชาชาติ (UNFPA) ที่จัดทํา
ตามตัวอยางแบบพิมพขอมูลองคการระหวางประเทศ
กองทุนประชากรแหงสหประชาชาติ
(United Nations Population Fund - UNFPA)
ขอมูลองคการระหวางประเทศ
ขอมูลทั่วไป
1. ประวัติ / ความเปนมา
กองทุนประชากรแหงสหประชาชาติ (UNFPA) กอตั้งขึ้นใน
ป 2512 (ค.ศ. 1969) ภายใตชื่อ “กองทุนสหประชาชาติเพื่อกิจการ
ดานประชากร” (United Nations Fund for Population Activities)
ตอมา ในป 2530 (ค.ศ. 1987) คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแหง
สหประชาชาติไดมีขอมติใหเปลี่ยนชื่อใหมเปน “กองทุนประชากร
แหงสหประชาชาติ” (United Nations Population Fund) โดยยังคง
ใชชื่อยอ UNFPA เหมือนเดิม และใหถือวันที่ 11 กรกฎาคมของทุกป
เปนวันประชากรโลก
2. วัตถุประสงค /
กองทุนประชากรแหงสหประชาชาติ (UNFPA) เปนกองทุน
บทบาทหนาที่
ของสหประชาชาติที่ใหความชวยเหลือแกประเทศกําลังพัฒนา
ทางดานประชากรที่ใหญที่สุดในโลก โดยปจจุบัน UNFPA ได
ใหความชวยเหลือแกประเทศกําลังพัฒนา 159 ประเทศทั่วโลก
รวมปริมาณความชวยเหลือทั้งสิ้นกวา 6 พันลานดอลลารสหรัฐ และ
เนนการดําเนินงาน 3 ดาน คือ (1) อนามัยการเจริญพันธุ การวางแผน
ครอบครัวและอนามัยทางเพศ (2) ประชากรและการพัฒนา และ
(3) การสรางกระบวนการและกลไกสนับสนุน
เปาหมายในการดําเนินงานของ UNFPA ไดแก
1. การยกระดับสุขภาวะดานการเจริญพันธุ ซึ่งถือเปนสิทธิมนุษยชน
อยางหนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขาถึงการรักษาที่รวดเร็ว ไดผล
และปลอดภัย และการลดการเสียชีวิตและการเจ็บปวยของผูหญิง
ในชวงกอนและหลังคลอดบุตรเปนจํานวนมากทั่วโลก
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2. การสรางภาวะปลอดภัยใหแกหญิงมีครรภ เชน การวางแผน
ครอบครัวเพื่อปองกันการตั้งครรภที่ไมพึงประสงค การใหความรู
เรื่องการทําคลอดและการดูแลตัวเองทั้งกอนและหลังตั้งครรภ
และการลดการเสียชีวิตกอน ระหวางและหลังคลอด
3. การสงเสริมเด็กและเยาวชนใหมีการพัฒนาตนเองอยางเต็มที่
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่อยูในประเทศพัฒนานอยที่สุดหรืออยูใน
พื้นที่ชายขอบ
4. การปองกันเชื้อไวรัสเอชไอวี และโรคเอดส
5. การสงเสริมความเทาเทียมกันระหวางหญิงและชาย
6. การเขาถึงและการสรางวัฒนธรรมใหมที่เอื้ออํานวยตอ
การเผยแพรแนวความคิดดานสิทธิมนุษยชนในภาคปฏิบัติ
7. การคุมครองสิทธิมนุษยชน
8. การจัดหาผลิตภัณฑดานความปลอดภัยทางการเจริญพันธุในชนิด
และปริมาณที่ถูกตองสําหรับแตละสถานการณ ในสถานที่ เวลา
และราคาที่เหมาะสม เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคติดตอ
เชน โรคเอดส
9. การใหความชวยเหลือเมื่อเกิดสถานการณฉุกเฉินเรงดวน
10. การสรางเครือขายสนับสนุนการดําเนินงาน
3. กฎบัตร / ธรรมนูญ / (แนบกฎบัตร / ธรรมนูญ / ขอบังคับองคการ)
ขอบังคับองคการ
4. สมาชิก
สมาชิกสหประชาชาติทุกประเทศ
โครงสรางองคการ
1. องคกรหลัก / องคกร
คณะกรรมการบริหาร (Executive Board) ของ UNFPA เปน
ยอย และการประชุม
คณะกรรมการบริหารชุดเดียวกับของ UNDP ประกอบดวยประธาน
1 คน และรองประธาน 4 คนจากภูมิภาคตางๆ กัน และมีสมาชิก
คณะกรรมการบริหาร 36 ประเทศจากกลุมภูมิภาคตางๆ ไดแก ภูมิภาค
แอฟริกา 8 ประเทศ ภูมิภาคเอเชีย 7 ประเทศ ภูมิภาคลาตินอเมริกา
และแคริบเบียน 5 ประเทศ ภูมิภาคยุโรปตะวันออก 4 ประเทศ และ
ภูมิภาคยุโรปตะวันตกและประเทศอื่นๆ 12 ประเทศ
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2. ประธานองคกรหลัก /
องคกรยอย

นาย Mohammad Khazaee (อิหราน) ประธานคณะกรรมการบริหาร
(Executive Board) ของ UNDP/UNFPA สําหรับป 2552
(แนบประวัติ)
สํานักงาน
1. สํานักงานใหญ /
สํานักเลขาธิการ

โครงสรางสํานักงานของ UNFPA ประกอบดวย สํานักงานใหญ
สํานักงานระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค และสํานักงานระดับประเทศ
(country offices)
สํานักงานใหญของ UNFPA ตั้งอยูที่นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา
และทําหนาที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวนโยบายในการดําเนินงาน
ของ UNFPA และกํากับดูแลการบริหารงานและการเงิน
สํานักงานใหญประกอบดวยสวนงานตางๆ อาทิ Office of the
Executive Director, Division for Oversight Services, Division for
Human Resources

2. หัวหนาสํานักงาน /
ผูบริหาร

3. สํานักงานภูมิภาค /
สํานักงานประเทศ

นาง Thoraya Ahmed Obaid (ซาอุดีอาระเบีย)
ผูอํานวยการบริหาร ของ UNFPA
(แนบประวัติ)
UNFPA มีสํานักงานระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาคใน 5 ภูมิภาค
ของโลก ไดแก
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1. ภูมิภาคแอฟริกา
2. ภูมิภาครัฐอาหรับ
3. ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก
4. ภูมิภาคยุโรปตะวันออกและเอเชียกลาง
5. ภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน
และสํานักงานระดับประเทศ (country offices) 112 แหง
การดําเนินงาน
1. แผนการดําเนินงาน
(programme of work)
2. กิจกรรม / โครงการ
และงบประมาณ

UNFPA ไดพัฒนาแผนการดําเนินงานระดับโลก (Global
Programme) ซึ่งจะเปนกรอบการดําเนินงานสําหรับประเทศที่ตองการ
ความชวยเหลือในการวางแผนตามความตองการของแตละประเทศ
http://www.unfpa.org/exbrd/2007/secondsession/dpfpa_2007_19.doc

ขอมูลความสัมพันธกับประเทศไทย
1. ประวัติความสัมพันธ
กองทุนประชากรแหงสหประชาชาติ (UNFPA) เริ่มดําเนินการ
/ ความเปนมา
ครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อป 2514 โดยโครงการความชวยเหลือ
ภายใตวงจรแรกของ UNFPA ในประเทศไทยประจวบกับการเริ่มตน
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 3 ระหวางป
2515 - 2519 ซึ่งเปนครั้งแรกที่นโยบายทางดานประชากรไดรับ
การบรรจุไวในแผนพัฒนาฯ เพื่อลดอัตราการเพิ่มของประชากร
จากรอยละ 3 ตอปลงเหลือรอยละ 2.5 ตอป นับตั้งแตโครงการ
ความชวยเหลือภายใตวงจรแรกจนถึงวงจรที่ 6 UNFPA ไดให
ความชวยเหลือประเทศไทยทางดานการวางแผนครอบครัว อนามัย
แมและเด็ก ขอมูลขาวสาร การศึกษาและการสื่อสาร การเก็บขอมูล
เบื้องตน พลวัตของประชากร ประชากรและสิ่งแวดลอม สตรี และ
การพัฒนาผูสูงอายุ ตลอดจนความรวมมือทางดานวิชาการระหวาง
ประเทศกําลังพัฒนา (TCDC)
ภายใตวงจรความรวมมือที่ 7 (ป 2540 - 2544) ประเทศไทย
ไดรับการจัดอันดับใหอยูในกลุม C ในการไดรับความชวยเหลือ
จาก UNFPA เนื่องจากประเทศไทยประสบผลสําเร็จตามเกณฑวัดที่
กําหนดโดยที่ประชุมระหวางประเทศวาดวยประชากรและการพัฒนา
(International Conference on Population and Development - ICPD)
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2. สํานักงานใน
ประเทศไทย

ทําใหความชวยเหลือจาก UNFPA ลดลงเหลือเพียงทางดานอนามัย
การเจริญพันธุ โดยมีการดําเนินโครงการหลัก 3 โครงการ คือ
(1) โครงการนํารองทางดานการบริหารจัดการในการใหบริการดาน
อนามัยการเจริญพันธุในจังหวัดพะเยาและปตตานี (2) การวิจัย
ทางดานมิติหญิงชาย (Gender) และอนามัยการเจริญพันธุ และ
(3) ความรวมมือทางดานอนามัยการเจริญพันธุกับประเทศกําลัง
พัฒนาภายใตกรอบความรวมมือ South-South Cooperation
ภายใตวงจรความรวมมือที่ 8 (ป 2545 - 2549) ไทยไดรับการจัด
อันดับความชวยเหลือใหอยูในกลุม B ทําใหไดรับความชวยเหลือ
มากขึ้นกวาเดิม เนื่องจากปญหาการระบาดของโรคเอดสที่ยังรุนแรง
ภายใตวงจรนี้ไดแบงการดําเนินงานหลักออกเปน 2 ดานคือ (1) อนามัย
การเจริญพันธุ และ (2) ยุทธศาสตรดานประชากรและการพัฒนา
ปจจุบันการดําเนินโครงการความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยกับ
UNFPA อยูภายใตวงจรที่ 9 (2550 - 2554) โดยมีวงเงินความชวยเหลือ
8.8 ลานดอลลารสหรัฐ รวมปริมาณความชวยเหลือที่ UNFPA ใหแก
ประเทศไทยนับตั้งแตป 2514 - 2554 เปนเงินทั้งสิ้นมากกวา 50 ลาน
ดอลลารสหรัฐ
UNFPA มีสํานักงานผูแทนประจําประเทศไทย ซึ่งเปนสํานักงาน
ระดับประเทศ (country office) และไดยกสถานะกลุมบริการดาน
เทคนิคระดับประเทศ (CST) ที่ตั้งอยูในกรุงเทพฯ ใหเปนสํานักงาน
ระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก

3. หัวหนาสํานักงาน /
ผูแทน

นาย Najib M. Assifi ผูแทน UNFPA ประจําประเทศไทย และ
รองผูอํานวยการภูมิภาค สํานักงาน UNFPA ประจําภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟก (แนบประวัติ)
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4. ความตกลงกับ
รัฐบาลไทย

5. กิจกรรม / โครงการ
และงบประมาณ

หนังสือแลกเปลี่ยนระหวางรองเลขาธิการสหประชาชาติกับรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการตางประเทศเกี่ยวกับสํานักงานผูแทน UNFPA ใน
ประเทศไทย ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2543 (ค.ศ. 2000) และ 2 สิงหาคม
2543 (ค.ศ. 2000) โดยอางอิงความตกลงระหวางกองทุนพิเศษแหง
สหประชาชาติกับรัฐบาลไทยเกี่ยวกับความชวยเหลือจากกองทุนพิเศษ
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2503 (ค.ศ. 1960)
(แนบหนังสือแลกเปลี่ยน)
สําหรับโครงการความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยกับ UNFPA ภายใต
แผนความรวมมือในวงจรที่ 9 (2550-2554) ประกอบดวย
1. ระดับประเทศ
ภายใตแผนความรวมมือดังกลาว ประกอบดวย 2 แผนงานยอย
ไดแก อนามัยการเจริญพันธุ (Reproductive Health – RH) และ
ยุทธศาสตรการพัฒนาประชากร (Population Development Strategies
– PDS) ทั้งนี้ UNFPA รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของไดจัดทํา
แผนปฏิบัติงานประจําป (Annual Work Plan: AWP) ซึ่งภายใต
แผนงานยอยทั้งสองมี 6 โครงการ
แผนงานดานอนามัยการเจริญพันธุ มีความเชื่อมโยงกับนโยบาย
และแผนงานดานอนามัยการเจริญพันธุของประเทศไทย โดยโครงการ
Strengthen Access to and Utilization of Reproductive Health
Information, Counselling and Service (RH Plus) เชื่อมโยงกับงานที่
กรมอนามัยดําเนินอยู คือ (1) งานแมและเด็กที่เชื่อมโยงกับโครงการ
สายใยรัก และ (2) งานอนามัยวัยรุน
โครงการขางตนที่ดําเนินงานโดยกรมอนามัย มีพื้นที่โครงการใน
4 จังหวัด ไดแก ลําปาง แมฮองสอน นราธิวาส และสงขลา ทั้งนี้
กิจกรรมจะดําเนินงานภายใตยุทธศาสตร ดังนี้ 1. การคลอดที่ปลอดภัย
(Making Motherhood Safe - MMS) ( แมฮองสอนและนราธิวาส)
2. การที่ผูชาย/สามีมีสวนรวมในการดูแลภรรยาในขณะตั้งครรภ
(Men as Partner in Maternal Health - MPM) (ใน 4 จังหวัด และ
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่สนใจเขารวมโครงการ)
3. การสงเสริมงานดานอนามัยทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุใน
หญิงบริการและผูใชบริการ (Strengthening Sexual and Reproductive
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Health among Sex Workers and their Clients - SSRH) (ลําปาง
นราธิวาส และสงขลา) 4. อนามัยทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ
ในกลุมวัยรุน (Youth Sexual and Reproductive Health - YSRH)
(ลําปาง และนราธิวาส)
สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.)
และ UNFPA รวมกันดําเนินงานภายใตแผนงานดานการพัฒนา
ประชากร โดยดําเนินงานโครงการ THA9P15A – South to South
Cooperation in Reproductive Health and Population Development
มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางศักยภาพของหนวยงาน/สถาบันของไทย
ในการเปน Centre of Excellence ทั้งในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค
โดยกิจกรรมหลักคือ การจัดฝกอบรมหลักสูตรนานาชาติใหแกประเทศ
กําลังพัฒนาในเอเชียและแปซิฟก สําหรับแผนการดําเนินกิจกรรม
South – South ของป 2552 ประกอบดวย การจัดหลักสูตรฝกอบรม
นานาชาติ การพัฒนาศักยภาพของสถาบันที่จะจัดหลักสูตร การสราง
เครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรู และการติดตามประเมินผล นอกจาก
จะเปนการเสริมสรางศักยภาพของหนวยงานไทยแลว โครงการ
THA9P15A ดังกลาวยังเปนความรวมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรของประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟก 13 ประเทศ ไดแก กัมพูชา จีน มองโกเลีย ลาว พมา เวียดนาม
เนปาล ศรีลังกา บังกลาเทศ อินโดนีเซีย ติมอร -เลสเต ภูฏาน และไทย
2. ระดับภูมิภาค
สํานักงานภูมิภาคของ UNFPA ที่นครนิวยอรก ไดยายมาที่
กรุงเทพฯ ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2551 โดยเปนสํานักงานวิชาการที่มี
เจาหนาที่ระดับผูเชี่ยวชาญ การดําเนินงานจะเปนในลักษณะการจัดหา
ผูเชี่ยวชาญใหประเทศตางๆ ในภูมิภาคและโครงการระดับภูมิภาค
รัฐบาลไทยและ UNFPA รวมกันดําเนินกิจกรรมเพื่อถายทอด
ความรูไปยังประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก
ภายใตกรอบความรวมมือ South – South Cooperation ซึ่งที่ผานมา
กิจกรรมหลักคือ การจัดหลักสูตรฝกอบรมนานาชาติ ดังนั้น สํานักงาน
ภูมิภาคของ UNFPA ซึ่งยายมาตั้งอยูในประเทศไทยจะชวยขยาย
บทบาทของไทยในการเปนภาคีความรวมมือเพื่อการพัฒนา การเปน
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ศูนยกลางทางดานวิชาการและการริเริ่มความรวมมือในรูปแบบใหมๆ
เชน การจัดฝกอบรมนานาชาติรวมกัน การสงผูเชี่ยวชาญไทยไป
ปฏิบัติงานในระดับภูมิภาค และการทําวิจัยรวมกัน เปนตน
6. เงินคาบํารุงองคการ / กระทรวงสาธารณสุขบริจาคเงินอุดหนุนงบประมาณปกติของ UNFPA
เงินบริจาคโดยสมัครใจ ปละ 96,000 ดอลลารสหรัฐ
ของรัฐบาลไทย
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4.2 การศึกษาแนวทางและวิธีการจัดเก็บขอมูลองคการระหวางประเทศ
จากประสบการณของผูทําการศึกษาในการปฏิบัติงานเกี่ยวของกับองคการระหวางประเทศ
และจากการสอบถามความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดทําฐานขอมูลองคการระหวางประเทศของ
เจาหนาที่หลายคนในหนวยงานที่เกี่ยวของของไทยและสํานักงานองคกรสหประชาชาติใน
ประเทศไทย เห็นพองกันวาแนวทาง (approach) และวิธีการจัดเก็บขอมูลองคการระหวางประเทศ
ที่จะมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลทางตนทุนและความยั่งยืนในการดําเนินการ คือ การใชแนวทาง
แบบบูรณาการ (integrated approach) ในการดําเนินงานดานการจัดทําฐานขอมูลรวมกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของของไทยและสํานักงานองคกรสหประชาชาติในประเทศไทย เพื่อสงเสริมใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของของไทย ซึ่งสามารถจะใหขอคิดเห็นหรือคําปรึกษาที่เปนประโยชน ตลอดจนขอมูล
ความสัมพันธกับองคการระหวางประเทศ ไดเขามามีสวนรวมและไดรับประโยชนจากการดําเนินการ
ในขณะเดียวกัน การดําเนินงานโดยรวมมือกับสํานักงานผูประสานงานทองถิ่นแหง สหประชาชาติ
(UN Resident Coordinator) และสํานักงานองคกรสหประชาชาติในประเทศไทย ซึ่งเปนแหลงที่มา
ของขอมูลองคการระหวางประเทศที่มีความสําคัญ อาทิ ประวัติความสัมพันธของไทยกับองคการ
ระหวางประเทศ กิจกรรม/โครงการความรวมมือขององคกรสหประชาชาติที่ดําเนินการอยูใน
ประเทศไทย เงินคาบํารุงองคกรของสหประชาชาติจากหนวยงานตางๆ ของไทย ก็จะชวยใหไดรับ
ความรวมมือในการสํารวจ รวบรวม วิเคราะหและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน ซึ่งทําใหขอมูล
ที่จัดทําขึ้นมีความสมบูรณ สอดคลองกันและเปนที่ยอมรับของทุกฝาย ทั้งนี้ แนวทางแบบบูรณาการ
ดังกลาวจะชวยเสริมสรางการมีสวนรวม (participation) การเปนหุนสวน (partnership) และ
ความเปนเจาของ (ownership) ของหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการ
อนึ่ง การประชุมหารือรวมกันระหวางเจาหนาที่กรมองคการฯ หนวยงานที่เกี่ยวของของไทย
และสํานักงานองคกรสหประชาชาติเกี่ยวกับขอมูลองคการระหวางประเทศที่จัดเก็บได มักทําให
พบเห็นและมีความเขาใจปญหาความสัมพันธของไทยกับองคการระหวางประเทศที่มีอยูได เดนชัด
มากยิ่งขึ้น และอาจนําไปสูการพิจารณากําหนดนโยบายและมาตรการเพื่อสงเสริมความรวมมือ
ของไทยกับองคการระหวางประเทศใหเพิ่มมากยิ่งขึ้นบนพื้นฐานของผลประโยชน รวมกัน
นอกจากนั้น โดยที่การจัดทําฐานขอมูลองคการระหวางประเทศตองอาศัยกําลังเจาหนาที่
ผูมีความรูและประสบการณในการรวบรวมจัดเก็บขอมูล ซึ่งปกติเจาหนาที่กรมองคการฯ จะมีภารกิจ
ประจําติดพันเปนจํานวนมาก ทําใหไมสามารถดําเนินการไดอยางเต็มที่ ในขณะที่งบประมาณประจําป
ของกรมองคการฯ ที่ไดรับในแตละปก็มีจํานวนจํากัด ทําใหไมสามารถเจียดจายงบประมาณมาใช
จางเหมาที่ปรึกษาในการจัดทําฐานขอมูลได ดังนั้น การจัดทําฐานขอมูลองคการระหวางประเทศ
จึงควรดําเนินการในรูปโครงการเพื่อใหมีทรัพยากรเพิ่มเติม (additional resource) ทั้งกําลังเจาหนาที่
และงบประมาณมาใชในการดําเนินการ และเนื่องจากในปจจุบันมีการจัดตั้งองคการระหวางประเทศ
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เพิ่มขึ้นเปนจํานวนมากและองคการระหวางประเทศที่มีอยูก็มีพัฒนาการตามกาลสมัย จึงมีค วามจําเปน
ตองจัดทําฐานขอมูลอยางตอเนื่อง โดยควรแบงการดําเนินการออกเปนชวง (phase) และครอบคลุมถึง
การปรับปรุงเว็บไซต (website) ของกรมองคการฯ ดวย
ในการจัดทําโครงการที่เกี่ยวกับการจัดทําฐานขอมูลองคการระหวางประเทศ กรมองคการฯ
อาจพิจารณาเสนอเปนโครงการความรวมมือกับสํานักงานผูประสานงานทองถิ่นแหงสหประชาชาติ
(Office of the UN Resident Coordinator) หรือสํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติประจํา
ประเทศไทย (UNDP Country Office in Thailand) การจัดทําฐานขอมูลรวมกับสํานักงานองคกร
สหประชาชาติในประเทศไทยจะชวยใหมีทรัพยากรเพิ่มเติมมาใชในการดําเนินการและเปนการ
ประหยัดงบประมาณของกรมองคการฯ ตลอดจนไดรับความรวมมือจากหนวยงานของสหประชาชาติ
ในการดําเนินการ ซึ่งจะตองมีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน รวมทั้งทําใหขอมูลที่จัดทํารวมกัน
มีความสอดคลองกันและเปนที่ยอมรับของหนวยงานของสหประชาชาติดวย อยางไรก็ดี โครงการ
ความรวมมือทางดานการจัดทําฐานขอมูลองคการระหวางประเทศดังกลาวจะเกิดขึ้นไดยอมขึ้นอยูกับ
แนวนโยบายความรวมมือและเงินงบประมาณของสํานักงานองคกรสหประชาชาติในประเทศไทย
วาจะเอื้ออํานวยหรือไมดวย
สําหรับการจัดทําขอเสนอโครงการที่เกี่ยวกับการจัดทําฐานขอมูลองคการระหวางประเทศ
เพื่อขออนุมัติงบประมาณในการดําเนินการจากรัฐบาลไทยนั้น กรมองคการฯ อาจพิจารณาเสนอ
เปนโครงการภายใตโครงการสนับสนุนภารกิจตางประเทศแบบบูรณาการ (Foreign Missions’
Integrated Project - FMIP)1 เนื่องจากมีความสอดคลองกับหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณ
1

โครงการสนับสนุนภารกิจตางประเทศแบบบูรณาการ (Foreign Missions’ Integrated Project - FMIP) เปน
งบประมาณสําหรับสวนราชการใชรวมกัน ตั้งไวที่กระทรวงการตางประเทศ เพื่อรองรับการทํางานแบบบูรณาการ
ของสวนราชการที่มีภารกิจดานการตางประเทศใหสามารถขับเคลือ่ นยุทธศาสตรดานการตางประเทศและ
เศรษฐกิจระหวางประเทศในลักษณะการบูรณาการระหวางกระทรวงอยางมีเอกภาพและประสิทธิภาพ
โดยที่การดําเนินการเพื่อสงเสริมผลประโยชนของไทยในตางประเทศเปนภารกิจทีเ่ กี่ยวของกับหลายสวนราชการ
ดังนั้น เพื่อใหการขับเคลื่อนแผนงานรักษาและสงเสริมผลประโยชนของไทยในตางประเทศมีประสิทธิภาพ จึงได
มีการพัฒนากลไกในการจัดทํางบประมาณแบบบูรณาการระหวางสวนราชการ ภายใตกรอบโครงการสนับสนุน
ภารกิจตางประเทศแบบบูรณาการ เพื่อแกไขปญหาที่แตละหนวยงานตางคนตางทํา เกิดความซ้ําซอน ขาดการวางแผน
และประสานทิศทางการดําเนินงาน โดยไดเริ่มดําเนินการมาตั้งแตปงบประมาณ 2550 ภายใตโครงการ FMIP
หนวยงานที่มีภารกิจดานตางประเทศ ทั้งหนวยงานในประเทศทีเ่ กี่ยวของและหนวยงานในตางประเทศ ไดแก
สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ และสํานักงานในตางประเทศของหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจไดรวมกัน
ดําเนินการ ตั้งแตการวางเปาหมายยุทธศาสตร กําหนดกลยุทธ จัดทําแผนการดําเนินงานและกิจกรรมรวมกัน เพื่อให
การดําเนินภารกิจดานตางประเทศมีเอกภาพ สามารถผลักดันนโยบายตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ ทั้งใน
ระดับทวิภาคีและพหุภาคีใหไดเห็นผลชัดเจนยิ่งขึ้น ลดความซ้ําซอนและทําใหการใชงบประมาณเกิดประโยชนสูงสุด
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สําหรับโครงการยอยภายใตโครงการ FMIP โดยเปนโครงการที่ตอบสนองยุทธศาสตรดานตางประเทศ
ตามนโยบายดานตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศของรัฐบาลไทย ซึ่งสอดคลองกับกรอบ
ประเด็นยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณโครงการ FMIP ประจําปในเรื่องการสงเสริมบทบาท
ของไทยในกรอบความรวมมือระหวางประเทศโดยเฉพาะสหประชาชาติ และเปนโครงการบูรณาการ
ที่เกิดจากการคิดรวมกันวางแผนรวมกัน โดยหนวยงานระดับกระทรวง 2 หนวยงานขึ้นไป ดังนั้น
ขอเสนอโครงการจัดทําฐานขอมูลองคการระหวางประเทศ ซึ่ งใชแนวทางแบบบูรณาการในการ
ดําเนินงานดานการจัดทําฐานขอมูลรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของของไทยและสํานักงานองคกร
สหประชาชาติในประเทศไทย จึงมีโอกาสสูงที่จะไดรับการอนุมัติงบประมาณในการดําเนินการ แต
ทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับวงเงินงบประมาณประจําปที่มีการจัดสรรใหแก โครงการ FMIP และจํานวน
ขอเสนอโครงการยอยทั้งหมดของกระทรวงทบวงกรมตางๆ ภายใตโครงการ FMIP ดวย
สําหรับการดําเนินโครงการจัดทําฐานขอมูลองคการระหวางประเทศ ในกรณีที่การจางเหมา
ผูทรงคุณวุฒิหรืออาจารยในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาหรือการจางเหมาที่ปรึกษาใหจัด ทํา
ผลผลิตมีคาใชจายสูง และเห็นวาอาจารยในมหาวิทยาลัยโดยทั่วไปอาจไมมีความรูความชํานาญ
เกี่ยวกับองคการระหวางประเทศที่ดีเพียงพอเทากับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของกรมองคการฯ หรือ
สํานักงานองคกรสหประชาชาติ กรมองคการฯ อาจเลือกใชวิธีจัดจางเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน
จัดทําฐานขอมูลองคการระหวางประเทศที่มีคาใชจายต่ํากวา โดยมีขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือก
เจาหนาที่โครงการที่เขมงวด ทั้งการสอบขอเขียน ซึ่งประกอบดวยการทดสอบความรูทั่วไปเกี่ยวกับ
สหประชาชาติและองคการระหวางประเทศ และทักษะการแปลภาษาไทยเปนอั งกฤษและภาษาอังกฤษ
เปนไทย และการสอบสัมภาษณ เพื่อใหไดเจาหนาที่จัดทําฐานขอมูลที่มีพื้นฐานความรูเกี่ยวกับองคการ
ระหวางประเทศเปนอยางดี และเมื่อเริ่มดําเนินการจัดทําฐานขอมูลแลว ก็ อาจตองมีกลไกในการกํากับ
ดูแลการจัดทําฐานขอมูลองคการระหวางประเทศของเจาหน าที่โครงการดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่ง
คุณภาพและความถูกตองของขอมูลองคการระหวางประเทศที่จัดทําขึ้น ผานการตรวจสอบของ
ผูประสานงานโครงการ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของกรมองคการฯ หนวยงานที่เกี่ยวของของไทยหรือ
สํานักงานองคกรสหประชาชาติ และที่ประชุมหารือระหวา งหนวยงานที่เกี่ยวของของไทยกับสํานักงาน
องคกรสหประชาชาติในประเทศไทยเกี่ยวกับการจัดทําฐานขอมูลองคการระหวางประเทศเปนลําดับ
แมวาการจัดทําฐานขอมูลองคการระหวางประเทศควรดําเนินการอยางตอเนื่องในรูป
โครงการเพื่อใหมีทรัพยากรเพิ่มเติมมาใชในการดําเนินการ แต หากไมสามารถจัดทําเปนโครงการ
เพื่อขออนุมัติงบประมาณในการดําเนินการได ก็อาจตองอาศัยงบประมาณประจําปของกรมองคการฯ
ในงบดําเนินงาน หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ หรืองบประมาณประจําปของกระทรวงฯ ใน
งบรายจายอื่นมาใชดําเนินการจัดจางเหมาบริการบุคคลเพื่อจัดทําฐานข อมูลองคการระหวางประเทศ
อยางไรก็ดี เมื่อมีการจัดทําฐานขอมูลองคการระหวางประเทศที่มีความสมบูรณในระดับหนึ่งและ
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ไมสามารถจัดหางบประมาณมาใชในการดําเนินการไดแลว ก็มีความจําเปนตองถายโอนไปเปน
ภารกิจประจํา โดยมอบหมายใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของกรมองคการฯ ที่มีหนาที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับองคการระหวางประเทศใดใหเปนผูจัดทําและปรับปรุงขอมูลองคการระหวางประเทศนั้น
ใหทันสมัย โดยมีเจาหนาที่หรือคณะทํางานของกรมองคการฯ ทําหนาที่กํากับดูแลฐานขอมูลองคการ
ระหวางประเทศในภาพรวม เพื่อใหการจัดทํา ปรับปรุงและใชประโยชนจากฐานขอมูลองคการ
ระหวางประเทศมีความยั่งยืนในระยะยาว
4.3 การศึกษาเกี่ยวกับที่ตั้งของฐานขอมูลองคการระหวางประเทศ
ในการศึกษาเกี่ยวกับที่ตั้งของฐานขอมูลองคการระหวางประเทศและการเชื่อมโยงกับ
ผูจัดเก็บและผูใชขอมูลองคการระหวางประเทศ มีความจําเปนตองคํานึงถึงแนวทางการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวน
ของการพัฒนาฐานขอมูลการตางประเทศ เพื่อใหฐานขอมูลองคการระหวางประเทศที่จัดทําขึ้น
สามารถบูรณาการกับฐานขอมูลดานอื่นๆ ภายใตฐานขอมูลการตางประเทศเดียวกันของกระทรวงฯ
กระทรวงการตางประเทศโดยสํานักนโยบายและแผนและศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ ไดรวมกันพัฒนาระบบฐานขอมูลการตางประเทศ
หรือ MFA Databank1 เพื่อเปนเครื่องมือสนับสนุนขาราชการกระทรวงฯ ใหสามารถปฏิบัติงานได
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นดวยการเปนสื่อกลางสําหรับการรวบรวมขอมูลการตางประเทศที่มีอยู
อยางกระจัดกระจายใหเปนระบบและเชื่อมโยงถึงกัน ทําใหประหยัดเวลาในการสืบคนขอมูลจาก
แหลงตางๆ และสะดวกตอการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ ตลอดจนชวยการประมวลผล
ขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ ซึ่งจะเสริมสรางประสิทธิภาพในการกําหนดยุทธศาสตรและ
นโยบายในการดําเนินงานของกระทรวงการตางประเทศ และสงเสริมการพัฒนากระทรวงฯ
1

ฐานขอมูลการตางประเทศ หรือ MFA Databank มีที่มาจากการเปนผลิตผลของโครงการพัฒนาฐานขอมูล
เชิงลึก 70 ประเทศ ซึ่งเปนโครงการยอยภายใตโครงการ Global Economics Intelligence (GEI) โดยแรกเริ่ม
เดิมทีฐานขอมูลนี้มีวัตถุประสงคเพียงเพื่อใชสําหรับบันทึกขอมูลประเทศที่สํานักนโยบายและแผนไดวาจาง
มหาวิทยาลัยหอการคาไทยทําการวิจัยขอมูลเชิงลึกของประเทศคูคา ของไทยจํานวน 70 ประเทศ อยางไรก็ดี
ความสามารถของระบบฐานขอมูลที่สํานักนโยบายฯ และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได
รวมกันพัฒนาขึ้นมา มีมากเกินกวาที่จะใชเพียงการบันทึกขอมูลประเทศเพียงอยางเดียว ในขณะที่กระทรวง
การตางประเทศก็ประสบปญหาการกระจัดกระจายของขอมูลตามกรมกองตางๆ และการสับเปลี่ยนโยกยาย
บุคลากรภายในกระทรวงฯ ทําใหเกิดความยากลําบากในการติดตอขอขอมูล ซึ่งเปนผลใหเกิดความลาชาใน
การปฏิบัตงิ านเปนอยางมาก การพัฒนาฐานขอมูลประเทศใหเปนฐานขอมูลเชิงบูรณาการโดยรวบรวมขอมูล
ทางดานการตางประเทศในทุกๆ ดานใหอยูใ นฐานขอมูลเดียวกันจึงกอกําเนิดขึน้ มา
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ไปสูความเปนองคกรแหงการเรียนรูอีกทางหนึ่ง ดวย
MFA Databank เปนระบบฐานขอมูลกลางภายในกระทรวงการตางประเทศ ซึ่งตองอาศัย
เจาหนาที่กระทรวงฯ เปนผูทําการบันทึกขอมูล การทํางานของระบบนี้อาจพิจารณาไดเปน 2 สวนหลัก
ไดแก โครงสรางการทํางานของ MFA Databank และโครงสรางขอมูลภายในของ MFA Databank
1) โครงสรางการทํางานของ MFA Databank
ระบบฐานขอมูล MFA Databank มีองคประกอบหลักคือ ผูใชงานหรือ Internal Users
ที่จะเปนผูทําการบันทึกขอมูลเขาสูฐานขอมูลหรือดาวนโหลดขอมูลจากฐานขอมูล โดยใชระบบ
สื่อสารภายในกระทรวงฯ หรือ MFA Portal เปนสื่อกลางในการเขาสูฐานขอมูลเพื่อทําการบันทึก
หรือคนหาขอมูล ดังแสดงในภาพที่ 1
ภาพที่ 1 : โครงสรางการทํางานของ MFA Databank
การแสดงผลและการใชงาน

Internal Users

เจาหนาที่โตะภายใน
กระทรวงการตางประเทศ
MFA
Databank

เจาหนาที่ประจําการ
สอท. / สกญ.

ใชงานภายใน

MFA
PORTAL
ใชงานภายนอก
- www.mfa.go.th
- เว็บไซต กรม/กอง
- หนวยงานภายนอกอื่นๆ

นอกจากนั้น ยังมีการพัฒนาระบบใหสามารถนําขอมูลที่เปดเผยไดในฐานขอมูลไปแสดงผลใน
หนาเว็บไซตของกระทรวงฯ www.mfa.go.th หรือเว็บไซตของกรมกองตางๆ ที่เปดใหสาธารณะ
เขาชม เพื่อเปนการลดขั้นตอนการทํางานที่ซ้ําซอน ซึ่งการพัฒนาระบบนี้อยูในระหวางการดําเนินการ

26
ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและผูพัฒนาซอฟทแวร ทั้งนี้ ผูเขาใชระบบผานทาง
เว็บไซตของกระทรวงฯ จะสามารถอานขอมูลและสั่งพิมพขอมูลไดเพียงประการเดียว แตไมสามารถ
ดัดแปลงหรือแกไขขอมูลในระบบได
สิ่งที่จําเปนตองทําความเขาใจคือ ฐานขอมูลและเว็บไซตมีความแตกตางกันในเชิงการทํางาน
ฐานขอมูลมีหนาที่ในการจัดเก็บขอมูลและมีสวนชวยในการประมวลผลเชิงสถิติ ในขณะที่เว็บไซต
เปนเพียงเครื่องมือนําเสนอขอมูลจากฐานขอมูลใหมีความสวยงามและนา สนใจมากยิ่งขึ้น โดยการนํา
ขอมูลจากฐานขอมูลมาจัดแสดงในรูปแบบเว็บเพจเทานั้น
ภาพที่ 2 : การนําเสนอขอมูลที่เปดเผยไดจากฐานขอมูลหลักของกระทรวงฯ ไปแสดงผลในหนาเว็บไซต

จากภาพที่ 2 แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางฐานขอมูลหลักของกระทรวงฯ
(MFA Portal/ MFA Databank) ที่เปนฐานขอมูลสําหรับใชงานภายในกระทรวงฯ เทานั้น และ
การนําเสนอขอมูลที่เปดเผยไดจากฐานขอมูลหลักไปแสดงผลในหนาเว็บไซตของกระทรวงฯ
เพื่อเผยแพรตอสาธารณะ
ทางดานซายของภาพ จําลองโครงสรางขอมูลภายในฐานขอมูลหลักของกระทรวงฯ
(MFA Portal/ MFA Databank) ที่มีระบบ Firewall เพื่อปองกันการโจรกรรมขอมูล โดยขอมูลภายใน
ฐานขอมูลจะมีการกําหนดระดับชั้นความลับเปนโซนสีตางๆ ประกอบดวย 1) ขอมูลโซนสีแดง
ซึ่งเปนขอมูลลับสุดยอด 2) ขอมูลโซนสีเหลือง ซึ่งเปนขอมูลที่สามารถเปดเผยไดในระดับหนึ่ง
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แตไมสามารถเปดเผยตอสาธารณะได และ 3) ขอมูลโซนสีเขียว ซึ่งเปนขอมูลทั่วไปที่สามารถ
เปดเผยสูสาธารณะผานทางเว็บไซตตามปกติได
ทางดานขวาของภาพ เปนการนําเสนอขอมูลจากฐานขอมูลหลักของกระทรวงฯ ผาน
เว็บไซตของกระทรวงฯ หรือเว็บไซตของกรมกองตางๆ ซึ่งจะตองอาศัยปจจัยหลัก ทั้งดาน
ฮารดแวรและซอฟทแวร
ปจจัยดานฮารดแวร คือ เซิรฟเวอรหรือพื้นที่สําหรับจัดเก็บขอมูลเพื่อทําการแสดงผล
ในหนาเว็บไซต โดยปกติการนําขอมูลจากฐานขอมูลหลักโดยตรงเพื่อแสดงผลในเว็บไซต
ไมสามารถกระทําได เพื่อเปนการปองกันการโจรกรรมขอมูล แตตองกําหนดพื้นที่สําหรับ
การจัดเก็บชุดสําเนาของขอมูลดังกลาวที่ไมใชความลับใน Demilitarized Zone (DMZ) ซึ่งระบบ
จะทําสําเนาคัดลอกจากฐานขอมูลหลักไวโดยอัตโนมัติ หากมีการโจมตีฐานขอมูลหรือลบขอมูล
โดยผูไมประสงคดี ก็จะมีผลเกิดขึ้นเฉพาะภายในพื้นที่ DMZ เทานั้น ในขณะที่ขอมูลทั้งหมดยังคง
จัดเก็บไวในฐานขอมูลหลักของกระทรวงฯ
ปจจัยดานซอฟทแวร ขณะนี้กําลังมีการพัฒนาซอฟทแวร Web Service Application
เพื่อชวยใหระบบสามารถแสดงผลขอมูลไดอยางถูกตองและมีฟงกชั่นพิเศษบนหนาเว็บไซต
ของกระทรวงฯ ไดเชนเดียวกับการใชงานในฐานขอมูลหลักทุกประการ
โดยสรุปแลว ระบบฐานขอมูลดังกลาวจะทําสําเนาขอมูลในโซนสีเขียวของฐานขอมูลหลัก
ไวใน DMZ ซึ่งผูใชงานสามารถเขาถึงขอมูลไดผานทางเว็บไซตของกระทรวงฯ หรือเว็บไซตของ
กรมกองตางๆ โดยมีซอฟทแวร Web Service Application เปนตัวชวยใหการแสดงผลเปนไป
อยางถูกตองสมบูรณ
2) โครงสรางขอมูลภายในของ MFA Databank
สําหรับโครงสรางขอมูลภายในของฐานขอมูล MFA Databank หากพิจารณาเปรียบเทียบ
ฐานขอมูล Databank เปนชั้นเก็บเอกสาร ชั้นเก็บเอกสารแตละชั้นจะเปรียบเสมือนฐานขอมูลยอย
แตละฐานขอมูลที่สามารถเพิ่มจํานวนแฟมขอมูลในชั้นหรือฐานขอมูลไดไมจํากัด คุณสมบัติ
ของระบบฐานขอมูล MFA Databank มีความพิเศษไปกวาการเปนชั้นเก็บเอกสารธรรมดา คือ
ความสามารถในการเชื่อมโยงขอมูลระหวางชั้นและระหวางแฟมขอ มูลตางๆ ในแตละชั้น
ความสามารถพิเศษในการประมวลผลเชิงสถิติ ตลอดจนความสามารถในการสืบคนขอมูล
ที่ตองการดวยการใช Keyword ดังแสดงในภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 : โครงสรางขอมูลภายในของ MFA Databank

การพัฒนาระบบฐานขอมูล MFA Databank โดยสํานักนโยบายและแผนและศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกําลังอยูในระหวางการดําเนินการ ทั้งในการบันทึกและปรับปรุงขอมูล
ใหทันสมัย การสนับสนุนใหมีการใชงานในวงกวาง และการประสานงานกับเจาหนาที่เทคนิคหรือ
โปรแกรมเมอรในการปรับปรุงพัฒนาระบบฐานขอมูล ในการนี้ กรมองคการฯ ควรใหความรวมมือ
อยางเต็มที่ในการใชฐานขอมูล MFA Databank เปนฐานขอมูลหลักในการจัดเก็บขอมูลองคการ
ระหวางประเทศ โดยการพัฒนาหรือจัดโครงสรางขอมูลองคการระหวางประเทศใหสอดคลองกับ
ความตองการของผูใชขอมูลองคการระหวางประเทศ ตลอดจนจัดทําขอมูลองคการระหวางประเทศ
เพื่อบรรจุไวในฐานขอมูล MFA Databank
ในขณะเดียวกัน กระทรวงฯ ควรสงเสริมการพัฒนาระบบฐานขอมูล MFA Databank
อยางจริงจังและใหการสนับสนุนการดําเนินมาตรการตางๆ เพื่อผลักดันใหมีการใชงานระบบฐานขอมูล
MFA Databank ในวงกวางตอไป อาทิ การสรางและอัพโหลด Web Tutorial เขาสูระบบฐานขอมูล
เพื่อใหผูใชงานสามารถอางอิงวิธีการบันทึกขอมูลได การประสานงานกับผูแทนกรมภูมิภาคและ
กรมพหุภาคีของกระทรวงฯ เพื่อใหมีการทดลองใช ระบบฐานขอมูลและแจงความเห็นเกี่ยวกับปญหา
ที่พบระหวางการใชงานระบบ ทั้งนี้ หากสามารถดํา เนินการพัฒนาระบบฐานขอมูล MFA Databank
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ไดแลวเสร็จ เปนที่คาดไดวา ผูใชหรือเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานจะมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความ
สามารถและเห็นประโยชนที่เปนรูปธรรมชัดเจนของระบบฐานขอมูลดังกลาว รวมทั้งตระหนัก
ในความรับผิดชอบตอการพัฒนาและปรับปรุงขอมูลที่บันทึกไวในฐานขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ
ซึ่งจะเปนประโยชนตอการใชงานระบบฐานขอมูลดังกลาวของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเอง
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บทที่ 5
สรุปและขอเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการศึกษา
ในการศึกษาแนวทางการจัดทําฐานขอมูลองคการระหวางประเทศ ซึ่งเปนปจจัยพื้นฐาน
สําคัญสําหรับการวิเคราะหและติดตามสถานการณและพัฒนาการขององคการระหวางประเทศและ
ความสัมพันธของไทยกับองคการระหวางประเทศ จากประสบการณของผูทําการศึกษาในการปฏิบัติ
งานเกี่ยวของกับองคการระหวางประเทศและจากการสอบถามความเห็ นของเจาหนาที่ในหนวยงาน
ที่เกี่ยวของของไทยและสํานักงานองคกรสหประชาชาติในประเทศไทย ทําใหไดขอสรุปวาแนวทาง
การจัดทําฐานขอมูลองคการระหวางประเทศที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ การใชแนวทาง
แบบบูรณาการ (integrated approach) ในการดําเนินงานดานการจัดทําฐานขอมูลรวมกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของของไทยและสํานักงานองคกรสหประชาชาติในประเทศไทย และควรดําเนินการในรูป
โครงการเพื่อใหมีทรัพยากรเพิ่มเติม (additional resource) ทั้งกําลังเจาหนาที่และงบประมาณมาใช
ในการดําเนินการ โดยการจัดทําฐานขอมูลดังกลาวควรแบงการดําเนินการออกเปนชวง (phase)
อยางตอเนื่อง
ประเภทและชนิดของขอมูลองคการระหวางประเทศที่เปนประโยชนและสมควรจัดเก็บไว
ในฐานขอมูลยอมขึ้นอยูกับความตองการใชขอมูลองคการระหวางประเทศในภารกิจตางๆ ของ
หนวยงาน ขอมูลองคการระหวางประเทศที่สมควรจัดทําขึ้นและจัดเก็บไวในฐานขอมูลควรเริ่มตน
จากองคการระหวางประเทศที่มีบทบาทสําคัญและมีความสัมพันธใกลชิดกับ ประเทศไทยกอน
โดยเฉพาะอยางยิ่งองคการระหวางประเทศภายใตระบบสหประชาชาติที่มีโครงการความรวมมือ
หรือมีสํานักงานตั้งอยูในประเทศไทย และมีรายละเอียดเกี่ยวกับองคการระหวางประเทศและ
ความสัมพันธของไทยกับองคการระหวางประเทศนั้นๆ
ในการศึกษาเกี่ยวกับที่ตั้งของฐานขอมูลองคการระหวางประเทศและการเชื่อมโยงกับ
ผูจัดเก็บและผูใชขอมูลองคการระหวางประเทศ เมื่อคํานึงถึงแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของการพัฒนา
ฐานขอมูลการตางประเทศ หรือ MFA Databank กรมองคการระหวางประเทศควรใหความรวมมือ
อยางเต็มที่ในการใช MFA Databank เปนฐานขอมูลหลักในการจัดเก็บขอมูลองคการระหวางประเทศ
โดยการพัฒนาโครงสรางขอมูลองคการระหวางประเทศใหสอดคลองกับความตองการของผูใชขอมูล
ตลอดจนจัดทําขอมูลองคการระหวางประเทศเพื่อบรรจุไวในฐานขอมูล MFA Databank ตอไป
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5.2 ขอเสนอแนะ
5.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
5.2.1.1 กรมองคการระหวางประเทศควรใหความสําคัญ มากยิ่งขึ้นกับการจัดทํา
ฐานขอมูลองคการระหวางประเทศ (database) ซึ่งจะเปนปจจัยพื้นฐานสําคัญสําหรับการวิเคราะห
และติดตามสถานการณและพัฒนาการขององคการระหวางประเทศและความสัมพันธของไทยกับ
องคการระหวางประเทศ เพื่อสงเสริมบทบาทในการกํากับดูแลการดําเนินความสัมพันธกับองค การ
ระหวางประเทศ โดยเฉพาะสหประชาชาติ และองคการระหวางประเทศอื่นๆ ใหสอดคลองกับ
นโยบายและผลประโยชนของไทย
5.2.1.2 ควรใชแนวทางแบบบูรณาการในการดําเนินงานดานการจัดทําฐานขอมูล
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของของไทยและสํานักงานองคกรสหประชาชาติในประเทศไทย เพื่อให
ไดรับความรวมมือในการจัดทําขอมูลองคการระหวางประเทศที่มีความสมบูรณ สอดคลองกันและ
เปนที่ยอมรับของทุกฝาย ตลอดจนชวยเสริมสรางการมีสวนรวม (participation) การเปนหุนสวน
(partnership) และความเปนเจาของ (ownership) ของหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการ
5.2.1.3 กระทรวงฯ ควรใหการสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานขอมูลการตางประเทศ
หรือ MFA Databank อยางจริงจัง เพื่อเปนเครื่องมือสนับสนุนขาราชการของกระทรวงฯ ใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นดวยการเปนสื่อกลางสําหรับการรวบรวมขอมูลการตางประเทศ
ที่มีอยูอยางกระจัดกระจายใหเปนระบบและเชื่อมโยงถึงกัน ทําใหประหยัดเวลาในการสืบคนขอมูล
และสะดวกตอการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ โดยกระทรวงฯ ควรดําเนินมาตรการตางๆ
ที่จําเปนเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจของขาราชการกระทรวงฯ เกี่ยวกับขีดความสามารถและ
คุณประโยชนของระบบฐานขอมูล MFA Databank และผลักดันใหมีการใชงานระบบฐานขอมูล
ดังกลาวในวงกวางตอไป
5.2.1.4 กรมองคการฯ ควรจัดเก็บขอมูลองคการระหวางประเทศที่จัดทําขึ้นไว
ในฐานขอมูล MFA Databank เพื่อใหสามารถบูรณาการกับฐานขอมูลดานอื่นๆ ของกระทรวงฯ
และเพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของกรมองคการฯ สามารถใชประโยชนจากระบบฐานขอมูล
MFA Databank ในขณะเดียวกัน ก็มีความจําเปนตองเสริมสรางความตระหนัก ติดตามและกํากับ
ดูแล รวมทั้งดําเนินมาตรการบังคับใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของกรมองคการฯ มีความรับผิดชอบ
ในการพัฒนาและปรับปรุงขอมูลองคการระหวางประเทศที่จัดเก็บไวในฐานขอมูลใหทันสมัย
อยูเสมอ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการใชงานระบบของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเองและความยั่งยืน
ของระบบฐานขอมูลดังกลาวดวย
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5.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
ในการดําเนินการจัดทําฐานขอมูลองคการระหวางประเทศ มีขอเสนอแนะ
ดังตอไปนี้
5.2.2.1 การจัดเก็บขอมูลองคการระหวางประเทศควรตอบสนองความตองการ
ใชประโยชนขอมูลองคการระหวางประเทศในภารกิจตางๆ ของกรมองคการฯ และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ โดยแบงเปนขอมูลเกี่ยวกับองคการระหวางประเทศและความสัมพันธของไทยกับ
องคการระหวางประเทศนั้นๆ ขอมูลองคการระหวางประเทศที่จัดเก็บควรครอบคลุมรายละเอียด
ที่แสดงถึงตนทุน (cost) และผลประโยชน (benefit) ที่ไทยไดรับจากองคการระหวางประเทศ
ซึ่งเปนสิ่งจําเปนสําหรับการตัดสินใจทางดานนโยบายในการดําเนินความสัมพันธกับองคการ
ระหวางประเทศหรือการบริหารองคการระหวางประเทศ
5.2.2.2 ในการจัดทําฐานขอมูลรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของของไทยและสํานัก งาน
องคกรสหประชาชาติในประเทศไทยแบบบูรณาการ ควรมีการติดตอและประสานงานอยางใกลชิด
และสม่ําเสมอระหวางเจาหนาที่กรมองคการฯ หนวยงานที่เกี่ยวของของไทยและสํานักงานองคกร
สหประชาชาติในการสํารวจ รวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห และแลกเปลี่ยนขอมูล รวมทั้งควรจัดใหมี
คณะทํางานหรือเวทีการประชุมหารือรวมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นอยางตรงไปตรงมาและ
ประเมินผลเกี่ยวกับคุณภาพและความถูกตองของขอมูลองคการระหวางประเทศที่จัดเก็บได
ปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไขปญหาในการจัดทําฐานขอมูลองคการระหวางประเทศ
ซึ่งจําเปน ตองไดรับความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของ นอกจากนั้น การประชุมหารือรวมกัน
ดังกลาวระหวางเจาหนาที่กรมองคการฯ หนวยงานที่เกี่ยวของของไทยและสํานักงานองคกร
สหประชาชาติเกี่ยวกับขอมูลองคการระหวางประเทศที่จัดเก็บได ยังมักทําใหพบเห็นปญหา
ความสัมพันธของไทยกับองคการระหวางประเทศที่มีอยูไดเดนชัดมากยิ่งขึ้น และอาจนําไปสู
การพิจารณากําหนดนโยบายและมาตรการเพื่อสงเสริมความรวมมือของไทยกับองคการระหวาง
ประเทศใหเพิ่มมากยิ่งขึ้น
5.2.2.3 ดําเนินการอยางตอเนื่องในรูปโครงการเพื่อใหมีทรัพยากรเพิ่มเติม
ทั้งกําลังเจาหนาที่และงบประมาณมาใชในการดําเนินการ โดยอาจพิจารณาเสนอเปนโครงการ
ภายใตโครงการสนับสนุนภารกิจตางประเทศแบบบูรณาการ (Foreign Missions’ Integrated Project FMIP) เนื่องจากมีความสอดคลองกับหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณโครงการ FMIP หรือเสนอ
เปนโครงการความรวมมือกับสํานักงานผูประสานงานทองถิ่นแหงสหประชาชาติหรือสํานักงาน
องคกรสหประชาชาติในประเทศไทย หรืออาจตองจัดสรรจากงบประมาณประจําปของกรมองคการฯ
มาใชดําเนินการจัดจางเหมาบริการบุคคลเพื่อจัดทําฐานขอมูล และเมื่อการจัดทําฐานขอมูลองคการ
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ระหวางประเทศมีความสมบูรณในระดับหนึ่งแลว ก็อาจจําเปนตองถายโอนไปเปนภารกิจประจํา
ของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของกรมองคการฯ ตอไป
5.2.2.4 ในการจัดเก็บขอมูลองคการระหวางประเทศที่จัดทําขึ้นไวในฐานขอมูล
MFA Databank นั้น เจาหนาที่ผูประสานงานหรือเจาหนาที่โครงการจัดทําฐานขอมูลองคการ
ระหวางประเทศหรือเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของกรมองคการฯ ควรประสานงานอยางใกลชิดกับ
เจาหนาที่สํานักนโยบายและแผนและศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเปนผูพ ัฒนา
ระบบฐานขอมูล MFA Databank ใหทราบเกี่ยวกับการจัดโครงสรางขอมูลองคการระหวางประเทศ
ใหสอดคลองกับความตองการของผูใชขอมูล และการจัดทําและปรับปรุงขอมูลองคการระหวาง
ประเทศรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของของไทยและสํานักงานองคกรสหประชาชาติในประเทศไทย
สําหรับบรรจุไวในฐานขอมูล เพื่อใหผูพัฒนาระบบฐานขอมูลสามารถใหการสนับสนุนทางดาน
เทคนิคในการจัดทําฐานขอมูลองคการระหวางประเทศควบคูกันไป

บทที่ 2
กรอบแนวความคิดในการศึกษา
ในดานการพัฒนาบริหารองคกร การจัดทําฐานขอมูลองคการระหวางประเทศจะ
มีสวนชวยสงเสริมกรมองคการฯ ใหเปนองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization)
ซึ่งถือเปนหนึ่งในกลยุทธการบริหารงานขององคกรชั้นนํา สวนใหญ ทั้งในภาครัฐและเอกชน
เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันหรือการอยูรอดในยุคโลกาภิวัตน และมีการกําหนดไว
ในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 25461 โดย
การจัดทําฐานขอมูลองคการระหวางประเทศดังกลาวจะชวยสงเสริ มการรับรูขอมูลขาวสารและ
การประมวลผลความรูในดานตางๆ ของกรมองคการฯ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการ
ไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ
ขอมูลสถิติเปนหัวใจของการวางแผนและกําหนดนโยบายการบริหารประเทศของรัฐ
การกําหนดมาตรการและโครงการปฏิบัติการ การจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรการและโครงการเหลานั้น เพื่อความผาสุกของประชาชน
บนพื้นฐานของขอมูลสถิติที่ถูกตองและมีคุณภาพ ซึ่งจะชวยใหสามารถวิเคราะหสถานการณได
ตามความเปนจริงที่เกิดขึ้น เพื่อหาทางแกไขปญหาและเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม
แมวาในปจจุบันจะมีสถาบันการศึกษาและหนวยงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หลายแหงไดใหความหมายหรือคํานิยามของขอมูล ฐานขอมูลและระบบฐานขอมูล รวมถึงหลักการ
จัดทําฐานขอมูลที่แตกตางกันไปบางในรายละเอียด แตโดยทั่วไปแลวก็มีความหมายและหลักการ
สําคัญคลายคลึงกัน
2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับระบบฐานขอมูล
เอกสารบทเรียนวิชาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบฐานขอมูลของสถาบันการศึกษาตางๆ อาทิ
1

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 เรือ่ งการบริหาร
ราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มาตรา 11 บัญญัตวิ า “สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูใน
สวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่าํ เสมอ โดยตองรับรูข อมูลขาวสารและสามารถ
ประมวลผลความรูในดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบตั ิราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสม
กับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการปฏิบตั ิ
ราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้”

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
3.1 วิธีการศึกษา
ในการศึกษาแนวทางการจัดทําฐานขอมูลองคการระหวางประเทศ จะอาศัยวิธีการศึกษา
เชิงคุณภาพ เพื่อแสวงหาขอมูลขอเท็จจริงและเหตุผลที่จะนําไปสูขอสรุปเกี่ยวกับประเภทและชนิด
ของขอมูลองคการระหวางประเทศที่ควรจัด เก็บ แนวทางและวิธีการจัดเก็บขอมูลองคการระหวาง
ประเทศ และที่ตั้งของฐานขอมูลองคการระหวางประเทศ โดยใชความรูความเขาใจจากประสบการณ
ในการปฏิบัติงานของผูทําการศึกษาที่กรมองคการระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศเปน
ระยะเวลามากกวา 18 ป และอาศัยความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการจัดทําฐานขอมูล
องคการระหวางประเทศที่เก็บรวบรวมไดจากแหลงขอมูลภายนอกที่เกี่ยวของ
3.2 แหลงขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชในการศึกษาที่เปนความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทาง
การจัดทําฐานขอมูลองคการระหวางประเทศจากการสนทนาแลกเปลี่ยนความเห็น การสอบถาม
และสัมภาษณกลุมตัวอยางเจาหนาที่ที่มีประสบการณการทํางานในหนวยงานที่มีภารกิจเกี่ยวของ
กับองคการระหวางประเทศของไทยและสํานักงานองคกรสหประชาชาติในประเทศไทย รวมทั้ง
ความเห็นและคําแนะนําของที่ประชุมระหวางผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของของไทยหรือสํานักงาน
องคกรสหประชาชาติในประเทศไทยที่มีภาระหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ขอมูลองคการระหวางประเทศในโอกาสตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งผลการประชุมหารือระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของของไทยกับสํานักงานองคกรสหประชาชาติในประเทศไทยเกี่ยวกับการจัดทํา
ฐานขอมูลและเผยแพรความรูเกี่ยวกับองคการระหวางประเทศแกประชาชน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552
ณ กระทรวงการตางประเทศ และนําขอมูลที่เปนความเห็นและขอเสนอแนะดังกลาวที่เก็บรวบรวมได
มาวิเคราะหในเชิงสัมพันธภาพของเหตุและผล ในสวนของที่ตั้งของฐานขอมูลองคการระหวาง
ประเทศ ผูทําการศึกษาไดสนทนาหารือกับเจาหนาที่สํานักนโยบายและแผนและศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ เพื่อใหทราบแนวทางการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการตางประเทศและสํารวจความเห็นของ
เจาหนาที่ดังกลาวเกี่ยวกับที่ตั้งของฐานขอมูลองคการระหวางประเทศที่เหมาะสมและมีการเชื่อมโยง
กับผูจัดเก็บและผูใชขอมูลองคการระหวางประเทศ

บทที่ 4
ผลการศึกษา
ในการศึกษาแนวทางการจัดทําฐานขอมูลองคการระหวางประเทศ สามารถจําแนกการพิจารณา
ออกตามขั้นตอนการจัดทําฐานขอมูลได ดังตอไปนี้
4.1 การศึกษาประเภทและชนิดของขอมูลองคการระหวางประเทศที่สมควรจัดเก็บไวในฐานขอมูล
ประเภทและชนิดของขอมูลองคการระหวางประเทศที่เปนประโยชนและสมควรจัดเก็บไว
ในฐานขอมูลยอมขึ้นอยูกับความตองการใชขอมูลองคการระหวางประเทศในภารกิจตางๆ ของ
หนวยงาน สําหรับกรมองคการระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ ซึ่งมีภารกิจหลักในดาน
การประสานงานและการกํากับดูแลการดําเนิ นความสัมพันธกับองคการสหประชาชาติและองคการ
ระหวางประเทศอื่นๆ ใหสอดคลองกับนโยบายและผลประโยชนทางดานการเมือง สังคมและการพัฒนา
ของไทยนั้น ยอมมีความตองการใชขอมูลองคการระหวางประเทศเพื่อการวิเคราะหและติดตาม
สถานการณและพัฒนาการขององคการระหวางประเทศและความสัมพันธของไทยกับองคการระหวาง
ประเทศ รวมทั้งการกําหนดทาทีและการตัดสินใจทางดานนโยบายตอประเด็นปญหาระดับโลกหรือ
ระดับภูมิภาคที่มีการพิจารณาในเวทีองคการระหวางประเทศ ขอมูลองคการระหวางประเทศที่สมควร
จัดทําขึ้นและจัดเก็บไวในฐานขอมูลจึงควรเริ่มต นจากองคการระหวางประเทศที่มีบทบาทสําคัญ
และมีความสัมพันธใกลชิดกับไทยกอน โดยเฉพาะอยางยิ่งองคการระหวางประเทศภายใตระบบ
สหประชาชาติที่มีโครงการความรวมมือหรือมีสํานักงานตั้งอยูในประเทศไทย 1 และมีรายละเอียด
1

ในปจจุบันมีองคการระหวางประเทศภายใตระบบสหประชาชาติ (United Nations system) และองคการ
ที่มีความสัมพันธใกลชิดกับสหประชาชาติที่มีสํานักงานตั้งอยูในประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 27 องคการ จํานวน
33 สํานักงาน อันประกอบดวย
1. สํานักงานองคการที่เนนเฉพาะหรือมีโครงการ/กิจกรรมระดับประเทศ (UN Country Team in Thailand) ไดแก
ADB, FAO, ICAO, IFC, ILO SRO, IOM CO, UNISDR, UNAIDS CO, UNDP CO, UNEP, UNESCO,
UNFPA CO, UNHCR, UNICEF CO, UNIDO, UNIFEM, UNOCHA, UNODC, UNOHCHR, UNOPS,
World Bank (IBRD) และ WHO
2. สํานักงานองคการที่เนนเฉพาะโครงการ/กิจกรรมระดับภูมิภาคหรืออนุภูมิภาค (UN and affiliated agencies
with regional focus) ไดแก ILO RO, IOM RO, ITU, UNAIDS RST, UNDP RCB, UNESCAP, UNFPA RO,
UNICEF EARPO, UPU, WFP และ UNCCD
นอกจากนั้น ประเทศไทยยังเปนที่ตั้งของสํานักงานองคการระหวางรัฐบาล (intergovernmental organizations)
และองคการที่มิใชรัฐบาล (non-governmental organizations) หรือองคกรเอกชนอีกเปนจํานวนมาก

เกี่ยวกับองคการระหวางประเทศและความสัมพันธของไทยกับองคการระหวางประเทศนั้นๆ

บทที่ 5
สรุปและขอเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการศึกษา
ในการศึกษาแนวทางการจัดทําฐานขอมูลองคการระหวางประเทศ ซึ่งเปนปจจัยพื้นฐาน
สําคัญสําหรับการวิเคราะหและติดตามสถานการณและพัฒนาการขององคการระหวางประเทศและ
ความสัมพันธของไทยกับองคการระหวางประเทศ จากประสบการณของผูทําการศึกษาในการปฏิบัติ
งานเกี่ยวของกับองคการระหวางประเทศและจากการสอบถามความเห็นของเจาหนาที่ในหนวยงาน
ที่เกี่ยวของของไทยและสํานักงานองคกรสหประชาชาติในประเทศไทย ทําใหไดขอสรุปวาแนวทาง
การจัดทําฐานขอมูลองคการระหวางประเทศที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ การใชแนวทาง
แบบบูรณาการ (integrated approach) ในการดําเนินงานดานการจัดทําฐานขอมูลรวมกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของของไทยและสํานักงานองคกรสหประชาชาติในประเทศไทย และควรดําเนินการในรูป
โครงการเพื่อใหมีทรัพยากรเพิ่มเติม (additional resource) ทั้งกําลังเจาหนาที่และงบประมาณมาใช
ในการดําเนินการ โดยการจัดทําฐานขอมูลดังกลาวควรแบงการดําเนินการออกเปนชวง (phase)
อยางตอเนื่อง
ประเภทและชนิดของขอมูลองคการระหวางประเทศที่เปนประโยชนและสมควรจัดเก็บไว
ในฐานขอมูลยอมขึ้นอยูกับความตองการใชขอมูลองคการระหวางประเทศในภารกิจตางๆ ของ
หนวยงานขอมูลองคการระหวางประเทศที่สมควรจัดทําขึ้นและจัดเก็บไวในฐานขอมูลควรเริ่มตน
จากองคการระหวางประเทศที่มีบทบาทสําคัญและมีความสัมพันธใกลชิดกับประเทศไทยกอน
โดยเฉพาะอยางยิ่งองคการระหวางประเทศภายใตระบบสหประชาชาติที่มีโครงการความรวมมือ
หรือมีสํานักงานตั้งอยูในประเทศไทย และมีรายละเอียดเกี่ยวกับองคการระหวางประเทศและ
ความสัมพันธของไทยกับองคการระหวางประเทศนั้นๆ
ในการศึกษาเกี่ยวกับที่ตั้งของฐานขอมูลองคการระหวางประเทศและการเชื่อมโยงกับ
ผูจัดเก็บและผูใชขอมูลองคการระหวางประเทศ เมื่อคํานึงถึงแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของการพัฒนา
ฐานขอมูลการตางประเทศ หรือ MFA Databank กรมองคการระหวางประเทศควรใหความรวมมือ
อยางเต็มที่ในการใช MFA Databank เปนฐานขอมูลหลักในการจัดเก็บขอมูลองคการระหวางประเทศ
โดยการพัฒนาโครงสรางขอมูลองคการระหวางประเทศใหสอดคลองกับความตองการของผูใชขอมูล
ตลอดจนจัดทําขอมูลองคการระหวางประเทศเพื่อบรรจุไวในฐานขอมูล MFA Databank ตอไป
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