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ง

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

ในปี พ.ศ. 2545
ส่วนราชการและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบติังานของหน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับ

เป็นผลให้มีการปรับปรุง/แกไ้ขระเบียบ
บริหารราชการแผน่ดินและกฎหมายปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม การประกาศใช้
“พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน ( 5) พ.ศ. 2545” และ “พระราชบญัญติัปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545” โดยกาํหนดให้คณะกรรมการพฒันาระบบราชการเป็นเจา้ภาพ
ให้ขอ้เสนอแนะแก่รัฐบาลในการพฒันาระบบราชการ นกังานคณะกรรมการพฒันา
ระบบราชการ โดยมีการจดัทาํ “แผนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย พ.ศ. 2546 –
2550” และมีการออก “พระราชกฤษฎีกาว่า
พ.ศ. 2546” อใหส่้วนราชการต่างๆ เขา้สู่กระบวนการพฒันาระบบราชการอยา่งเป็นระบบ

ระบบการบริหารราชการในต่างประเทศดว้ย โดยมีวตัถุประสงค์
การปกป้อง รักษา และส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศไทยในต่างประเทศ เป็นการปรับปรุง
ระบบการบริหารจดัการ ปรับโครงสร้าง บุคลากร และงบประมาณ จดัระบบการทาํงานระหว่าง
หน่วยงานต่าง และพูดเป็นเสียงเดียวกัน

“วฒันธรรมการทาํงาน”
“ต่างคน ต่างทาํ” หรือ

“ต่างคนต่างเจรจา” มาเป็นการทาํงานแบบบูรณาการ คือ “การทาํงานเป็นทีม” และ “พูดเสียง
เดียวกนั” “ทีมไทยแลนด์ (Team Thailand) หรือ
ทีมประเทศไทย” โดยรัฐบาลได้มอบให้กระทรวงการต่างประเทศจดัทาํ “โครงการนาํร่อง
สถานเอกอคัรราชทูตแบบบูรณาการ” 6 ประเทศ ไดแ้ก่ สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงวอชิงตนั
สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงโตเกียว สถานเอกอคัรราชทูต สถานเอกอคัรราชทูต ณ
เวียงจนัทน์ สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงนิวเดลี และคณะผูแ้ทนไทยประจาํสหภาพยุโรป ณ
กรุงบรัสเซลส์ โดยพิจารณาจากความสาํคญัทางยทุธศาสตร์ และลกัษณะความหลากหลายของคณะ
ผูแ้ทน

สมั 6 พฤษภาคม 2546 ให้ขยาย
ระบบการบริหารงานแบบบูรณาการไปใช้กบัสถานเอกอคัรราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในทุก

1 ตุลาคม 2546 เป็นตน้ไป โดยให้ยึดหลกั 3 Unified ไดแ้ก่ Unified Command



จ

Unified Work Plan และ Unified Structure เป็นรูปแบบในการบริหารราชการในต่างประเทศแบบ
บูรณาการ และได้กําหนดให้สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยดําเนินการศึกษา ประเมิน
วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของโครงการนําร่องสถานเอกอคัรราชทูตแบบบูรณาการ หาขอ้สรุป และ
ข้อเสนอแนะสําหรับโครงการดังกล่าว รวม 3 ระยะ
การบริหารราชการในต่างประเทศแบบบูรณาการในอนาคต

การศึกษาในหวัขอ้ “การประเมินผลกระบวนการทาํงานของทีมประเทศไทย: กรณีศึกษา
สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงลอนดอน” ระบุความคืบหนา้ประเด็นความสําเร็จ
ปัญหา อุปสรรคของกระบวนการและรูปแบบการทาํงาน ใชเ้ป็น
แบบอย่างในการพฒันาปรับปรุงกระบวนการทาํงานของทีมประเทศไทยต่อไป จากการคน้ควา้
เอกสาร หลกัฐาน โดยตรงกบัสถานเอกอคัรราชทูต
ณ กรุงลอนดอน และนาํขอ้มูล และวิเคราะห์ผลโดยอาศยัหลกั
4M คือ ทรัพยากรบุคคล (Man) งบประมาณ (Money) ปัจจยัสนบัสนุนการปฏิบติังาน (Material)
และการบริหารจดัการ (Management) เป็นกรอบในการวิเคราะห์พบวา่ ผลสําเร็จในการขั

งบประมาณ ปัจจยัสนบัสนุนการปฏิบติังาน และการบริหารจดัการ
ในการพัฒนาระบบบริหารราชการในต่างประเทศแบบบูรณาการ ควรให้

ความสําคัญกับการบริหารจัดการตามหลัก 4M โดยมุ่ง

1) ดา้นทรัพยากรบุคคล ควรมีหลกัสูตรการฝึกอบรมในทุกระดบั

เป็นตน้
2) ดา้นงบประมาณ ควรมีงบประมาณเพียงพอต่อการบริหารงานทีมประเทศไทยและจดัสรรได้

กระทรวงการต่างประเทศควรมีหน่วยงานกลางในการบริหารงบของ
สถานเอกอคัรราชทูตและสถานกงสุลใหญ่

3) ดา้นปัจจยัสนบัสนุนการปฏิบติังาน ควรให้ความสําคญักบัการบูรณาการขอ้มูลสารสนเทศ

4) ด้านการบริหารจัดการ หน่วยงาน
การประสานงานกัน
เป็นอยูใ่นปัจจุบนั อจะไดมี้แนวนโยบาย  ทิศทางไปในทางเดียวกนั อยา่ง



ฉ

สมบูรณ์ เป็นตน้
กล่าวโดยสรุป ในภาพรวม พฒันาการของระบบการบริหารราชการในต่างประเทศแบบ

จากทุกภาคส่วน
กา้วเดินไปขา้งหนา้ได ้หากบุคลากรสามารถบริหารจดัการไดมี้ประสิทธิภาพ
ผา่นมาของสถานเอกอคัรราชทูต/สถานกงสุลใหญ่หลายแห่ง รวมถึงของสถานเอกอคัรราชทูต ณ

งผูเ้ขียนใช้เป็นกรณีศึกษา เป็นบทพิสูจน์ว่า การทาํงานเชิงบูรณาการส่งผลต่อ

ถือเป็นผลงานของทีมประเทศไทย
ของรัฐบาลใด ระบบการบริหารราชการในต่างประเทศแบบบูรณาการจะไม่มีการสะดุดหรือ

พลวตัของโลก
/

ในต่างประเทศไม่อาจทาํงานแยกส่วนกนัไดอี้กต่อไป



ช

กติติกรรมประกาศ
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ประโยชน์ ทาํให้รายงา นบัเป็นคุณูปการ

ขอ้มูล ใหค้าํแนะนาํ ให้ความร่วมมือ
ในการให้สัมภาษณ์ ตอบคาํถาม อนัเป็นประโยชน์ต่อการจดัทาํรายงาน โดยเฉพาะนายกิตติ วะสีนนท์
เอกอคัรราชทูต ณ กรุงลอนดอน นางบุษยา มาทแล็ง อคัรราชทูต ณ กรุงลอนดอน น.ส.บรรจงจิตต์
องัศุสิงห์ ผูอ้าํนวยการส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ประจาํกรุงลอนดอน ม.ล. พชัรภากร เทวกุล
ผูดู้แลนกัเรียนไทยใน เรียงเครือ นกัวิชาการพาณิชย์
การส่งออก กระทรวงพาณิชย์ น.ส. บุษฎี สันติพิทกัษ์ ผูอ้าํนวยการกองยุโรป 1 น.ส. สราญจิตต ์ศรีศกุน
หวัหนา้ฝ่ายทวภิาคี กองยโุรป 1 และขา้ราชการกลุ่มพฒันาระบบบริหารทุกท่าน
ขอ้มูล ช่วยเตรียมการด้านกายภาพ
ครบถว้น สมบูรณ์ สาํเร็จตามเจตนารมณ์ ทา้ยสุด ผูเ้ขียนขอขอบคุณครอบครัว
ในการศึกษาและจดัทาํรายงาน

ผู ้ น
เอกสารอา้งอิงในการพฒันาระบบบริหารราชการในต่างประเทศแบบบูรณาการ หรือทีมประเทศ
ไทยของกลุ่มพฒันาระบบบริหารและของกระทรวงการต่างประเทศต่อไปในอนาคต คุณค่าและ

กลุ่มพฒันาระบบบริหาร และขา้ราชการของกลุ่มพฒันาระบบ
บริหารทุกท่าน
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1
บทนํา

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
1.1.1 ความเป็นมาของการพัฒนาระบบการบริหารราชการในต่างประเทศแบบบูรณาการ

หรือทมีประเทศไทย (ทมี ปทท.)
1) ภาพรวมการดําเนินการพัฒนาระบบราชการ ระหว่างปีพ.ศ. 2545 – 2550

การพฒันาระบบราชก คือ การขาด
“นโยบาย” และการไม่กาํหนด “เจา้ภาพ” ผูรั้บผิดชอบหรือ

ในเชิงรูปธรรมค่อนขา้งน้อย ต่อมาในปี พ.ศ. 2545
และภายนอก

ระบบราชการอยา่งนอ้ย 2 ประการ คือ ปัญหาภายในระบบราชการเอง และปัญหาภายนอกจาก
กระแสเรียกร้องของประชาชนและกลุ่มนั รมีการปรับปรุงให้

(Good Governance) และมีรูปแบบ
การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management – NPM)1

พ.ศ. 2545
กระบวนการบริหารงานและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ เป็นผลให้มีการปรับปรุงแกไ้ข

การประกาศใช้ “พระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ( 5) พ.ศ. 2545” และ
“พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545” จากกฎหมายดงักล่าวรัฐบาลใน

อจัดโครงสร้างส่วนราชการและ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยยึดหลักการบริหารกิจการ

3/1 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบบั

1 2549: 26 – 34



2

แนวทางดาํเนินการ2 และรัฐบาลไดก้าํหนดให้มีคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทาํ

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) โดยมี
“แผนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย พ.ศ. 2546 – 2550” เป็นแผนแม่บทให้ส่วนราชการ
ต่างๆ เขา้สู่กระบวนการพฒันาระบบราชการอยา่งเป็นระบบ

ดาํเนินการใหบ้รรลุผลรวม 4 ประการ คือ (1) การพฒันาคุณภ (2)
การปรับบทบาท ภารกิจและขนาดให้มีความเหมาะสม (3) การยกระดบัขีดความสามารถและ
มาตรฐานการทาํงานให้อยู่ในระดบัสูงเทียบเท่าเกณฑ์สากล (4) การตอบสนองต่อการบริหาร
ก า รป ก ค รอง ใ น ระบอบประชาธิปไตย โดยมียุทธศาสตร์รอง รับ 7 ยุทธศาสตร์  ได้แ ก่
(1) การปรับเ (2) การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการ
แผน่ดิน (3) การปรั (4) การทบทวนระบบบริหารงานบุคคล
และค่าตอบแทนใหม่ (5) ธรรม และค่านิยมของระบบราชการ
(6) การเสริมสร้างความทนัสมยั (ราชการอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Government) และ (7) การเปิด
ระบบราชการใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม3

ในการพฒันาระบบราชการให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว ก .พ.ร. ได้พัฒนา
กระบวนการ ตกรรมการบริหารจดัการ
รูปแบบใหม่ๆ โดยใช้กลยุทธ์การขอความร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆ และการกาํหนดให้มี
“ .ศ. 2546”
บทของมาตรา 3/1 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดินฉบบัดงักล่
ในการดาํเนินงาน โดยมีความประสงคใ์หใ้ชบ้งัคบักบัส่วนราชการในทุกกระทรวง ทบวง กรม4

2) สภาพปัญหาของการบริหารราชการในต่างประเทศก่อนการปฏิรูประบบราชการ
และ

ต่างประเทศ เป็นการจดัองค์กร (division of labour) ค่อนขา้งเด็ดขาด
(vertical) ตาม

2 สาระสาํคญัในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน ( 5) พ.ศ. 2545 คือ ใหก้าร

ฯลฯ โดยมีผูรั้บผิดชอบ ต่อผลของงาน
3 ทศพร ศิริสมัพนัธ์ 2549: 208 – 209
4 : 211
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ความชาํนาญเฉพาะ (specialization) ของหน่วยงาน ไม่มีศูนยร์วมของการปฏิบติังาน มีการแบ่งแยก
เป้าหมายและแผนการปฏิบติังานแยกกนัต่างหากชัดเจน มีสายการบงัคบั

บญัชาและการรายงานผลกา
งทาํ ขาดเอกภาพ ไม่มีการบูรณาการ

ของงบประมาณ ไม่มีการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ สําคญัไม่มีหัวหน้าทีม
รับผิดชอบ ส่งผลต่อการติดต่อและประสานราชการกับประเทศเจ้าบ้าน และส่งผลกระทบต่อ
การดาํเนินความสัมพนัธ์ทวภิาคีในภาพรวม

รัฐบาลเห็นวา่ การบริหารราชการในต่างประเทศดงักล่าว เป็น
จะมีความสลบัซับซ้อน

ได้
เด็ดขาดโดยลาํพงัตวัเอง ตอ้งคิดและแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการโดยอาศยัความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานต่าง
“เจา้ภาพหลกั” 3 แห่งพระราชบญัญติั
ระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน ( 5) พ.ศ. 2545

3) ระบบการบริหารราชการในต่างประเทศแบบบูรณาการ หรือทีม ปทท. ในปัจจุบัน

ในการตอบสนองต่อนโยบายการทาํงานเชิงรุกของรัฐบ
กลบัคืนมาโดยเร็ว การแกไ้ขปัญหาต่าง
ประสิทธิภาพ 2 ส่วนสาํคญั คือ ส่วนบริหารราชการจงัหวดั และส่วนบริหารราชการในต่างประเทศ

พ.ศ. 2545 เป็นตน้มา จึงไดด้าํเนินการป
โดยในส่วนการบริหารราชการจงัหวดั ได้มอบให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพ

รับผดิชอบและใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัเป็นหวัหนา้ทีม สาํหรับส่วนบริหารราชการในต่างประเทศ ได้
มอบใหก้ระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจา้ภาพรับผดิชอบ และใหเ้อกอคัรราชทูต (ออท.)/กงสุลใหญ่
(กสญ.)/หวัหนา้สาํนกังาน (หน.สนง.) เป็นหวัหนา้ทีม งการปฏิบติังาน และให้
เกิดการประหยดัการใชง้บประมาณและทรัพยากรภาครัฐ

ประสิทธิภาพในการปกป้อง รักษา และส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศไทยในต่างประเทศ เป็น
การปรับปรุงระบบการบริหารจดัการ ปรับโครงสร้างบุคลากร และงบประมาณ โดยการจดัระบบ
การทาํงานระหวา่งหน่วยงานต่าง และพูดเป็น
เสียงเดียวกนั กล่าวคือ “วฒันธรรมการทาํงาน”
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ต่างประเทศ จากรูปแบบการทาํงานในลกัษณะ “ต่างคน ต่าง
ทาํ” หรือ “ต่างคนต่างเจรจา” มาเป็นการทาํงานแบบบูรณาการ คือ “การทาํงานเป็นทีม” และ
“พูดเสียงเดียวกัน” อันเ ความคิด “ทีมไทยแลนด์ (Team
Thailand) หรือ ทมี ปทท.”

CEO Chief Executive
Officer ประธานคณะผูบ้ริหาร หรือหวัหนา้ทีม ในการทาํธุรกิจขององคก์รเอกชน

ความคล่องแคล่ว รวดเร็ว มีการตดัสินใจอย่างฉับพลนัและเด็ดขาด โดยหัวหน้าทีมจะเป็นบุคคล

(Leadership)
มีความสามารถในการกําหนดทิศทางและนโยบาย มีความสามารถในการบริ หาร ได้แก่
การวางแผน การจดัการ การควบคุม การประเมินผล รู้จกัการมอบอาํนาจ สามารถประสานงานไดดี้

มีความสามารถปรับตวัได้
ภายใตแ้รงกดดนั

การนาํเอาระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ หรือหัวหนา้ทีมของภาคเอกชนมา
ใช้ ทาํให้หน่วยงานของรัฐ

การพฒันาระบบการบริหารราชการในต่างประเทศแบบบูรณาการของกระทรวงฯ
อย่าง ประสบวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ.

2540 โดยมีการปิดสาํนกังาน (สนง.)
มีประสิทธิภาพดว้ยขนาด

จาํนวนบุคลากรและ สนง. ปทท.
กาํหนดให้มีการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์และแผนงานร่วมกนั (Unified Work Plan) ระบบ

(Unified Command) และการจดัโครงสร้าง สนง.
(Unified Structure) มาใช้



5

Unified Work Plan Unified Structure

Unified Command

การบริหารราชการ
ในต่างประเทศ
แบบบูรณาการ

แผนภูมิ 1: หลกัการ 3 Unified

ในปี พ.ศ. 2545 รัฐบาลไดม้อบใหก้ระทรวงการต่างประเทศจดัทาํ “โครงการนําร่อง
สถานเอกอคัรราชทูต (สอท.) แบบบูรณาการ” 6 ประเทศ ไดแ้ก่ สอท. ณ กรุงวอชิงตนั สอท. ณ
กรุงโตเกียว สอท. สอท. ณ เวยีงจนัทน์ สอท. ณ กรุงนิวเดลี และคณะผูแ้ทนไทยประจาํ
สหภาพยุโรป ณ กรุงบรัสเซลส์ โดยพิจารณาจากความสําคญัทางยุทธศาสตร์ และลกัษณะความ
หลากหลายของคณะผูแ้ทน

1 เมษายน พ.ศ. 2545 ถึงว ั 30 กนัยายน พ.ศ. 2546
/สนง. ตอ้งจดัการประชุมทีม ปทท.

โดยมี ออท./กสญ./หน.สนง. เป็นประธานการประชุม วาระการประชุมฯ
ทวภิาคี5/แผนปฏิบติัราชการของหน่วยงานภายใตที้ม ปทท.

5 .
ในการทาํงานเชิงรุก แผนยทุธศาสตร์จะวิเคราะห์วา่ ประเทศไทยตอ้งการ
ตอ้งการอะไรจากประเทศไทย โดยจะวิเคราะห์จุดอ่อน – จุดแข็งระหว่างประเทศไทยกบัประเทศต่างๆ และ

“รู้เขา – รู้เรา”
“carrots and sticks” ใน

นในการพิจารณา
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ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติ 6 พฤษภาคม  พ.ศ. 2546 ให้ขยายระบบ
การบริหารงานแบบบูรณาการไปใช้กบั สอท. และสถานกงสุลใหญ่ (สกญ.)

1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 เป็นตน้มา โดยมีรูปแบบการบริหารราชการในต่างประเทศแบบบูรณาการ
6

1. Unified Command มีระบบการบั มีออท./กสญ./
หน.สนง. เป็นผูรั้บผดิชอบสูงสุดในฐานะหวัหนา้ทีม ปทท.

2. Unified Work Plan มีการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์ และแผนงานร่วมกนัระหวา่ง
ทุกหน่วยงานภายใตที้ม ปทท.

3. Unified Structure มีการจดัโครงสร้าง สนง.
และทรัพยากรของหน่วยงาน

ทีม
ปทท. คือ “ออท./
กสญ.” ใ หน้าคณะผูแ้ทนไทย ไดรั้บการมอบหมายให้เป็น “เจ้าภาพหลัก” หรือ
“หัวหน้าทีม” ของทีม ปทท. เป็นผูรั้บผิดชอบและมองปัญหาต่าง

โครงการ สรรพกาํลงั ทรั ประสานการทาํงานและความร่วมมือใน
แนวราบ (horizontal) กบัหน่วยงานต่าง

การนําระบบการบริหารงานแบบบูรณาการมาใช้ในการบริหารราช การใน
ต่างประเทศ

1. ทาํให้เกิดการบูรณาการระบบการบริหารจดัการดา้นต่างประเทศของไทยให้

เพราะช่วยให้ ออท. สามารถมองเห็นภาพรวมของความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศและอาํนาจ
ต่อรองในด้านต่าง

2. ทาํให้ระบบราชการไทยมี “เจ้าภาพหลัก” ผูรั้บผิดชอบต่อผลของงานอย่าง
ชดัเจน (good governance) ตามมาตรา 3/1

และจาํนวนบุคลากรของทีม ปทท. ในแต่ละแห่ง เป็นตน้
6 1504/ว 132 22 พฤษภาคม 2546
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แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ( 5) พ.ศ. 2545
องกับ

ยทุธศาสตร์
3. ออท. แบบบูรณาการของทีม

ปทท. มทีม ปทท. ในลกัษณะคณะกรรมการบริหาร
สอท. ออท. และหน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบ

ออท. และทุกฝ่ายในทีมมองเห็นลู่ทางการทาํ
แทนของประเทศได้อย่าง

4. การทาํงานแบบบูรณาการ ทาํให้ทุกฝ่ายตอ้งหนัมาตรวจสอบภารกิจและความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานตน
การปรึกษา งแต่ละฝ่ายในทีม ปทท.

สอท.
กรอง และผูช่้วยทูตฝ่ายทหาร การรวมงานดา้นแรงงานและกงสุลให้เป็นศูนยบ์ริการเบ็ดเสร็จทุก

(one-stop service center)
ระหว่าง สอท. (ด้านการ
ลงทุน) และสาํนกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ (สคต.) เป็นตน้

4) ปรับปรุงระบบการบริหารราชการในต่างประเทศแบบ
บูรณาการ หลงัจากไดมี้โครงการนาํร่อง สอท. แบบบูรณาการ 6 สอท. ในปี พ.ศ. 2545

กาํหนดให้สํานกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.) ดาํเนินการศึกษา ประเมิน
และวิเคราะห์ผลดี ผลเสียของโครงการนาํร่องดงักล่าว โดยการเดินทางไปศึกษา สัมภาษณ์ เก็บ

และหาขอ้สรุป
และขอ้เสนอแนะ

คณะผูป้ระเมินผลโครงการนาํร่องฯ มีขอ้สรุป และขอ้เสนอแนะสาํหรับการวิจยัใน
1 2 7

1. ในภาพรวม ระบบการบริหารราชการในต่างประเทศแบบบูรณาการถือเป็น
โดยทาํในในรูปแบบของทีม ปทท. ทาํให้เกิด

(พฤติกรรมและทศันคติ) ของส่วนราชการไทย
ในต่างประเทศให้ โดย หน.สนง. ต่างๆ ในต่างประเทศไดท้าํ

7 ทศพร ศิริสมัพนัธ์, , และศุภมิตร ปิติพฒัน์ 2546
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ออท. เป็นประธานคณะผูบ้ริหาร
ประเทศไทย คณะกรรมการบริหารประเทศไทยไดมี้การประชุมปรึกษาหารือเชิงยุทธศาสตร์เป็น

ะมีการนาํแผนปฏิบติัการของ สนง.
ความ และจดัทาํเป็นแผนปฏิบติัการของทีม ปทท.

2. ในดา้นผลการดาํเนินงานตามยทุธศาสตร์ทวภิาคีและแผนปฏิบติัการประจาํปีของ
ทีม ปทท. 6 แห่ง จากการประเมินสัมฤทธิผลมีความก้าวหน้าโดย

ในมิติต่างๆ น่าพอใจ แมว้า่ระบบทีม ปทท. ยงัไม่

3. โ
ยงั

เป็นปัญหา และอุปสรรคมีในหลายมิติ เช่น
ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ กฏระเบียบ โครงสร้าง เป็นตน้

4. ฯ นาํไปศึกษา พฒันา และ
ปรับปรุง ทีม ปทท. บวนการปฏิรูป และปรับปรุง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 กระทรวงฯ จึงไดร่้วมกบัสํานกังาน ก.พ.ร.
และ สกว. จดั 3 พฒันาระบบทีม ปทท. โดยผลจาก
การวจิยั คณะผูป้ระเมินมี ความคืบหนา้
15 ประเด็น มี 2 ประเด็น กระทรวงฯ ได้ดาํเนินการแล้ว 9 ประเด็น อยู่ระหว่างดาํเนินการ 3
ประเด็น และ 1 ประเด็น ยงัแกไ้ขไม่ตก 8

ระดบันโยบาย
1. “คณะกรรมการยุทธศาสตร์ดา้นต่างประเทศ

ในระดบัชาติ” (ดาํเนินการแลว้)
2. ดทําแผนงบประมาณบูรณาการ (กําลัง

ดาํเนินการ)

3. การจดัให้มีงบภารกิจเชิงรุก (contingency fund) และงบภารกิจทีม ปทท. (งบ
CEO) สาํหรับคณะผูแ้ทนไทยในต่างประเทศ (ดาํเนินการแลว้)

4. การปรับโครงสร้างส่วนราชการไทยในต่างประเทศแบบขนานใหญ่ (revamp)
(กาํลงัดาํเนินการ)

8 ทศพร ศิริสมัพนัธ์, , ศุภมิตร ปิติพฒัน์ และปิยสุรางค ์ทิมกาญจนะ 2547: 5



9

5. การปรับปรุงแกไ้ขกฎระเบียบต่างๆ (กาํลงัดาํเนินการ)
6. การพฒันาระบบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบติังานของ สอท. และ

สกญ. (กาํลงัดาํเนินการ)
7. การปรับปรุง back office ถสนับสนุนการทาํงานของ

สอท.ไดอ้ยา่งพอเพียง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ( )
8. จัดทําแผนและดําเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลภายใน

กระทรวงฯ ( )
9. การพฒันาและจดัหลกัสูตรฝึกอบรมดา้นการต่างประเทศให้แก่บุคลากรในแต่

ละระดบั ( )

10. การจั
(กาํลงัดาํเนินการ)

11. การสร้างและพฒันาระบบบูรณการระหวา่ง ออท. บูรณาการ
กบัผูว้า่ราชการจงัหวดัชายแดน (กาํลงัดาํเนินการ)

12. การใช ้และแบ่งปันขอ้มูลร่วมกันระหวา่ง สอท. และ สนง.
คณะผูแ้ทนกบัหน่วยงานส่วนกลาง (กาํลงัดาํเนินการ)

13. ระบบการรายงานหลายช่องทาง (กาํลงัดาํเนินการ)
14. (กาํลงัดาํเนินการ)
15. ภาระในการตอ้นรับคณะของหน่วยงานต่างๆ “ดูงาน” (ยงัแกไ้ข

ไม่ตก)
1.1.2 ความสําคัญของปัญหา

.ศ. 2547 กระทรวงฯ ไดน้าํ
ขอ้เสนอแนะ 15 ประเด็น าวถึงขา้งตน้มาศึกษา และไดป้รับปรุง แกไ้ข ดาํเนินการในทุกมิติ

ดา้น
กระทรวงฯ ./สกญ./สนง.
ความสาํคญัของการสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัทีม ปทท.

อย่างไรก็ตาม แมว้่าระบบการทีม ปทท.ในปัจจุบนัได้

ประเมินผลการดาํเนินงาน ผูเ้ขียนจึงเห็นควรมีการประเมินผล
กระบวนการทาํงานของทีม ปทท. โดยไดค้ดัเลือก สอท. เหมาะสมในการประเมินผล
“สอท. ณ กรุงลอนดอน” สอท. ทีม ปทท. จาํนวนถึง 9 หน่วยงาน
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ไดแ้ก่ กองทพับก กองทพัเรือ กองทพัอากาศ กระทรวงพาณิชย ์กระทรวงการคลงั สํานกัข่าวกรอง
แห่งชาติ (ททท.) ธนาคารแห่งประเทศไทย และสาํนกังานขา้ราชการ
พลเรือน ถือเป็น สอท. ญและหลากหลาย ไดแ้ก่ การทหาร

กระบวนการทาํงาน
ของทีม ปทท. หลั
สุดทา้ย .ศ. 2547 อยา่งไร

การบริหารราชการในต่างประเทศแบบบูรณาการมีความสําคัญต่อการดําเนินงาน
ความสัมพนัธ์ทวภิาคีของกระทรวงฯ และของประเทศไทยโดยรวม หากทีม ปทท. ณ กรุงลอนดอน
เขม้แข็ง ออาํนวยในการส่งเสริมความสัมพนัธ์ทวิภาคีไทย –
สหราชอาณาจกัร
ผลประโยชน์ของไทยในสหราชอาณาจกัร

แมว้า่ในปัจจุบนั ระบบทีม ปทท. จะไม่ไดเ้ป็นวาระเร่งด่วนแห่งชาติ จะไม่ทาํให้ประเทศ
ไทยเสียผลประโยช และอาจไม่จาํเป็นตอ้งทาํการปรับปรุง แกไ้ขอย่าง
ปัจจุบนัทนัด่วน แต่การค่อยๆ ปรับปรุง แก้ไข และการประเมินผลเป็นระยะๆ ถือเป็นการแสดง

ฯ
กา้วเดินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ

ผูเ้ขียน back office ของกระทรวงฯ ใน
การใหก้ารสนบัสนุนการบริหารงานทีม ปทท. เห็นความจาํเป็น แล

อปัญหา/อุปสรรค จะเป็นตัวช่วยกระทรวงฯใน
การดาํเนินการปรับปรุง แกไ้ข และผลกัดนัให้การบริหารทีม ปทท.
และ

1.2 วตัถุประสงค์
1.2.1 ทีม ปทท. ณ

15 ประเด็น จากการประเมินผลของคณะผูว้ิจยัของสํานกังาน ก.พ.ร.
และ สกว. .ศ. 2547

1.2.2 ประเด็นความสําเร็จ ปัญหา อุปสรรคของกระบวนการ และรูปแบบ
ผลสําเร็จเกิดจากอะไร ปัญหา อุปสรรค

เกิดจากปัจจยัใด (ภายใตปั้จจยั 4M คือ บุคลากร (Man) งบประมาณ (Money) ปัจจยัการสนบัสนุน
การปฏิบติังาน (Material) หรือการบริหารจดัการ (Management)) มีแนวทางแกไ้ขอยา่งไร



11

1.2.3 นาํผลของการศึกษา ประเมิน และวเิคราะห์ ไปเป็นแบบอย่างในการพฒันา ปรับปรุง
กระบวนการทาํงานของทีม ปทท. ในสอท./สกญ./สนง. ต่างๆ และหน่วยงานกลางของกระทรวงฯ
ในระยะต่อไป

1.3 ขอบเขตการศึกษา
ขอ้จาํกดัดา้นเวลาของการทาํการศึกษา ในการศึกษาการประเมินผลกระบวนการ

ทาํงานของทีม ปทท. ณ กรุงลอนดอน จะมีขอบ
1.3.1 ศึกษาแนวคิดของหลกัการบริหารทีม ปทท. ณ กรุงลอนดอน ในการร่วมมือกนัของ

ทีม ปทท.ใน 3 ประเด็นสําคญั คือ (1) การจดัทาํยุทธศาสตร์ และแผนงานร่วมกนั (Unified Work
Plan) (2) การจดัโครงสร้าง สนง. (Unified Structure) านบุคลากร และ
ทรัพยากรของหน่วยงาน และ (3) พ (Unified Command) โดย
มีผูรั้บผิดชอบสูงสุดคือ ออท. ในฐานะหวัหนา้ทีม ปทท. เนน้การศึกษา ผลสําเร็จ ปัญหา/อุปสรรค
ความคืบหนา้ของขอ้เสนอแนะ 15 ประเด็น .ศ. 2547 และประเด็น 4M หากมี

1.3.2 ศึกษาการดาํเนินงานเฉพาะช่วงปี พ.ศ. 2551

1.4 จะได้รับการศึกษา
1.4.1 ขอ้เสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ และนโยบายในการปรับปรุงระบบทีม ปทท.

การประเมินผลการทาํงาน โดยการศึกษาวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ
1.4.2 ฯ ได้รับทราบผลการศึกษา พร้อมข้อเสนอแนะเชิง

ยทุธศาสตร์และเชิงนโ ปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาระบบทีม ปทท. ในระยะ
ต่อไป



2
แนวคิด

2.1 แนวคิดทฤษฎี
ในการศึกษาหวัขอ้ “การประเมินผลกระบวนการทาํงานของทีม ปทท.: กรณีศึกษา สอท. ณ

กรุงลอนดอน” ผูเ้ขียนจะใช้แนวความคิดโดยใช้ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
( 5) พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎกีาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธีิการบริหารกิ
พ.ศ. 2546 เป็นกรอบในการศึกษา

การบริหารงานแบบบูรณาการ
พ.ศ. 2540

สมยัตอ้งดาํเนินการ เ
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 75
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน โดยมาตรา 88 แห่งรัฐธรรมนูญฯ ไดบ้ญัญติัไวใ้นวรรคสอง

รัฐสภาใหช้ดัแจง้วา่

นอกจาก บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งรา ชอาณา จักรไทย ฉบับปัจ จุ บันแล้ว
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ( 5) พ.ศ. 2545
บทบญัญติัแม่บทสาํหรับการบริหารราชการของไทยไวใ้นมาตรา 3/1 วา่

“ ของประชาชน เกิด

การปฏิบัติงาน การลดภาร รัพยากร

รงตาํแหน่งหรือปฏิบัติ
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การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตา ม ตรวจสอบและประเมินผล

กไ็ด้”

พระราชกฤษฎีกา .ศ. 2546 วาง
รายละเอียด 3 พระราชกฤษฎีกา
ดงักล่าว า

(good governance) โดยบญัญติัไวใ้นมาตรา 10 วา่
“

างประเทศ
แล้วแต่กรณี สามารถใช้อาํนาจตามกฎหมายได้ครบถ้วนตามความจาํเป็นและบริหารราชการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ”

2.2 ผลงานวจัิย
2.2.1 โครงการนาํร่อง ออท. แบบบูรณาการ: รายงานผลการศึกษาโครงการนาํร่อง ออท.

1 – 3 โดยคณะผูว้ิจยั ประกอบดว้ย รศ.ดร.ทศพร ศิริสัมพนัธ์ รศ.ดร.
( ) นายศุภมิตร ปิติพฒัน์ และน.ส.ปิยสุรางค์ ทิมกาญจนะ

รายงานผลการศึกษาฯ
ในเวทีการคา้และเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ และ

ยุทธศาสตร์ของนายกรัฐมนตรีในการดาํเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกดา้นเศรษฐกิจ
ความสามารถในการแข่งขนัของไทยในระบบเศรษฐกิจระหวา่งประเทศในยุค

อทาํให้การดําเนินนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การต่างประเทศของไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการบรรลุ
วตัถุประสงคด์งักล่าว มีการประสานงานระหวา่ง ออท. CEO และทีม ปทท. เป็นหวัใจสําคญั คณะ
ผูว้ิจยัฯ ไดเ้ก็บขอ้มูลภาคสนามจาก สอท. สนอแนะสําหรับ
การปรับปรุงระบบต่อไป
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2.3 สรุปกรอบแนวคิด
โดยสรุป การนาํระบบการบริหารราชการแบบบูรณาการไปใช้กบัการบริหารราชการใน

หลักการบริหารราชการแนวใหม่ตาม
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ( 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 และพระราช
กฤษฎีกา .ศ. 2546

2.3.1 ระบบการทาํงานแบบบูรณาการทาํให้การทาํงานของทีม ปทท.ในต่างประเทศมี
(agenda) การทาํงานของประเทศร่วมกนั เป็นการผนึกกาํลงักันทาํงาน ทาํให้

ประเทศไทยสามารถใช้อาํนาจต่อรองกับต่างประเทศ

รราชการอย่างมีประสิทธิภาพ (ตรงกับ
พระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2546 หมวด 2
มาตรา 7 และ 8)

2.3.2
นโยบายของรัฐบาล โดย ออท.
จะตอ้งเป็นผูน้ําในการประชุมทีม ปทท. หน่วยงานไทยทุกหน่วยในต่างประเทศร่วมกัน
ระดมความคิ
ประเทศ โดยการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์ทวิภาคี/แผนปฏิบติัราชการ

ต่อภารกิจ
ของรัฐ ตรงกบัพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2546
หมวด 3 มาตรา 9 (1) – (3) และมาตรา 10

2.3.3 การบูรณาการการทาํงานของหน่วยงานไทยในต่างประเทศ ทาํให้สามารถขจดั
ของแผนงาน งบประมาณ ประหยดัเวลา และทรัพยากรลงไปได้มาก เป็นการตอบสนองต่อ
เป้าหมายการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ ตรงกบั
พระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2546 หมวด 4

2.3.4 บติั
หมายการทํางานแ

การปฏิบติังานของ ออท. และทีม ปทท.
ตรงกับ พระราช

กฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกั พ.ศ. 2546 หมวด 8 มาตรา 45 – 47
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2.3.5 ระบบการทาํงานแบบบูรณาการเป็นระ หรือ

ผูรั้บผดิชอบผลของงานอยา่งชดัเจน ตรงตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน (ฉบบั
5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1



3
วธีิการศึกษาวจัิย

3.1 ประเด็นปัญหาในการศึกษา
ในการศึกษาหวัขอ้ “การประเมินผลกระบวนการทาํงานของทีม ปทท.: กรณีศึกษา สอท. ณ

กรุงลอนดอน” มีประเด็น ผูเ้ขียนตอ้งศึกษาวเิคราะห์ 3 ประเด็น คือ
3.1.1 กระบวนการบริหารทีม ปทท. ของ สอท. ณ กรุงลอนดอน มีความคืบหนา้ หรือไม่

อยา่งไร
3.1.2 /หรือส่งผลกระทบต่อกระบวนการทาํงาน

และรูปแบบการทาํงานของทีม ปทท. ณ กรุงลอนดอน ภายใตห้ลกัการ 4M
3.1.3 แนวทางแกปั้ญหาและอุปสรรคของกระบวนการบริหารทีม ปทท. ณ กรุงลอนดอน

ควรมีรูปแบบและวธีิการดาํเนินการอยา่งไร

3.2 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล
การศึกษาในหวัขอ้ดงักล่าว ผูเ้ขียนจะใช้วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยมีวิธีการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล
3.2.1 ประกอบดว้ย

1) รายงานผลการศึกษาโครงการนาํร่อง ออท. แบบบูรณาการ 3 ระยะ จดัทาํโดย
คณะผูว้ิจยั โดยความสนับสนุนของ สกว. สํานักงาน ก.พ.ร. และกระทรวงการต่างประเทศ โดย

3 ศึกษาผลสําเร็จ/ปัญหา/อุปสรรค รวมถึง
ความคืบหนา้ในการดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะ 15 ประเด็น พ.ศ. 2547

2) แผนการปฏิบติัราชการของ สอท. ณ กรุงลอนดอน ( หน่วยงานสังกดัทีม
ปทท. จาํนวน 9 หน่วยงาน ได้แก่ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการคลัง สํานักข่าวกรองแห่งชาติ ททท. ธนาคารแห่งประเทศไทย และสํานักงาน
ขา้ราชการพลเรือน) และผลการปฏิบติัราชการของ สอท. ณ กรุงลอนดอน ประจาํปีงบประมาณ
พ.ศ. 2551 สะทอ้นใหเ้ห็นถึงระดบัความร่วมมือและระดบัความสําเร็จของการบริหารราชการใน
ต่างประเทศแบบบูรณาการของหน่วยงานภายใตที้ม ปทท. ณ กรุงลอนดอน

3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สอท. ณ กรุงลอนดอน (รายงานการประชุม
ทีม ปทท.) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จาํนวน 11
ในการดาํเนินงานตามแผนการปฏิบติัราชการฯ ของทีม ปทท. ณ กรุงลอนดอน ว่า ไดมี้การจดัการประชุมกนั
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อยเพียงไร
4) รายงานผลการดาํเนินโครงการภายใต้งบต่างๆ ของสอท. ณ กรุงลอนดอน

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
- ดาํเนินภารกิจทีม ปทท.

(งบภารกิจทีม ปทท. /งบ CEO) . 2,776,000 บาท สาํหรับ 3 โครงการ
- การดาํเนินโครงการ/

การดาํเนินภารกิจต่างประเทศตามยทุธศาสตร์เชิงรุก (งบภารกิจเชิงรุก/งบฉุกเฉิน) ไดรั้บการจดัสรร
1,000,000 บาท

- การดาํเนินโครงการภายใต้กรอบโครงการสนับสนุนภารกิจต่างประทศแบบ
บูรณาการ (งบ FMIP) 12,337,000 บาท สําหรับโครงการ Taste of Thailand
ใน Taste of London

ช่วยสะทอ้นให้เห็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภายใตที้ม ปทท. ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม ผ่านการใช้งบประมาณร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพ

5)
ประกอบด้วย การมีระบบการ มี ออท./กสญ./หน.สนง. เป็น
ผูรั้บผิดชอบสูงสุดในฐานะหวัหนา้ทีม ปทท. (Unified Command) การจดัทาํแผนยุทธศาสตร์และ
แผนงานร่วมกนัระหวา่งทุกหน่วยงานภายใต้ทีม ปทท. (Unified Work Plan) และการมีโครงสร้าง
สาํนกังาน (Unified Structure) หรือ

“one roof policy”
3.2.2 สัมภาษณ์/ (ในประเทศ) และ สอท. ณ กรุงลอนดอน

1)
- บผิดชอบความสัมพนัธ์ทวิภาคีไทย –

สหราชอาณาจกัร ไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการกองยุโรป 1 เลขานุการกรมยุโรป
( )

หลกัระหว่างส่วนกลางกบั สอท.
ผูป้ฏิบติั

- เจา้ . ทราบขอ้มูล ขอ้คิดเห็น
ร่วมกบัทีม ปทท. ณ กรุงลอนดอน

-
ภารกิจทีม ปทท. และการผลกัดนักระบวนการทาํงานของทีม ปทท. ของกระทรวงฯ โดยเฉพาะ
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./สกญ. แบบบูรณาการ
- กระทรวงพาณิชย์

การส่งออก กระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) และมี
ประสบการณ์การทาํงานภายใตที้ม ปทท. ในหลายประเทศ

2) (สอท. ณ กรุงลอนดอน) โดย
- นายกิตติ วะสีนนท์ (ออท. ณ กรุงลอนดอน) ในฐานะผูบ้ริหารทีม ปทท. ณ กรุงลอนดอน
- นางบุษยา มาทแล็ง อคัรราชทูต (อท.) ณ กรุงลอนดอน
- น.ส.บรรจงจิตต์ องัศุสิงห์ ผูอ้าํนวยการส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ประจาํ

กรุงลอนดอน
- ม.ล. พชัรภากร เทวกุล ผูดู้แลนกัเรียนไทยในลอนดอน

/ขอ้เสนอแนะ ความสําเร็จ
ปฏิบติังานภายใตที้ม ปทท.

3.3 แนวคําถาม สัมภาษณ์9

แนวคาํถาม มี

1) มีการจดัประชุมทีม ปทท. มีผูแ้ทนจากทุกหน่วยงานภายใตที้ม
ปทท. เขา้ร่วมการประชุมครบหรือไม่ อยา่งไร แสดงให้เห็นถึงความสามคัคี ความร่วมมือร่วมใจ
ของทีม ปทท.

2) ความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยงานภายใตที้ม ปทท.
ในการทาํงาน/ประสานงานกบั สอท. ในการดาํเนินโครงการต่างๆ ภายใตง้บ CEO หรืองบ FMIP
ดว้ยดีหรือไม่ อยา่งไร แสดงใหเ้ห็นถึงการร่วมกนัใชง้บประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ

3) มีการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบติัราชการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใต้ทีม
ปทท. หรือไม่ อยา่งไร ทีม ปทท. ทุกหน่วยงาน

/

9

, , ศุภมิตร ปิติพฒัน์ และปิยสุรางค ์ทิมกาญจนะ 2547
เ
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4) ภาวะผูน้าํของ ออท. ออท.
คุณลักษณะของ ออท. ในด้านการนําองค์กร

การบริหารทีม ปทท. ใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
5) สอท. มีระบบในการตรวจสอบ/ติดตามความคืบหนา้การดาํเนินโครงการ/

การบูรณาการความร่วมมือระหว่างทีม ปทท. หรือไม่ อยา่งไร
แผนยทุธศาสตร์/แผนปฏิบติัราชการใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามวตัถุประสงค์

6) สอท. ไดมี้การพฒันาระบบสารสนเทศหรือไม่ อยา่งไร มีการมอบหมายเจา้หน้
. หรือไม่ ประสิทธิภาพในการบริหารขอ้มูล

สารสนเทศใหต้อบสนองต่อการบริหารทีม ปทท.
7) สอท. ทีม ปทท. หรือไม่ อย่างไร แสดงให้เห็นถึง

การบูรณาการขอ้มูลสารสนเทศระหวา่งหน่วยงานทีม ปทท. และการรับทราบขอ้มูลระหวา่งกนัใน
ทุกดา้นอยา่งเท่าเทียมกนั

8) มีกฎ/ระเบียบใด ทีม ปทท./
แกไ้ขหรือไม่ อยา่งไร กระบวนการ
ทีม ปทท. ดาํเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

9) /
ของทีม ปทท.

ทีม ปทท. ดาํเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
10) . และระหวา่งหน่วยงานทีม ปทท. ออท.

ใชก้ลไก/วิธีการใดในการแกไ้ขความขดัแยง้ดงักล่าว ภาวะผูน้าํและการสร้าง
ขวญั กาํลงัใจใหข้า้ราชการ

11) หน่วยงานทีม ปทท. มีการมอบอาํนาจให้ ออท. ดาํเนินการแทนหรื
เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และตามหมวด 6 มาตรา 27 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบ
อาํนาจ พ.ศ. 2550

12) การดําเนินงานในรูปแบบทีม ปทท. มีส่วนช่วย/เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม
ความสัมพนัธ์ทวิภาคีไทยกบัสหราชอาณาจกัรหรือไม่ อย่างไร แสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ของ

13) หน่วยงานทีม ปทท. มีการใช้ระบบการรายงานหลายช่องทาง (Matrix Reporting
System) หรือไม่ กล่าวคือ มีการสําเนารายงานให้กบั สอท. ควบคู่กบัการรายงานตรงต่อหน่วยงาน
ตน้สังกดั ใหก้ารดาํเนินงานต่างๆ เป็นไปดว้ย
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14) ประเด็นปัญหา/ ดินทางเยอืน/ดูงานในสหราชอาณาจกัร
15) การใชน้โยบาย 3 Unified ไดผ้ล หรือมีปัญหา อุปสรรคอยา่งไร

3.4 วธีิการวเิคราะห์และประมวลผล
ผูเ้ขียน โดยนาํมา

ประเมินผลกระบวนการทาํงานของทีม ปทท. ณ กรุงลอนดอน วา่ มีความคืบหนา้ ประสบผลสําเร็จ
ตามวตัถุประสงคข์องรัฐบาล ทีม ปทท. หรือไม่ อยา่งไร รวมถึงอธิบายปัญหา/อุปสรรค
ในการดาํเนินงาน โดยอาศยัหลกั 4M (Man, Money, Material, Management)
การวเิคราะห์และประเมินผล



4
ผลการศึกษาวจัิย

ในการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลของการศึกษาหัวข้อ “การประเมินผล
กระบวนการทาํงานของทีม ปทท.: กรณีศึกษาสอท. ณ กรุงลอนดอน” ผูเ้ขียนมีผลการศึกษา
สะท้อนถึงพฒันาการของการบริหารราชการในต่างประเทศแบบบูรณาการหรือทีม ปทท. ใน
ต่างประเทศ ให้ความสําคญักรณี สอท. โดยใชบ้างประเด็นใน
15 อาศยัหลกั 4M (Man, Money, Material, Management)

4.1 ประเด็นด้านทรัพยากรบุคคล (Man)
4.1.1 การวางแผนและการดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลภายใน

กระทรวงการต่างประเทศ10 จากการศึกษาพบว่า กระทรวงการต่างประเทศ (กระทรวงฯ) ได้
ดาํเนินการพฒันาทรัพยากรบุคคล โดยสํานักบริหารบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวง ในฐานะ
หน่วยงานกลางในการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวมของกระทรวงฯ ไดจ้ดัทาํแผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงฯ (HR Scorecard) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตาม
ขอ้กาํหนดของสาํนกังาน ก.พ.ร.

.ศ. 2546 หมวด 3
รัฐ มาตรา 11 “

สามารถประมวลผลความรู้ใน
ด้านต่าง อง รวดเร็วและเหมาะสมกับ

ประโยชน์ในการปฏิบติัราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผล
”

องคก์รไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้

10
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ในการจดัทาํ HR Scorecard ของกระทรวงฯ สํานกับริหารบุคคลไดค้าํนึงถึง (1) ความสอดคลอ้ง
เชิงยุทธศาสตร์ โดยมีการจดัโครงสร้างตาํแหน่งให้มีความสอดคล้องกบัระบบการกาํหนดและ
จาํแนกตาํแหน่งตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารขา้ราชการพลเรือน (ฉบบัใหม่) มีการทบทวน
และปรับปรุงการบริหารอตัรากาํลงัคนของกระทรวงฯ และ
รูปแบบการพฒันาบุคลากรใหมี้ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัพนัธกิจและความตอ้งการของกระทรวงฯ
(2) ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยปรับปรุงกระบวนการพิจารณาจดัสรร

ให้มีประสิทธิภาพ และมีระบบการจดัเก็บขอ้มูล หรือมีฐานขอ้มูล
แบบอิเล็ก งไดส้ะดวก (3) ประสิทธิผล
ของการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยพฒันาระบบการประเมินผลการปฏิบติังานหรือพฤติกรรมของ
ขา้ราชการใหมี้ประสิทธิภาพและสามารถเก็บขอ้มูลไดอ้ยา่งครอบคลุมรอบดา้น และปรับปรุงระบบ

(อาทิ การประเมินสมรรถนะ การประเมินผล
) ใหมี้ประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ (4) ความพร้อม

รับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีการทบทวนและปรับปรุงกฎ ระเบียบ หรือ
มีความชดัเจน

และมีความเป็นปัจจุบนั และ (5) คุณภาพชีวติและความสมดุลระหวา่งชีวิตและการทาํงาน โดยส่งเสริม
และ

เบียนประวติั
และขอ้มูลบุคลากร

จึงกาํหนดประเด็นยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคลในแผนดงักล่าว 5 ประเด็น ไดแ้ก่11

1) การจดัโครงสร้างตาํแหน่งและแผนอตัรากาํลงัคนให้สอดคลอ้งกบัพนัธกิจและภารกิจ
หลกัของกระทรวง หรือร ๆ ทางกฎหมาย

2) กระบวนการจดัสรร/โยกยา้ยมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งต่อความตอ้งการ
ของกระทรวงฯ

3) การ
ระดบั

4) การ ธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม
5) การพฒันาระบบการจดัเก็บขอ้มูลบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพและมีความทนัสมยั

11 จิตติ สุวรรณิก, กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง (ดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารบุคคล กระทรวง
การต่างประเทศ ก่อนออกประจาํการต่างประเทศ), สัมภาษณ์, 12 มิถุนายน 2552
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ฯ ตามแผนกลยุทธ์ดังกล่าว
ได้แก่ สํานักบริหารบุคคล สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ และศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

งาน (put the right man in the right job) ไปยงั สอท./สกญ. . ณ กรุง
ลอนดอน ทาํให้การดาํเนินงานในทุกมิติ . ของ สอท. ณ กรุงลอนดอน ขบัเค
ไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ12

4.1.2 การพัฒนาและจัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านการต่างประเทศในมิติต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรด้าน
การต่างประเทศในแต่ละระดับ13 กระทรวงฯ ไดรั้บพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นาํพระนามของ

งศ์วโรปการ
(Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs) โดยกระทรวงฯ ได้

ฯ ให้มีความเหมาะสม รองรับ และเปิด
ได้

ปรับปรุงหลกัสูตรของสถาบนัฯ

การทูตและสายสนบัสนุน
สถาบนัฯ ธีการทูต ดา้นการกงสุล

ด้านบริหารการคลังและงบประมาณ ด้านการบูรณาการความร่วมมือทีม ปทท. การเตรียม
ความพร้อมก่อนออกเดินทาง ฯลฯ ให้กบัขา้ราชการกระทรวงฯ

รวมถึงคู่สมรส ในต่างประเทศเป็นประจาํทุกปี
โดยสถาบนัฯ /
กรมพิธีการทูต กรมการกงสุล สํานักบริหารการคลงั สํานักนโยบายและแผน กลุ่มพฒันาระบบ
บริหาร เป็นตน้ และ นทาง
ไปประจาํการในต่างประเทศ

ฯ คือ หลกัสูตรนักบริหารการทูต (นบท.)
ต

รวมถึงทกัษะและสมรรถนะทางดา้นการบริหารและภาวะผูน้าํไปพร้อมๆ กนั นอกจากหลกัสูตร

12 สราญจิตต ์ศรีศกนุ, นกัการทูตชาํนาญการ กองยโุรป 1 กรมยโุรป ( . ณ กรุง
ลอนดอน), สัมภาษณ์, 9 กรกฎาคม 2552
13



24

การฝึกอบรมในหอ้งเรียนแลว้ ยงัจะมีการปรับใชเ้ทคโนโลยี
ในการพฒันาบุคลากรดา้นการต่างประเทศ เช่น ระบบ e-learning เป็นตน้ โดยเปิดให้ขา้ราชการ

เป็นการสร้างฐานและช่องทางของการติดต่อประสานงาน
สาํหรับทีม ปทท. ในอนาคต

การยกสถานะของสถาบนัฯ ฯ ให้เป็นองคก์ร
แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

ห้บริการแก่
สังคม/

ม.ล.พชัรภากร เทวกุล ผูดู้แลนักเรียนไทยในลอนดอน (สํานกังานผูดู้แลนักเรียนไทยใน
ลอนดอน – สนร.)
เดินทางไปประจาํการต่างประเทศ มีความสําคญัและมีประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะอ

/บทบาทของ
และไดฟั้งบรรยายสรุปจาก

การบูรณาการทีม ปทท. อการทาํงาน
ร่วมกบั สอท. . เป็นอยา่งมาก14 จากการสัมภาษณ์

. ณ กรุงลอนดอน ทราบว่า คุณภาพของบุคลากร
เขตอาํนาจ/ ยวกบั

ทีม ปทท. ทีม ปทท. เช่นกนั15 การมีหลกัสูตรฝึกอบรม

4.1.3 ภาวะผู้นํา (Leadership) ของออท. ในฐานะหัวหน้าทีม ปทท. มติคณะรัฐมนตรี 6
พฤษภาคม 2546 ายระบบการบริหารงานแบบบูรณาการไปใช้กบั สอท./สกญ. ในทุกประเทศ

1 ตุลาคม 2546 เป็นตน้มา กาํหนดให้หลกัการ Unified Command ทีม
ปทท. Unified Command กาํหนดให้ หน.สนง. (ออท./กสญ.) เป็นหัวหน้าทีม ปทท. มี

. อย่างไรก็ตาม หลักการ Unified
Command เป็นหลกัการทางทฤษฎี ไม่สามารถดาํเนินไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและไดผ้ล หาก หน.
สนง. ไม่มีภาวะผูน้าํ (Leadership)
การกาํหนดทิศ
การควบคุม การประเมินผล การมอบอาํนาจ ความสามารถในการประสานงาน ความสามารถในการเผชิญ

14 ม.ล.พชัรภากร เทวกลุ, ผูดู้แลนกัเรียนไทยในลอนดอน, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2552
15 สราญจิตต ์ศรีศกนุ, สัมภาษณ์, 9 กรกฎาคม 2552
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และจดัการกบัปัญหา/อุปสรรค /ความคิดเห็นของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและผู ้ ใน
การบริหารทีม ปทท. ความคล่องแคล่วรวดเร็วใน
การบริหารงาน การตดัสินใจอย่างฉับพลนัและเด็ดขาด ภาวะผูน้าํของ ออท. ในฐานะหัวหน้าทีม
ปทท. จึงเป็นปัจจัย
ผลประโยชน์ของประเทศไทยในต่างประเทศ

จากการศึกษาเอกสาร ขอ้มูล และการสัมภาษณ์เจา้ . ณ กรุงลอนดอน เจา้
ในการร่วมงานกับ ออท. ณ กรุงลอนดอน (นายกิตติ วะสีนนท์)

. ณ กรุงลอนดอน ทาํให้ได้รับทราบว่า ความสําเร็จใน
การดาํเนินงานทีม ปทท. เป็นผล ออท.ฯ เป็นสําคญั

.ฯ ใหเ้กียรติผูร่้วมงานทุกท่าน ไม่มีการเลือกปฏิบติั หรือแบ่งแยกวา่ ผูร่้วมงานมาจาก
หน่วยงานใด ใหค้วามสําคญัแก่ทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั และมีความสั
กัน .ฯ ได้รับ
การยอมรับและความร่วมมืออย่างจริงใจและเต็มใจ ตลอดจนความเคารพจา 16

ใหค้วามเห็นวา่ หลกัการของทีม ปทท. การจะ
. ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ภาวะผูน้าํของ ออท. “ออท. ถือเป็น

” หาก ออท. มีภาวะผูน้าํและได้รับการยอมรับจากทุกหน่วยงานภายใตที้ม
ปทท. ก็จะทาํใหก้ารดาํเนินงานของทีม ปทท. 17

4.2 ประเด็นด้านงบประมาณ (Money)
4.2.1 18 ในปี พ.ศ.2549

รัฐบาลมีนโยบายให้การดําเนินงานของทีม ปทท. ในต่างประเทศมีบทบาทในการส่งเสริม

16 บุษยา มาทแลง็, อคัรราชทูต ณ กรุงลอนดอน, สัมภาษณ์, 2 กรกฎาคม 2552, บุษฎี สนัติพิทกัษ,์ ผูอ้าํนวยการกอง
ยโุรป 1 กรมยโุรป, สัมภาษณ์, 9 กรกฎาคม 2552 และสราญจิตต ์ศรีศกนุ , สัมภาษณ์, 9 กรกฎาคม 2552
17 , (ผูเ้ขา้รับการอบรม

1 . ณ กรุงพริทอเรีย กรุงโซล และ สกญ. ณ นครนิวยอร์ก),
สัมภาษณ์, 18 มิถุนายน 2552
18 “ใน

สาํนกังานต่างๆ ไม่วา่จะ
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การกาํหนดกลยุทธ์ การจดัลาํดบัความสําคญั และการจดัทาํแผนการดาํเนินโครงการ/กิจกรรมร่วมกนั
/พหุภาคี ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

ต่อมา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 “โครงการสนับสนุนภารกิจ
ต่างประเทศแบบบูรณาการ (Foreign Missions Integrated Program – FMIP)”

ส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยใน
ต่างประเทศ และ การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศในลกัษณะการบูรณาการระหวา่งกระทรวงอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ แกไ้ขปัญหา

ในการศึกษารายละเอียดของงบประมาณ FMIP พบวา่ นการผลกัดนัประเด็น
ยทุธศาสตร์และส่งเสริมการดาํเนินงานของทีม ปทท. ในสอท./สกญ.

1) สร้างภาพลกัษณ์
ความ

2) คุม้ครองและส่งเสริมสิทธิและผลประโยชน์คนไทย แรงงานไทยในต่างประเทศ และ
สร้างความเขม้แขง็ใหชุ้มชนไทยในต่างประเทศ

3) ส่งเสริมบทบาทของไทยในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในกรอบ
สหประชาชาติ กรอบความร่วมมืออาเซียน และกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค

4) เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขนัทางเศรษฐกิจของไทย
ในปีงบประมาณ 2551 กระทรวงฯ ไดรั้บจดัสรรงบประมาณ FMIP จาํนวน 600 ลา้นบาท และ

ไดจ้ดัสรรให้หน่วยงานในประเทศและทีม ปทท. ในต่างประเทศดาํเนินโครงการย่อยภายใตง้บ FMIP
จาํนวน 84 โครงการ ภายใตก้รอบประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ดา้น ไดแ้ก่ (1) การเขา้ถึงองคค์วามรู้และหลกั

(2) มขีดความสามารถในการแข่งขนัระหวา่งประเทศ (3) การทูต
วฒันธรรม (4) การส่งเสริมความสั (5) การเสริมสร้างความเขม้แข็ง
ให้ชุมชนไทยในต่างแดน และ (6) การสนบัสนุนกรอบความร่วมมือต่
ไทย

. สามารถบริหารยุทธศาสตร์ต่างๆ ไดอ้ยา่งมีเอกภาพ” รายละเอียด
, , ศุภมิตร ปิติพฒัน์ และปิยสุรางค ์ทิมกาญจนะ 2547
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สอท. ณ กรุงลอนดอน ไดจ้ดัทาํขอ้เสนอโครงการภายใตง้บ FMIP จาํนวน 3
1) โครงการ Taste of Thailand ใน Taste of London สอท.ฯ ไดเ้สนอของบประมาณ จาํนวน

12,337,500 บาท Taste of Thailand ในงาน Taste of London

โครงการ บูรณาการระหว่าง สอท.ฯ สคต. ณ กรุงลอนดอน และ ททท. ประจาํกรุง
ลอนดอน 12,337,000 บาท โดยสอท.ฯ ไดข้อกนังบประมาณไป
ดาํเนินโครงการในปีงบประมาณ 2552 โดยไดก้าํหนดระยะเวลา 18 – 21
มิถุนายน 2552
ปีงบประมาณ 255119

2) โครงการจัดทาํเวบ็ไซต์ Thai Style and Living ในสหราชอาณาจักร สอท.ฯ ไดเ้สนอขอ
งบประมาณ จาํนวน 1,961,000 บาท แ สอท.ฯ ไดจ้ดัทาํ

1,515,750 บาท แต่ไม่ไดรั้บการพิจารณา จึงไดใ้ชง้บภารกิจเชิงรุก ประจาํปี
งบประมาณ 2551 .ฯ ไดรั้บเป็นเงิน 1,710,000 บาท สําหรับดาํเนินโครงการดงักล่าวแทน20

โดยเว็บไซต์มี
โดยออท.ฯ ไดก้ล่าวในการประชุมทีม ปทท.

ครอบคลุมมิติต่างๆ อย่างรอบดา้น (comprehensive) ทุก สนง. สามารถใช้ประโยชน์ได ้และเป็น
หนา้ต่างสาํคญัของไทยในสหราชอาณาจกัร ผูแ้ทน สคต. เสนอ
ผูแ้ทน ททท. ถ
และผูแ้ทนกระทรวงการคลงัเห็นวา่ เวบ็ไซตค์วรมีลกัษณะเป็น one stop service โดย ออท.ฯ ได้
มอบใหอ้คัรราชทูต . เป็นหวัหนา้คณะทาํงาน21

19 แต่เดิม สอท.ฯ จะดาํเนินโครงการในปี พ.ศ.2551 แต่ไดรั้บอนุมติังบประมาณล่าชา้ทาํใหไ้ม่สามารถเซ็นสญัญา
ลงนามการจดังานกบับริษทัจดังานไดท้นั ในปี พ.ศ. 2551 ส Taste
of China ใน Taste of London โปรดดู รายงานการประชุม  คกก. บริหาร สอท. 1/2551 (9
พฤศจิกายน 2550) และโทรเลข สอท. LON 754/2550 17 ธันวาคม 2550
20 โทรเลข สอท. ณ กรุง LON 77/2551 8 กมุภาพันธ์ 2551 และโทรเลขสาํนักบริหารการคลงั

0207/175/2551 22 เมษายน 2551
21 แสดงใหเ้ห็นถึงการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานของทีม ปทท. โปรดดู รายงานการประชุม  คกก. บริหาร สอท.

2/2551 (14 ธันวาคม 2550)
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ทีม ปทท. จริงจงั
สนองวตัถุประสงค์ของทีม ปทท. 22

2551 www.verythai.co.uk
3) โครงการแสวงหาความเป็นเลิศทางวิชาการในยุโรป (academic excellent) ภายใต้ยุทธศาสตร์

สอท.ฯ ไดเ้สนอโครงการ
สอท. ในยุโรป ริด ประเทศสเปน

11 – 16 สิงหาคม 2550 แต่ไม่ไดมี้การจดัทาํเอกสารขอ้เสนอโครงการแต่อยา่งใด
สําหรับหน่วยงานทีม ปทท.

FMIP โดย ออท. และ อท. ณ กรุงลอนดอน มีความเห็นวา่ โครงการ FMIP
ช่วยให้การทาํงานของทีม ปทท. 23 โครงการ Taste
of Thailand ใน Taste of London 18 – 21 มิถุนายน 2552 ของ
โครงการ FMIP งแต่การประชุมหารือ24

วางแผนชดัเจน มีการแบ่งงาน25 ทาํให้งานประสบความสําเร็จเป็นอยา่งดี ไดรั้บการตอบรับอย่างดี
และผูเ้ขา้ชมงาน โดยนอกจากจะประสบความสําเร็จในด้านการตลาด

สําหรับกลุ่มผู ้บริโภคอาหารระดับบนในสหราชอาณาจักรแล้ว ยงัเป็นผลดีต่อการส่งเสริม
การจาํหน่ายสินคา้ไทยในสหราชอาณาจกัรในวงกวา้งดว้ย

โครงการดังกล่าวจึงสะท้อนให้เห็นว่า การดําเนินโครงการร่วมกันแบบบูรณาการ (holistic
approach) ของหน่วยงานทีม ปทท. ภายใตก้ารนาํของ ออท.ฯ (outcome)
คุม้ค่า มีความร่วมมือกนัทาํงานเป็นอย่างดี26 มุมมองดงักล่าวสอดคล้องกับความเห็นของผูดู้แล

22รายงานการประชุม  คกก. บริหาร สอท. 3/2551 (4 มกราคม 2551) และรายงานการ
ประชุม  คกก. บริหาร สอท. 6/2551 (11 เมษายน 2551)
23 กิตติ วะสีนนท,์ เอกอคัรราชทูต ณ กรุงลอนดอน, สัมภาษณ์, 2 กรกฎาคม 2552 และบุษยา มาทแลง็, สัมภาษณ์,
2 กรกฎาคม 2552
24 รายงานการประชุม  คกก. บริหาร สอท. 1/2551 (9 พฤศจิกายน 2550) , รายงานการ
ประชุม  คกก. บริหาร สอท. 2/2551 (14 ธันวาคม 2550) และรายงานการประชุม  คกก.
บริหาร สอท. 4/2551 (8 กมุภาพนัธ์ 2551)
25 ในการประชุม คกก. บริหาร สอท. 9/2551 25 กรกฎาคม 2551 ณ ร้านอาหาร
Saigon (ฝ่ายพาณิชย)์
exhibitors ผูอ้าํนวยการ ททท. และน.ส.
สอท.
26 โทรเลข สอท. LON 434./ 2552 2 ก.ค. 2552
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นกัเรียนไทยในลอนดอน และผูแ้ทน สคต. วา่ หน่วยงานทีม ปทท. ณ กรุงลอนดอน มีส่วนร่วม
อย่างดีกบั สอท.ฯ
ระหวา่งหน่วย มีประสิทธิภาพ27

4.2.2 การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริหารราชการในต่างประเทศตามยุทธศาสตร์
(งบภารกิจทีม ปทท. /งบ CEO)
ล่วงหน้า (งบภารกจิเชิงรุก) บสนุนการดําเนินงานของ สอท./ สกญ.28

1) งบภารกิจทีม ปทท./งบ CEO ร
ราชการในต่างประเทศแบบบูรณาการ โดยให้ ออท. เป็นหัวหน้าทีม ปทท. และเป็นเจ้าภาพหลัก
รับผิดชอบการบริหารราชการในต่างประเทศภายใตก้รอบแผนยุทธศาสตร์ทวิภาคี/พหุภาคี และ หน.
สนง. ต่างๆ งประเทศมีบทบาทร่วมคิดร่วมวางแผนโดยใชก้ลไกคณะกรรมการบริหาร
สอท. ออท. เป็นประธาน เป็นเวทีการประชุมหารือ รงการ

งบภารกิจทีม ปทท./งบ CEO จะเป็นงบ function ของ สอท./สกญ.
สําหรับการดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ สอท./สกญ. อนัเป็นผลจากการหารือกบัทีม ปทท.

ในปีงบประมาณ 2551 กระทรวงฯ ไดพ้ิจารณาอนุมติัโครงการ/กิจกรรมของ สอท. /สกญ.
ต่างๆ ภายใตง้บภารกิจทีม ปทท. /งบ CEO 150
งปม. ./สกญ. กลุ่มพฒันาระบบบริหารจึงไดข้ออนุมติันาํ
งบภารกิจเชิงรุกมาสมทบอีก 50 200 สําหรับ
การจดัทาํโครงการของ สอท./สกญ.

กระทรวงฯ (โดยกรมภูมิภาค และกลุ่มพฒันาระบบบริหาร) ./
สกญ. เสนอเขา้มาตามความสําคญัทางยุทธศาสตร์ และความสําคญัของโครงการ โดยแต่ละภูมิภาค
จะไดไ้ม่เท่ากนั
และนาํเข้ G5 (ปลดัและรองปลดักระทรวงฯ)

27 ม.ล.พชัรภากร เทวกลุ, สัมภาษณ์, 29 มิถุนายน 2552 และบรรจงจิตต ์องัศุสิงห์, ผูอ้าํนวยการส่งเสริมการคา้ใน
ต่างประเทศ ประจาํกรุงลอนดอน, สัมภาษณ์, 23 มิถุนายน 2552
28

ต่างประเทศได้ (พ.ศ. 2547) สาํหรับการดาํเนินการตามแผน
ยทุธศาสตร์แบบบูรณาการของ สอท. และ สกญ. . และ สกญ. 83

จั ./สกญ. จะเป็นการหารแบ่ง
ใหแ้ห่งละเท่า
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ในภาพรวม สอท./สกญ. ได้ดําเนินโครงการ/
ผลสําเร็จตามวตัถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม โดยเน้น
ยุทธศาสตร์ในด้านการส่งเสริมภาพลักษ ของประเทศไทยใน
ประชาคมระหว่างประเทศ 29 ด้านการประชาสัมพนัธ์ศิลปวฒันธรรมไทยและการเสริมสร้าง
ความนิยมไทย30 และดา้น 31

ในปีงบประมาณ 2551 สอท. ณ กรุงลอนดอน ไดรั้บอนุมติังบภารกิจทีม ปทท. สําหรับดาํเนิน
โครงการ จาํนวน 3 2,776,000 บาท ไดแ้ก่

- Battersea Park กรุงลอนดอน
(300,000 บาท) โดย 27 กรกฎาคม 2551 สอท.ฯ ไดเ้ขา้ร่วมงาน The Thai Festival @ Battersea
Park Thai – UK Trust โดยไดรั้บการสนบัสนุนจาก ททท. สํานกังานลอนดอน และ
การบินไทย ยงัไดรั้บความร่วมมือจากคนไทยในสหราชอาณาจกัร ร้
ช่วยกนัส่งเสริมอาหาร ง ภายในงานมีการแสดงทางวฒันธรรมไทย

29 ตวัอยา่งเช่น การเชิญผูบ้ริหารระดบัสูง/บุคคลสาํคญัทางการเมืองต่างประเทศเยือนไทย การ

ไทย โดยในกรณีของบุคคลสาํคญัและนกัการเมือง ถือเป็นการกระชบัความสัมพนัธ์ในระดบัรัฐบาล/บุคคลสาํคญั

นาํเสนอข่า
30 ตวัอยา่งเช่น การจดัเทศกาลวฒันธรรมไทย งานเทศกาลอาหารไทย เทศกาลภาพยนตร์ไทย การเขา้ร่วมงาน

/
นิทรรศการ การแส

/บริการของไทย อาหารไทย
ปในอนาคต

31 ตวัอย่างเช่น โครงการพฒันาฐานขอ้มูลทางเศรษฐกิจ/กฎระเบียบทางการคา้ การลงทุนของประเทศต่างๆ
โครงการ Road Show โครงการเศรษฐกิจสัญจร โครงการครัวไทยสู่โลก โครงการประชาสัมพนัธ์สินคา้ /ธุรกิจ
บริการต่างๆ ของไทย เช่น สินค้า OTOP อาหารและผลไม้ บริการทางการแพทย์ สปาและนวดแผนไทย

/กิจกรรมต่างๆ ดงักล่าว ไดส่้งผลให้ประเทศไทย
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หลายชุดจากชมรมนาฏศิลป์ไทยในสหราชอาณาจกัร ชมรมดนตรีไทยในสหราชอาณาจกัร แม่ไมม้วยไทย
และการแสดงจากสมาคมวฒันธรรมไทยใหญ่ในสหราชอาณาจกัร (Shan Cultural Association)
มีการออกร้านจาํหน่ายอาหาร – ไทยกวา่ 20 ร้าน สินคา้ไทยและงานหตัถกรรมไทย 40 ร้าน  สอท.ฯ
ไดร่้วมออกงานโดยการจดันิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ32

- โครงการแสวงหาความร่วมมือด้านเศรษฐกจิในไอร์แลนด์ (1,800,000 บาท) เป็นโครงการ Road
Show ประเทศไทย านไทยในสหราชอาณาจกัร
ได้แก่ สอท.ฯ สคต. สนร. ททท. และการบินไทย33

อคัรราชทูต (ฝ่ายพาณิชย)์ . 4/2551 วา่ กระทรวงพาณิชยมี์
แผนจดังาน Taste of Dublin 2008 12 – 15 มิถุนายน 2551 งออท.ฯ เห็นวา่ ควรจดั Road
Show . และเป็นการประหยดังบประมาณ34 ต่อมา
ภารกิจรับเสด็จฯ 29 – 31 กรกฎาคม 2551 แทน35

โครงการดงักล่าวประกอบดว้ยการจดังานแนะนาํประเทศไทยแก่นกัธุรกิจไอร์แลนด์ โดยมี
การแสดงวฒันธรรมไทยเป็นส่วนเสริม มี

ต โครงการ ประสบความสําเร็จเป็นอยา่ง
ความ

หน่วยงานต่างๆ โครงการดงักล่าวจึงนบัเป็น Pilot Project ดา้น Road Show
36

- โครงการแสวงหาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในเมืองเบอร์มิงแฮม (676,000 บาท) โดย ออท.ฯ
เห็นว่า การเยือนควรเป็นในลกัษณะทีม ปทท. รวมหน่วยงานหลายๆ หน่วยงานเขา้ดว้ยกนั และไดน้าํ
หน.สนง. ต่างๆ ภายใตที้ม ปทท. ไปพบปะผูแ้ทนภาครัฐ ภาคเอกชน ผูป้ระกอบการและหน่วยงานต่างๆ

ฐกิจใน
เมืองเบอร์มิงแฮม ทีม ปทท.
มหาวทิยาลยัเบอร์มิงแฮม37

32 โทรเลข สอท. LON 443/2551 29 กรกฎาคม 2551
33 โทรเลข สอท. LON 458/2551 6 สิงหาคม 2551
34 รายงานการประชุม  คกก. บริหาร สอท. 4/2551 (8 กมุภาพันธ์ 2551)
35 โทรเลข สอท. LON 458/2551 6 สิงหาคม 2551
36

37 รายงานการประชุม  คกก. บริหาร สอท. 1/2551 (9 พฤศจิกายน 2550) และรายงานการ
ประชุม  คกก. บริหาร สอท. 2/2551 (14 ธันวาคม 2550)
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ในขณะเดียวกนั สอท.ฯ ได้จดักิจกรรมในลกัษณะ Road Show จุดแข็ง
ทางด้านเศรษฐกิจของไทย โดยเชิญนักธุรกิจ ผูแ้ทนหอการค้า ผูแ้ทนทางการของเมืองเบอร์มิงแฮม

สนง. ต่างๆ ในทีม ปทท. ณ กรุงลอนดอน
ดา้นการเขา้ร่วมการหารือ การเขา้ร่วมกิจกรรม Road Show ยวขอ้ง
อาทิ การจดัการนัดหมาย
รางวลั เป็นตน้38

2) งบภารกิจเชิงรุก/งบฉุกเฉิน กระทรวงฯ ตระหนกัดีวา่ รวางแผน
ไวล่้วงหนา้ไม่เพียงพอต่อการรับมือกบัสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ
ความผั จึงจาํเป็นต้องมีโครงการ/กิจกรรมเร่งด่วนทาง
ยทุธศาสตร์และมี มเสียหายต่อผลประโยชน์ของ
ประเทศ ออท. ในฐานะหวัหนา้ทีม ปทท. ยงั
การดาํเนินกิจกรรมยุทธศาสตร์เชิงรุกไดอ้ย่างคล่องตวั
ประเทศไดอ้ย่างทนัท่วงที อนัเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลวา่ดว้ยการบริหารราชการใน
ต่างประเทศแบบบูรณาการ มี ออท. เป็นหวัหนา้ทีม ปทท.

กระทรวงฯ จะจดัสรรงบภารกิจเชิงรุกส่วน ./สกญ. ไปบริหารเอง สัดส่วน
คญัของยุทธศาสตร์และค่าครองชีพ โดยให้ ออท./กสญ. เป็นผูอ้นุมัติ

การเบิกจ่ายให้กับทีม ปทท. ฯ กาํหนด และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
./กสญ. มี

คาดการณ์ได้ล่วงหน้าและส่งผลกระทบกับผลประโยชน์ของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ทนัท่วงที งบภารกิจ จะถูกเก็บสํารองไว้ กระทรวงฯ สําหรับกรม/กองขออนุมติั

และสําหรับ สอท./
สกญ. ในกรณีมีภารกิจเร่งด่วนและเงินภารกิจเชิงรุก ใหไ้ปหมดลง

ผลการดําเนินงานในภาพรวมของการใช้งบภารกิจเชิงรุก คือ สอท./สกญ. ได้ดําเนิน
โครงการ/ 6 ด้าน ได้แก่
(1) (2) การส่งเสริมการคา้การลงทุนใน
ตลาดเ ดิมและตลาดใหม่ (3) การส่งเส ริมความสัมพันธ์ทางการเ มืองระหว่างประเทศ

38 ออท. . บริหาร สอท. 4/2551 วา่
แต่ละหน่วยงานมีส่วนร่วมดีมาก
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(4) (5) การสร้างและรักษาเครือข่ายกบั
ผูบ้ริหารระดบัสูง และ (6)

ในส่วนของ สอท. ณ กรุงลอนดอน ไดรั้บจดัสรรงบภารกิจเชิงรุกประจาํปีงบประมาณ 2551
จาํนวน 1,000,000 บาท ( 2550) โดยในปี 2552 ไดรั้บ

2,000,000 .ฯ มีการดาํเนิน
องยทุธศาสตร์และส่งเสริมผลประโยชน์ไทยในสหราชอาณาจกัรไดเ้ป็นอยา่งดี

ตลอดจนส่งเสริมความสัมพนัธ์ไทย – สหราชอาณาจกัรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
ผูดู้แลนกัเรียนไทยในลอนดอนใ สอท.ฯ  เปิดโอกาส

ใหห้น่วยงานทีม ปทท. มีส่วนร่วมในการคิดและจดัทาํโครงการภายใตง้บภารกิจเชิงรุกดว้ย เห็นได้
/ส่งเสริมภาพลกัษณ์และ

งไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองในไทย ในกรณีดงักล่าว สนร.
ไดเ้สนอวา่ โครงการ สริมสร้างความสามคัคี สร้างเครือข่าย ความร่วมมือ และ
ความสนบัสนุนในชุมชนไทย/นกัเรียนไทย
เร่งด่วนดงักล่าวของรัฐบาลได้เช่นเดียวกบัการดาํเนินโครงการดา้นโฆษณาประชาสัมพนัธ์
สอท.ฯ ไดใ้ห้การสนบัสนุนแนวคิดดงักล่าว และไดข้อความร่วมมือ สนร. ในการร่วมกนัจดัทาํ
ขอ้เสนอโครงการ “สนับสนุนกิจกรรมและสร้างเครือข่ายนกัเรียนไทยในสหราชอาณาจกัร”
กระทรวงฯ ไดอ้นุมติังบภารกิจเชิงรุก ปีงบประมาณ 2552
สอท. .ฯ กับ สนร. ได้ การดาํเนินการ และ
ร่วมกนัดาํเ อยูร่ะหวา่งการดาํเนินการ โดยมีความกา้วหนา้เป็นอยา่งดี39

4.3 ประเด็นด้านปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงาน (Material)
4.3.1 การสร้างและพฒันาร และแบ่งปันข้อมูลร่วมกัน

ระหว่าง สนง. ในต่างประเทศ และระหว่าง สนง. ในต่างประเทศกับหน่วยงานส่วนกลาง40 จาก
การศึกษาพบวา่ กระทรวงฯ
และแบ่งปันขอ้มูลร่วมกนัระหวา่ง สนง. ในต่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคยุโรป โดยมีตวัอยา่ง
เห็นไดช้ดัเจน คือ โครงการ Intelligence Monitoring and Early Warning System ของทีม ปทท. ใน
ภูมิภาคยุโรป วยราชการไทยในยุโรปทุกแห่ง โดยมี
การจดัทาํเวบ็ไซต์ www.thaieurope.net ป/

39 ม.ล.พชัรภากร เทวกลุ, สัมภาษณ์, 29 มิถุนายน 2552
40
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สหภาพยุโรป และความสัมพนัธ์ไทย – ยุโรป/ โดยเน้น
การนาํเสนอขอ้มูลในลกัษณะ Early Warning สําหรับภาคธุรกิจไทยในการทาํธุรกิจ การคา้ และ
การเปิดตลาดสหภาพยุโรป /สหภาพยุโรปของ
หน่วยร
ต่างประเทศ

ทีม ปทท. ณ กรุงลอนดอน ไดมี้การพฒันา
ดูแลรับผิดชอบระบบสารสนเทศเป็นการเฉพาะ และมีการ update และ
หน่วยงานทีม ปทท. แลว้41 สอท.ฯ ยงัไดจ้ดัทาํเวบ็ไซต์ www.verythai.co.uk42

เหนือจากเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงาน43

สอท.ฯ ยงัไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารระหวา่งหน่วยงานทีม ปทท. ผา่นทาง e-mail เช่น การส่งรายงาน
การประชุมทีม ปทท. เป็นตน้
ยงัไม่มีการพัฒนาฐานข้อมูลร่วมกัน เช่น ข้อมูลของ ททท . กับกระทรวงพาณิชย์ ข้อมูลของ
กระทรวงพาณิชยก์บัสํานกังานเศรษฐกิจการคลงั .ฯ กบั
ของ สนร. ยงฐานข้อมูลได้ครอบคลุมในทุกมิติ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อ
การดาํเนินงานของทีม ปทท. ในลอนดอนมาก 44

4.3.2 ระบบการรายงานหลายช่องทาง (Matrix Reporting System)45 จากการศึกษาพบวา่
ทีม ปทท. ในประเทศ/เมืองต่างๆ บางแห่ง มีความเขา้ใจ ระบบการรายงานหลายช่องทาง
(matrix reporting system) โดยหน่วยงานต่างๆ ภายใตที้ม ปทท. ไดส้ําเนารายงาน

ติต่างๆ ให้ ออท./กสญ. ในฐานะหัวหน้า
ทีม ปทท. และหน่วยงานส่วนกลางตน้สังกดัทราบ

ปทท. ตอ้งรายงานหลาย

บูรณาการ พ.ศ. ........ หมวด 5 ข้อ 25

41 บุษยา มาทแลง็, สัมภาษณ์, 3 กรกฎาคม 2552
42 ในการประชุม คกก. บริหาร สอท. 7/2551 9 พฤษภาคม 2551 .
ไดแ้จง้วา่ ทีม ปทท. ไดว้า่จา้งบริษทั Marvelic Engine
ไดมี้การประชาสมัพนัธ์ผา่นนิตยสารของไทยในสหราชอาณาจกัร เช่น AM-THAI   Thai Smile เป็นตน้
43 บรรจงจิตต ์องัศุสิงห์, สัมภาษณ์, 23 มิถุนายน 2552
44 ม.ล.พชัรภากร เทวกลุ, สัมภาษณ์, 26 มิถุนายน 2552
45 กระทรวงการต่างประเทศกาํลงัดาํเนินการ
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คณะกรรมการกฤษฎีกาก่อนส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ได้กาํหนดไวว้่า เ ปทท.
ไดรั้บราย
การต่างประเทศได้รับรายงานแล้ว จะต้องทําสรุปรายงานเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

จากการศึกษาเอกสาร ขอ้มูล และการสัมภาษณ์ผูแ้ทนหน่วยงานทีม ปทท. ณ กรุงลอนดอน
และ กรมยโุรปพบวา่ หน่วยงานต่างๆ ใชร้ะบบรายงานหลายช่องทาง แต่ยงัค่อนขา้งจาํกดั46

4.3.3 การปรั
ในต่างประเทศ47 จากการศึกษาพบว่า ในทางทฤษฎี กระทรวงฯ ไดเ้ร่งดาํเนินการยกร่าง ปรับปรุง
แก้ไขกฎระเบียบต่าง ประเทศมาอย่าง

รองรับการบริหารราชการในต่างประเทศแบบบูรณาการ ไดแ้ก่
1)
1.1) พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน ( 5) พ.ศ. 2545 หมวด 7 วา่

ดว้ยการบริหารราชการในต่างประเทศ ออท. เป็นหวัหนา้บงัคบั

1.2) .ศ.2546มาตรา
10

ราชการแบบบูรณาการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
1.3) ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการปฏิบติัราชการของขา้ราชการประจาํการใน

ต่างประเทศ พ.ศ. 2540 2 พ.ศ. 2541
งขา้ราชการประจาํการในต่างประเทศ การปกครองบงัคบับญัชา และ

46 บุษยา มาทแลง็, สัมภาษณ์, 2 กรกฎาคม 2552, ม.ล.พชัรภากร เทวกลุ, สัมภาษณ์, 29 มิถุนายน 2552, และ
สราญจิตต ์ศรีศกนุ, สัมภาษณ์, 9 กรกฎาคม 2552
47

.พ.ร. ได้

.พ.ร. เขา้มาช่วยกระทรวงฯ แกไ้ขปรับปรุง
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การประสานงาน การจดัลาํดบัอาวโุส และการลาประเภทต่าง
ประเทศ

1.4) พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยการมอบอาํนาจ พ.ศ. 2550 หมวด 6 การมอบอาํนาจ
ให้ปฏิบติัราชการแทนในต่างประเทศ มาตรา 27 กําหนดว่า

ให้แก่หัวหน้าคณะผูแ้ทน และให้หัวหน้าคณะผูแ้ทนมอบอาํนาจให้รองหัวหน้า
คณะผูแ้ทนหรือบุคคลในคณะผูแ้ทน

นาจ (แต่มิใช่การมอบอาํนาจ ) ให้
ออท./กสญ. แลว้ จาํนวน 4 หน่วยงาน คือ สาํนกังาน ก.พ. กระทรวงแรงงาน  กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีและกรมศุลกากร ( ส์ เมืองฮ่องกง และเมืองกวางโจว)

สาํหรับการดาํเนินการของทีม ปทท. ณ กรุงลอนดอน ในส่วนของการมอบอาํนาจ
สอท.ฯ และหน่วยงานทีม ปทท. ทาํให้ได้รับทราบขอ้มูลว่า มี

การมอบอาํนาจให้ออท.ฯ ในบางส่วน ไดแ้ก่ การลา และการออกนอกเขตอาณาของ
หน.สนง. 48

1.5)
และกงสุลสําหรับขา้ราชการในสังกดัคณะผูแ้ทนในต่างประเทศ พ.ศ. 2552 กระทรวงฯ ไดอ้อก

งกดัคณะผูแ้ทนมี
แบบแผนและชดัเจน ฯ ไปก่อน ส่วน

นกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการบริหารราชการใน
ต่างประเทศ พ.ศ........ มีผลบงัคบัใช้

. ทีม
ปทท. สอท. และหน่วยงานของไทยในต่างประเทศบูรณาการการทาํงาน
ระหว่างกนั มีความสามคัคี การออกระเบียบฯ
ดงักล่าว จึงอาจจะไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องทีม ปทท.
แยกระหว่าง สอท. และหน่วยงานทีม ปทท.

แก่ Special Service Attaché, Assistant Special Service Attaché และ Attaché
(Administrative/Technical)

48 บุษยา มาทแลง็, สัมภาษณ์, 3 กรกฎาคม 2552
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ความสัมพนัธ์ต่ จึงอาจจะก่อให้เกิด

ไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ49 ผูดู้แลนกัเรียนไทยในลอนดอน
การเป อาจทาํให้การดาํเนินงานของทีม
ปทท. 50

2) จะมีการยกเลิกระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการปฏิบติัราชการของขา้ราชการประจาํการในต่างประเทศ พ.ศ. 2540 และ

2 พ.ศ. 2541 และให้ใช้ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการบริหาร
ราชการต่างประเทศ พ.ศ. ..... 15 มกราคม
2551 ประเด็นข้อกฎหมายของสํานักงาน

วตัถุประสงคข์องร่างระเบียบฯ ดงักล่าว

และมีเอกภาพ โดยมีหัวหน้าคณะผูแ้ทนเป็นผูรั้บผิดชอบในการบริห ารราชการ ร่างระเบียบฯ
ดังกล่าว มี

การบริหาร
ราชการในต่างประเทศ และการรายงานผลการดาํเนินการ

4.3.4 การพัฒนาระบบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการต่างประเทศ 51 จากการศึกษาพบว่า กระทรวงฯ ได้พัฒนาระบบและแนวทาง
การประเมินผลการปฏิบติังานของหน่วยงานในสังกดักระทรวงฯ

1) การจัดทาํคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2547 ฯ มีภารกิจในการจดัทาํคาํรับรองการปฏิบติั

รับการประเมินผลการปฏิบติัราชการในแต่ละปีงบประมาณ ใน
รูปแบบของ “ ” ใน 4 มิติ ไดแ้ก่ 1 ดา้นประสิทธิผลตามแผนปฏิบั 2 ดา้น
คุณภาพการให้บริการ 3 ดา้นประสิทธิภาพของการปฏิบติัราชการ และ 4 ดา้นการพฒันา
องค์กร 1 .พ.ร. กําหนดให้กระทรวงฯ สามารถเจรจาใน
รายละเอียด/ความเหมาะสมของตั ( นดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์

นน เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน )
สํานักงาน ก.พ.ร.

49 บรรจงจิตต ์องัศุสิงห์, สัมภาษณ์, 23 มิถุนายน 2552
50 ม.ล.พชัรภากร เทวกลุ, สัมภาษณ์,  29 มิถุนายน 2552
51
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การประชุมระหว่างผูแ้ทนกระทรวงฯ และคณะกรรมการเจรจาฯ
เดือนตุลาคม – ธนัวาคม ของทุกปี 2 3 และ 4

สาํนกังาน ก.พ.ร. กาํหนด
การประเมินของสํานักงาน ก .พ.ร. คือ

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน ( 5) พ.ศ. 254552 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และ
.ศ. 254653 แผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 - พ.ศ.

2550)54 มติคณะรัฐมนตรี 30 กนัยายน พ.ศ. 254655 และยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย (พ.ศ.
2551 - พ.ศ. 2555)56

52 มาตรา 3/1 บญัญติัวา่ “
ของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุม้ค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดภารกิจและยบุ

การกระจายอาํนาจตดัสินใจ การอาํนวย
ความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน มีผูรั้บผิดชอบต่อผลของงาน การปรับปรุงคุณภาพ

และ
สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชน

การมีส่วนร่วมของประชาชน

ภารกิจ”
53 มาตรา 12 .พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

45 กําหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะ
ผูป้ระเมินอิสระดาํเนินการประเมินผลก

.พ.ร. กาํหนด
54 1 ธีการทาํงาน กาํหนดให้มีการปรับปรุงระบบ
การประเมินผลการดาํเนินงาน โดยจดัให้มีการเจรจาและทาํขอ้ตกลงวา่ดว้ยผลงานประจาํปี ให้สอดรับกบัแผน

ประเมินผลการดาํเนินงานตามขอ้ตกลงดังกล่า
ประจาํปีแก่ส่วนราชการ
55

.พ.ร. เสนอ โดยกาํหนดให้ทุกส่วนราชการจะตอ้งทาํการพฒันาการปฏิบัติ
ราชการและทาํขอ้ตกลงผลงานกบัผูบ้งัคบับญัชาและคณะกรรมการเจรจาขอ้ตกลงและประเมินผล และจะไดรั้บ

(เงินรางวลั)
56 3 3.3.4 กาํหนดให้มีการปรับปรุงกลไกและระบบการประเมินผลตามคาํรับรอง
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2) การพัฒนาระบบการตรวจราชการ กระทรวงฯ 105/2551
19 กุมภาพนัธ์ 2551 การกระทรวงการต่างประเทศ
ผูต้รวจราชการกระทรวงการต่างประเทศ

ฯ ยงัไม่มี
ระบบการตร
การบริหารราชการแบบบูร

การประเมินและติดตามผลการปฏิบติัราชการ คณะผูต้รวจราชการฯ โดยมีรอง
ปลดักระทรวงฯ ฝ่ายบริหาร ฯ ออท. ประจาํกระทรวงฯ
กลุ่มพฒันาระบบบริหาร/สํานักบริหารบุคคล/สํานักจดัหาและบริหารทรัพย์สิน/สํานักบริหาร

ฯ ยงั คณะทาํงานสนับสนุน
ราชการฯ ดว้ย57

ในปีงบประมาณ 2551 คณะผูต้รวจราชการฯ ไดไ้ปตรวจราชการส่วนราชการใน
ต่างประเทศ สังกดักระทรวงการต่างประเทศมาแลว้ 6 10 แห่ง58

ยทุธศาสตร์องคก์รภาครัฐ (Government Strategic Management System: GSMS)
การบริหารการเงินการคลงัภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System:
GFMIS)
57 องค์ประกอบคณะทาํงานฯ ประกอบดว้ย รองปลดักระทรวงฯ ฝ่ายบริหาร เป็นประธานคณะทาํงาน ออท.

/สาํนักบริหารบุคคล/สํานกัจดัหาและบริหารทรัพยสิ์น/
1 และ 2 ผูอ้าํนวยการสถาบนัการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

ผูอ้าํนวยการสาํนกันโยบายและแผน ผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารบุคคล ผูอ้าํนวยสาํนกับริหารการคลงั ผูอ้าํนวยการ
สํานักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน เป็นคณะทํางาน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นคณะทํางานและ

ผูช่้วยเลข
การตรวจราชการ พ.ศ. 2548 และหัวหน้าผูต้รวจราชการกระทรวงฯ มีอาํนาจในการกาํหนดองค์ประกอบของ

ตามความจาํเป็นและเหมาะสม
58 ไดแ้ก่ สอท. ณ กรุงโรม ( 2 – 6 มีนาคม 2551) สอท. ณ กรุงเฮลซิงกิ ( 19 – 22 มีนาคม
2551) สอท. ณ กรุงเตหะราน ( 3 – 7 พฤษภาคม 2551) สอท. ณ กรุงสตอกโฮลม์ ( 14 –
16 กรกฎาคม 2551) สอท. ณ กรุงเฮก ( 17 – 20 กรกฎาคม 2551) สกญ. . ณ
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ในการเดินทางไปตรวจราชการของคณะผูต้รวจราชการฯ ไดมี้การตรวจในทุกมิติ
ของการดาํเนินงาน โดยตรวจสอบการบริหารงาน (ตรวจการประเมินประสิทธิภาพ การควบคุม
ภายใน การเก็บรักษาเงิน การบัญชีและงบเดือน การ บริหารการคลัง การดําเนินงานกงสุล
การบริหารบุคคล และการบริหารทรัพยสิ์น) ติดตามประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติั
ราชการ/แผนยุทธศาสตร์/แผนภารกิจทีม ปทท. ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข

วจราชการฯ และ ออท./กสญ.ลงนาม
ร่วมกนั และให ้สอท./สกญ. รายงานผล/ความคืบหนา้ตามขอ้เสนอแนะให้กระทรวงฯ ทราบภายใน
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12

ใน การ
ประเมินผลการดาํเนินงานของคณะผูต้รวจราชการฯ โดย สอท./สกญ. เห็นว่า
การตรวจราชการมีประโยชน์เป็นอย่างมาก ช่วยในการดาํเนินงาน ช่วยแกไ้ขปัญหา อุปสรรคใน
การปฏิบติังานของ สอท./สกญ. เป็นอย่างดี และขอให้มีการกลับไปตรวจทุก 1 หรือ 2 ปี หาก
เป็นไปได้

ในกรณีของสอท. ณ กรุ
รองปลดักระทรวงฯ ฝ่ายบริหารในฐานะหัวหน้าผูต้รวจราชการฯ และผูอ้าํนวยการสํานกับริหาร

ราชการ ณ กรุงลอนดอน ไดใ้ชโ้อกาสดงักล่าว ตรวจราชการ 20 – 22 กุมภาพนัธ์ 2552
งบประมาณให้คุม้ค่า โดยมีประเด็นการตรวจในบางมิติ

ประกอบดว้ย (1) การบริหารงานบุคคล (2) การติดตามประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนปฏิบติั
ราชการ/แผนยุทธศาสตร์/แผนภารกิจทีม ปทท. (3) การบริหารงบภารกิจทีม ปทท. และ
(4) การบริหารงบภารกิจเชิงรุก โดยภายหลงัการตรวจ คณะผูต้รวจราชการฯ ไดใ้ห้ข้อเสนอแนะแก่
สอท.ฯ /ปรับปรุง/แกไ้ข เช่น ควรจดัให้มีการประชุมทีม ปทท.
เดือนละ 2 ท. เป็นจาํนวนมาก ควรรายงานการใช้จ่ายงบ
ภารกิจทีม ปทท.

นครซีอาน สกญ. ณ นครเฉิงตู สกญ. ณ นครหนานหนิง และ สกญ. ณ นครกวางโจว ( 30 กนัยายน –
11 ตุลาคม 2551)
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งบประมาณ หรือรายละเอียดในการดาํเนินโครงการ เป็นต้น 59 โดย สอท.ฯ ยงัมิได้รายงานผล
การดาํเนินงานใหก้ระทรวงฯ ทราบ ปแลว้

4.4 ประเด็นด้านการบริหารจัดการ (Management)
4.4.1 การปรับปรุงระบบ back office สามารถสนับสนุนการทํางานของ

สอท. /สกญ.60 จากการศึกษาพบว่า สอท./สกญ. ทุกแห่งบริหารแบบทีม
ปทท. ในปี พ.ศ. 2546 กระทรวงฯ ก็ได้พฒันาและปรับปรุงระบบ back office
สามารถสนบัสนุนการทาํงานของสอท./สกญ. และระดบัปฏิบติั โดยในระดบั
นโยบาย กระทรวงฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศใน
ระดบัชาติ ไดอ้าศยักลไกของคณะอนุกรรมการแผนยุทธศาสตร์บูรณาการดา้นต่างประเทศทวิภาคี/

ฯ เป็นฝ่ายเลขานุการดว้ยเช่นกนั ในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ทวิภาคีให้

ร back office
ทีม ปทท. ในต่างประเทศ

ส่วนในระดับปฏิบัติ ฯ การบูรณาการงานด้าน
การบริหารได้แก่ การกําหนดนโยบายและแผนงาน การบริหารบุคคล การคลัง ทรัพย์สิ น
การฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ และการพฒันาระบบราชการ อยู่

มอบให้หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
ฒนาและปรับปรุงระบบ back office ให้แก่สอท./สกญ. และทีม ปทท. ในต่างประเทศ

- การกําหนดนโยบายและแผนงาน มีกรมภูมิภาค และสํานักนโยบายและแผน
/

strategic post
- การบริหารบุคลากร มีสํานัก

ให้เหมาะสมกบั strategic

59 0200.3/101/2552 16 มีนาคม 2552 (รายงานผลการตรวจราชการ
สอท. ณ กรุงลอนดอน)
60
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post และโครงสร้ ใน
ต่างประเทศ

- การบริหารการคลงั มี
ยทุธศาสตร์การบริหารการเงิน และสนบัสนุนงบ FMIP ใหแ้ก่ สอท./สกญ. และทีม ปทท.

- การบริหารทรัพย์สิน มีสํานักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
สอท./สกญ./ทาํเนียบออท./บา้นพกั กสญ. และการสนบัสนุนการทาํงาน

ของทีม ปทท. ภายใต้ one roof policy
- การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร มีสถาบนัการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

การต่างประเทศ ให้แก่
ขา้ราชการกระทรวงฯ
คู่สมรส

- การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เครือข่าย งานคลงั ข้อมูลด้านต่างประเทศระหว่างส่วนกลางกับ

สอท./สกญ.
- การพัฒนาระบบราชการ ให้ข้อแนะนํา

ขอ้ งประเทศแบบบูรณาการ การสนบัสนุนงบภารกิจ ทีม
ปทท. และงบภารกิจเชิงรุก สําหรับการดาํเนินโครงการ/กิจกรรมของ สอท./สกญ. ตลอดจน
การประเมินและติดตามผลการปฏิบติัราชการของ สอท./สกญ. โดยการพฒันาระบบการตรวจ
ราชการของกระทรวงฯ ในรูปแบบของการตรวจการบริหารงานภายในและการปฏิบติัราชการตาม
แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบติัราชการ/แผนภารกิจทีม ปทท. ของ สอท./สกญ.

ปัญหาในการปฏิบติังาน คณะผูต้รวจราชการฯ จะเดินทางไปให้ขอ้เสนอแนะหรือช่วยแกไ้ขปัญหา
(Rapid Team) ใน

การป้องกนั ป้องปราม แกไ้ข

ในส่วนของ สอท. ยวข้องพบว่า หน่วยงาน
ส่วนกลางของ
การประสานงาน การเงิน บุคลากร การบริหารทรัพยสิ์น และการพฒันาระบบทีม ปทท.
การดาํเนินงานทีม ปทท. ณ กรุงลอนดอน เป็นไปอยา่งคล่องตวั เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
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4.4.2 การเดินทางไป “ดูงาน” ต่างประเทศของคณะผู้แทนของหน่วยงานภายในต่างๆ61

จากการศึกษาพบวา่ กระทรวงฯ มีนโยบายให้ความร่วมมือในการเดินทางไปดูงานของคณะผูแ้ทน
ของหน่วยงานภายในประเทศทุกคณะ
ประสบความสําเร็จ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ กระทรวงฯ
ในฐานะเป็นตวัแทนของประเทศไทยในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี นการประสานงาน
กระทรวงฯ จึงไดข้อความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ เป็นระยะตลอดมา ให้ให้
ความสําคญักบัการจดัคณะไปเยือนและดูงานในต่างประเทศ โดยให้มีการติดต่อประสานงานมายงั
กระทรวงฯ แจง้สอท./สกญ. ก่อนการเยือนล่วงหนา้พอสมควร (1 – 2 เดือน ล่วงหนา้)

./สกญ. มีเวลาเพียงพอในการติดต่อประสานงานไปยงัหน่วยงานของประเทศผูรั้บ
ร ร้อมของคณะในดา้นการศึกษาขอ้มูล/
การเขา้ร่วมในนดัหมายต่าง
ประจาํคณะดว้ย

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ ยงัไม่มีการประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ และ
กระทรวงฯ

จากการสัมภาษณ์ผู ้ ปทท. ณ กรุงลอนดอน พบว่า ในแต่ละปีจะมีคณะ
เดินทางไปเยอืนสหราชอาณาจกัรเป็นจาํนวนมาก . ณ กรุงลอนดอน

. ประจาํ
อยา่งไรก็ตาม

ปัญหา

61 ขอ้สังเกตวา่

. หรือ สกญ.ได้ไปช่วยดาํเนินการประสานติดต่อไวใ้ห้

และ ออท. . /
เจรจาขอ้ราชการ/ /เจรจา

ใด เขา้พบผูน้าํระดบัสูง หน่วยงานส่วนกลาง พึงแจ้งรายงานผลการหารือ/เจรจาให้ สอท. ประจาํประเ
รับทราบโดยละเอียดในโอกาสแรกดว้ย
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classic 62 คือ
1) . มีความยากลาํบากในการติดต่อ

ประสานนดัหมายเขา้พบ หรือดูงาน
2) ายได้แล้วและถึงกาํหนดวนัดูงาน คณะขอยกเลิกการดูงาน ทาํให้

สอท.
ความร่วมมืออีกต่อไป

3) (จากแต่เดิมแจง้ไวเ้ป็นคณะใหญ่ เช่น 50 คน
เหลือ 10 คน) สร้างความไม่พอ

10 –
20 50 – 60
ใหญ่

4) องสารัตถะของการดูงาน ไม่มีประเด็นเจรจา/ประเด็น
.

5) ส่วนใหญ่ไม่มีการทาํรายงานผลหลงัการศึกษาดูงาน การเจรจา การหารือ แจง้
ใหก้ระทรวงฯ ทราบ  ทาํใหก้ระทรวงฯ ขาดภาพรวมการติดตามผล  ขาดการประสานงาน หากตอ้ง
ติดต่อ

4.4.3 หลักการ 3 Unified . ใช้หลักการบริหาร 3
Unified คือ Unified Command Unified Work Plan และ Unified Structure น ทุก สอท./สกญ.
โลกไดใ้ช้ 3 . ตลอดมา และเห็นว่า เป็นกลไก

63 และในภาพรวม การดาํเนินการเป็นไปดว้ยดี
ในส่วนของ สอท. ณ กรุงลอนดอน จากการศึกษาเอกสาร หลกัฐาน ขอ้มูล และสัมภาษณ์

1) Unified Command มี โดยมี ออท.ฯ เป็นหวัหนา้
ทีม ปทท. ดูแลบริหารจดัการให้ทีม ปทท.

command คือ ออท.ฯ เป็นผูมี้ภาวะผูน้าํสูง ให้เกียรติหน่

62 บุษฎี สนัติพิทกัษ,์ สัมภาษณ์ , 9 กรกฎาคม 2552 และเอกพล พลูพิพฒัน์, เลขานุการกรม กรมยโุรป, สัมภาษณ์,
10 กรกฎาคม 2552
63 , สัมภาษณ์, 18 มิถุนายน 2552
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ปทท. สร้างสมดุล มิให้เกิดการกา้วก่ายงานและภารกิจหลกัของแต่ละหน่วยงาน64 สร้างความเป็นเอกภาพ
ใหก้บัทีม ปทท. อยา่งเขม้แขง็ ออท.ฯ สามารถ command ไดดี้ ไดรั้บความเคารพ ความไวว้างใจจากหน่วยงาน
ต่างๆ ภายใตที้ม ปทท. เป็นอยา่งสูง ทาํให้การประสานงานเป็นไปดว้ยดี มีความร่วมมือกนัอยา่งใกลชิ้ดเต็ม
ใจ และจริงใจ ถือเป็นแบบอยา่งของการมีภาวะผูน้าํของ ออท. ฯ

2) Unified Work Plan มีการประชุมทีม ปทท. เสมอ อยา่งน้อยเดือนละ 1 ใน
ปีงบประมาณ 2551 มีการประชุมทีม ปทท. 11 65 อยา่งไรก็ตาม หากไม่มีการประชุมทีม ปทท. เต็ม
รูปแบบ ก็จะมีการหารือกนัเป็นระยะๆ โดยในการประชุมทีม ปทท.
กนัเป็นเจา้ภาพ

ในการประชุมทีม ปทท.ไดมี้การจดัทาํแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบติัราชการร่วมกนั
การระดมความคิดเห็นจากทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วม โดยถือเป็นแผนของทีม ปทท. อยา่ง
แทจ้ริง โดย 3 เดือน ก่อนหนา้ปีงบประมาณ สอท.ฯ จะเรียกประชุมทีม ปทท.
งบภารกิจทีม ปทท. และโครงการงบภารกิจเชิงรุกอยา่งเป็นระบบ66 มีการแบ่ง รับผิดชอบ
อยา่งชดัเจน มีความร่วมมือกนัเป็นอยา่งดี จะเห็นไดจ้ากโครงการ Taste of Thailand ใน Taste of
London หรือโครงการ Road Show
ประสิทธิภาพของทีม ปทท. และการทาํงานเป็นทีม เป็นระบบ

นอกจากการประชุมทีม ปทท. ในภาพรวมแลว้ ออท.ฯ working
group พาณิชย ์และ ททท.
โดยอคัรราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจการคลงั) เป็นหวัหนา้ทีม ประชุมเป็นประจาํทุกเดือน (สัปดาห์แรก
ของเดือน)

.67

การทาํงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพของทีม ปทท. ณ กรุงลอนดอน
ส่งผลให้ภาพรวมความสัมพนัธ์ไทย –
กวา่ปี 2550 โดย สอท.ฯ ไดด้าํเนินความร่วมมือกบัสหราชอาณาจกัรในหลายดา้น เช่น ความร่วมมือ

– สหราชอาณาจกัร ความร่วมมือในกรอบองคก์าร

64 บรรจงจิตต ์องัศุสิงห์, สัมภาษณ์, 23 มิถุนายน 2552
65 1 (9 พฤศจิกายน 2550) 2 (14 ธนัวาคม 2550) 3 (4 มกราคม 2551) 4 (8 กุมภาพนัธ์
2551) 5 (19 มีนาคม 2551) 6 (11 เมษายน 2551) 7 (9 พฤษภาคม 2551) 8 (24 มิถุนายน
2551) 9 (25 กรกฎาคม 2551) 10 (22 สิงหาคม 2551) 11 (19 กนัยายน 2551)
66 บรรจงจิตต ์องัศุสิงห์, สัมภาษณ์, 23 มิถุนายน 2552
67 บรรจงจิตต ์องัศุสิงห์, สัมภาษณ์, 23 มิถุนายน 2552 และรายงานการประชุม  คกก. บริหาร สอท. ณ กรุงลอนดอน

1/2551 (9 พฤศจิกายน 2550)
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3) Unified Structure การมีโครงสร้าง สนง. กร
การทาํงานเป็นระบบเดียวกนั หรือการใช้ one roof policy ประหยดั
ทรัพยากรและงบประมาณ สําหรับ สอท.
สอท. มีหน่วยงานทหาร กระทรวงการคลัง สํานักข่าวกรองแห่งชาติ รวมอยู่ด้วย โดยหน่วยงานต่างๆ
รับผิดชอบค่าอุปกรณ์สํานักงานและโทรศพัท์ อย่างไรก็ตาม ก็ได้มีการระดมใช้บุคลากรและทรัพยากร
ร่วมกนั หากมีภารกิจเร่งด่วน หรือมีคณะเยอืน

จากการสัมภาษณ์พบวา่ one roof policy
ได้ยาก โดยเฉพา . สอท. ณ กรุงลอนดอน แต่ละหน่วยงานต่างมี

. อนั
68

ในส่วนของประเด็นความคืบหน้าของการพัฒนาระบบบริหารราชการใน
3 จาํนวน 15 ประเด็น

1 2 9 ประเด็น อยู่
ระหว่างดาํเนินการ 3 1

15 12 ประเด็น
2 1 ประเด็น ดงัรายละเอียด

1

68 , สัมภาษณ์, 18 มิถุนายน 2552, บุษฎี สนัติพิทกัษ,์ สัมภาษณ์ , 9 กรกฎาคม 2552 และ
สราญจิตต ์ศรีศกนุ, สัมภาษณ์, 9 กรกฎาคม 2552
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1 : ตารางเปรียบเทียบความคืบหน้าของการพฒันาระบบบริหารราชการใน
3 (พ.ศ. 2547) และ

ความคืบหน้าการดําเนินการของกระทรวงฯ (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2552)

ประเด็น
ความเห็นของ
คณะผู้วจัิยฯ

(ข้อมูล พ.ศ. 2547)

การดําเนินการของ
กระทรวงฯ

(ข้อมูล พ.ศ. 2552)
ระดับนโยบาย
1.
ในระดบัชาติ

ดาํเนินการแลว้ ดาํเนินการแลว้

2. กาํลงัดาํเนินการ ดาํเนินการแลว้

3. การจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนการบริหารราชการ
ในต่างประเทศตามยทุธศาสตร์ (หรืองบดาํเนินการ CEO)
และ contingency fund

ดาํเนินการแลว้ ดาํเนินการแลว้

4. revamp โครงสร้างส่วนราชการในต่างประเทศ กาํลงัดาํเนินการ ดาํเนินการแลว้
5. กาํลงัดาํเนินการ ดาํเนินการแลว้
6. การพฒันาระบบและแนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของ สอท./สกญ.

กาํลงัดาํเนินการ ดาํเนินการแลว้

7.การปรับปรุงระบบ back office
สามารถสนบัสนุนการทาํงานของสอท.ไดอ้ยา่งพอเพียง
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ดาํเนินการแลว้

8. จดัทาํแผนและการดาํเนินการปรับปรุงพฒันาระบบ
ทรัพยากรบุคคลภายในกระทรวงการต่างประเทศ

ดาํเนินการแลว้

9.การพฒันาและจดัหลกัสูตรฝึกอบรมดา้นการ
ต่างประเทศใหแ้ก่บุคลากรในแต่ละระดบั

ดาํเนินการแลว้

10. การจดัทาํแผนการดาํเนินงานร่วมกนัภายใตก้รอบ
กภาพ

กาํลงัดาํเนินการ ดาํเนินการแลว้
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ประเด็น
ความเห็นของ
คณะผู้วจัิยฯ

(ข้อมูล พ.ศ. 2547)

การดําเนินการของ
กระทรวงฯ

(ข้อมูล พ.ศ. 2552)
11. การสร้างและพฒันาระบบบูรณาการระหวา่ง

ผูว้า่ราชการจงัหวดัชายแดน
กาํลงัดาํเนินการ ดาํเนินการแลว้

12. การใช ้และแบ่งปันขอ้มูลร่วมกนัระหวา่ง สอท.
แทนกบั

หน่วยงานส่วนกลาง
กาํลงัดาํเนินการ กาํลงัดาํเนินการ

13. ระบบการรายงานหลายช่องทาง กาํลงัดาํเนินการ กาํลงัดาํเนินการ
14.
ต่างๆ

กาํลงัดาํเนินการ ดาํเนินการแลว้

15.
เดินทางมา “ดูงาน”

ยงัแกไ้ขไม่ตก ยงัแกไ้ขไม่ตก



5
สรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาหวัขอ้ “การประเมินผลกระบวนการทาํงานของทีม ปทท.: กรณีศึกษา สอท.

ทีม ปทท.
ประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากรบุคคล การใช้งบประมาณ การใช้ปัจจยัสนบัสนุนการปฏิบติังาน
และการบริหารจดัการ ตามหลกั 4M จากการศึกษาของผูเ้ขียน ปัจจยัดา้นทรัพยากรบุคคล (Man)

.
งบประมาณ (Money) ดา้นปัจจยัสนบัสนุนการปฏิบติังาน (Material) และดา้นการบริหารจดัการ
(Management) เป็นปัจจยัสนบัสนุน ผูเ้ขียนขอยกผลการศึกษาในกรณีของ สอท. ณ กรุงลอนดอน

5.1.1 ด้านทรัพยากรบุคคล (Man) บุคคลากรใน ทีม ปทท. . ในฐานะหวัหนา้ทีม
ท. และของหน่วยงานทีม ปทท.

ปทท. . มีคุณภาพ มีความ
.

. ในฐานะหัวหน้าทีม นอกจากจะตอ้งเป็น ผูมี้วิสัยทศัน์ในเชิง

ความสามคัคี ความร่วมมือร่วมใจในองค์กร
ต่อความสาํเร็จของกระบวนการทาํงานของทีม ปทท. อท.
ณ กรุงลอนดอน (นายกิตติ วะสีนนท)์ มีวุฒิภาวะ
หน่วยงานภายใตที้ม ปทท.
มีภาวะผูน้ําสู . ณ กรุงลอนดอน เอง ก็เป็น

5.1.2 ด้านงบประมาณ (Money) สอท.ฯ สามารถบริหารจดัการ
มีป ดําเนินโครงการต่างๆ
ของ สอท.ฯ ในแง่ของการรักษา ปกป้อง และส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในสหราชอาณาจกัร

อท.ฯ ได้รับการจัดสรร
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งบประมาณในสัดส่ว ง อย่างไรก็ดี จากการศึกษา .ฯ ไม่สามารถ

5.1.3 ด้านปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงาน (Material) สอท.ฯ ให้ความสําคญักบัการพฒันา
ลระหว่างหน่วยงานทีม ปทท. ต่างๆ เห็นได้จาก

การจดัทาํเวบ็ไซต์ www.verythai.co.uk
แต่ยงั

มี ระหวา่งกนั และยงัไม่มีการพฒันาฐานขอ้มูลร่วมกนั ในดา้น
ค่อนข้างจาํกัด และในส่วนของการ

ดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะของคณะ .ฯ ยงัมิไดร้ายงานผลให้กระทรวงฯ
กระทรวงฯ ไดมี้หนงัสือทวงถามไปแลว้

5.1.4 ด้านการบริหารจัดการ (Management) ความสําเร็จของทีม ปทท. ณ กรุงลอนดอน
ยงัสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสามารถในการบริหารจดัการ โดยจากผลการศึกษา เห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่
สอท.ฯ ประสบผลสําเร็จในการนาํหลกั 3 Unified ร

มอบนโยบายไว ้มาบริหารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศยักลไกการประชุมทีม
ปทท. การจดัทาํแผนยุทธศาสตร์ร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานทีม ปทท. การหารือกนัเป็นระยะๆ และ
การร่วมกนัทาํโครงการ ติดตาม ประเมินผล แมว้า่จะยงัไม่สามารถดาํเนิน one roof policy ไดอ้ยา่ง
เตม็รูปแบบก็ตาม

แมว้า่ ทีม ปทท. ณ กรุงลอนดอน จะมีขอ้จาํกดัในการบริหารจัดการดา้นงบประมาณ ดา้น
ปัจจยัสนบัสนุนการปฏิบติังาน และดา้นการบริหารจดัการ . ณ กรุงลอนดอน

ผลให้การดาํเนินงานของ
ทีม ปทท. ณ กรุงลอนดอน ในภาพรวมมีผลสําเร็จ เป็นไปตามเป้าหมาย และบรรลุ

.

5.2 ข้อเสนอแนะ
4

ต่างประเทศแบบบูรณาการ หรือทีม ปทท. ในต่างประเทศ โดยใชที้ม ปทท. ณ กรุงลอนดอน เป็น
4M คือ ทรัพยากรบุคคล (Man)

งบประมาณ (Money) ปัจจยัสนบัสนุนการปฏิบติังาน (Material) และการบริหารจดัการ (Management)
ผูเ้ขียนมีขอ้เสนอแนะสาํหรับการปรับปรุง/พฒันากระบวนการทาํงานของทีม ปทท.
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5.2.1 ด้านทรัพยากรบุคคล (Man)
1)

การพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานแลว้ สถาบนัการต่างประเทศเทวะวงศ์
วโรปการ วกบัระบบทีม ปทท.

ปทท. มีแนวความคิดในทาง
เดียวกนั มีความรู้สึกร่วม ถือผลประโยชน์ของประเทศเป็นสาํคญั

หลกัสูตรสําหรับผูบ้ริหารระดบัสูง คือ ระดบั หน.สนง. (ออท./กสญ.)
การดาํรงตนเป็นคนดี การมีจริยธรรม การให้

หน.สนง. สามารถ “หัวหน้าทีม” ความไวว้างใจ
จากหน่วยงานภายใตที้ม ปทท. จะทาํใหไ้ดรั้บความร่วมมืออยา่งจริงใจและเตม็ใจ
ปทท.

เช่น ใช้โอกาสในระหว่า
เป็นตน้

2)
ทีม ปทท.
อตัรากาํลงัขา้ราชก ./สกญ. ดว้ย

3)
ของทีม ปทท. การคดัสรรบุคลากรไปปฏิบติังานในต่างประเทศ จึงควรทาํดว้ยความละเอียดรอบคอบ

ทีม ปทท.

4)
การต่างประเทศ ต่อระบบการบริหารราชการในต่างประเทศแบบบูรณาการ โดยพยายามให้

ารบริหารงานไปดว้ยกนั เสมือนเป็น
ภารกิจของส่วนรวม แทน

5) การปรับวฒันธรรมการทาํงานของหน่วยงานภายในทีม ปทท.
. มีความเขา้ใจอนัเกิดจากการทาํงานร่วมกนัวา่ การบูรณาการ

การทาํงานจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศและหน่วยงานของตน มากกวา่การทาํงานแบบต่างคนต่างทาํ
6) กระทรวงฯ ควรเปิดกวา้งให้ขา้ราชการระดบัผูป้ฏิบติังานไดแ้สดงขอ้คิดเห็น

. two-way
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communication
.

5.2.2 ด้านงบประมาณ (Money)
1) งบประมาณหมวดต่างๆ ควรมีเพียงพอต่อการบริหารงานทีม ปทท. และจดัสรร

ให้ สอท./สกญ. และหน่วยงานภายใตที้ม ปทท. ได้ภายในระยะเว (กรณี
โครงการ Taste of Thailand ใน Taste of London ของ สอท. ณ กรุงลอนดอน ไม่สามารถดาํเนินการ

FMIP ปีงบประมาณ 2551
2552 แทน) ความคล่องตวัในการดาํเนินงาน และ

สามารถดาํเนินโครงการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
2) ในปัจจุบนั กระทรวงฯ มีหน่วยงาน 3 หน่วยงาน ไดแ้ก่ สํานกันโยบายและแผน

./สกญ. ทาํ
ให้การบริหาร
กระทรวงฯ จึงควรมอบหมายให้สํานกันโยบายและแผนเป็น
จดัการงบต่างๆ69 ของ สอท./สกญ. ในภาพรวม
ระบบการบริหารราชการในต่างประเทศแบบบูรณาการจะ หากสํานัก

องงบประมาณดาํเนินการของ สนง.ต่างๆ ไม่
วา่จะมาจากกระทรวง ทบวง กรมใด

จะช่วยให้ ออท. สามารถบริหารยุทธศาสตร์ต่างๆ ได้
อยา่งมีเอกภาพ

69 มีงบประมาณ 7 ./สกญ. ไดแ้ก่ 1) งบสันถวไมตรี 2) งบสนบัสนุนกิจกรรม
คนไทยในต่างประเทศ 3) งบภยัพิบติั 4) งบ Flagship 5) งบ FMIP 6) งบภารกิจทีม ปทท. 7) งบภารกิจเชิงรุก โดย
ในปัจจุบนัสาํนกันโยบายและแผนบริหารงบในขอ้ 1) – ขอ้ 4) สาํนกับริหารการคลงับริหารงบใน ขอ้ 5 และกลุ่ม
พฒันาระบบบริหารบริหารงบประมาณในขอ้ 6 – ขอ้ 7)
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งบ
สันถวไมตรี

งบสนบัสนุน
กิจกรรมคน

ไทยฯ

งบภารกิจ
ทีม ปทท.

งบภารกิจ
เชิงรุก

งบ FMIP

งบ Flagship

งบภยัพบิติั

สํานักนโยบาย
และแผน

แผนภูมิ 2: การบริหารงบประมาณ 7 ./สกญ. ในปัจจุบัน

แผนภูมิ 3: การบูรณาการการบริหารงบประมาณ 7 สอท./สกญ.
ตามข้อเสนอแนะของผู้เขียน

สํานักนโยบายและแผน สํานักบริหารการคลงั กลุ่มพฒันาระบบบริหาร

งบสันถวไมตรี

งบภยัพิบติั

งบสนบัสนุนกิจกรรมคนไทยฯ

งบ Flagship

งบภารกิจเชิงรุก

งบ FMIP งบภารกิจทีม ปทท.
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5.2.3 ด้านปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงาน (Material)
1) สอท./สกญ. ในฐานะหน่วยงานหัวหน้าทีม ปทท. ควรให้ความสําคัญกับ

การบูรณาการขอ้มูลสารสนเทศ และการผลกัดนัให้
หน่วยงานทีม ปทท. รายงานผลแบบหลายช่ นการติดตามและ
ประเมินผลในการปฏิบติังานของ ทีม ปทท. ในภาพรวม

ของไทยในเวทีระหวา่งประเทศ
2)

เฉพาะกบักระทรวงฯ/สอท./สกญ. ง
จึงควร

.

ปทท. และเคารพในสิทธิและความคิดเห็นของหน่วยงานทีม ปทท. อยา่งแทจ้ริง
3)

กาํลงัจะประกาศใช้ Special Attaché (commercial/education/agriculture)
ให้เกิดความรู้สึกแบ่งแยกระหว่างกระทรวงฯ กับหน่วยงานทีม ปทท. หากร่างกฎ

กระทรวงฯ ดงักล่าว ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะรัฐมนตรีแลว้ กระทรวงฯ อาจ
าก

ว่าด้วยความสัมพนัธ์ทางการทูต ค.ศ.
1961

Minister (education) เป็นตน้
4) ในดา้นการมอบอาํนาจ สาํนกังาน ก.พ.ร. ควร . ใน

ต่างประเทศ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 หมวด 6 การมอบอาํนาจ
ให้ปฏิบติัราชการแทนในต่างประเทศ มาตรา 27 หวัหนา้ส่วนราชการ
ดาํเนินการในต่างประเทศ จะตอ้งดาํเนินการในต่างประเทศให้แก่หวัหนา้คณะ
ผูแ้ทน และให้หัวหน้าคณะผูแ้ทนมอบอาํนาจให้รองหัวหนา้คณะผูแ้ทนหรือบุคคลในคณะผูแ้ทน

กตอ้งวา่ ผูบ้ริหารทีม ปทท. Event/Crisis Manager หรือผูจ้ดัการประสานงาน
./สกญ. ตอ้งการเป็นผูบ้งัคบับญัชาในสาย

การบงัคบับญัชา (Head of the Chain of Command) อนดงักล่าว
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นาํไปสู่ปฏิกิริยาของหน่วยงานทีม ปทท. ใน 2 รูปแบบ คือ การแยกตวัเป็นอิสระ หรือการมีส่วน
ร่วมในทีม ปทท. ./สกญ.
เป็นผูต้ดัสินใจและดาํเนินการแทน

5) สอท./สกญ. ต่างๆ ควรให้ความสําคญักบัการดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะของ

5.2.4 ด้านการบริหารจัดการ (Management)
1) หน่วยงาน ตอ้งมีการประสานงานอย่าง

ใกล้ชิด และเสริมสร้างการ

ต่างประเทศทาํงานไปในทิศทางเดียวกนั โดยอาจจดัให้มีการประชุมระดบัปลดักระทรวงฯ เป็น
ระยะๆ และแจง้เวียนผลการประชุม
ไปยงัหน่วยงานของตนในต่างประเทศ .

2) . จะสามารถนาํหลกัการ 3 Unified ไปปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
เช่นเดียวกบั ทีม ปทท. ณ กรุงลอนดอน

จ
ทาํงาน

มร่วมมือและการปฏิบติังานอยา่งบูรณาการ
3) 70

ของคณะผูดู้งาน กระทรวงฯ รับทราบและพยายามแกไ้ขปัญหาดงักล่าวมาโดยตลอด อย่างไรก็ดี
ผูเ้ขียนมีข้อเสนอแนะในระดับนโยบายว่า กระทรวงฯ ควรทาํหนังสือเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี ข้อควรปฏิบัติในการเดินทางไปดูงานต่างประเทศ เช่น

/พบ
หารือ เป็นตน้ กาํชบัและกวดขนัใหห้น่วยงานต่างๆ ถือ

และลดปัญหาความไม่มีวินัยในการดูงาน กระทบต่อ
ความสัมพนัธ์ระหว่าง สอท./สกญ. กบัหน่วยงานต่างประเทศ ./สกญ.
หน่วยงานต่างๆ ถือปฏิบติั ก็จะมีส่วนช่วยให้การปฏิบติังานของ สอท./สกญ. คล่องตวั และเป็นไป

70 กระทรวงฯ (โดยสาํนกันโยบายและแผน)
เดิ
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ขอ้เสนอแนะในระดบัการดาํเนินการ สําหรับ สอท./สกญ. ในประเทศ/
คณะเดินทางมาดูงาน อาจใช้วิธีการ outsource ./สกญ. เช่น
ในช่วงปิดภาคเรียน อาจจา้งนกัศึกษามาประจาํคณะ หรือเป็นล่าม เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม คณะไม่
ควรมีความคาดหวงัว่า ออท./กสญ. จะตอ้งเดินทางไปรับคณะด้วยตนเอง ./
สกญ.
ของ สอท. /สกญ. ก็มีจาํนวนนอ้ย

กล่าวโดยสรุป ในภาพรวม พฒันาการของระบบการบริหารราชการในต่างประเทศแบบ
บูรณาการ
สนับสนุนภายในประเทศ จนถึงการบูรณา

นไปขา้งหน้าได้ หากบุคลากรสามารถบริหารจดัการได้มี
ประสิทธิภาพ

./สกญ. หลายแห่ง รวมถึงของ สอท.
ผูเ้ขียนใช้เป็นกรณีศึกษา เป็นบทพิสูจน์ว่า การทาํงานเชิงบูรณาการส่งผลต่อประสิทธิภาพและ

ทีม ปทท.
การบริหารราชการในต่างประเทศแบบบูรณาการจะไม่มีการสะดุดหรือหยุดชะงกัลง แต่จะตอ้ง

/ปัญหาต่างๆ มี

กนัไดอี้กต่อไป แต่จะตอ้งร่วมมือกนัภายใตแ้ผนยุทธศาสตร์
ส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในต่างประเทศ



บรรณานุกรม

1. หนงัสือ
ทศพร ศิริสัมพนัธ์. 2549. . 2.

กรุงเทพมหานคร: สาํนกังาน ก.พ.ร..

2. รายงานการวิจยั
ทศพร ศิริสัมพนัธ์, , และศุภมิตร ปิติพฒัน์. 2545. โครงการนาํร่องเอกอัครราชทูต

แบบ บูรณาการ: รายงานผลการศึกษาโครงการนาํร่องเอกอัครราชทูตแบบบูรณาการ ระยะ
.

ทศพร ศิริสัมพนัธ์, , และศุภมิตร ปิติพฒัน์. 2546. โครงการนาํร่องเอกอัครราชทูต
แบบ บูรณาการ: รายงานผลการศึกษาโครงการนาํร่องเอกอัครราชทูตแบบบูรณาการ ระยะ

.
ทศพร ศิริสัมพนัธ์, , ศุภมิตร ปิติพฒัน์ และปิยสุรางค ์ทิมกาญจนะ. 2547. โครงการ

นาํร่องเอกอัครราชทูตแบบบูรณาการ:
3.

3. หนงัสือราชการ
โทรเลขสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน LON 754/2550 17 ธันวาคม 2550.
โทรเลขสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน LON 77/2551 8 กุมภาพันธ์ 2551.

LON 443/2551 29 กรกฎาคม 2551.
โทรเลขสถา LON 458/2551 6 สิงหาคม 2551.
โทรเลขสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน LON 434/2552 2 กรกฎาคม 2552.

0207/175/2551 22 เมษายน 2551.
0200.3/101/2552 16 มีนาคม 2552.

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน 1/2551.
9 พฤศจิกายน 2550.

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน 2/2551.
14 ธันวาคม 2550.

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน 3/2551.
4 มกราคม 2551.
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน 4/2551.
8 กุมภาพันธ์ 2551.

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน 5/2551.
19 มีนาคม 2551.

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน 6/2551.
11 เมษายน 2551.

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน 7/2551.
9 พฤษภาคม 2551.

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน 8/2551.
24 มิถนุายน 2551.

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน 9/2551.
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน 10/2551.
22 สิงหาคม 2551.
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19 กันยายน 2551.
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