รายงานการศึกษาส่ วนบุคคล
(Individual Study)
การประเมินผลกระบวนการทํางานของทีมประเทศไทย:
กรณีศึกษาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งลอนดอน
จัดทําโดย นางลินนา ตังคธัช
รหัส 1048

1
สถาบันการต่ างประเทศเทวะวงศ์ วโรปการ กระทรวงการต่ างประเทศ
ประจําปี 2552

รายงานการศึกษาส่ วนบุคคล
(Individual Study)

การประเมินผลกระบวนการทํางานของทีมประเทศไทย:
กรณีศึกษาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน

จัดทําโดย นางลินนา ตังคธัช
รหัส 1048

1
สถาบันการต่ างประเทศเทวะวงศ์ วโรปการ กระทรวงการต่ างประเทศ
ประจําปี 2552
ความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผู้ศึกษา

ง

บทสรุปสํ าหรับผู้บริหาร
ในปี พ.ศ. 2545
ส่ วนราชการและเสริ มสร้ างประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิ งานของหน่ วยงานภาครั ฐให้สอดคล้องกับ
เป็ นผลให้มีการปรับปรุ ง/แก้ไขระเบียบ
บริ หารราชการแผ่นดินและกฎหมายปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม
การประกาศใช้
“พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน (
5) พ.ศ. 2545” และ “พระราชบัญญัติปรับปรุ ง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545” โดยกําหนดให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็ นเจ้าภาพ
ให้ขอ้ เสนอแนะแก่ รัฐบาลในการพัฒนาระบบราชการ
นักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ โดยมีการจัดทํา “แผนยุทธศาสตร์ ก ารพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2546 –
2550” และมีการออก “พระราชกฤษฎี กาว่า
พ.ศ. 2546” อให้ส่วนราชการต่างๆ เข้าสู่ กระบวนการพัฒนาระบบราชการอย่างเป็ นระบบ
ระบบการบริ หารราชการในต่างประเทศด้วย โดยมีวตั ถุ ประสงค์
การปกป้ อง รั กษา และส่ งเสริ มผลประโยชน์ของประเทศไทยในต่างประเทศ เป็ นการปรั บปรุ ง
ระบบการบริ หารจัดการ ปรั บโครงสร้ าง บุคลากร และงบประมาณ จัดระบบการทํางานระหว่าง
หน่ ว ยงานต่ า ง
และพู ด เป็ นเสี ย งเดี ย วกัน
“วัฒนธรรมการทํางาน”
“ต่างคน ต่า งทํา ” หรื อ
“ต่า งคนต่า งเจรจา” มาเป็ นการทํา งานแบบบูรณาการ คือ “การทํา งานเป็ นทีม ” และ “พูดเสี ยง
เดียวกัน”
“ทีมไทยแลนด์ (Team Thailand) หรื อ
ทีม ประเทศไทย” โดยรั ฐ บาลได้ม อบให้ก ระทรวงการต่า งประเทศจัด ทํา “โครงการนํา ร่ อ ง
สถานเอกอัครราชทูตแบบบูรณาการ”
6 ประเทศ ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งวอชิ งตัน
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งโตเกี ยว สถานเอกอัครราชทูต
สถานเอกอัครราชทูต ณ
เวีย งจัน ทน์ สถานเอกอัค รราชทูต ณ กรุ ง นิ ว เดลี และคณะผูแ้ ทนไทยประจํา สหภาพยุโรป ณ
กรุ งบรัสเซลส์ โดยพิจารณาจากความสําคัญทางยุทธศาสตร์ และลักษณะความหลากหลายของคณะ
ผูแ้ ทน
สมั
6 พฤษภาคม 2546 ให้ขยาย
ระบบการบริ หารงานแบบบูรณาการไปใช้กบั สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุ ลใหญ่ในทุ ก
1 ตุลาคม 2546 เป็ นต้นไป โดยให้ยึดหลัก 3 Unified ได้แก่ Unified Command

จ
Unified Work Plan และ Unified Structure เป็ นรู ปแบบในการบริ หารราชการในต่างประเทศแบบ
บู ร ณาการ และได้ก ํา หนดให้ สํ า นัก งานกองทุ น สนับ สนุ น การวิ จ ัย ดํา เนิ น การศึ ก ษา ประเมิ น
วิเคราะห์ ผลดี ผลเสี ยของโครงการนําร่ องสถานเอกอัครราชทูต แบบบูรณาการ หาข้อสรุ ป และ
ข้อ เสนอแนะสํ า หรั บ โครงการดัง กล่ า ว รวม 3 ระยะ
การบริ หารราชการในต่างประเทศแบบบูรณาการในอนาคต
การศึกษาในหัวข้อ “การประเมินผลกระบวนการทํางานของทีมประเทศไทย: กรณี ศึกษา
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งลอนดอน”
ระบุความคืบหน้าประเด็นความสําเร็ จ
ปั ญหา อุปสรรคของกระบวนการและรู ปแบบการทํางาน
ใช้เป็ น
แบบอย่างในการพัฒนาปรับปรุ งกระบวนการทํางานของทีม ประเทศไทยต่อไป จากการค้นคว้า
เอกสาร หลักฐาน
โดยตรงกับสถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุ งลอนดอน และนําข้อมูล
และวิเคราะห์ผลโดยอาศัยหลัก
4M คือ ทรัพยากรบุคคล (Man) งบประมาณ (Money) ปั จจัยสนับสนุ นการปฏิบตั ิงาน (Material)
และการบริ หารจัดการ (Management) เป็ นกรอบในการวิเคราะห์ พบว่า ผลสําเร็ จในการขั
งบประมาณ ปั จจัยสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน และการบริ หารจัดการ
ในการพัฒ นาระบบบริ หารราชการในต่ า งประเทศแบบบู ร ณาการ ควรให้
ความสํ า คัญ กับ การบริ ห ารจัด การตามหลัก 4M โดยมุ่ ง
1) ด้านทรัพยากรบุคคล ควรมีหลักสู ตรการฝึ กอบรมในทุกระดับ

เป็ นต้น
2) ด้านงบประมาณ ควรมีงบประมาณเพียงพอต่อการบริ หารงานทีมประเทศไทยและจัดสรรได้
กระทรวงการต่ างประเทศควรมี หน่ วยงานกลางในการบริ หารงบของ
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุ ลใหญ่
3) ด้านปั จจัยสนับสนุ นการปฏิบตั ิงาน ควรให้ความสําคัญกับการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ
4) ด้ า นการบริ หารจัดการ หน่ ว ยงาน
การประสานงานกัน
เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั อจะได้มีแนวนโยบาย ทิศทางไปในทางเดียวกัน

อย่าง

ฉ
สมบูรณ์ เป็ นต้น
กล่าวโดยสรุ ป ในภาพรวม พัฒนาการของระบบการบริ หารราชการในต่างประเทศแบบ
จากทุกภาคส่ วน
ก้าวเดินไปข้างหน้าได้ หากบุคลากรสามารถบริ หารจัดการได้มีประสิ ทธิ ภาพ
ผ่านมาของสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุ ลใหญ่หลายแห่ ง รวมถึงของสถานเอกอัครราชทูต ณ
งผูเ้ ขี ย นใช้เป็ นกรณี ศึ ก ษา เป็ นบทพิ สู จน์ ว่า การทํา งานเชิ ง บู รณาการส่ ง ผลต่ อ
ถือเป็ นผลงานของทีมประเทศไทย
ของรั ฐบาลใด ระบบการบริ หารราชการในต่ า งประเทศแบบบู รณาการจะไม่ มี ก ารสะดุ ดหรื อ
พลวัตของโลก
/
ในต่างประเทศไม่อาจทํางานแยกส่ วนกันได้อีกต่อไป

ช

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึ กษาส่ วนบุ คคล
“การประเมิ น ผลกระบวนการทํางานของที มประเทศ
ไทย: กรณี ศึกษาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งลอนดอน” สําเร็ จได้ดว้ ยความกรุ ณาและความช่วยเหลือ
ของ ศ.ดร.
ารักษ์ อดีตรองปลัดกระทรวง
การต่างประเทศ และรศ.ดร. อภิญญา รัตนมงคลมา
อันเป็ น
ประโยชน์ ทําให้รายงา
นับเป็ นคุ ณูปการ
ข้อมูล ให้คาํ แนะนํา ให้ความร่ วมมือ
ในการให้สัมภาษณ์ ตอบคําถาม อันเป็ นประโยชน์ต่อการจัดทํารายงาน โดยเฉพาะนายกิตติ วะสี นนท์
เอกอัครราชทูต ณ กรุ งลอนดอน นางบุษยา มาทแล็ง อัครราชทูต ณ กรุ งลอนดอน น.ส.บรรจงจิตต์
อังศุ สิงห์ ผูอ้ าํ นวยการส่ งเสริ มการค้า ในต่ างประเทศ ประจํากรุ งลอนดอน ม.ล. พัชรภากร เทวกุ ล
ผูด้ ูแลนักเรี ยนไทยใน
เรี ยงเครื อ นักวิชาการพาณิ ชย์
การส่ งออก กระทรวงพาณิ ชย์ น.ส. บุษฎี สันติพิทกั ษ์ ผูอ้ าํ นวยการกองยุโรป 1 น.ส. สราญจิตต์ ศรี ศกุน
หัวหน้าฝ่ ายทวิภาคี กองยุโรป 1 และข้าราชการกลุ่มพัฒนาระบบบริ หารทุกท่าน
ข้อมู ล ช่ วยเตรี ย มการด้า นกายภาพ
ครบถ้วน สมบูรณ์ สําเร็ จตามเจตนารมณ์ ท้ายสุ ด ผูเ้ ขียนขอขอบคุณครอบครัว
ในการศึกษาและจัดทํารายงาน
ผู ้
น
เอกสารอ้างอิงในการพัฒนาระบบบริ หารราชการในต่างประเทศแบบบูรณาการ หรื อทีมประเทศ
ไทยของกลุ่มพัฒนาระบบบริ หารและของกระทรวงการต่างประเทศต่อไปในอนาคต คุ ณค่าและ
กลุ่ม พัฒนาระบบบริ หาร และข้าราชการของกลุ่มพัฒนาระบบ
บริ หารทุกท่าน
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บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
1.1.1 ความเป็ นมาของการพัฒนาระบบการบริ หารราชการในต่ างประเทศแบบบูรณาการ
หรือทีมประเทศไทย (ทีม ปทท.)
1) ภาพรวมการดํ า เนิ นการพัฒ นาระบบราชการ ระหว่ า งปี พ.ศ. 2545 – 2550
การพัฒนาระบบราชก
คื อ การขาด
“นโยบาย” และการไม่กาํ หนด “เจ้าภาพ” ผูร้ ับผิดชอบหรื อ
ในเชิงรู ปธรรมค่อนข้างน้อย ต่อมาในปี พ.ศ. 2545
และภายนอก
ระบบราชการอย่างน้อย 2 ประการ คือ ปั ญหาภายในระบบราชการเอง และปั ญหาภายนอกจาก
กระแสเรี ยกร้องของประชาชนและกลุ่ มนั
รมีการปรับปรุ งให้

(Good Governance) และมี รูป แบบ
การบริ หารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management – NPM)1
พ.ศ. 2545
กระบวนการบริ หารงานและการปรับปรุ งโครงสร้ างส่ วนราชการ เป็ นผลให้มีการปรับปรุ งแก้ไข
การประกาศใช้ “พระราชบัญญัติระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่นดิ น (
5) พ.ศ. 2545” และ
“พระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545” จากกฎหมายดังกล่าวรัฐบาลใน
อจัด โครงสร้ า งส่ ว นราชการและ
เสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บ ัติ ง านของหน่ ว ยงานภาครั ฐ โดยยึ ดหลัก การบริ ห ารกิ จ การ
3/1 แห่ งพระราชบัญญัติระเบี ยบบริ หารราชการแผ่นดิ นฉบับ

1

2549: 26 – 34

2
แนวทางดําเนิ นการ2 และรัฐบาลได้กาํ หนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทํา
คณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ (สํ า นัก งาน ก.พ.ร.)
โดยมี
“แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2546 – 2550” เป็ นแผนแม่บทให้ส่วนราชการ
ต่างๆ เข้าสู่ กระบวนการพัฒนาระบบราชการอย่างเป็ นระบบ
ดําเนินการให้บรรลุผลรวม 4 ประการ คือ (1) การพัฒนาคุณภ
(2)
การปรับบทบาท ภารกิ จและขนาดให้มีค วามเหมาะสม (3) การยกระดับ ขีดความสามารถและ
มาตรฐานการทํา งานให้อยู่ใ นระดับ สู ง เทีย บเท่า เกณฑ์ส ากล (4) การตอบสนองต่อการบริ หาร
การปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย โดยมี ยุ ท ธศาสตร์ ร อง รั บ 7 ยุ ท ธศาสตร์ ได้ แ ก่
(1) การปรับเ
(2) การปรับปรุ งโครงสร้างการบริ หารราชการ
แผ่นดิน (3) การปรั
(4) การทบทวนระบบบริ หารงานบุคคล
และค่าตอบแทนใหม่ (5)
ธรรม และค่านิ ยมของระบบราชการ
(6) การเสริ มสร้ างความทันสมัย (ราชการอิ เล็กทรอนิ กส์ หรื อ e-Government) และ (7) การเปิ ด
ระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วม3
ในการพัฒ นาระบบราชการให้ บ รรลุ เ ป้ าประสงค์ ดัง กล่ า ว ก.พ.ร. ได้พ ัฒ นา
กระบวนการ
ตกรรมการบริ หารจัดการ
รู ปแบบใหม่ ๆ โดยใช้ก ลยุ ท ธ์ ก ารขอความร่ วมมื อจากส่ วนราชการต่ า งๆ และการกํา หนดให้ มี
“
.ศ. 2546”
บทของมาตรา 3/1 แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดินฉบับดังกล่
ในการดําเนินงาน โดยมีความประสงค์ให้ใช้บงั คับกับส่ วนราชการในทุกกระทรวง ทบวง กรม 4
2) สภาพปัญหาของการบริ หารราชการในต่ างประเทศก่ อนการปฏิรูประบบราชการ
และ
ต่างประเทศ เป็ นการจัดองค์กร
(division of labour) ค่อนข้างเด็ดขาด
(vertical) ตาม
2

สาระสําคัญในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน (

ฯลฯ โดยมีผรู ้ ับผิดชอบ ต่อผลของงาน
3
ทศพร ศิริสมั พันธ์ 2549: 208 – 209
4
: 211

5) พ.ศ. 2545 คือ ให้การ

3
ความชํานาญเฉพาะ (specialization) ของหน่วยงาน ไม่มีศูนย์รวมของการปฏิบตั ิงาน มีการแบ่งแยก
เป้ าหมายและแผนการปฏิ บตั ิ งานแยกกันต่างหากชัดเจน มี สายการบังคับ
บัญชาและการรายงานผลกา
งทํา ขาดเอกภาพ ไม่มีการบูรณาการ
ของงบประมาณ ไม่มีก ารบริ หารงบประมาณอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
สําคัญไม่มีหัวหน้าที ม
รั บ ผิดชอบ ส่ ง ผลต่ อการติ ดต่ อ และประสานราชการกับ ประเทศเจ้า บ้า น และส่ ง ผลกระทบต่ อ
การดําเนินความสัมพันธ์ทวิภาคีในภาพรวม
รัฐบาลเห็นว่า การบริ หารราชการในต่างประเทศดังกล่าว เป็ น
จะมีความสลับซับซ้อน
ได้
เด็ดขาดโดยลําพังตัวเอง ต้องคิดและแก้ไขปั ญหาอย่างบูรณาการโดยอาศัยความร่ วมมื อระหว่าง
หน่ ว ยงานต่ า ง
“เจ้าภาพหลัก”
3 แห่ งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน (
5) พ.ศ. 2545
3) ระบบการบริ หารราชการในต่ างประเทศแบบบู รณาการ หรื อทีม ปทท. ในปั จจุ บัน

ในการตอบสนองต่อนโยบายการทํางานเชิ งรุ กของรัฐบ
กลับคืนมาโดยเร็ ว
การแก้ไขปั ญหาต่าง
ประสิ ทธิ ภาพ 2 ส่ วนสําคัญ คือ ส่ วนบริ หารราชการจังหวัด และส่ วนบริ หารราชการในต่างประเทศ
พ.ศ. 2545 เป็ นต้นมา จึงได้ดาํ เนิ นการป
โดยในส่ วนการบริ หารราชการจัง หวัด ได้มอบให้ก ระทรวงมหาดไทยเป็ นเจ้าภาพ
รับผิดชอบและให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดเป็ นหัวหน้าทีม สําหรับส่ วนบริ หารราชการในต่างประเทศ ได้
มอบให้กระทรวงการต่างประเทศ เป็ นเจ้าภาพรับผิดชอบ และให้เอกอัครราชทูต (ออท.)/กงสุ ลใหญ่
(กสญ.)/หัวหน้าสํานักงาน (หน.สนง.) เป็ นหัวหน้าทีม
งการปฏิบตั ิงาน และให้
เกิดการประหยัดการใช้งบประมาณและทรัพยากรภาครัฐ
ประสิ ทธิ ภาพในการปกป้ อง รักษา และส่ งเสริ มผลประโยชน์ของประเทศไทยในต่างประเทศ เป็ น
การปรับปรุ งระบบการบริ หารจัดการ ปรับโครงสร้างบุคลากร และงบประมาณ โดยการจัดระบบ
การทํางานระหว่างหน่ วยงานต่าง
และพูดเป็ น
เสี ยงเดียวกัน กล่าวคือ
“วัฒนธรรมการทํางาน”

4
ต่างประเทศ
จากรู ปแบบการทํางานในลักษณะ “ต่างคน ต่าง
ทํา ” หรื อ “ต่า งคนต่า งเจรจา” มาเป็ นการทํา งานแบบบูร ณาการ คือ “การทํา งานเป็ นทีม ” และ
“พูด เสี ย งเดี ย วกัน ” อัน เ
ความคิ ด
“ที ม ไทยแลนด์ (Team
Thailand) หรือ ทีม ปทท.”

Officer

CEO
ประธานคณะผูบ้ ริ หาร หรื อหัวหน้าทีม

Chief Executive
ในการทําธุ รกิจขององค์กรเอกชน

ความคล่องแคล่ ว รวดเร็ ว มีการตัดสิ นใจอย่างฉับพลันและเด็ดขาด โดยหัวหน้าทีมจะเป็ นบุคคล
(Leadership)
มี ค วามสามารถในการกํา หนดทิ ศ ทางและนโยบาย มี ค วามสามารถในการบริ หาร ได้ แ ก่
การวางแผน การจัดการ การควบคุม การประเมินผล รู ้จกั การมอบอํานาจ สามารถประสานงานได้ดี
มี ความสามารถปรั บตัวได้
ภายใต้แรงกดดัน
การนําเอาระบบการบริ หารงานแบบบูรณาการ หรื อหัวหน้าทีมของภาคเอกชนมา
ใช้ ทําให้หน่ วยงานของรั ฐ
การพัฒนาระบบการบริ หารราชการในต่างประเทศแบบบูรณาการของกระทรวงฯ
อย่า ง
ประสบวิก ฤตเศรษฐกิ จ
พ.ศ.
2540 โดยมีการปิ ดสํานักงาน (สนง.)
มีประสิ ทธิ ภาพด้วยขนาด
จํา นวนบุค ลากรและ สนง.
ปทท.
กําหนดให้มีการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ และแผนงานร่ วมกัน (Unified Work Plan) ระบบ
(Unified Command) และการจัดโครงสร้ าง สนง.
(Unified Structure) มาใช้

5
แผนภูมิ 1: หลักการ 3 Unified
Unified Command

การบริหารราชการ
ในต่างประเทศ
แบบบูรณาการ

Unified Work Plan

Unified Structure

ในปี พ.ศ. 2545 รัฐบาลได้มอบให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทํา “โครงการนําร่ อง
สถานเอกอัครราชทูต (สอท.) แบบบูรณาการ”
6 ประเทศ ได้แก่ สอท. ณ กรุ งวอชิ งตัน สอท. ณ
กรุ งโตเกียว สอท.
สอท. ณ เวียงจันทน์ สอท. ณ กรุ งนิ วเดลี และคณะผูแ้ ทนไทยประจํา
สหภาพยุโรป ณ กรุ ง บรัสเซลส์ โดยพิจารณาจากความสําคัญทางยุทธศาสตร์ และลักษณะความ
หลากหลายของคณะผูแ้ ทน
1 เมษายน พ.ศ. 2545 ถึ งวั 30 กันยายน พ.ศ. 2546
/สนง. ต้องจัดการประชุ มทีม ปทท.
โดยมี ออท./กสญ./หน.สนง. เป็ นประธานการประชุม วาระการประชุ มฯ
ทวิภาคี5/แผนปฏิบตั ิราชการของหน่วยงานภายใต้ทีม ปทท.

5

.

ในการทํางานเชิงรุ ก แผนยุทธศาสตร์ จะวิเคราะห์วา่ ประเทศไทยต้องการ
ต้องการอะไรจากประเทศไทย โดยจะวิเคราะห์ จุดอ่อน – จุ ดแข็งระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่างๆ และ
“รู ้เขา – รู ้เรา”
“carrots and sticks” ใน
นในการพิจารณา

6
ต่อมา คณะรั ฐมนตรี ได้มี ม ติ
6 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ให้ข ยายระบบ
การบริ หารงานแบบบูรณาการไปใช้กบั สอท. และสถานกงสุ ลใหญ่ (สกญ.)
1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 เป็ นต้นมา โดยมีรูปแบบการบริ หารราชการในต่างประเทศแบบบูรณาการ
6

1. Unified Command มีระบบการบั
มีออท./กสญ./
หน.สนง. เป็ นผูร้ ับผิดชอบสู งสุ ดในฐานะหัวหน้าทีม ปทท.
2. Unified Work Plan มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และแผนงานร่ วมกันระหว่าง
ทุกหน่วยงานภายใต้ทีม ปทท.
3. Unified Structure มีการจัดโครงสร้าง สนง.
และทรัพยากรของหน่วยงาน
ทีม
ปทท.
คือ “ออท./
กสญ.” ใ
หน้าคณะผูแ้ ทนไทย ได้รับการมอบหมายให้เป็ น “เจ้ าภาพหลัก” หรื อ
“หัวหน้ าทีม” ของที ม ปทท.
เป็ นผูร้ ับผิดชอบและมองปั ญหาต่าง
โครงการ สรรพกําลัง ทรั
แนวราบ (horizontal) กับ หน่ วยงานต่ าง

ประสานการทํางานและความร่ วมมือใน

การนํา ระบบการบริ ห ารงานแบบบู ร ณาการมาใช้ ใ นการบริ ห ารราช การใน
ต่างประเทศ
1. ทําให้เกิ ดการบูรณาการระบบการบริ หารจัดการด้านต่างประเทศของไทยให้
เพราะช่ วยให้ ออท. สามารถมองเห็ นภาพรวมของความสัมพันธ์ระหว่า งประเทศและอํานาจ
ต่อรองในด้านต่ าง

ชัดเจน

2. ทํา ให้ร ะบบราชการไทยมี “เจ้า ภาพหลัก ” ผูร้ ั บ ผิ ดชอบต่ อผลของงานอย่า ง
(good governance) ตามมาตรา 3/1

และจํานวนบุคลากรของทีม ปทท. ในแต่ละแห่ง เป็ นต้น
6
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7
แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ร ะเบี ย บบริ หารราชการแผ่ น ดิ น (

5) พ.ศ. 2545
องกับ

ยุทธศาสตร์
3.
ปทท.
สอท.

ออท.แบบบูรณาการของทีม
มที ม ปทท. ในลักษณะคณะกรรมการบริ หาร
ออท. และหน่ วยงานต่ างๆ ได้รับทราบ
ออท. และทุ กฝ่ ายในที มมองเห็ นลู่ทางการทํา
แทนของประเทศได้อย่า ง

4. การทํางานแบบบูรณาการ ทําให้ทุกฝ่ ายต้องหันมาตรวจสอบภารกิจและความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานตน
การปรึ กษา
งแต่ละฝ่ ายในทีม ปทท.
สอท.
กรอง และผูช้ ่ วยทูตฝ่ ายทหาร การรวมงานด้านแรงงานและกงสุ ลให้เป็ นศูนย์บริ การเบ็ดเสร็ จทุ ก
(one-stop service center)
ระหว่าง สอท.
(ด้านการ
ลงทุน) และสํานักงานส่ งเสริ มการค้าในต่างประเทศ (สคต.) เป็ นต้น
4)
ปรั บปรุ งระบบการบริ หารราชการในต่ างประเทศแบบ
บูรณาการ หลังจากได้มีโครงการนําร่ อง สอท. แบบบูรณาการ 6 สอท. ในปี พ.ศ. 2545
กําหนดให้สํานักงานกองทุนสนับสนุ น การวิจยั (สกว.) ดําเนิ นการศึกษา ประเมิน
และวิเคราะห์ ผลดี ผลเสี ยของโครงการนําร่ องดังกล่ าว โดยการเดิ นทางไปศึ กษา สัมภาษณ์ เก็บ
และหาข้อสรุ ป
และข้อเสนอแนะ
คณะผูป้ ระเมินผลโครงการนําร่ องฯ มีขอ้ สรุ ป และข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ใน
7
1
2
1. ในภาพรวม ระบบการบริ หารราชการในต่างประเทศแบบบูรณาการถื อเป็ น
โดยทําในในรู ปแบบของทีม ปทท. ทําให้เกิ ด
(พฤติกรรมและทัศนคติ) ของส่ วนราชการไทย
ในต่างประเทศให้
โดย หน.สนง. ต่างๆ ในต่างประเทศได้ทาํ
7

ทศพร ศิริสมั พันธ์,

, และศุภมิตร ปิ ติพฒั น์ 2546
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ออท. เป็ นประธานคณะผูบ้ ริ หาร
ประเทศไทย คณะกรรมการบริ หารประเทศไทยได้มีการประชุ มปรึ กษาหารื อ เชิ งยุทธศาสตร์ เป็ น
ะมี การนําแผนปฏิ บตั ิ การของ สนง.
ความ
และจัดทําเป็ นแผนปฏิบตั ิการของทีม ปทท.
2. ในด้านผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ ทวิภาคีและแผนปฏิบตั ิการประจําปี ของ
ทีม ปทท.
6 แห่ ง จากการประเมิ นสัมฤทธิ ผลมี ความก้าวหน้าโดย
ในมิติต่างๆ
น่าพอใจ แม้วา่ ระบบทีม ปทท. ยังไม่
3. โ
ยัง
เป็ นปั ญหา และอุปสรรคมีในหลายมิติ เช่น
ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ กฏระเบียบ โครงสร้าง เป็ นต้น
4.
ฯ นําไปศึกษา พัฒนา และ
ปรับปรุ ง
ทีม ปทท.
บวนการปฏิรูป และปรับปรุ ง
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2547 กระทรวงฯ จึงได้ร่วมกับสํานักงาน ก.พ.ร.
และ สกว. จัด
3 พัฒนาระบบทีม ปทท.
โดยผลจาก
การวิจยั คณะผูป้ ระเมินมี
ความคืบหน้า
15 ประเด็น มี 2 ประเด็ น กระทรวงฯ ได้ดาํ เนิ นการแล้ว 9 ประเด็น อยู่ระหว่างดําเนิ นการ 3
8
ประเด็น
และ 1 ประเด็น ยังแก้ไขไม่ตก
ระดับนโยบาย
1.
“คณะกรรมการยุทธศาสตร์ ดา้ นต่างประเทศ
ในระดับชาติ” (ดําเนินการแล้ว)
2.
ดทํา แผนงบประมาณบู ร ณาการ (กํา ลัง
ดําเนินการ)
3. การจัดให้มีงบภารกิ จเชิ งรุ ก (contingency fund) และงบภารกิ จทีม ปทท. (งบ
CEO) สําหรับคณะผูแ้ ทนไทยในต่างประเทศ (ดําเนินการแล้ว)
4. การปรับโครงสร้างส่ วนราชการไทยในต่างประเทศแบบขนานใหญ่ (revamp)
(กําลังดําเนินการ)
8

ทศพร ศิริสมั พันธ์,

, ศุภมิตร ปิ ติพฒั น์ และปิ ยสุรางค์ ทิมกาญจนะ 2547: 5
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5. การปรับปรุ งแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ
(กําลังดําเนินการ)
6. การพัฒนาระบบและแนวทางการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของ สอท. และ
สกญ. (กําลังดําเนินการ)
7. การปรั บปรุ ง back office
ถสนับสนุ นการทํางานของ
สอท.ได้อย่างพอเพียง รวดเร็ ว และมีประสิ ทธิ ภาพ (
)
8. จัด ทํา แผนและดํา เนิ น การปรั บ ปรุ งพัฒ นาระบบทรั พ ยากรบุ ค คลภายใน
กระทรวงฯ (
)
9. การพัฒนาและจัดหลักสู ตรฝึ กอบรมด้านการต่างประเทศให้แก่บุคลากรในแต่
ละระดับ (
)
10. การจั
(กําลังดําเนินการ)
11. การสร้างและพัฒนาระบบบูรณการระหว่าง ออท. บูรณาการ
กับผูว้ า่ ราชการจังหวัดชายแดน (กําลังดําเนินการ)
12. การใช้ และแบ่งปั นข้อมูลร่ วมกันระหว่าง สอท. และ สนง.
คณะผูแ้ ทนกับหน่วยงานส่ วนกลาง (กําลังดําเนินการ)
13. ระบบการรายงานหลายช่องทาง (กําลังดําเนินการ)
14.
(กําลังดําเนินการ)
15. ภาระในการต้อนรับคณะของหน่วยงานต่างๆ
“ดูงาน” (ยังแก้ไข
ไม่ตก)
1.1.2 ความสํ าคัญของปัญหา
.ศ. 2547 กระทรวงฯ ได้นาํ
ข้อเสนอแนะ 15 ประเด็น
าวถึงข้างต้นมาศึกษา และได้ปรับปรุ ง แก้ไข ดําเนิ นการในทุกมิติ
ด้าน
กระทรวงฯ
./สกญ./สนง.
ความสําคัญของการสร้างความเข้มแข็งให้กบั ทีม ปทท.
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าระบบการทีม ปทท.ในปั จจุบนั ได้
ประเมินผลการดําเนิ นงาน
ผูเ้ ขียนจึงเห็ นควรมีการประเมินผล
กระบวนการทํางานของทีม ปทท. โดยได้คดั เลื อก สอท. เหมาะสมในการประเมินผล
“สอท. ณ กรุ งลอนดอน”
สอท.
ทีม ปทท. จํานวนถึง 9 หน่วยงาน
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ได้แก่ กองทัพบก กองทัพเรื อ กองทัพอากาศ กระทรวงพาณิ ชย์ กระทรวงการคลัง สํานักข่าวกรอง
แห่งชาติ
(ททท.) ธนาคารแห่งประเทศไทย และสํานักงานข้าราชการ
พลเรื อน ถือเป็ น สอท.
ญและหลากหลาย ได้แก่ การทหาร
กระบวนการทํางาน
ของที ม ปทท.
หลั
สุ ดท้าย
.ศ. 2547 อย่างไร
การบริ หารราชการในต่ า งประเทศแบบบู ร ณาการมี ค วามสํ า คัญ ต่ อ การดํา เนิ น งาน
ความสัมพันธ์ทวิภาคีของกระทรวงฯ และของประเทศไทยโดยรวม หากทีม ปทท. ณ กรุ งลอนดอน
เข้มแข็ง
ออํานวยในการส่ งเสริ มความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย –
สหราชอาณาจัก ร
ผลประโยชน์ของไทยในสหราชอาณาจักร
แม้วา่ ในปั จจุบนั ระบบทีม ปทท. จะไม่ได้เป็ นวาระเร่ งด่วนแห่ งชาติ จะไม่ทาํ ให้ประเทศ
ไทยเสี ยผลประโยช
และอาจไม่จาํ เป็ นต้องทําการปรั บ ปรุ ง แก้ไขอย่าง
ปั จจุบนั ทันด่วน แต่การค่อยๆ ปรั บปรุ ง แก้ไข และการประเมินผลเป็ นระยะๆ ถื อเป็ นการแสดง
ฯ
ก้าวเดินไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นระบบ
ผูเ้ ขียน
back office ของกระทรวงฯ ใน
การให้การสนับสนุนการบริ หารงานทีม ปทท. เห็นความจําเป็ น แล
อปั ญ หา/อุ ป สรรค จะเป็ นตัว ช่ ว ยกระทรวงฯใน
การดําเนิ นการปรับปรุ ง แก้ไข และผลักดันให้การบริ หารทีม ปทท.
และ
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1

ทีม ปทท. ณ
15 ประเด็น จากการประเมินผลของคณะผูว้ ิจยั ของสํานักงาน ก.พ.ร.

และ สกว.
.ศ. 2547
1.2.2
ประเด็ น ความสํ า เร็ จ ปั ญ หา อุ ป สรรคของกระบวนการ และรู ป แบบ
ผลสําเร็ จเกิดจากอะไร ปั ญหา อุปสรรค
เกิดจากปั จจัยใด (ภายใต้ปัจจัย 4M คือ บุคลากร (Man) งบประมาณ (Money) ปั จจัยการสนับสนุ น
การปฏิบตั ิงาน (Material) หรื อการบริ หารจัดการ (Management)) มีแนวทางแก้ไขอย่างไร
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1.2.3 นําผลของการศึกษา ประเมิน และวิเคราะห์ ไปเป็ นแบบอย่ างในการพัฒนา ปรับปรุ ง
กระบวนการทํางานของทีม ปทท. ในสอท./สกญ./สนง. ต่างๆ และหน่วยงานกลางของกระทรวงฯ
ในระยะต่อไป
1.3 ขอบเขตการศึกษา
ข้อจํากัดด้านเวลาของการทําการศึกษา ในการศึกษาการประเมินผลกระบวนการ
ทํางานของทีม ปทท. ณ กรุ งลอนดอน จะมีขอบ
1.3.1 ศึกษาแนวคิดของหลักการบริ หารทีม ปทท. ณ กรุ งลอนดอน ในการร่ วมมือกันของ
ทีม ปทท.ใน 3 ประเด็นสําคัญ คือ (1) การจัดทํายุทธศาสตร์ และแผนงานร่ วมกัน (Unified Work
Plan) (2) การจัดโครงสร้ าง สนง.
(Unified Structure)
านบุคลากร และ
ทรัพยากรของหน่วยงาน และ (3)
พ (Unified Command) โดย
มีผรู ้ ับผิดชอบสู งสุ ดคือ ออท. ในฐานะหัวหน้าทีม ปทท. เน้นการศึกษา ผลสําเร็ จ ปั ญหา/อุปสรรค
ความคืบหน้าของข้อเสนอแนะ 15 ประเด็น
.ศ. 2547 และประเด็น 4M หากมี
1.3.2 ศึกษาการดําเนินงานเฉพาะช่วงปี พ.ศ. 2551
1.4

จะได้ รับการศึกษา
1.4.1 ข้อเสนอแนะเชิ งยุทธศาสตร์ และนโยบายในการปรับปรุ งระบบทีม ปทท.
การประเมินผลการทํางาน โดยการศึกษาวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
1.4.2
ฯ ได้รับ ทราบผลการศึ ก ษา พร้ อมข้อเสนอแนะเชิ ง
ยุทธศาสตร์ และเชิงนโ
ปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบทีม ปทท. ในระยะ
ต่อไป

แนวคิด

2

2.1 แนวคิดทฤษฎี
ในการศึกษาหัวข้อ “การประเมินผลกระบวนการทํางานของทีม ปทท.: กรณี ศึกษา สอท. ณ
กรุ งลอนดอน” ผูเ้ ขี ยนจะใช้แนวความคิดโดยใช้ พระราชบัญญัติ ระเบียบบริ หารราชการแผ่ นดิน
(
5) พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิ
พ.ศ. 2546 เป็ นกรอบในการศึกษา
การบริ หารงานแบบบูรณาการ
พ.ศ. 2540
สมัยต้องดําเนิ นการ เ
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 75
ตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมาตรา 88 แห่ งรัฐธรรมนูญฯ ได้บญั ญัติไว้ในวรรคสอง
รัฐสภาให้ชดั แจ้งว่า

นอกจากบทบั ญ ญั ติ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยฉบั บ ปั จจุ บั น แล้ ว
พระราชบัญญัติ ระเบี ย บบริ หารราชการแผ่นดิ น (
5) พ.ศ. 2545
บทบัญญัติแม่บทสําหรับการบริ หารราชการของไทยไว้ในมาตรา 3/1 ว่า
“
ของประชาชน เกิ ด
การปฏิ บัติงาน การลดภาร

รั พยากร

รงตํา แหน่ ง หรื อปฏิ บั ติ
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การมี ส่ วนร่ วมของประชาชน การเปิ ดเผยข้ อ มู ล การติ ด ตา ม ตรวจสอบและประเมิ น ผล

ก็ได้ ”
พระราชกฤษฎี กา
รายละเอียด
ดังกล่าว

3

.ศ. 2546 วาง
พระราชกฤษฎี กา

า
(good governance) โดยบัญญัติไว้ในมาตรา 10 ว่า

“

างประเทศ
แล้ วแต่ กรณี สามารถใช้ อาํ นาจตามกฎหมายได้ ครบถ้ วนตามความจําเป็ นและบริ หารราชการได้
อย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ”
2.2 ผลงานวิจัย
2.2.1 โครงการนําร่ อง ออท. แบบบูรณาการ: รายงานผลการศึกษาโครงการนําร่ อง ออท.
1–
3 โดยคณะผูว้ ิจยั ประกอบด้วย รศ.ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ รศ.ดร.
(
) นายศุภมิตร ปิ ติพฒั น์ และน.ส.ปิ ยสุ รางค์ ทิมกาญจนะ
รายงานผลการศึกษาฯ
ในเวทีการค้าและเศรษฐกิ จระหว่างประเทศ และ
ยุทธศาสตร์ ของนายกรัฐมนตรี ในการดําเนิ นนโยบายต่างประเทศเชิ งรุ กด้านเศรษฐกิ จ
ความสามารถในการแข่งขันของไทยในระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศในยุค
อทํา ให้ ก ารดํา เนิ น นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ การต่างประเทศของไทยเป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล โดยการบรรลุ
วัตถุประสงค์ดงั กล่าว มีการประสานงานระหว่าง ออท. CEO และทีม ปทท. เป็ นหัวใจสําคัญ คณะ
ผูว้ ิจยั ฯ ได้เก็บข้อมูลภาคสนามจาก สอท.
สนอแนะสําหรับ
การปรับปรุ งระบบต่อไป
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2.3 สรุ ปกรอบแนวคิด
โดยสรุ ป การนําระบบการบริ หารราชการแบบบูรณาการไปใช้กบั การบริ หารราชการใน
หลัก การบริ ห ารราชการแนวใหม่ ต าม
พระราชบัญญัติ ระเบี ยบบริ หารราชการแผ่นดิ น (
5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 และพระราช
กฤษฎีกา
.ศ. 2546
2.3.1 ระบบการทํางานแบบบูรณาการทําให้ก ารทํา งานของที ม ปทท.ในต่า งประเทศมี
(agenda) การทํางานของประเทศร่ วมกัน เป็ นการผนึกกําลังกันทํางาน ทําให้
ประเทศไทยสามารถใช้อาํ นาจต่อรองกับ ต่ างประเทศ

รราชการอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ (ตรงกับ
พ.ศ. 2546 หมวด 2

พระราชกฤษฎี กา
มาตรา 7 และ 8)
2.3.2
นโยบายของรัฐบาล โดย ออท.
จะต้องเป็ นผูน้ ําในการประชุ มที ม ปทท.
หน่ วยงานไทยทุ กหน่ วยในต่างประเทศร่ วมกัน
ระดมความคิ
ประเทศ โดยการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ทวิภาคี /แผนปฏิบตั ิราชการ
ต่อภารกิ จ
ของรัฐ ตรงกับพระราชกฤษฎีกา
พ.ศ. 2546
หมวด 3 มาตรา 9 (1) – (3) และมาตรา 10
2.3.3 การบูรณาการการทํางานของหน่วยงานไทยในต่างประเทศ ทําให้สามารถขจัด
ของแผนงาน งบประมาณ ประหยัด เวลา และทรั พ ยากรลงไปได้ม าก เป็ นการตอบสนองต่ อ
เป้ าหมายการบริ หารราชการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเกิดความคุ ้มค่าในเชิ งภารกิจแห่ งรัฐ ตรงกับ
พระราชกฤษฎีกา
พ.ศ. 2546 หมวด 4
2.3.4
บัติ
หมายการทํา งานแ
การปฏิบตั ิงานของ ออท. และทีม ปทท.
ตรงกับ พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลัก
พ.ศ. 2546 หมวด 8 มาตรา 45 – 47
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2.3.5 ระบบการทํางานแบบบูรณาการเป็ นระ

หรื อ

ผูร้ ับผิดชอบผลของงานอย่างชัดเจน ตรงตามพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน (ฉบับ
5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1

3
วิธีการศึกษาวิจัย
3.1 ประเด็นปั ญหาในการศึกษา
ในการศึกษาหัวข้อ “การประเมินผลกระบวนการทํางานของทีม ปทท.: กรณี ศึกษา สอท. ณ
กรุ งลอนดอน” มีประเด็น ผูเ้ ขียนต้องศึกษาวิเคราะห์ 3 ประเด็น คือ
3.1.1 กระบวนการบริ หารทีม ปทท. ของ สอท. ณ กรุ งลอนดอน มีความคื บหน้า หรื อไม่
อย่างไร
3.1.2
/หรื อส่ งผลกระทบต่อกระบวนการทํางาน
และรู ปแบบการทํางานของทีม ปทท. ณ กรุ งลอนดอน ภายใต้หลักการ 4M
3.1.3 แนวทางแก้ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการบริ หารทีม ปทท. ณ กรุ งลอนดอน
ควรมีรูปแบบและวิธีการดําเนินการอย่างไร
3.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาในหัวข้อดังกล่าว ผูเ้ ขียนจะใช้วิธีการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ โดยมีวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
3.2.1
ประกอบด้วย
1) รายงานผลการศึกษาโครงการนําร่ อง ออท. แบบบูรณาการ 3 ระยะ จัดทําโดย
คณะผูว้ ิจยั โดยความสนับสนุ นของ สกว. สํานักงาน ก.พ.ร. และกระทรวงการต่ างประเทศ โดย
3 ศึ ก ษาผลสํา เร็ จ /ปั ญ หา/อุ ป สรรค รวมถึ ง
ความคืบหน้าในการดําเนินการตามข้อเสนอแนะ 15 ประเด็น
พ.ศ. 2547
2) แผนการปฏิบตั ิราชการของ สอท. ณ กรุ งลอนดอน ( หน่ วยงานสังกัดทีม
ปทท. จํา นวน 9 หน่ ว ยงาน ได้แ ก่ กองทัพ บก กองทัพ เรื อ กองทัพ อากาศ กระทรวงพาณิ ช ย์
กระทรวงการคลัง สํ า นัก ข่ า วกรองแห่ ง ชาติ ททท. ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย และสํ า นัก งาน
ข้าราชการพลเรื อน) และผลการปฏิ บตั ิราชการของ สอท. ณ กรุ งลอนดอน ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2551 สะท้อนให้เห็นถึงระดับความร่ วมมือและระดับความสําเร็ จของการบริ หารราชการใน
ต่างประเทศแบบบูรณาการของหน่วยงานภายใต้ทีม ปทท. ณ กรุ งลอนดอน
3) รายงานการประชุ มคณะกรรมการบริ หาร สอท. ณ กรุ งลอนดอน (รายงานการประชุ ม
ทีม ปทท.) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 จํานวน 11
ในการดําเนิ นงานตามแผนการปฏิ บตั ิราชการฯ ของทีม ปทท.ณ กรุ งลอนดอน ว่า ได้มีการจัดการประชุ มกัน

17
อยเพียงไร
4) รายงานผลการดํา เนิ นโครงการภายใต้ง บต่ า งๆ ของสอท. ณ กรุ ง ลอนดอน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2551
ดําเนิ นภารกิจทีม ปทท.
(งบภารกิจทีม ปทท. /งบ CEO)
.
2,776,000 บาท สําหรับ 3 โครงการ
- การดําเนิ นโครงการ/
การดําเนินภารกิจต่างประเทศตามยุทธศาสตร์ เชิ งรุ ก (งบภารกิจเชิ งรุ ก/งบฉุ กเฉิ น) ได้รับการจัดสรร
1,000,000 บาท
- การดํา เนิ นโครงการภายใต้กรอบโครงการสนับ สนุ นภารกิ จต่ างประทศแบบ
บูรณาการ (งบ FMIP)
12,337,000 บาท สําหรับโครงการ Taste of Thailand
ใน Taste of London
ช่ วยสะท้อนให้เห็ นการบูรณาการความร่ วมมือระหว่าง
หน่วยงานภายใต้ทีม ปทท. ได้อย่างเป็ นรู ปธรรม ผ่านการใช้งบประมาณร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5)
ประกอบด้ว ย การมี ร ะบบการ
มี ออท./กสญ./หน.สนง. เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบสู งสุ ดในฐานะหัวหน้าทีม ปทท. (Unified Command) การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนงานร่ วมกันระหว่างทุกหน่วยงานภายใต้ทีม ปทท. (Unified Work Plan) และการมีโครงสร้าง
สํานักงาน
(Unified Structure) หรื อ
“one roof policy”
3.2.2 สัมภาษณ์/
(ในประเทศ) และ สอท. ณ กรุ งลอนดอน
1)
บผิดชอบความสัมพันธ์ทวิภาคี ไทย –
สหราชอาณาจักร ได้แก่ ผูอ้ าํ นวยการกองยุโรป 1 เลขานุ การกรมยุโรป
(
)
หลักระหว่างส่ วนกลางกับ สอท.
ผูป้ ฏิบตั ิ
- เจ้า
.
ทราบข้อมูล ข้อคิดเห็น
ร่ วมกับทีม ปทท. ณ กรุ งลอนดอน
ภารกิจทีม ปทท. และการผลักดันกระบวนการทํางานของทีม ปทท. ของกระทรวงฯ โดยเฉพาะ
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./สกญ. แบบบูรณาการ
กระทรวงพาณิ ชย์
การส่ ง ออก กระทรวงพาณิ ช ย์ เข้า ร่ ว มอบรมหลัก สู ต รนั ก บริ หารการทู ต (นบท.) และมี
ประสบการณ์การทํางานภายใต้ทีม ปทท. ในหลายประเทศ
2)
(สอท. ณ กรุ งลอนดอน) โดย
-นายกิตติ วะสี นนท์ (ออท.ณ กรุ งลอนดอน)ในฐานะผูบ้ ริ หารทีม ปทท. ณ กรุ งลอนดอน
- นางบุษยา มาทแล็ง อัครราชทูต (อท.) ณ กรุ งลอนดอน
- น.ส.บรรจงจิ ตต์ อังศุ สิงห์ ผูอ้ าํ นวยการส่ งเสริ มการค้า ในต่า งประเทศ ประจํา
กรุ งลอนดอน
- ม.ล. พัชรภากร เทวกุล ผูด้ ูแลนักเรี ยนไทยในลอนดอน
/ข้อเสนอแนะ ความสําเร็ จ
ปฏิบตั ิงานภายใต้ทีม ปทท.
3.3 แนวคําถาม
แนวคําถาม

สั มภาษณ์ 9

มี

1) มีการจัดประชุ มทีม ปทท.
มีผแู ้ ทนจากทุกหน่ วยงานภายใต้ทีม
ปทท. เข้าร่ วมการประชุ มครบหรื อไม่ อย่างไร แสดงให้เห็ นถึ งความสามัคคี ความร่ วมมือร่ วมใจ
ของทีม ปทท.
2) ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายใต้ทีม ปทท.
ในการทํางาน/ประสานงานกับ สอท. ในการดําเนิ นโครงการต่างๆ ภายใต้งบ CEO หรื องบ FMIP
ด้วยดีหรื อไม่ อย่างไร แสดงให้เห็นถึงการร่ วมกันใช้งบประมาณอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3) มี การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ /แผนปฏิ บ ตั ิ ราชการร่ วมกันระหว่างหน่ วยงานภายใต้ที ม
ปทท. หรื อไม่ อย่างไร
ทีม ปทท. ทุกหน่วยงาน
/

9

,
เ

, ศุภมิตร ปิ ติพฒั น์ และปิ ยสุรางค์ ทิมกาญจนะ 2547
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4) ภาวะผูน้ าํ ของ ออท. ออท.
คุ ณ ลัก ษณะของ ออท. ในด้า นการนํา องค์ ก ร
การบริ หารทีม ปทท. ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด
5) สอท. มีระบบในการตรวจสอบ/ติดตามความคืบหน้าการดําเนินโครงการ/
การบูรณาการความร่ วมมือระหว่างทีม ปทท. หรื อไม่ อย่างไร
แผนยุทธศาสตร์ /แผนปฏิบตั ิราชการให้บรรลุผลสําเร็ จตามวัตถุประสงค์
6) สอท. ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศหรื อไม่ อย่างไร มีการมอบหมายเจ้าหน้
. หรื อไม่
ประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารข้อมูล
สารสนเทศให้ตอบสนองต่อการบริ หารทีม ปทท.
7) สอท.
ที ม ปทท. หรื อไม่ อย่างไร แสดงให้เห็ นถึ ง
การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงานทีม ปทท. และการรับทราบข้อมูลระหว่างกันใน
ทุกด้านอย่างเท่าเทียมกัน
8) มีกฎ/ระเบียบใด
ทีม ปทท./
แก้ไขหรื อไม่ อย่างไร
กระบวนการ
ทีม ปทท. ดําเนินไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
9)
/
ของทีม ปทท.
ทีม ปทท. ดําเนินไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
10)
. และระหว่างหน่ วยงานทีม ปทท. ออท.
ใช้กลไก/วิธีการใดในการแก้ไขความขัดแย้งดังกล่าว
ภาวะผูน้ าํ และการสร้าง
ขวัญ กําลังใจให้ขา้ ราชการ
11) หน่วยงานทีม ปทท. มีการมอบอํานาจให้ ออท. ดําเนิ นการแทนหรื
เป็ นไปตามนโยบายของรั ฐบาล และตามหมวด 6 มาตรา 27 ของพระราชกฤษฎี กาว่าด้วยการมอบ
อํานาจ พ.ศ. 2550
12) การดํา เนิ น งานในรู ป แบบที ม ปทท. มี ส่ ว นช่ ว ย/เป็ นประโยชน์ ต่ อ การส่ ง เสริ ม
ความสัมพันธ์ทวิภาคี ไทยกับสหราชอาณาจักรหรื อไม่ อย่างไร แสดงให้เห็ นถึ งผลประโยชน์ของ
13) หน่ วยงานที ม ปทท. มี การใช้ระบบการรายงานหลายช่ องทาง (Matrix Reporting
System) หรื อไม่ กล่าวคือ มีการสําเนารายงานให้กบั สอท. ควบคู่กบั การรายงานตรงต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด
ให้การดําเนิ นงานต่างๆ เป็ นไปด้วย
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14) ประเด็นปั ญหา/
ดินทางเยือน/ดูงานในสหราชอาณาจักร
15) การใช้นโยบาย 3 Unified ได้ผล หรื อมีปัญหา อุปสรรคอย่างไร
3.4 วิธีการวิเคราะห์ และประมวลผล
ผูเ้ ขียน
โดยนํามา
ประเมินผลกระบวนการทํางานของทีม ปทท. ณ กรุ งลอนดอน ว่า มีความคืบหน้า ประสบผลสําเร็ จ
ตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล
ทีม ปทท. หรื อไม่ อย่างไร รวมถึงอธิ บายปั ญหา/อุปสรรค
ในการดําเนิ นงาน โดยอาศัยหลัก 4M (Man, Money, Material, Management)
การวิเคราะห์และประเมินผล

4
ผลการศึกษาวิจัย
ในการประมวลผลและการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ของการศึ ก ษาหั ว ข้อ “การประเมิ น ผล
กระบวนการทํางานของทีม ปทท.: กรณี ศึกษาสอท. ณ กรุ งลอนดอน” ผูเ้ ขียนมี ผลการศึ กษา
สะท้อ นถึ ง พัฒนาการของการบริ หารราชการในต่ า งประเทศแบบบู รณาการหรื อที ม ปทท. ใน
ต่างประเทศ ให้ความสําคัญกรณี สอท.
โดยใช้บางประเด็นใน
15
อาศัยหลัก 4M (Man, Money, Material, Management)

4.1 ประเด็นด้ านทรัพยากรบุคคล (Man)
4.1.1 การวางแผนและการดําเนินการปรั บปรุ งและพัฒนาระบบทรั พยากรบุคคลภายใน
กระทรวงการต่ า งประเทศ 10 จากการศึ ก ษาพบว่า กระทรวงการต่ า งประเทศ (กระทรวงฯ) ได้
ดํา เนิ นการพัฒนาทรั พ ยากรบุ ค คล โดยสํา นัก บริ หารบุ ค คล สํา นักงานปลัดกระทรวง ในฐานะ
หน่ วยงานกลางในการบริ หารทรั พยากรบุ คคลในภาพรวมของกระทรวงฯ ได้จดั ทําแผนกลยุทธ์
การบริ หารทรั พ ยากรบุ ค คลของกระทรวงฯ (HR Scorecard) ปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 ตาม
ข้อกําหนดของสํานักงาน ก.พ.ร.
.ศ. 2546 หมวด 3
รัฐ มาตรา 11
“
สามารถประมวลผลความรู ้ใน
ด้านต่าง
อง รวดเร็ วและเหมาะสมกับ

ประโยชน์ในการปฏิ บตั ิ ราชการของส่ วนราชการให้สอดคล้องกั บการบริ หารราชการให้เกิ ดผล
”
องค์กรไปสู่ องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้

10
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ในการจัดทํา HR Scorecard ของกระทรวงฯ สํานักบริ หารบุคคลได้คาํ นึ งถึง (1) ความสอดคล้อง
เชิ งยุท ธศาสตร์ โดยมี การจัดโครงสร้ างตํา แหน่ ง ให้มีค วามสอดคล้องกับระบบการกําหนดและ
จําแนกตําแหน่ งตามพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารข้าราชการพลเรื อน (ฉบับใหม่) มีการทบทวน
และปรับปรุ งการบริ หารอัตรากําลังคนของกระทรวงฯ และ
รู ปแบบการพัฒนาบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับพันธกิจและความต้องการของกระทรวงฯ
(2) ประสิ ท ธิ ภ าพของการบริ หารทรั พ ยากรบุ ค คล โดยปรั บ ปรุ ง กระบวนการพิ จารณาจัด สรร
ให้มีประสิ ทธิ ภาพ และมีระบบการจัดเก็บข้อมูล หรื อมีฐานข้อมูล
แบบอิเล็ก
งได้สะดวก (3) ประสิ ทธิ ผล
ของการบริ หารทรัพยากรบุคคล โดยพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานหรื อพฤติกรรมของ
ข้าราชการให้มีประสิ ทธิ ภาพและสามารถเก็บข้อมูลได้อย่างครอบคลุมรอบด้าน และปรับปรุ งระบบ
(อาทิ การประเมินสมรรถนะ การประเมินผล
) ให้มีประสิ ทธิ ภาพและมีความเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (4) ความพร้อม
รั บ ผิ ดชอบด้า นการบริ หารทรั พ ยากรบุ ค คล โดยมี ก ารทบทวนและปรั บ ปรุ ง กฎ ระเบี ย บ หรื อ
มีความชัดเจน
และมีความเป็ นปั จจุบนั และ (5) คุณภาพชีวติ และความสมดุลระหว่างชี วิตและการทํางาน โดยส่ งเสริ ม
และ
เบียนประวัติ
และข้อมูลบุคลากร
จึ ง กํา หนดประเด็ นยุท ธศาสตร์
การบริ หารทรัพยากรบุคคลในแผนดังกล่าว 5 ประเด็น ได้แก่11
1) การจัดโครงสร้ างตําแหน่ งและแผนอัตรากําลังคนให้สอดคล้องกับพันธกิ จและภารกิ จ
หลักของกระทรวง หรื อร
ๆ ทางกฎหมาย
2) กระบวนการจัดสรร/โยกย้ายมีความโปร่ งใส มีประสิ ทธิ ภาพและสอดคล้องต่อความต้องการ
ของกระทรวงฯ
3) การ
ระดับ
4) การ
ธิ ภาพ โปร่ งใส เป็ นธรรม
5) การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลบุคลากรให้มีประสิ ทธิ ภาพและมีความทันสมัย
11

จิตติ สุวรรณิ ก, กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง (ดํารงตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ หารบุคคล กระทรวง
การต่างประเทศ ก่อนออกประจําการต่างประเทศ), สัมภาษณ์ , 12 มิถุนายน 2552
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ฯ ตามแผนกลยุท ธ์ ดัง กล่ า ว
ได้แ ก่ สํ า นัก บริ ห ารบุ ค คล สถาบัน การต่ า งประเทศเทวะวงศ์ ว โรปการ และศู น ย์เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและ
งาน (put the right man in the right job) ไปยัง สอท./สกญ.
. ณ กรุ ง
ลอนดอน ทําให้การดําเนิ นงานในทุกมิติ
. ของ สอท. ณ กรุ งลอนดอน ขับเค
12
ไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4.1.2 การพัฒนาและจัดหลักสู ตรฝึ กอบรมด้ านการต่ างประเทศในมิติต่าง ๆ ให้ แก่ บุคลากรด้ าน
การต่ างประเทศในแต่ ละระดับ13 กระทรวงฯ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุ ญาตให้นาํ พระนามของ
งศ์ว โรปการ
(Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs) โดยกระทรวงฯ ได้
ฯ ให้มีความเหมาะสม รองรับ และเปิ ด
ได้
ปรับปรุ งหลักสู ตรของสถาบันฯ
การทูตและสายสนับสนุน
สถาบันฯ
ธี การทูต ด้านการกงสุ ล
ด้า นบริ ห ารการคลัง และงบประมาณ ด้า นการบู ร ณาการความร่ ว มมื อ ที ม ปทท. การเตรี ย ม
ความพร้ อมก่อนออกเดิ นทาง ฯลฯ ให้กบั ข้าราชการกระทรวงฯ
รวมถึงคู่สมรส
ในต่างประเทศเป็ นประจําทุกปี
โดยสถาบันฯ
/
กรมพิธีการทูต กรมการกงสุ ล สํานักบริ หารการคลัง สํานักนโยบายและแผน กลุ่ มพัฒนาระบบ
บริ หาร เป็ นต้น และ
นทาง
ไปประจําการในต่างประเทศ
ฯ
คื อ หลักสู ตรนักบริ หารการทูต (นบท.)
ต
รวมถึ งทักษะและสมรรถนะทางด้านการบริ หารและภาวะผูน้ าํ ไปพร้ อมๆ กัน นอกจากหลักสู ตร
12

สราญจิตต์ ศรี ศกุน, นักการทูตชํานาญการ กองยุโรป 1 กรมยุโรป (
ลอนดอน), สัมภาษณ์ , 9 กรกฎาคม 2552
13

. ณ กรุ ง
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การฝึ กอบรมในห้องเรี ยนแล้ว ยังจะมีการปรับใช้เทคโนโลยี
ในการพัฒนาบุคลากรด้านการต่างประเทศ เช่ น ระบบ e-learning เป็ นต้น โดยเปิ ดให้ขา้ ราชการ
เป็ นการสร้ างฐานและช่องทางของการติดต่อประสานงาน
สําหรับทีม ปทท. ในอนาคต
การยกสถานะของสถาบันฯ
ฯ ให้เป็ นองค์กร
แห่ งการเรี ยนรู ้ (Learning Organization)
ห้บริ การแก่
สังคม/
ม.ล.พัชรภากร เทวกุล ผูด้ ู แลนักเรี ยนไทยในลอนดอน (สํานักงานผูด้ ูแลนักเรี ยนไทยใน
ลอนดอน – สนร.)
เดิ นทางไปประจํา การต่ างประเทศ มี ค วามสําคัญและมี ป ระโยชน์ อย่า งมาก โดยเฉพาะอ
/บทบาทของ
และได้ฟังบรรยายสรุ ปจาก
การบูรณาการที ม ปทท.
อการทํางาน
ร่ วมกับ สอท.
. เป็ นอย่างมาก 14
จากการสัมภาษณ์
. ณ กรุ ง ลอนดอน ทราบว่า คุ ณภาพของบุ ค ลากร
เขตอํานาจ/
ยวกับ
ทีม ปทท.
ทีม ปทท. เช่นกัน15
การมีหลักสู ตรฝึ กอบรม
4.1.3 ภาวะผู้นํา (Leadership) ของออท. ในฐานะหัวหน้ าทีม ปทท. มติคณะรัฐมนตรี
6
พฤษภาคม 2546
ายระบบการบริ หารงานแบบบูรณาการไปใช้กบั สอท./สกญ. ในทุกประเทศ
1 ตุลาคม 2546 เป็ นต้นมา กําหนดให้หลักการ Unified Command
ทีม
ปทท.
Unified Command กําหนดให้ หน.สนง. (ออท./กสญ.) เป็ นหัวหน้าที ม ปทท. มี
. อย่างไรก็ ตาม หลักการ Unified
Command เป็ นหลักการทางทฤษฎี ไม่สามารถดําเนิ นไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและได้ผล หาก หน.
สนง. ไม่มีภาวะผูน้ าํ (Leadership)
การกําหนดทิศ
การควบคุม การประเมินผล การมอบอํานาจ ความสามารถในการประสานงาน ความสามารถในการเผชิ ญ
14
15

ม.ล.พัชรภากร เทวกุล, ผูด้ ูแลนักเรี ยนไทยในลอนดอน, สัมภาษณ์ , 26 มิถุนายน 2552
สราญจิตต์ ศรี ศกุน, สัมภาษณ์ , 9 กรกฎาคม 2552
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และจัดการกับปั ญหา/อุปสรรค
/ความคิดเห็นของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและผู ้
ใน
การบริ ห ารที ม ปทท.
ความคล่ อ งแคล่ ว รวดเร็ ว ใน
การบริ หารงาน การตัดสิ นใจอย่างฉับพลันและเด็ดขาด ภาวะผูน้ าํ ของ ออท. ในฐานะหัวหน้าทีม
ปทท. จึ ง เป็ นปั จ จัย
ผลประโยชน์ของประเทศไทยในต่างประเทศ
จากการศึกษาเอกสาร ข้อมูล และการสัมภาษณ์เจ้า
. ณ กรุ งลอนดอน เจ้า
ในการร่ วมงานกับ ออท. ณ กรุ งลอนดอน (นายกิ ตติ วะสี นนท์)
. ณ กรุ งลอนดอน ทําให้ได้รับทราบว่า ความสําเร็ จใน
การดําเนิ นงานที ม ปทท.
เป็ นผล
ออท.ฯ เป็ นสําคัญ
.ฯ ให้เกียรติผรู ้ ่ วมงานทุกท่าน ไม่มีการเลือกปฏิบตั ิ หรื อแบ่งแยกว่า ผูร้ ่ วมงานมาจาก
หน่วยงานใด ให้ความสําคัญแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และมีความสั
กัน
.ฯ ได้รั บ
16
การยอมรั บ และความร่ วมมื ออย่า งจริ ง ใจและเต็ ม ใจ ตลอดจนความเคารพจา
ให้ความเห็นว่า หลักการของทีม ปทท.
การจะ
. ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ภาวะผูน้ าํ ของ ออท.
“ออท. ถือเป็ น
” หาก ออท. มีภาวะผูน้ าํ และได้รับการยอมรับจากทุกหน่ วยงานภายใต้ทีม
17
ปทท. ก็จะทําให้การดําเนินงานของทีม ปทท.
4.2 ประเด็นด้ านงบประมาณ (Money)
18
4.2.1
ในปี พ.ศ.2549
รั ฐ บาลมี น โยบายให้ ก ารดํา เนิ น งานของที ม ปทท. ในต่ า งประเทศมี บ ทบาทในการส่ ง เสริ ม
16

บุษยา มาทแล็ง, อัครราชทูต ณ กรุ งลอนดอน, สัมภาษณ์ , 2 กรกฎาคม 2552, บุษฎี สันติพิทกั ษ์, ผูอ้ าํ นวยการกอง
ยุโรป 1 กรมยุโรป, สัมภาษณ์ , 9 กรกฎาคม 2552 และสราญจิตต์ ศรี ศกุน , สัมภาษณ์ , 9 กรกฎาคม 2552
17
,
(ผูเ้ ข้ารับการอบรม
1
. ณ กรุ งพริ ทอเรี ย กรุ งโซล และ สกญ. ณ นครนิวยอร์ก),
สัมภาษณ์ , 18 มิถุนายน 2552
18
“ใน
สํานักงานต่างๆ ไม่วา่ จะ
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การกําหนดกลยุทธ์ การจัดลําดับความสําคัญ และการจัดทําแผนการดําเนิ นโครงการ/กิจกรรมร่ วมกัน
/พหุ ภาคี ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ต่ อ มา ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2550
“โครงการสนั บ สนุ น ภารกิ จ
ต่างประเทศแบบบูรณาการ (Foreign Missions Integrated Program – FMIP)”
ส่ ง เสริ ม ผลประโยชน์ ข องไทยใน
ต่างประเทศ และ
การต่างประเทศและเศรษฐกิ จระหว่าง
ประเทศในลักษณะการบูรณาการระหว่างกระทรวงอย่างมีเอกภาพและประสิ ทธิ ภาพ แก้ไขปั ญหา
ในการศึกษารายละเอียดของงบประมาณ FMIP พบว่า
นการผลักดันประเด็น
ยุทธศาสตร์ และส่ งเสริ มการดําเนินงานของทีม ปทท. ในสอท./สกญ.
1) สร้างภาพลักษณ์
ความ
2) คุ ม้ ครองและส่ งเสริ มสิ ทธิ และผลประโยชน์คนไทย แรงงานไทยในต่างประเทศ และ
สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนไทยในต่างประเทศ
3) ส่ งเสริ มบทบาทของไทยในกรอบความร่ วมมื อระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในกรอบ
สหประชาชาติ กรอบความร่ วมมืออาเซี ยน และกรอบความร่ วมมืออนุภูมิภาค
4) เสริ มสร้างขีดความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจของไทย
ในปี งบประมาณ 2551 กระทรวงฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณ FMIP จํานวน 600 ล้านบาท และ
ได้จดั สรรให้หน่ วยงานในประเทศและทีม ปทท. ในต่างประเทศดําเนิ นโครงการย่อยภายใต้งบ FMIP
จํานวน 84 โครงการ ภายใต้กรอบประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ (1) การเข้าถึงองค์ความรู ้ และหลัก
(2)
มขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ (3) การทูต
วัฒนธรรม (4) การส่ งเสริ มความสั
(5) การเสริ มสร้างความเข้มแข็ง
ให้ชุมชนไทยในต่างแดน และ (6) การสนับสนุ นกรอบความร่ วมมือต่
ไทย

,

. สามารถบริ หารยุทธศาสตร์ ต่างๆ ได้อย่างมีเอกภาพ” รายละเอียด
, ศุภมิตร ปิ ติพฒั น์ และปิ ยสุรางค์ ทิมกาญจนะ 2547

27
สอท. ณ กรุ งลอนดอน ได้จดั ทําข้อเสนอโครงการภายใต้งบ FMIP จํานวน 3
1) โครงการ Taste of Thailand ใน Taste of London สอท.ฯ ได้เสนอของบประมาณ จํานวน
12,337,500 บาท
Taste of Thailand ในงาน Taste of London
โครงการ
บูรณาการระหว่าง สอท.ฯ สคต. ณ กรุ งลอนดอน และ ททท. ประจํากรุ ง
ลอนดอน
12,337,000 บาท โดยสอท.ฯ ได้ขอกันงบประมาณไป
ดําเนิ นโครงการในปี งบประมาณ 2552 โดยได้กาํ หนดระยะเวลา
18 – 21
มิ ถุ นายน 2552
ปี งบประมาณ 255119
2) โครงการจัดทําเว็บไซต์ Thai Style and Living ในสหราชอาณาจักร สอท.ฯ ได้เสนอขอ
งบประมาณ จํานวน 1,961,000 บาท แ
สอท.ฯ ได้จดั ทํา
1,515,750 บาท แต่ไม่ได้รับการพิจารณา จึงได้ใช้งบภารกิจเชิ งรุ ก ประจําปี
งบประมาณ 2551
.ฯ ได้รับเป็ นเงิน 1,710,000 บาท สําหรับดําเนิ นโครงการดังกล่าวแทน20
โดยเว็บไซต์มี
โดยออท.ฯ ได้กล่าวในการประชุ ม ทีม ปทท.
ครอบคลุ มมิติต่างๆ อย่างรอบด้าน (comprehensive) ทุก สนง. สามารถใช้ประโยชน์ได้ และเป็ น
หน้าต่างสําคัญของไทยในสหราชอาณาจักร ผูแ้ ทน สคต. เสนอ
ผูแ้ ทน ททท.
ถ
และผูแ้ ทนกระทรวงการคลังเห็ นว่า เว็บไซต์ควรมีลกั ษณะเป็ น one stop service โดย ออท.ฯ ได้
มอบให้อคั รราชทูต
. เป็ นหัวหน้าคณะทํางาน21

19

แต่เดิม สอท.ฯ จะดําเนินโครงการในปี พ.ศ.2551 แต่ได้รับอนุมตั ิงบประมาณล่าช้าทําให้ไม่สามารถเซ็นสัญญา
ลงนามการจัดงานกับบริ ษทั จัดงานได้ทนั ในปี พ.ศ. 2551 ส
Taste
of China ใน Taste of London โปรดดู รายงานการประชุม คกก. บริ หาร สอท.
1/2551 (9
พฤศจิ กายน 2550) และโทรเลข สอท.
LON 754/2550
17 ธันวาคม 2550
20
โทรเลข สอท. ณ กรุ ง
LON 77/2551
8 กุมภาพันธ์ 2551 และโทรเลขสํานักบริ หารการคลัง
0207/175/2551
22 เมษายน 2551
21
แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่ วมของทุกหน่วยงานของทีม ปทท. โปรดดู รายงานการประชุม คกก. บริ หาร สอท.
2/2551 (14 ธันวาคม 2550)

28
ที ม ปทท.
สนองวัตถุ ประสงค์ของที ม ปทท.

จริ งจัง

22

2551
www.verythai.co.uk
3) โครงการแสวงหาความเป็ นเลิศทางวิชาการในยุโรป (academic excellent) ภายใต้ ยุทธศาสตร์
สอท.ฯ ได้เสนอโครงการ
สอท. ในยุโรป
ริ ด ประเทศสเปน
11 – 16 สิ งหาคม 2550 แต่ไม่ได้มีการจัดทําเอกสารข้อเสนอโครงการแต่อย่างใด
สําหรั บหน่ วยงานทีม ปทท.
FMIP โดย ออท. และ อท. ณ กรุ งลอนดอน มีความเห็นว่า โครงการ FMIP
23
ช่วยให้การทํางานของทีม ปทท.
โครงการ Taste
of Thailand ใน Taste of London
18 – 21 มิถุนายน 2552
ของ
โครงการ FMIP
งแต่การประชุ มหารื อ24
วางแผนชัดเจน มีการแบ่งงาน 25 ทําให้งานประสบความสําเร็ จเป็ นอย่างดี ได้รับการตอบรับอย่างดี
และผูเ้ ข้า ชมงาน โดยนอกจากจะประสบความสํา เร็ จในด้า นการตลาด
สํ า หรั บ กลุ่ ม ผู ้บ ริ โ ภคอาหารระดับ บนในสหราชอาณาจัก รแล้ ว ยัง เป็ นผลดี ต่ อ การส่ ง เสริ ม
การจําหน่ายสิ นค้าไทยในสหราชอาณาจักรในวงกว้างด้วย
โครงการดัง กล่ า วจึ ง สะท้อ นให้ เ ห็ น ว่ า การดํา เนิ น โครงการร่ ว มกัน แบบบู ร ณาการ (holistic
approach) ของหน่วยงานทีม ปทท. ภายใต้การนําของ ออท.ฯ
(outcome)
26
คุ ม้ ค่ า มี ความร่ วมมื อกันทํางานเป็ นอย่างดี มุ มมองดัง กล่ า วสอดคล้องกับความเห็ นของผูด้ ู แล
22

รายงานการประชุม คกก. บริ หาร สอท.
3/2551 (4 มกราคม 2551) และรายงานการ
ประชุม คกก. บริ หาร สอท.
6/2551 (11 เมษายน 2551)
23
กิตติ วะสี นนท์, เอกอัครราชทูต ณ กรุ งลอนดอน, สัมภาษณ์ , 2 กรกฎาคม 2552 และบุษยา มาทแล็ง, สัมภาษณ์ ,
2 กรกฎาคม 2552
24
รายงานการประชุม คกก. บริ หาร สอท.
1/2551 (9 พฤศจิ กายน 2550) , รายงานการ
ประชุม คกก. บริ หาร สอท.
2/2551 (14 ธันวาคม 2550) และรายงานการประชุม คกก.
บริ หาร สอท.
4/2551 (8 กุมภาพันธ์ 2551)
25
ในการประชุม คกก. บริ หาร สอท.
9/2551
25 กรกฎาคม 2551 ณ ร้านอาหาร
Saigon
(ฝ่ ายพาณิ ชย์)
exhibitors ผูอ้ าํ นวยการ ททท.
และน.ส.
สอท.
26
โทรเลข สอท.
LON 434./ 2552
2 ก.ค. 2552

29
นักเรี ยนไทยในลอนดอน และผูแ้ ทน สคต. ว่า หน่ วยงานทีม ปทท. ณ กรุ งลอนดอน มีส่วนร่ วม
อย่างดีกบั สอท.ฯ
ระหว่างหน่วย
มีประสิ ทธิ ภาพ27
4.2.2 การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริ หารราชการในต่ างประเทศตามยุทธศาสตร์
(งบภารกิจทีม ปทท. /งบ CEO)
ล่ วงหน้ า (งบภารกิจเชิ งรุ ก)
บสนุนการดําเนินงานของ สอท./ สกญ.28
1) งบภารกิจทีม ปทท./งบ CEO
ร
ราชการในต่ างประเทศแบบบู รณาการ โดยให้ ออท. เป็ นหัวหน้าที ม ปทท. และเป็ นเจ้าภาพหลัก
รับผิดชอบการบริ หารราชการในต่างประเทศภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ ทวิภาคี /พหุ ภาคี และ หน.
สนง. ต่างๆ
งประเทศมีบทบาทร่ วมคิดร่ วมวางแผนโดยใช้กลไกคณะกรรมการบริ หาร
สอท.
ออท. เป็ นประธาน เป็ นเวทีการประชุ มหารื อ
รงการ
งบภารกิ จ ที ม ปทท./งบ CEO จะเป็ นงบ function ของ สอท./สกญ.
สํา หรั บ การดํา เนิ นงานตามยุท ธศาสตร์ ข อง สอท./สกญ. อันเป็ นผลจากการหารื อกับ ที ม ปทท.
ในปี งบประมาณ 2551 กระทรวงฯ ได้พิจารณาอนุ มตั ิโครงการ/กิจกรรมของ สอท. /สกญ.
ต่างๆ ภายใต้งบภารกิจทีม ปทท. /งบ CEO
150
งปม.
./สกญ. กลุ่มพัฒนาระบบบริ หารจึงได้ขออนุ มตั ินาํ
งบภารกิจเชิ งรุ กมาสมทบอีก 50
200
สําหรับ
การจัดทําโครงการของ สอท./สกญ.
กระทรวงฯ (โดยกรมภูมิภาค และกลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร)
./
สกญ. เสนอเข้ามาตามความสําคัญทางยุทธศาสตร์ และความสําคัญของโครงการ โดยแต่ละภูมิภาค
จะได้ไม่เท่ากัน
และนําเข้
G5 (ปลัดและรองปลัดกระทรวงฯ)
27

ม.ล.พัชรภากร เทวกุล, สั มภาษณ์ , 29 มิถุนายน 2552 และบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์, ผูอ้ าํ นวยการส่งเสริ มการค้าใน
ต่างประเทศ ประจํากรุ งลอนดอน, สัมภาษณ์ , 23 มิถุนายน 2552
28

ต่างประเทศได้
ยุทธศาสตร์แบบบูรณาการของ สอท. และ สกญ.
จั
ให้แห่งละเท่า

(พ.ศ. 2547) สําหรับการดําเนินการตามแผน
. และ สกญ. 83
./สกญ.

จะเป็ นการหารแบ่ง

30
ในภาพรวม สอท./สกญ. ได้ด ํา เนิ น โครงการ/
ผลสํา เร็ จ ตามวัตถุ ป ระสงค์ข องโครงการ/กิ จกรรม
โดยเน้น
ยุท ธศาสตร์ ใ นด้า นการส่ ง เสริ ม ภาพลัก ษ
ของประเทศไทยใน
ประชาคมระหว่า งประเทศ 29 ด้า นการประชาสั ม พัน ธ์ ศิ ล ปวัฒ นธรรมไทยและการเสริ ม สร้ า ง
31
ความนิยมไทย30 และด้าน
ในปี งบประมาณ 2551 สอท. ณ กรุ งลอนดอน ได้รับอนุ มตั ิงบภารกิจทีม ปทท. สําหรับดําเนิ น
โครงการ จํานวน 3
2,776,000 บาท ได้แก่
Battersea Park กรุ งลอนดอน
(300,000 บาท) โดย
27 กรกฎาคม 2551 สอท.ฯ ได้เข้าร่ วมงาน The Thai Festival @ Battersea
Park
Thai – UK Trust โดยได้รับการสนับสนุ นจาก ททท. สํานักงานลอนดอน และ
การบินไทย
ยังได้รับความร่ วมมือจากคนไทยในสหราชอาณาจักร
ร้
ช่วยกันส่ งเสริ มอาหาร
ง ภายในงานมีการแสดงทางวัฒนธรรมไทย
29

ตัวอย่างเช่น การเชิญผูบ้ ริ หารระดับสูง/บุคคลสําคัญทางการเมืองต่างประเทศเยือนไทย การ

ไทย โดยในกรณี ของบุคคลสําคัญและนักการเมือง ถือเป็ นการกระชับความสัมพันธ์ในระดับรัฐบาล/บุคคลสําคัญ

นําเสนอข่า
30
ตัวอย่างเช่น การจัดเทศกาลวัฒนธรรมไทย งานเทศกาลอาหารไทย เทศกาลภาพยนตร์ ไทย การเข้าร่ วมงาน
/
นิทรรศการ การแส
/บริ ก ารของไทย อาหารไทย
ปในอนาคต
31
ตัวอย่างเช่ น โครงการพัฒนาฐานข้อมูลทางเศรษฐกิ จ /กฎระเบี ยบทางการค้า การลงทุ นของประเทศต่างๆ
โครงการ Road Show โครงการเศรษฐกิ จสัญจร โครงการครัวไทยสู่ โลก โครงการประชาสัมพันธ์สินค้า /ธุ รกิ จ
บริ ก ารต่ า งๆ ของไทย เช่ น สิ น ค้า OTOP อาหารและผลไม้ บริ ก ารทางการแพทย์ สปาและนวดแผนไทย
/กิจกรรมต่างๆ ดังกล่าว ได้ส่งผลให้ประเทศไทย

31
หลายชุ ดจากชมรมนาฏศิลป์ ไทยในสหราชอาณาจักร ชมรมดนตรี ไทยในสหราชอาณาจักร แม่ไม้มวยไทย
และการแสดงจากสมาคมวัฒนธรรมไทยใหญ่ในสหราชอาณาจักร (Shan Cultural Association)
มีการออกร้านจําหน่ายอาหาร–
ไทยกว่า 20 ร้าน สิ นค้าไทยและงานหัตถกรรมไทย 40 ร้าน สอท.ฯ
ได้ร่วมออกงานโดยการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ32
- โครงการแสวงหาความร่ วมมือด้ านเศรษฐกิจในไอร์ แลนด์ (1,800,000 บาท) เป็ นโครงการ Road
Show ประเทศไทย
านไทยในสหราชอาณาจักร
ได้แก่ สอท.ฯ สคต.
สนร. ททท. และการบิ นไทย33
อัครราชทูต (ฝ่ ายพาณิ ชย์)
.
4/2551 ว่า กระทรวงพาณิ ชย์มี
แผนจัดงาน Taste of Dublin 2008
12 – 15 มิถุนายน 2551 งออท.ฯ เห็นว่า ควรจัด Road
Show
. และเป็ นการประหยัดงบประมาณ34 ต่อมา
ภารกิจรับเสด็จฯ
29 – 31 กรกฎาคม 2551 แทน35
โครงการดังกล่าวประกอบด้วยการจัดงานแนะนําประเทศไทยแก่นกั ธุ รกิจไอร์ แลนด์ โดยมี
การแสดงวัฒนธรรมไทยเป็ นส่ วนเสริ ม มี
ต โครงการ ประสบความสําเร็ จเป็ นอย่าง
ความ
หน่วยงานต่างๆ โครงการดังกล่าวจึงนับเป็ น Pilot Project ด้าน Road Show
36

- โครงการแสวงหาความร่ วมมือด้ านเศรษฐกิจในเมืองเบอร์ มิงแฮม (676,000 บาท) โดย ออท.ฯ
เห็ นว่า การเยือนควรเป็ นในลักษณะทีม ปทท. รวมหน่ วยงานหลายๆ หน่ วยงานเข้าด้วยกัน และได้นาํ
หน.สนง. ต่างๆ ภายใต้ทีม ปทท. ไปพบปะผูแ้ ทนภาครัฐ ภาคเอกชน ผูป้ ระกอบการและหน่วยงานต่างๆ
ฐกิจใน
เมื องเบอร์ มิงแฮม
มหาวิทยาลัยเบอร์ มิงแฮม37

ที ม ปทท.
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โทรเลข สอท.
LON 443/2551
โทรเลข สอท.
LON 458/2551
34
รายงานการประชุม คกก. บริ หาร สอท.
35
โทรเลข สอท.
LON 458/2551
33

36
37

รายงานการประชุม คกก. บริ หาร สอท.
ประชุม คกก. บริ หาร สอท.

29 กรกฎาคม 2551
6 สิ งหาคม 2551
4/2551 (8 กุมภาพันธ์ 2551)
6 สิ งหาคม 2551

1/2551 (9 พฤศจิ กายน 2550) และรายงานการ
2/2551 (14 ธันวาคม 2550)
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ในขณะเดี ยวกัน สอท.ฯ ได้จดั กิ จกรรมในลักษณะ Road Show
จุดแข็ง
ทางด้านเศรษฐกิ จของไทย โดยเชิ ญนักธุ รกิ จ ผูแ้ ทนหอการค้า ผูแ้ ทนทางการของเมื องเบอร์ มิ งแฮม
สนง. ต่างๆ ในทีม ปทท. ณ กรุ งลอนดอน
ด้านการเข้าร่ วมการหารื อ การเข้าร่ วมกิจกรรม Road Show
ยวข้อง
อาทิ การจัดการนัดหมาย
รางวัล เป็ นต้น38
2) งบภารกิจเชิ งรุ ก/งบฉุ กเฉิ น กระทรวงฯ ตระหนักดีวา่
รวางแผน
ไว้ล่วงหน้าไม่เพียงพอต่อการรับมือกับสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ความผั
จึ ง จํา เป็ นต้อ งมี โ ครงการ/กิ จ กรรมเร่ ง ด่ ว นทาง
ยุทธศาสตร์ และมี
มเสี ยหายต่อผลประโยชน์ของ
ประเทศ
ออท. ในฐานะหัวหน้าทีม ปทท. ยัง
การดําเนิ นกิ จกรรมยุทธศาสตร์ เชิ งรุ กได้อย่างคล่ องตัว
ประเทศได้อย่างทันท่วงที อันเป็ นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลว่าด้วยการบริ หารราชการใน
ต่างประเทศแบบบูรณาการ มี ออท. เป็ นหัวหน้าทีม ปทท.
กระทรวงฯ จะจัดสรรงบภารกิ จเชิ งรุ กส่ วน
./สกญ. ไปบริ หารเอง สัดส่ วน
คัญของยุท ธศาสตร์ และค่ า ครองชี พ โดยให้ ออท./กสญ. เป็ นผูอ้ นุ ม ัติ
การเบิ ก จ่า ยให้ก ับ ที ม ปทท.
ฯ กํา หนด และให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
./กสญ. มี
คาดการณ์ ไ ด้ล่ วงหน้า และส่ ง ผลกระทบกับ ผลประโยชน์ ข องไทยได้ อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพและ
ทันท่วงที งบภารกิจ
จะถูกเก็บสํารองไว้ กระทรวงฯ สําหรับกรม/กองขออนุ มตั ิ
และสําหรั บ สอท./
สกญ. ในกรณี มีภารกิจเร่ งด่วนและเงินภารกิจเชิงรุ ก
ให้ไปหมดลง
ผลการดําเนิ นงานในภาพรวมของการใช้ ง บภารกิ จเชิ ง รุ ก คื อ สอท./สกญ. ได้ด ํา เนิ น
โครงการ/
6 ด้ า น ได้ แ ก่
(1)
(2) การส่ งเสริ มการค้าการลงทุ นใน
ตลาดเดิ ม และตลาดใหม่ (3) การส่ งเสริ มความสั ม พั น ธ์ ท างการเมื อ งระหว่ า งประเทศ
38

ออท.
แต่ละหน่วยงานมีส่วนร่ วมดีมาก

. บริ หาร สอท.

4/2551 ว่า

33
(4)
(5) การสร้ างและรั กษาเครื อข่ายกับ
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง และ (6)
ในส่ วนของ สอท. ณ กรุ งลอนดอน ได้รับจัดสรรงบภารกิจเชิ งรุ กประจําปี งบประมาณ 2551
จํานวน 1,000,000 บาท (
2550) โดยในปี 2552 ได้รับ
2,000,000
.ฯ มี การดําเนิ น
องยุทธศาสตร์ และส่ งเสริ มผลประโยชน์ไทยในสหราชอาณาจักรได้เป็ นอย่างดี
ตลอดจนส่ งเสริ มความสัมพันธ์ไทย – สหราชอาณาจักรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ผูด้ ูแลนักเรี ยนไทยในลอนดอนใ
สอท.ฯ เปิ ดโอกาส
ให้หน่วยงานทีม ปทท. มีส่วนร่ วมในการคิดและจัดทําโครงการภายใต้งบภารกิจเชิ งรุ กด้วย เห็นได้
/ส่ งเสริ มภาพลักษณ์ และ
งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองในไทย ในกรณี ดงั กล่าว สนร.
ได้เสนอว่า โครงการ
สริ มสร้างความสามัคคี สร้างเครื อข่าย ความร่ วมมือ และ
ความสนับสนุนในชุ มชนไทย/นักเรี ยนไทย
เร่ งด่ วนดังกล่ าวของรั ฐบาลได้เช่ นเดี ยวกับ การดําเนิ นโครงการด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์
สอท.ฯ ได้ให้การสนับสนุ นแนวคิดดังกล่าว และได้ขอความร่ วมมือ สนร. ในการร่ วมกันจัดทํา
ข้อเสนอโครงการ “สนับสนุ นกิ จกรรมและสร้ างเครื อข่ายนักเรี ยนไทยในสหราชอาณาจักร”
กระทรวงฯ ได้อนุ มตั ิงบภารกิจเชิ งรุ ก
ปี งบประมาณ 2552
สอท.
.ฯ กับ สนร. ได้
การดําเนิ นการ และ
ร่ วมกันดําเ
อยูร่ ะหว่างการดําเนินการ โดยมีความก้าวหน้าเป็ นอย่างดี39
4.3 ประเด็นด้ านปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงาน (Material)
4.3.1 การสร้ างและพัฒนาร
และแบ่ งปั นข้ อมูลร่ วมกัน
ระหว่ าง สนง. ในต่ างประเทศ และระหว่ าง สนง. ในต่ างประเทศกับหน่ วยงานส่ วนกลาง 40 จาก
การศึกษาพบว่า กระทรวงฯ
และแบ่งปั นข้อมูลร่ วมกันระหว่าง สนง. ในต่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคยุโรป โดยมีตวั อย่าง
เห็นได้ชดั เจน คือ โครงการ Intelligence Monitoring and Early Warning System ของทีม ปทท. ใน
ภูมิภาคยุโรป
วยราชการไทยในยุโรปทุกแห่ ง โดยมี
การจัดทําเว็บไซต์ www.thaieurope.net
ป/
39
40

ม.ล.พัชรภากร เทวกุล, สัมภาษณ์ , 29 มิถุนายน 2552

34
สหภาพยุโรป และความสัมพันธ์ไทย – ยุโรป/
โดยเน้น
การนําเสนอข้อมูลในลักษณะ Early Warning สําหรับภาคธุ รกิ จไทยในการทําธุ รกิ จ การค้า และ
การเปิ ดตลาดสหภาพยุโรป
/สหภาพยุโรปของ
หน่ วยร
ต่างประเทศ
ทีม ปทท. ณ กรุ งลอนดอน ได้มีการพัฒนา
ดู แลรั บ ผิด ชอบระบบสารสนเทศเป็ นการเฉพาะ และมี ก าร update และ
หน่ วยงานทีม ปทท. แล้ว41 สอท.ฯ ยังได้จดั ทําเว็บไซต์ www.verythai.co.uk42
เหนื อจากเว็บไซต์ของแต่ละหน่ วยงาน 43
สอท.ฯ ยังได้เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานทีม ปทท. ผ่านทาง e-mail เช่น การส่ งรายงาน
การประชุมทีม ปทท. เป็ นต้น
ยัง ไม่ มี ก ารพัฒ นาฐานข้อ มู ล ร่ ว มกัน เช่ น ข้อ มู ล ของ ททท. กับ กระทรวงพาณิ ช ย์ ข้อ มู ล ของ
กระทรวงพาณิ ชย์กบั สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
.ฯ กับ
ของ สนร.
ยงฐานข้อมูลได้ครอบคลุ มในทุ กมิ ติ ก็ จะเป็ นประโยชน์ต่อ
44
การดําเนินงานของทีม ปทท. ในลอนดอนมาก
4.3.2 ระบบการรายงานหลายช่ องทาง (Matrix Reporting System)45 จากการศึกษาพบว่า
ทีม ปทท. ในประเทศ/เมืองต่างๆ บางแห่ ง มีความเข้าใจ
ระบบการรายงานหลายช่ องทาง
(matrix reporting system)
โดยหน่ วยงานต่างๆ ภายใต้ทีม ปทท. ได้สําเนารายงาน
ติต่างๆ ให้ ออท./กสญ. ในฐานะหัวหน้า
ทีม ปทท. และหน่วยงานส่ วนกลางต้นสังกัดทราบ
ปทท. ต้องรายงานหลาย
บู ร ณาการ พ.ศ. ........ หมวด 5 ข้อ 25
41

บุษยา มาทแล็ง, สัมภาษณ์ , 3 กรกฎาคม 2552
ในการประชุม คกก. บริ หาร สอท.
7/2551
9 พฤษภาคม 2551
ได้แจ้งว่า ทีม ปทท. ได้วา่ จ้างบริ ษทั Marvelic Engine
ได้มีการประชาสัมพันธ์ผา่ นนิตยสารของไทยในสหราชอาณาจักร เช่น AM-THAI Thai Smile เป็ นต้น
43
บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์, สัมภาษณ์ , 23 มิถุนายน 2552
44
ม.ล.พัชรภากร เทวกุล, สัมภาษณ์ , 26 มิถุนายน 2552
45
กระทรวงการต่างประเทศกําลังดําเนินการ
42

.

35
คณะกรรมการกฤษฎี กาก่ อนส่ งให้คณะรั ฐมนตรี พิจารณา ได้กาํ หนดไว้ว่า เ
ปทท.
ได้รับราย
การต่ า งประเทศได้ รั บ รายงานแล้ ว จะต้อ งทํา สรุ ปรายงานเสนอรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
จากการศึกษาเอกสาร ข้อมูล และการสัมภาษณ์ผแู ้ ทนหน่วยงานทีม ปทท. ณ กรุ งลอนดอน
และ
กรมยุโรปพบว่า หน่วยงานต่างๆ ใช้ระบบรายงานหลายช่องทาง แต่ยงั ค่อนข้างจํากัด 46
4.3.3 การปรั
ในต่ างประเทศ47 จากการศึกษาพบว่า ในทางทฤษฎี กระทรวงฯ ได้เร่ งดําเนิ นการยกร่ าง ปรับปรุ ง
แก้ไขกฎระเบี ยบต่ าง
ประเทศมาอย่า ง
รองรับการบริ หารราชการในต่างประเทศแบบบูรณาการ ได้แก่
1)
1.1) พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน (
5) พ.ศ. 2545 หมวด 7 ว่า
ด้วยการบริ หารราชการในต่างประเทศ
ออท. เป็ นหัวหน้าบังคับ

10

1.2)

.ศ.2546มาตรา

ราชการแบบบูรณาการเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.3) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการปฏิบตั ิราชการของข้าราชการประจําการใน
ต่างประเทศ พ.ศ. 2540
2 พ.ศ. 2541
งข้าราชการประจําการในต่างประเทศ การปกครองบังคับบัญชา และ

46

บุษยา มาทแล็ง, สัมภาษณ์ , 2 กรกฎาคม 2552, ม.ล.พัชรภากร เทวกุล, สัมภาษณ์ , 29 มิถุนายน 2552, และ
สราญจิตต์ ศรี ศกุน, สัมภาษณ์ , 9 กรกฎาคม 2552
47

.พ.ร. ได้
.พ.ร. เข้ามาช่วยกระทรวงฯ แก้ไขปรับปรุ ง

36
การประสานงาน การจัดลําดับอาวุโส และการลาประเภทต่าง
ประเทศ
1.4) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 หมวด 6 การมอบอํานาจ
ให้ป ฏิ บ ตั ิ ราชการแทนในต่ า งประเทศ มาตรา 27 กํา หนดว่า
ให้แก่ หัวหน้าคณะผูแ้ ทน และให้หัวหน้าคณะผูแ้ ทนมอบอํานาจให้รองหัวหน้า
คณะผูแ้ ทนหรื อบุคคลในคณะผูแ้ ทน
นาจ (แต่มิใช่ การมอบอํานาจ
) ให้
ออท./กสญ. แล้ว จํานวน 4 หน่วยงาน คือ สํานักงาน ก.พ. กระทรวงแรงงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และกรมศุลกากร (
ส์ เมืองฮ่องกง และเมืองกวางโจว)

สําหรับการดําเนินการของทีม ปทท. ณ กรุ งลอนดอน ในส่ วนของการมอบอํานาจ
สอท.ฯ และหน่ วยงานที ม ปทท. ทําให้ได้รับ ทราบข้อมูล ว่า มี
การมอบอํานาจให้ออท.ฯ ในบางส่ วน
ได้แก่ การลา และการออกนอกเขตอาณาของ
48
หน.สนง.
1.5)
และกงสุ ลสําหรับข้าราชการในสังกัด คณะผูแ้ ทนในต่างประเทศ พ.ศ. 2552 กระทรวงฯ ได้ออก
งกัดคณะผูแ้ ทนมี
แบบแผนและชัดเจน
ฯ ไปก่อน ส่ วน
นักนายกรั ฐมนตรี ว่าด้วยการบริ หารราชการใน
ต่างประเทศ พ.ศ........ มีผลบังคับใช้
.
ทีม
ปทท.
สอท. และหน่ วยงานของไทยในต่างประเทศบูรณาการการทํางาน
ระหว่างกัน มีความสามัคคี
การออกระเบี ยบฯ
ดังกล่าว จึงอาจจะไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของทีม ปทท.
แยกระหว่า ง สอท. และหน่ วยงานที ม ปทท.
แก่ Special Service Attaché, Assistant Special Service Attaché และ Attaché
(Administrative/Technical)

48

บุษยา มาทแล็ง, สัมภาษณ์ , 3 กรกฎาคม 2552
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ความสัมพันธ์ต่

จึงอาจจะก่อให้เกิ ด

ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อทางราชการ49 ผูด้ ูแลนักเรี ยนไทยในลอนดอน
การเป
อาจทําให้การดําเนิ นงานของทีม
50
ปทท.
2)
จะมี ก ารยกเลิ ก ระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิ บตั ิราชการของข้าราชการประจําการในต่ างประเทศ พ.ศ. 2540 และ
2 พ.ศ. 2541 และให้ใช้ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริ หาร
ราชการต่างประเทศ พ.ศ. .....
15 มกราคม
2551
ประเด็ นข้อกฎหมายของสํา นัก งาน
วัตถุ ประสงค์ของร่ างระเบียบฯ ดังกล่าว
และมี เอกภาพ โดยมี หัวหน้า คณะผูแ้ ทนเป็ นผูร้ ั บ ผิ ดชอบในการบริ ห ารราชการ ร่ า งระเบี ย บฯ
ดัง กล่ า ว มี
การบริ หาร
ราชการในต่างประเทศ และการรายงานผลการดําเนินการ
4.3.4 การพัฒนาระบบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่ วยงานในสั งกัด
กระทรวงการต่ า งประเทศ 51 จากการศึ ก ษาพบว่ า กระทรวงฯ ได้พ ัฒ นาระบบและแนวทาง
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ
1) การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2547
ฯ มีภารกิ จในการจัดทําคํารับรองการปฏิ บตั ิ
รับการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการในแต่ละปี งบประมาณ ใน
รู ปแบบของ “
” ใน 4 มิติ ได้แก่
1 ด้านประสิ ทธิ ผลตามแผนปฏิบ ั
2 ด้าน
คุณภาพการให้บริ การ
3 ด้านประสิ ทธิ ภาพของการปฏิบตั ิราชการ และ 4 ด้านการพัฒนา
องค์ ก ร
1
.พ.ร. กํา หนดให้ ก ระทรวงฯ สามารถเจรจาใน
รายละเอียด/ความเหมาะสมของตั
(
นดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์
นน เป้ าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน
)
สํา นัก งาน ก.พ.ร.
49
50
51

บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์, สัมภาษณ์ , 23 มิถุนายน 2552
ม.ล.พัชรภากร เทวกุล, สัมภาษณ์ , 29 มิถุนายน 2552
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การประชุ มระหว่างผูแ้ ทนกระทรวงฯ และคณะกรรมการเจรจาฯ
เดือนตุลาคม – ธันวาคม ของทุกปี
2
3 และ 4
สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด
การประเมิ น ของสํ า นั ก งาน ก.พ.ร.
คื อ
52
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน (
5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎี กาว่า ด้ว ยหลัก เกณฑ์แ ละ
53
.ศ. 2546 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 - พ.ศ.
54
2550) มติคณะรัฐมนตรี
30 กันยายน พ.ศ. 254655 และยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.
2551 - พ.ศ. 2555)56
52

มาตรา 3/1 บัญญัติวา่ “
ของรัฐ ความมีประสิ ทธิภาพ ความคุม้ ค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ

การลดภารกิจและยุบ
การกระจายอํานาจตัดสิ นใจ การอํานวย
ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผรู ้ ับผิดชอบต่อผลของงาน การปรับปรุ งคุณภาพ
และ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
การมีส่วนร่ วมของประชาชน
ภารกิจ”
53
มาตรา 12

.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
45 กําหนดให้ส่ว นราชการจัด ให้มี คณะ

ผูป้ ระเมินอิสระดําเนินการประเมินผลก
.พ.ร. กําหนด
54
1
ธี การทํางาน กําหนดให้มีการปรับปรุ งระบบ
การประเมินผลการดําเนิ นงาน โดยจัดให้มีการเจรจาและทําข้อตกลงว่าด้วยผลงานประจําปี ให้สอดรับกับแผน
ประเมิ นผลการดําเนิ นงานตามข้อตกลงดังกล่า
ประจําปี แก่ส่วนราชการ
55

.พ.ร. เสนอ โดยกําหนดให้ทุกส่ วนราชการจะต้อ งทําการพัฒนาการปฏิ บัติ
ราชการและทําข้อตกลงผลงานกับผูบ้ งั คับบัญชาและคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล และจะได้รับ
(เงินรางวัล)
56
3
3.3.4 กําหนดให้มีการปรับปรุ งกลไกและระบบการประเมินผลตามคํารับรอง
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2) การพัฒนาระบบการตรวจราชการ กระทรวงฯ
105/2551
19 กุมภาพันธ์ 2551
การกระทรวงการต่างประเทศ
ผูต้ รวจราชการกระทรวงการต่างประเทศ
ฯ ยังไม่มี
ระบบการตร
การบริ หารราชการแบบบูร
การประเมินและติดตามผลการปฏิบตั ิราชการ
คณะผูต้ รวจราชการฯ โดยมีรอง
ปลัดกระทรวงฯ ฝ่ ายบริ หาร
ฯ ออท. ประจํากระทรวงฯ
กลุ่ ม พัฒนาระบบบริ หาร/สํา นัก บริ หารบุ ค คล/สํา นัก จัดหาและบริ หารทรั พ ย์สิ น /สํา นัก บริ หาร
ฯ
ยัง
คณะทํางานสนับสนุ น
ราชการฯ ด้วย57
ในปี งบประมาณ 2551 คณะผูต้ รวจราชการฯ ได้ไปตรวจราชการส่ วนราชการใน
ต่างประเทศ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศมาแล้ว 6
10 แห่ง58

ยุทธศาสตร์ องค์กรภาครัฐ (Government Strategic Management System: GSMS)
การบริ หารการเงินการคลังภาครัฐสู่ ระบบอิเล็กทรอนิ กส์ (Government Fiscal Management Information System:
GFMIS)
57
องค์ประกอบคณะทํางานฯ ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงฯ ฝ่ ายบริ หาร เป็ นประธานคณะทํางาน ออท.
/สํานักบริ หารบุคคล/สํานักจัดหาและบริ หารทรัพย์สิน /
1 และ 2 ผูอ้ าํ นวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักนโยบายและแผน ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ หารบุคคล ผูอ้ าํ นวยสํานักบริ หารการคลัง ผูอ้ าํ นวยการ
สํา นัก จัด หาและบริ ห ารทรั พ ย์สิ น เป็ นคณะทํา งาน หัว หน้า กลุ่ ม พัฒ นาระบบบริ ห าร เป็ นคณะทํา งานและ
ผูช้ ่วยเลข
การตรวจราชการ พ.ศ. 2548 และหัวหน้าผูต้ รวจราชการกระทรวงฯ มีอาํ นาจในการกําหนดองค์ประกอบของ
ตามความจําเป็ นและเหมาะสม
58
ได้แก่ สอท. ณ กรุ งโรม (
2 – 6 มีนาคม 2551) สอท. ณ กรุ งเฮลซิงกิ (
19 – 22 มีนาคม
2551) สอท. ณ กรุ งเตหะราน (
3 – 7 พฤษภาคม 2551) สอท. ณ กรุ งสตอกโฮล์ม (
14 –
16 กรกฎาคม 2551) สอท. ณ กรุ งเฮก (
17 – 20 กรกฎาคม 2551) สกญ.
.ณ
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ในการเดินทางไปตรวจราชการของคณะผูต้ รวจราชการฯ ได้มีการตรวจในทุกมิติ
ของการดําเนิ นงาน โดยตรวจสอบการบริ หารงาน (ตรวจการประเมินประสิ ทธิ ภาพ การควบคุ ม
ภายใน การเก็ บ รั ก ษาเงิ น การบัญ ชี แ ละงบเดื อ น การบริ ห ารการคลัง การดํา เนิ น งานกงสุ ล
การบริ หารบุ คคล และการบริ หารทรั พ ย์สิน ) ติ ดตามประเมิ นผลการดํา เนิ นงานตามแผนปฏิ บ ตั ิ
ราชการ/แผนยุท ธศาสตร์ /แผนภารกิ จที ม ปทท. ตลอดจนให้ข ้อเสนอแนะ การปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข

วจราชการฯ และ ออท./กสญ.ลงนาม
ร่ วมกัน และให้ สอท./สกญ. รายงานผล/ความคืบหน้าตามข้อเสนอแนะให้กระทรวงฯ ทราบภายใน
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12
ใน การ
ประเมิ นผลการดํา เนิ นงานของคณะผูต้ รวจราชการฯ โดย สอท./สกญ.
เห็ นว่า
การตรวจราชการมีประโยชน์เป็ นอย่างมาก ช่ วยในการดําเนิ นงาน ช่ วยแก้ไขปั ญหา อุ ปสรรคใน
การปฏิ บ ตั ิ ง านของ สอท./สกญ. เป็ นอย่า งดี และขอให้มีก ารกลับไปตรวจทุ ก 1 หรื อ 2 ปี หาก
เป็ นไปได้
ในกรณี ข องสอท. ณ กรุ
รองปลัดกระทรวงฯ ฝ่ ายบริ หารในฐานะหัวหน้าผูต้ รวจราชการฯ และผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ หาร
ราชการ ณ กรุ งลอนดอน ได้ใช้โอกาสดังกล่าว ตรวจราชการ
20 – 22 กุมภาพันธ์ 2552
งบประมาณให้คุม้ ค่า โดยมีประเด็ นการตรวจในบางมิติ
ประกอบด้วย (1) การบริ หารงานบุคคล (2) การติดตามประเมินผลการดําเนิ นงานตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ/แผนยุ ท ธศาสตร์ / แผนภารกิ จ ที ม ปทท. (3) การบริ หารงบภารกิ จ ที ม ปทท. และ
(4) การบริ หารงบภารกิจเชิ งรุ ก โดยภายหลังการตรวจ คณะผูต้ รวจราชการฯ ได้ให้ข ้อเสนอแนะแก่
สอท.ฯ
/ปรับปรุ ง/แก้ไข เช่ น ควรจัดให้มีการประชุ มทีม ปทท.
เดื อนละ 2
ท. เป็ นจํานวนมาก ควรรายงานการใช้จ่ายงบ
ภารกิ จที ม ปทท.

นครซีอาน สกญ. ณ นครเฉิ งตู สกญ. ณ นครหนานหนิง และ สกญ. ณ นครกวางโจว (
11 ตุลาคม 2551)

30 กันยายน –
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งบประมาณ หรื อรายละเอี ย ดในการดํา เนิ นโครงการ เป็ นต้น 59 โดย สอท.ฯ ยัง มิ ไ ด้รายงานผล
การดําเนินงานให้กระทรวงฯ ทราบ
ปแล้ว
4.4 ประเด็นด้ านการบริหารจัดการ (Management)
4.4.1 การปรั บปรุ งระบบ back office
สามารถสนับสนุ นการทํางานของ
60
สอท. /สกญ. จากการศึ กษาพบว่า
สอท./สกญ. ทุ กแห่ ง บริ หารแบบที ม
ปทท. ในปี พ.ศ. 2546 กระทรวงฯ ก็ได้พฒั นาและปรั บ ปรุ ง ระบบ back office
สามารถสนับสนุ นการทํางานของสอท./สกญ.
และระดับปฏิบตั ิ โดยในระดับ
นโยบาย กระทรวงฯ ในฐานะฝ่ ายเลขานุ ก ารคณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ด้า นต่ า งประเทศใน
ระดับชาติ ได้อาศัยกลไกของคณะอนุ กรรมการแผนยุทธศาสตร์ บูรณาการด้านต่างประเทศทวิ ภาคี/
ฯ เป็ นฝ่ ายเลขานุ การด้วยเช่ นกัน ในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ทวิภาคีให้

ร

back office
ทีม ปทท. ในต่างประเทศ
ส่ ว นในระดับ ปฏิ บ ัติ
ฯ
การบู ร ณาการงานด้า น
การบริ หารได้ แ ก่ การกํา หนดนโยบายและแผนงาน การบริ ห ารบุ ค คล การคลัง ทรั พ ย์สิ น
การฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาระบบราชการ อยู่
มอบให้ ห น่ ว ยงานในสั ง กัด สํ า นัก งานปลัดกระทรวง
ฒนาและปรับปรุ งระบบ back office ให้แก่สอท./สกญ. และทีม ปทท. ในต่างประเทศ
- การกํา หนดนโยบายและแผนงาน มี กรมภู มิภาค และสํานักนโยบายและแผน
/
strategic post
- การบริ ห ารบุ ค ลากร มี สํ า นั ก
ให้เหมาะสมกับ strategic

59

สอท. ณ กรุ งลอนดอน)
60

0200.3/101/2552

16 มีนาคม 2552 (รายงานผลการตรวจราชการ
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post และโครงสร้
ใน
ต่างประเทศ
- การบริหารการคลัง มี
ยุทธศาสตร์ การบริ หารการเงิน และสนับสนุนงบ FMIP ให้แก่ สอท./สกญ. และทีม ปทท.
- การบริ ห ารทรั พ ย์ สิ น มี สํ า นัก จัด หาและบริ ห ารทรั พ ย์สิ น
สอท./สกญ./ทําเนี ยบออท./บ้านพัก กสญ. และการสนับสนุ นการทํางาน
ของทีม ปทท. ภายใต้ one roof policy
- การฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร มีสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
การต่ า งประเทศ ให้ แ ก่
ข้าราชการกระทรวงฯ
คู่สมรส
- การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เครื อข่าย
งานคลัง ข้อมูลด้านต่ างประเทศระหว่างส่ วนกลางกับ
สอท./สกญ.
- การพั ฒ นาระบบราชการ
ให้ข ้อ แนะนํา
ข้อ
งประเทศแบบบูรณาการ การสนับสนุ นงบภารกิจ ทีม
ปทท. และงบภารกิ จเชิ ง รุ ก สําหรั บการดําเนิ นโครงการ/กิ จกรรมของ สอท./สกญ. ตลอดจน
การประเมิ นและติ ดตามผลการปฏิ บตั ิ ราชการของ สอท./สกญ. โดยการพัฒนาระบบการตรวจ
ราชการของกระทรวงฯ ในรู ปแบบของการตรวจการบริ หารงานภายในและการปฏิบตั ิราชการตาม
แผนยุทธศาสตร์ /แผนปฏิ บ ตั ิ ราชการ/แผนภารกิ จที ม ปทท. ของ สอท./สกญ.
ปั ญหาในการปฏิบตั ิงาน คณะผูต้ รวจราชการฯ จะเดินทางไปให้ขอ้ เสนอแนะหรื อช่วยแก้ไขปั ญหา
(Rapid Team)
ใน
การป้ องกัน ป้ องปราม แก้ไข
ในส่ ว นของ สอท.
ยวข้อ งพบว่ า หน่ ว ยงาน
ส่ ว นกลางของ
การประสานงาน การเงิน บุคลากร การบริ หารทรัพย์สิน และการพัฒนาระบบทีม ปทท.
การดําเนินงานทีม ปทท. ณ กรุ งลอนดอน เป็ นไปอย่างคล่องตัว เป็ นระบบ และมีประสิ ทธิ ภาพ
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4.4.2 การเดินทางไป “ดูงาน” ต่ างประเทศของคณะผู้แทนของหน่ วยงานภายในต่ างๆ61
จากการศึกษาพบว่า กระทรวงฯ มีนโยบายให้ความร่ วมมือในการเดินทางไปดูงานของคณะผูแ้ ทน
ของหน่วยงานภายในประเทศทุกคณะ
ประสบความสําเร็ จ และเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อประเทศ
กระทรวงฯ
ในฐานะเป็ นตัวแทนของประเทศไทยในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี
นการประสานงาน
กระทรวงฯ จึงได้ขอความร่ วมมือหน่วยงานต่างๆ เป็ นระยะตลอดมา
ให้ให้
ความสําคัญกับการจัดคณะไปเยือนและดูงานในต่างประเทศ โดยให้มีการติดต่อประสานงานมายัง
กระทรวงฯ แจ้งสอท./สกญ.
ก่อนการเยือนล่วงหน้าพอสมควร (1 – 2 เดือน ล่วงหน้า)
./สกญ. มี เวลาเพียงพอในการติ ดต่อประสานงานไปยังหน่ วยงานของประเทศผูร้ ั บ
ร
ร้อมของคณะในด้านการศึกษาข้อมูล /
การเข้าร่ วมในนัดหมายต่าง
ประจําคณะด้วย
อย่ า งไรก็ ต าม ในทางปฏิ บ ัติ ยัง ไม่ มี ก ารประสานงานกัน อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
กระทรวงฯ
จากการสัมภาษณ์ ผู ้
ปทท. ณ กรุ งลอนดอน พบว่า ในแต่ละปี จะมีคณะ
เดินทางไปเยือนสหราชอาณาจักรเป็ นจํานวนมาก
. ณ กรุ งลอนดอน
. ประจํา
อย่างไรก็ตาม
ปั ญหา

61

ข้อสังเกตว่า

. หรื อ สกญ.ได้ไปช่ วยดําเนิ นการประสานติ ดต่อไว้ให้
และ ออท.
เจรจาข้อราชการ/

.

ใด เข้าพบผูน้ าํ ระดับสู ง หน่ วยงานส่ วนกลาง พึงแจ้งรายงานผลการหารื อ /เจรจาให้ สอท. ประจําประเ
รับทราบโดยละเอียดในโอกาสแรกด้วย

/
/เจรจา
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classic

62

คือ

1)
. มี ความยากลํา บากในการติ ดต่ อ
ประสานนัดหมายเข้าพบ หรื อดูงาน
2)
ายได้แล้ว และถึ ง กําหนดวันดู งาน คณะขอยกเลิ กการดู งาน ทําให้
สอท.
ความร่ วมมืออีกต่อไป
3)
(จากแต่เดิมแจ้งไว้เป็ นคณะใหญ่ เช่น 50 คน
เหลื อ 10 คน) สร้ างความไม่พอ
10 –
20
50 – 60
ใหญ่
4)
องสารั ตถะของการดู งาน ไม่มี ประเด็นเจรจา/ประเด็ น
.
5) ส่ วนใหญ่ไม่มีการทํารายงานผลหลังการศึกษาดูงาน การเจรจา การหารื อ แจ้ง
ให้กระทรวงฯ ทราบ ทําให้กระทรวงฯ ขาดภาพรวมการติดตามผล ขาดการประสานงาน หากต้อง
ติดต่อ
4.4.3 หลั ก การ 3 Unified
. ใช้ ห ลัก การบริ ห าร 3
Unified คือ Unified Command Unified Work Plan และ Unified Structure น ทุก สอท./สกญ.
โลกได้ใช้ 3
. ตลอดมา และเห็นว่า เป็ นกลไก
63
และในภาพรวม การดําเนินการเป็ นไปด้วยดี
ในส่ วนของ สอท. ณ กรุ งลอนดอน จากการศึกษาเอกสาร หลักฐาน ข้อมูล และสัมภาษณ์
1) Unified Command มี
โดยมี ออท.ฯ เป็ นหัวหน้า
ที ม ปทท. ดู แลบริ หารจัดการให้ทีม ปทท.
command คือ ออท.ฯ เป็ นผูม้ ีภาวะผูน้ าํ สู ง ให้เกี ยรติหน่

62

บุษฎี สันติพิทกั ษ์, สัมภาษณ์ , 9 กรกฎาคม 2552 และเอกพล พูลพิพฒั น์, เลขานุการกรม กรมยุโรป, สัมภาษณ์ ,
10 กรกฎาคม 2552
63
, สัมภาษณ์ , 18 มิถุนายน 2552
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ปทท. สร้ างสมดุ ล มิให้เกิดการก้าวก่ายงานและภารกิ จหลักของแต่ละหน่ วยงาน64 สร้ างความเป็ นเอกภาพ
ให้กบั ทีม ปทท.อย่างเข้มแข็ง ออท.ฯสามารถcommandได้ดี ได้รับความเคารพ ความไว้วางใจจากหน่วยงาน
ต่างๆ ภายใต้ทีม ปทท. เป็ นอย่างสู ง ทําให้การประสานงานเป็ นไปด้วยดี มีความร่ วมมือกันอย่างใกล้ชิดเต็ม
ใจ และจริ งใจ ถือเป็ นแบบอย่างของการมีภาวะผูน้ าํ ของ ออท.ฯ
2) Unified Work Plan มีการประชุ มทีม ปทท. เสมอ อย่างน้อยเดื อนละ 1 ใน
ปี งบประมาณ2551มีการประชุมทีม ปทท.
11 65 อย่างไรก็ตาม หากไม่มีการประชุ มทีม ปทท. เต็ม
รู ปแบบ ก็จะมีการหารื อกันเป็ นระยะๆ โดยในการประชุ มทีม ปทท.
กันเป็ นเจ้าภาพ
ในการประชุ มทีม ปทท.ได้มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบตั ิราชการร่ วมกัน
การระดมความคิดเห็นจากทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงานมีส่วนร่ วม โดยถือเป็ นแผนของทีม ปทท. อย่าง
แท้จริ ง โดย 3 เดือน ก่อนหน้าปี งบประมาณ สอท.ฯ จะเรี ยกประชุ มทีม ปทท.
งบภารกิจทีม ปทท. และโครงการงบภารกิจเชิ งรุ กอย่างเป็ นระบบ66 มีการแบ่ง
รับผิดชอบ
อย่างชัดเจน มีความร่ วมมือกันเป็ นอย่างดี จะเห็นได้จากโครงการ Taste of Thailand ใน Taste of
London หรื อโครงการ Road Show
ประสิ ทธิ ภาพของทีม ปทท. และการทํางานเป็ นทีม เป็ นระบบ
นอกจากการประชุ มทีม ปทท. ในภาพรวมแล้ว ออท.ฯ
working
group
พาณิ ชย์ และ ททท.
โดยอัครราชทูต (ฝ่ ายเศรษฐกิจการคลัง) เป็ นหัวหน้าทีม ประชุ มเป็ นประจําทุกเดื อน (สัปดาห์แรก
ของเดือน)
.67
การทํา งานอย่า งเป็ นระบบและมี ประสิ ท ธิ ภาพของที ม ปทท. ณ กรุ งลอนดอน
ส่ งผลให้ภาพรวมความสัมพันธ์ไทย –
กว่าปี 2550 โดย สอท.ฯ ได้ดาํ เนินความร่ วมมือกับสหราชอาณาจักรในหลายด้าน เช่น ความร่ วมมื อ
– สหราชอาณาจักร ความร่ วมมือในกรอบองค์การ
64

บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์, สัมภาษณ์ , 23 มิถุนายน 2552
1 (9 พฤศจิกายน 2550)
2 (14 ธันวาคม 2550)
3 (4 มกราคม 2551)
4 (8 กุมภาพันธ์
2551)
5 (19 มีนาคม 2551)
6 (11 เมษายน 2551)
7 (9 พฤษภาคม 2551)
8 (24 มิถุนายน
2551)
9 (25 กรกฎาคม 2551)
10 (22 สิ งหาคม 2551)
11 (19 กันยายน 2551)
66
บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์, สัมภาษณ์ , 23 มิถุนายน 2552
67
บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์, สัมภาษณ์ , 23 มิถุนายน 2552 และรายงานการประชุม คกก. บริ หาร สอท. ณ กรุ งลอนดอน
1/2551 (9 พฤศจิ กายน 2550)
65
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3)Unified Structureการมีโครงสร้าง สนง.
กร
การทํางานเป็ นระบบเดี ยวกัน หรื อการใช้ one roof policy
ประหยัด
ทรัพยากรและงบประมาณ สําหรับ สอท.
สอท. มี หน่ วยงานทหาร กระทรวงการคลัง สํ านักข่ าวกรองแห่ งชาติ รวมอยู่ด้วย โดยหน่ วยงานต่ างๆ
รับผิดชอบค่าอุ ปกรณ์ สํานักงานและโทรศัพท์ อย่างไรก็ตาม ก็ได้มีการระดมใช้บุคลากรและทรั พยากร
ร่ วมกัน หากมีภารกิจเร่ งด่วน หรื อมีคณะเยือน
จากการสัมภาษณ์พบว่า one roof policy
ได้ยาก โดยเฉพา
.
สอท. ณ กรุ งลอนดอน แต่ละหน่ วยงานต่างมี
. อัน
68

ในส่ ว นของประเด็ น ความคื บ หน้ า ของการพัฒ นาระบบบริ หารราชการใน
3 จํานวน 15 ประเด็น
1
2
9 ประเด็น อยู่
ระหว่า งดํา เนิ น การ 3
1
15
12 ประเด็น
2
1 ประเด็น ดังรายละเอียด
1

68

, สัมภาษณ์ , 18 มิถุนายน 2552, บุษฎี สันติพทิ กั ษ์, สัมภาษณ์ , 9 กรกฎาคม 2552 และ
สราญจิตต์ ศรี ศกุน, สัมภาษณ์ , 9 กรกฎาคม 2552
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1:

ตารางเปรี ยบเทียบความคืบหน้ าของการพัฒนาระบบบริหารราชการใน
3 (พ.ศ. 2547) และ
ความคืบหน้ าการดําเนินการของกระทรวงฯ (ข้ อมูล ณ ปี พ.ศ. 2552)

ประเด็น
ระดับนโยบาย
1.
ในระดับชาติ
2.
3. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริ หารราชการ
ในต่างประเทศตามยุทธศาสตร์ (หรื องบดําเนิ นการ CEO)
และ contingency fund
4. revamp โครงสร้างส่ วนราชการในต่างประเทศ
5.
6. การพัฒนาระบบและแนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของ สอท./สกญ.
7.การปรับปรุ งระบบ back office
สามารถสนับสนุนการทํางานของสอท.ได้อย่างพอเพียง
รวดเร็ ว และมีประสิ ทธิ ภาพ
8. จัดทําแผนและการดําเนินการปรับปรุ งพัฒนาระบบ
ทรัพยากรบุคคลภายในกระทรวงการต่างประเทศ
9.การพัฒนาและจัดหลักสู ตรฝึ กอบรมด้านการ
ต่างประเทศให้แก่บุคลากรในแต่ละระดับ
10. การจัดทําแผนการดําเนิ นงานร่ วมกันภายใต้กรอบ
กภาพ

ความเห็นของ การดําเนินการของ
คณะผู้วจิ ัยฯ
กระทรวงฯ
(ข้ อมูล พ.ศ. 2547) (ข้ อมูล พ.ศ. 2552)
ดําเนินการแล้ว

ดําเนินการแล้ว

กําลังดําเนินการ

ดําเนินการแล้ว

ดําเนินการแล้ว

ดําเนินการแล้ว

กําลังดําเนินการ
กําลังดําเนินการ

ดําเนินการแล้ว
ดําเนินการแล้ว

กําลังดําเนินการ

ดําเนินการแล้ว
ดําเนินการแล้ว
ดําเนินการแล้ว
ดําเนินการแล้ว

กําลังดําเนินการ

ดําเนินการแล้ว
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ประเด็น

ความเห็นของ การดําเนินการของ
คณะผู้วจิ ัยฯ
กระทรวงฯ
(ข้ อมูล พ.ศ. 2547) (ข้ อมูล พ.ศ. 2552)

11. การสร้างและพัฒนาระบบบูรณาการระหว่าง
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดชายแดน
12. การใช้ และแบ่งปั นข้อมูลร่ วมกันระหว่าง สอท.
แทนกับ
หน่วยงานส่ วนกลาง
13. ระบบการรายงานหลายช่องทาง
14.
ต่างๆ
15.
เดินทางมา “ดูงาน”

กําลังดําเนินการ

ดําเนินการแล้ว

กําลังดําเนินการ

กําลังดําเนินการ

กําลังดําเนินการ

กําลังดําเนินการ

กําลังดําเนินการ

ดําเนินการแล้ว

ยังแก้ไขไม่ตก

ยังแก้ไขไม่ตก

5
สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการศึกษา
จากการศึกษาหัวข้อ “การประเมินผลกระบวนการทํางานของทีม ปทท.: กรณี ศึกษา สอท.
ที ม ปทท.
ประสิ ทธิ ภาพในการใช้ทรัพยากรบุคคล การใช้งบประมาณ การใช้ ปัจจัยสนับสนุ นการปฏิบตั ิงาน
และการบริ หารจัดการ ตามหลัก 4M จากการศึกษาของผูเ้ ขียน ปั จจัยด้านทรัพยากรบุคคล (Man)
.
งบประมาณ (Money) ด้านปั จจัยสนับสนุ นการปฏิ บตั ิงาน (Material) และด้านการบริ หารจัดการ
(Management) เป็ นปั จจัยสนับสนุ น ผูเ้ ขียนขอยกผลการศึกษาในกรณี ของ สอท. ณ กรุ งลอนดอน
5.1.1 ด้ านทรั พยากรบุคคล (Man) บุคคลากรใน ทีม ปทท.
ท. และของหน่ วยงานที ม ปทท.
ปทท.

. ในฐานะหัวหน้าทีม

. มี คุณภาพ มี ความ
.
. ในฐานะหัวหน้าทีม นอกจากจะต้องเป็ น ผูม้ ีวิสัยทัศน์ในเชิ ง

ความสามัคคี ความร่ วมมือร่ วมใจในองค์กร
ต่อความสําเร็ จของกระบวนการทํางานของทีม ปทท.
อท.
ณ กรุ งลอนดอน (นายกิตติ วะสี นนท์)
มีวุฒิภาวะ
หน่วยงานภายใต้ทีม ปทท.
มี ภาวะผูน้ ํา สู
. ณ กรุ ง ลอนดอน เอง ก็ เป็ น

5.1.2 ด้ านงบประมาณ (Money) สอท.ฯ สามารถบริ หารจัดการ

มี ป
ดํา เนิ น โครงการต่ า งๆ
ของ สอท.ฯ ในแง่ของการรักษา ปกป้ อง และส่ งเสริ มผลประโยชน์ของไทยในสหราชอาณาจักร
อท.ฯ ได้รั บ การจัด สรร
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งบประมาณในสัดส่ ว

ง อย่างไรก็ดี จากการศึกษา

.ฯ ไม่สามารถ

5.1.3 ด้ านปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงาน (Material) สอท.ฯ ให้ความสําคัญกับการพัฒนา
ลระหว่างหน่ วยงานที ม ปทท. ต่ างๆ เห็ นได้จาก
การจัดทําเว็บไซต์ www.verythai.co.uk
แต่ยงั
มี
ระหว่างกัน และยังไม่มีการพัฒนาฐานข้อมูลร่ วมกัน ในด้าน
ค่ อนข้า งจํากัด และในส่ วนของการ
ดําเนิ นการตามข้อเสนอแนะของคณะ
.ฯ ยังมิได้รายงานผลให้กระทรวงฯ
กระทรวงฯ ได้มีหนังสื อทวงถามไปแล้ว
5.1.4 ด้ านการบริ หารจัดการ (Management) ความสําเร็ จของทีม ปทท. ณ กรุ งลอนดอน
ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการบริ หารจัดการ โดยจากผลการศึกษา เห็นได้อย่างชัดเจนว่า
สอท.ฯ ประสบผลสําเร็ จในการนําหลัก 3 Unified
ร
มอบนโยบายไว้ มาบริ หารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยอาศัยกลไกการประชุ มทีม
ปทท. การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ร่วมกันระหว่างหน่วยงานทีม ปทท. การหารื อกันเป็ นระยะๆ และ
การร่ วมกันทําโครงการ ติดตาม ประเมินผล แม้วา่ จะยังไม่สามารถดําเนิ น one roof policy ได้อย่าง
เต็มรู ปแบบก็ตาม
แม้วา่ ทีม ปทท. ณ กรุ งลอนดอน จะมีขอ้ จํากัดในการบริ หารจัดการด้านงบประมาณ ด้าน
ปั จจัยสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน และด้านการบริ หารจัดการ
. ณ กรุ งลอนดอน
ผลให้การดําเนิ นงานของ
ทีม ปทท. ณ กรุ งลอนดอน ในภาพรวมมีผลสําเร็ จ เป็ นไปตามเป้ าหมาย และบรรลุ
.
5.2 ข้ อเสนอแนะ

4
ต่างประเทศแบบบูรณาการ หรื อทีม ปทท. ในต่างประเทศ โดยใช้ทีม ปทท. ณ กรุ งลอนดอน เป็ น
4M คื อ ทรั พยากรบุ คคล (Man)
งบประมาณ (Money) ปั จจัยสนับสนุ นการปฏิบตั ิงาน (Material) และการบริ หารจัดการ (Management)
ผูเ้ ขียนมีขอ้ เสนอแนะสําหรับการปรับปรุ ง/พัฒนากระบวนการทํางานของทีม ปทท.
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5.2.1 ด้ านทรัพยากรบุคคล (Man)
1)
การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ ความสามารถในการปฏิ บตั ิงานแล้ว สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์
วโรปการ
วกับระบบทีม ปทท.
ปทท.
มี แนวความคิ ดในทาง
เดียวกัน มีความรู ้สึกร่ วม ถือผลประโยชน์ของประเทศเป็ นสําคัญ
หลักสู ตรสําหรั บผูบ้ ริ หารระดับสู ง คือ ระดับ หน.สนง. (ออท./กสญ.)
การดํารงตนเป็ นคนดี การมี จริ ยธรรม การให้
หน.สนง. สามารถ
“หัวหน้าทีม”
ความไว้วางใจ
จากหน่วยงานภายใต้ทีม ปทท. จะทําให้ได้รับความร่ วมมืออย่างจริ งใจและเต็มใจ
ปทท.
เช่ น ใช้โอกาสในระหว่า
เป็ นต้น
2)
ทีม ปทท.
อัตรากําลังข้าราชก
./สกญ. ด้วย
3)
ของทีม ปทท. การคัดสรรบุคลากรไปปฏิบตั ิงานในต่างประเทศ จึงควรทําด้วยความละเอียดรอบคอบ
ทีม ปทท.
4)
การต่ า งประเทศ ต่ อ ระบบการบริ หารราชการในต่ า งประเทศแบบบู รณาการ โดยพยายามให้
ารบริ หารงานไปด้วยกัน เสมือนเป็ น
ภารกิจของส่ วนรวม แทน
5) การปรับวัฒนธรรมการทํางานของหน่ วยงานภายในทีม ปทท.
. มีความเข้าใจอันเกิดจากการทํางานร่ วมกันว่า การบูรณาการ
การทํางานจะเป็ นประโยชน์แก่ประเทศและหน่วยงานของตน มากกว่าการทํางานแบบต่างคนต่างทํา
6) กระทรวงฯ ควรเปิ ดกว้างให้ขา้ ราชการระดับผูป้ ฏิ บตั ิงานได้แสดงข้อคิดเห็ น
.
two-way
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communication
.
5.2.2 ด้ านงบประมาณ (Money)
1) งบประมาณหมวดต่างๆ ควรมีเพียงพอต่อการบริ หารงานทีม ปทท. และจัดสรร
ให้ สอท./สกญ. และหน่ วยงานภายใต้ที ม ปทท. ได้ภายในระยะเว
(กรณี
โครงการ Taste of Thailand ใน Taste of London ของ สอท. ณ กรุ งลอนดอน ไม่สามารถดําเนิ นการ
FMIP ปี งบประมาณ 2551
2552 แทน)
ความคล่องตัวในการดําเนิ นงาน และ
สามารถดําเนินโครงการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประโยชน์สูงสุ ด
2) ในปั จจุบนั กระทรวงฯ มีหน่วยงาน 3 หน่วยงาน ได้แก่ สํานักนโยบายและแผน
./สกญ. ทํา
ให้การบริ หาร
กระทรวงฯ จึงควรมอบหมายให้สํานักนโยบายและแผนเป็ น
จัดการงบต่างๆ69 ของ สอท./สกญ. ในภาพรวม
ระบบการบริ ห ารราชการในต่ า งประเทศแบบบู ร ณาการจะ
หากสํา นัก
องงบประมาณดําเนิ นการของ สนง.ต่างๆ ไม่
ว่าจะมาจากกระทรวง ทบวง กรมใด
จะช่ วยให้ ออท. สามารถบริ หารยุทธศาสตร์ ต่างๆ ได้
อย่างมีเอกภาพ

69

มีงบประมาณ 7
./สกญ. ได้แก่ 1) งบสันถวไมตรี 2) งบสนับสนุนกิจกรรม
คนไทยในต่างประเทศ 3) งบภัยพิบตั ิ 4) งบ Flagship 5) งบ FMIP 6) งบภารกิจทีม ปทท. 7) งบภารกิจเชิงรุ ก โดย
ในปั จจุบนั สํานักนโยบายและแผนบริ หารงบในข้อ 1) – ข้อ 4) สํานักบริ หารการคลังบริ หารงบใน ข้อ 5 และกลุ่ม
พัฒนาระบบบริ หารบริ หารงบประมาณในข้อ 6 – ข้อ 7)
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แผนภูมิ 2: การบริหารงบประมาณ 7

./สกญ. ในปัจจุบัน

สํ านักนโยบายและแผน

สํ านักบริหารการคลัง

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

งบสันถวไมตรี

งบ FMIP

งบภารกิจทีม ปทท.

งบสนับสนุนกิจกรรมคนไทยฯ

งบภารกิจเชิงรุ ก

งบภัยพิบตั ิ
งบ Flagship

แผนภูมิ 3: การบูรณาการการบริหารงบประมาณ 7
ตามข้ อเสนอแนะของผู้เขียน

สอท./สกญ.

งบ
สันถวไมตรี
งบสนับสนุน
กิจกรรมคน
ไทยฯ

งบภัยพิบตั ิ

สํ านักนโยบาย
และแผน

งบ Flagship

งบ FMIP

งบภารกิจ
ทีม ปทท.
งบภารกิจ
เชิงรุ ก
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5.2.3 ด้ านปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงาน (Material)
1) สอท./สกญ. ในฐานะหน่ ว ยงานหัว หน้า ที ม ปทท. ควรให้ ค วามสํ า คัญ กับ
การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ
และการผลักดันให้
หน่ วยงานที ม ปทท. รายงานผลแบบหลายช่
นการติ ดตามและ
ประเมินผลในการปฏิบตั ิงานของ ทีม ปทท. ในภาพรวม
ของไทยในเวทีระหว่างประเทศ
2)
เฉพาะกับกระทรวงฯ/สอท./สกญ.

ง
จึ ง ควร
.

ปทท. และเคารพในสิ ทธิ และความคิดเห็นของหน่วยงานทีม ปทท. อย่างแท้จริ ง
3)
กําลังจะประกาศใช้
SpecialAttaché (commercial/education/agriculture)
ให้ เกิ ดความรู ้ สึ กแบ่ งแยกระหว่างกระทรวงฯ กับหน่ วยงานที ม ปทท.
หากร่ างกฎ
กระทรวงฯ ดังกล่าว ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎี กาและคณะรัฐมนตรี แล้ว กระทรวงฯ อาจ
าก
ว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ค.ศ.
1961
Minister (education)เป็ นต้น
4) ในด้านการมอบอํานาจ สํานักงาน ก.พ.ร. ควร
. ใน
ต่างประเทศ
พระราชกฤษฎีกาว่ าด้ วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 หมวด 6 การมอบอํานาจ
ให้ปฏิบตั ิราชการแทนในต่างประเทศ มาตรา 27
หัวหน้าส่ วนราชการ
ดําเนินการในต่างประเทศ
จะต้องดําเนิ นการในต่างประเทศให้แก่หวั หน้าคณะ
ผูแ้ ทน และให้หัวหน้าคณะผูแ้ ทนมอบอํานาจให้รองหัวหน้าคณะผูแ้ ทนหรื อบุคคลในคณะผูแ้ ทน
กต้องว่า ผูบ้ ริ หารทีม ปทท.

Event/Crisis Manager หรื อผูจ้ ดั การประสานงาน
./สกญ. ต้องการเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาในสาย
การบังคับบัญชา (Head of the Chain of Command)
อนดังกล่าว

55
นําไปสู่ ปฏิ กิริยาของหน่ วยงานทีม ปทท. ใน 2 รู ปแบบ คื อ การแยกตัวเป็ นอิ สระ หรื อการมีส่วน
ร่ วมในทีม ปทท.
./สกญ.
เป็ นผูต้ ดั สิ นใจและดําเนินการแทน
5) สอท./สกญ. ต่างๆ ควรให้ความสําคัญกับการดําเนิ นการตามข้อเสนอแนะของ
5.2.4 ด้ านการบริหารจัดการ (Management)
1) หน่ วยงาน
ใกล้ชิด และเสริ มสร้ างการ

ต้องมี การประสานงานอย่า ง

ต่างประเทศทํางานไปในทิศทางเดี ยวกัน โดยอาจจัดให้มีการประชุ มระดับปลัดกระทรวงฯ เป็ น
ระยะๆ
และแจ้งเวียนผลการประชุ ม
ไปยังหน่วยงานของตนในต่างประเทศ
.
2)
. จะสามารถนําหลักการ 3 Unified ไปปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เช่นเดียวกับ ทีม ปทท. ณ กรุ งลอนดอน
จ
ทํางาน
มร่ วมมือและการปฏิบตั ิงานอย่างบูรณาการ
70
3)
ของคณะผูด้ ู งาน กระทรวงฯ รับทราบและพยายามแก้ไขปั ญหาดังกล่ าวมาโดยตลอด อย่างไรก็ดี
ผูเ้ ขี ย นมี ข ้อ เสนอแนะในระดับ นโยบายว่า กระทรวงฯ ควรทํา หนัง สื อเข้า สู่ ก ารพิ จ ารณาของ
คณะรั ฐ มนตรี
ข้อ ควรปฏิ บ ัติ ใ นการเดิ น ทางไปดู ง านต่ า งประเทศ เช่ น
/พบ
หารื อ เป็ นต้น กําชับและกวดขันให้หน่วยงานต่างๆ ถือ
และลดปั ญหาความไม่ มี วินัย ในการดู ง าน
กระทบต่ อ
ความสัมพันธ์ ระหว่าง สอท./สกญ. กับหน่ วยงานต่างประเทศ
./สกญ.
หน่วยงานต่างๆ ถือปฏิบตั ิ ก็จะมีส่วนช่วยให้การปฏิบตั ิงานของ สอท./สกญ. คล่องตัว และเป็ นไป
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ข้อเสนอแนะในระดับการดําเนิ นการ สําหรับ สอท./สกญ. ในประเทศ/
คณะเดิ นทางมาดูงาน อาจใช้วิธีการ outsource
./สกญ. เช่ น
ในช่ วงปิ ดภาคเรี ยน อาจจ้างนักศึกษามาประจําคณะ หรื อเป็ นล่าม เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม คณะไม่
ควรมี ความคาดหวังว่า ออท./กสญ. จะต้องเดิ นทางไปรั บ คณะด้วยตนเอง
./
สกญ.
ของ สอท. /สกญ. ก็มีจาํ นวนน้อย
กล่าวโดยสรุ ป ในภาพรวม พัฒนาการของระบบการบริ หารราชการในต่างประเทศแบบ
บูรณาการ
สนับ สนุ น ภายในประเทศ จนถึ ง การบู ร ณา
นไปข้างหน้าได้ หากบุ คลากรสามารถบริ หารจัดการได้มี
ประสิ ทธิ ภาพ
./สกญ. หลายแห่ ง รวมถึงของ สอท.
ผูเ้ ขี ย นใช้เป็ นกรณี ศึ กษา เป็ นบทพิ สูจน์ว่า การทํา งานเชิ งบู รณาการส่ งผลต่อประสิ ท ธิ ภาพและ
ทีม ปทท.
การบริ หารราชการในต่างประเทศแบบบูรณาการจะไม่มีการสะดุ ดหรื อหยุดชะงักลง แต่จะต้อง
/ปั ญหาต่างๆ มี
กันได้อีกต่อไป แต่จะต้องร่ วมมือกันภายใต้แผนยุทธศาสตร์
ส่ งเสริ มผลประโยชน์ของไทยในต่างประเทศ
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