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รายงานศึกษาส่วนบุคคล เรื่อง ความท้าทายในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย

กับสาธารณรัฐเซเนกัล สืบเนื่องจากการที่ผู้ศึกษาได้รับการแต่งตั้งไปประจ้าการที่สถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงดาการ์ สาธารณรัฐเซเนกัล เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 และพบว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ 
ประสบความท้าทายในการส่งเสริมความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ โดยรายงานการศึกษาส่วนบุคคลนี้ 
มุ่งเน้นการศึกษาว่า ข้อระเบียบของทางราชการไทยในการตัดกรุงดาการ์ออกจากรายชื่อเมืองที่มีภาวะ
ความเป็นอยู่ไม่ปกติ (Hardship) ของส้านักงาน ก.พ. เมื่อปี 2550 อาจเป็นสาเหตุของความท้าทาย
ดังกล่าว  

จากการศึกษาพบว่า หลักเกณฑ์ที่หน่วยงานส่วนกลางของไทยใช้ในการอ้างอิงตัดกรุงดาการ์
ออกจากรายชื่อเมืองที่มีภาวะความเป็นอยู่ไม่ปกติของส้านักงาน ก.พ. ซึ่งส่งผลให้ข้าราชการที่ไป
ประจ้าการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา ไม่ได้รับสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ดังเช่นเมืองที่อยู่ในรายชื่อ Hardship ของส้านักงาน ก.พ. อาจเป็นเกณฑ์ที่ไม่เป็นธรรม 
ในการจัดระดับ Hardship ของกรุงดาการ์ ให้มีระดับ Hardship ประเภท A เหมือนกับกรุงเทพ 
เนื่องจากสภาพความเป็นอยู่จริงของกรุงดาการ์มีคุณสมบัติเข้า 6 ใน 10 ปัจจัย ในการพิจารณา
ก้าหนดเมืองที่มีภาวะความเป็นอยู่ไม่ปกติตามข้อก้าหนดของส้านักงาน ก.พ. จึงเป็นสาเหตุให้
กระทรวงการต่างประเทศต้องน้านโยบายด้านการบริหารชั่วคราวมาใช้เพ่ือจูงใจให้ข้าราชการสมัครไป
ประจ้าการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ซึ่งผู้ศึกษามองว่าเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ 
และยังส่งผลให้ข้าราชการที่มาประจ้าการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ไม่มีขวัญก้าลังใจ  
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ รวมถึงการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ จะจัดจ้างลูกจ้าง
ท้องถิ่นท่ีมีคุณภาพในการช่วยการท้างานของข้าราชการ และการด้าเนินงานของสถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงดาการ์ ซึ่งนับเป็นสิ่งที่ท้าทายการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้ไม่สามารถ
ด้าเนินการและพัฒนาได้อย่างเหมาะสม  

สุดท้ายนี้ ผู้ศึกษาหวังว่าการศึกษานี้จะได้น้าเสนอข้อเสนอและข้อแนะน้าเชิ งนโยบายและ
ข้อแนะน้าในการด้าเนินการในบทที่ 4 ในการปรับสถานะกรุงดาการ์ให้กลับมาอยู่ในรายชื่อเมืองที่มี
ภาวะความเป็นอยู่ไม่ปกติของส้านักงาน ก.พ. ในโอกาสแรก เพ่ือสร้างขวัญและก้าลังใจให้ข้าราชการ
ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ และกระทรวงการต่างประเทศไม่ต้องประสบปัญหาในการส่ง
ข้าราชการที่มีคุณภาพไปประจ้าการ เพ่ือท้าภารกิจและหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถเพ่ือประโยชน์
ของประเทศชาติ 



จ 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 

ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณกระทรวงการต่างประเทศที่ให้ความส้าคัญต่อการพัฒนาบุคลากร
ด้านการต่างประเทศทั้งจากข้าราชการภายในกระทรวงการต่ างประเทศและจากหน่วยราชการ
ภายนอก โดยได้จัดการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 
ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของนักการทูตไทย และการพัฒนาทักษะด้านการ
บริหาร นอกจากนี้ ผู้ศึกษายังต้องขอขอบพระคุณผู้บังคับบัญชา คือ นายอรุณ จิวาศักดิ์อภิมาศ 
เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ที่อนุมัติให้ผู้ศึกษา เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ รวมทั้งเพ่ือนๆ ข้าราชการ
ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเฉพาะนางสาวลักษณาวดี  แก้วกระมล ที่ปรึกษา ที่ต้องท้างานแทน 
ผู้ศึกษาระหว่างการลางานเพื่อเข้าร่วมการอบรมฯ ดังกล่าว  

รายงานการศึกษาส่วนบุคคลเรื่องความท้าทายในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย
กับสาธารณรัฐเซเนกัล คงไม่สามารถส้าเร็จลุล่วงหากไม่ได้ความกรุณาจากท่านอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสาม 
ได้แก่ เอกอัครราชทูต ดร.จิตริยา ปิ่นทอง ศาสตราจารย์ ดร. ไชยวัฒน์ ค้้าชู และรองศาสตราจารย์  
ดร. ด้ารงค์ วัฒนา ที่ได้ให้ความเมตตาให้ค้าแนะน้าต่างๆ แก่ผู้ศึกษา 

นอกจากนี้ ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณนายณัฐพล ขันธหิรัญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา  
ซึ่งเคยเป็นอดีตผู้อ้านวยการส้านักบริหารบุคคล และได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับ
ขั้นตอนในการปรับสถานะรายชื่อเมืองที่มีภาวะความเป็นอยู่ไม่ปกติในช่วงที่ด้ารงต้าแหน่งดังกล่าว 
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของส้านักบริหารบุคคลที่ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ประกอบการจัดท้ารายงาน
การศึกษาส่วนบุคคลนี้ และท่ีขาดไม่ได้คือขอขอบคุณครอบครัวของผู้ศึกษาที่ให้ก้าลังใจในการเข้าร่วม
การอบรมฯ รวมทั้งการเขียนรายงานการศึกษาส่วนบุคคลนี้  

สุดท้ายนี้ ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณท่านผู้ อ้านวยการและเจ้าหน้าที่ทุกคนของสถาบัน  
เทวะวงศ์วโรปการที่ได้อ้านวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมนักบริหารการทูต รุ่นที่ 11 
ด้วยไมตรีจิตอันดีงาม รวมทั้งขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมการอบรม นบท. รุ่นที่ 11 ทุกท่าน ที่ได้มอบ
มิตรภาพให้แก่ผู้ศึกษาตลอดช่วงการอบรมหลักสูตรฯ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
 
1.1  ภูมิหลังและความส าคัญของปัญหา 

การศึกษาส่วนบุคคลเรื่องความท้าทายในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับ
สาธารณรัฐเซเนกัล มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาว่าข้อระเบียบของทางราชการไทยอาจเป็นสาเหตุหนึ่ง
ที่ท้าให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ประสบความท้าทายในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศไทยกับสาธารณรัฐเซเนกัล และประเทศในเขตอาณาอีก 12 ประเทศ ได้แก่ (1) บูร์กินาฟาโซ 
(2) สาธารณรัฐกาบูเวร์ดี (3) สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ (4) สาธารณรัฐกาบอง (5) สาธารณรัฐกินี (6) 
สาธารณรัฐกินีบิเซา (7) สาธารณรัฐแกมเบีย (8) สาธารณรัฐไลบีเรีย (9) สาธารณรัฐมาลี (10) 
สาธารณรัฐไนเจอร์ (11) สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน และ (12) สาธารณรัฐโตโก สืบเนื่องจากเมื่อปี 
2550 กรุงดาการ์ได้ถูกหน่วยงานส่วนกลางของไทยตัดออกจากรายชื่อเมืองที่มีภาวะความเป็นอยู่  
ไม่ปกติ (Hardship Post) ของส้านักงาน ก.พ. ท้าให้ข้าราชการที่ไปประจ้าการที่สถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงดาการ์ ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา ไม่ได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เหมือนกับตอนที่ได้มีการ
เปิดที่ท้าการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ เมื่อปี 2526 ซึ่งอาจส่งผลให้ความสัมพันธ์ของทั้งสอง
ประเทศไม่พัฒนาไปอย่างเหมาะสมในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประเทศไทยและสาธารณรัฐเซเนกัลได้
สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2523 และในปี 2563 จะครบ 40 ปี การสถาปนา
ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ มีความส้าคัญต่อการ
ก้าหนดนโยบายการต่างประเทศของไทยในภูมิภาคแอฟริกา เพราะมีเขตอาณาดูแลกลุ่มประเทศ
แอฟริกาตะวันตกที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการจ้านวนมากที่สุดถึง 8 ประเทศ จากประเทศใน
ภูมิภาคแอฟริกาที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการทั้งหมด 18 ประเทศ  

ในปัจจุบันสาธารณรัฐเซเนกัลยังไม่ได้เปิดสถานเอกอัครราชทูตเซเนกัลในประเทศไทย  
แต่ได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตเซเนกัลประจ้ากรุงกัวลาลัมมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย มีเขตอาณา
ดูแลประเทศไทย โดยในภาพรวมในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับ
สาธารณรัฐซเนกัล เป็นไปด้วยดี แต่ไม่ค่อยมี “สีสัน” และไม่มีแรงกระตุ้นให้น่าตื่นเต้น1 ทั้งๆ ที่
สาธารณรัฐเซเนกัลมีคุณสมบัติหลายอย่างที่น่าจะท้าให้เป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดของประเทศไทยใน
แอฟริกา เช่น การเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองมั่นคงที่สุดในแอฟริกาตะวันตก มีความเจริญ
พอสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคนี้ เป็นสังคมเปิด ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตย  
เป็นประเทศมุสลิมสายกลาง ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ไม่มีปัญหาชนเผ่าดังประเทศ
แอฟริกาอ่ืนๆ นอกจากนี้ ยังเป็นประเทศที่มีบทบาทสูงในเวทีระหว่างประเทศ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค 

                                                 
1 โทรเลขสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ที่ 16 มกราคม 2557 
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ระดับทวีป และระดับระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในกรอบสหประชาชาติ ซึ่งสาธารณรัฐเซเนกัล
ด้าเนินบทบาทสายกลางที่เป็นตัวเชื่อมและสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศท้ังในและนอกภูมิภาค  

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ มีภารกิจที่ส้าคัญ คือ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประเทศไทยในสาธารณรัฐเซเนกัล และประเทศในเขตอาณา ทั้งในระดับรัฐบาลและ
ประชาชน ส้าหรับสาธารณรัฐเซเนกัล ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศหลักในนโยบายต่างประเทศของ
เซเนกัล เนื่องจากเมื่อสาธารณรัฐเซเนกัลมองเอเชียสาธารณรัฐเซเนกัลจะเห็นเพียงจีน อินเดีย ญี่ปุ่น 
และเกาหลีใต้ ส้าหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น สาธารณรัฐเซเนกัลรู้จักน้อยมาก ส่วนประเทศไทยนั้น 
รู้จักเฉพาะเรื่องข้าว ที่เป็นสินค้าน้าเข้าของสาธารณรัฐเซเนกัล  

การตัดกรุงดาการ์ออกจากรายชื่อเมืองที่มีภาวะความเป็นอยู่ไม่ปกติ (hardship post) ของ
ส้านักงาน กพ.2 ซึ่งก้าหนดรายชื่อเมืองที่ได้รับการก้าหนดเป็นเมืองที่มีภาวะความเป็นอยู่ไม่ปกติตาม
หลักเกณฑ์ จ้านวน 11 เมือง ได้แก่  

1) กรุงโคลัมโบ  ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 
2)  เมืองกัลกัตตา  ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย  
3)  กรุงกาฐมาณฑุ  ประเทศราชอาณาจักรเนปาล  
4)  เมืองการาจี  ประเทศสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน  
5)  กรุงอิสลามาบัด  ประเทศสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน  
6)  กรุงธากา  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ  
7)  กรุงดิลี   ประเทศติมอร์ตะวันออก  
8)  กรุงไนโรบี  ประเทศสาธารณรัฐเคนยา  
9)  กรุงอาบูจา  ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย  
10) กรุงอันตานานาริโว  ประเทศสาธารณรัฐมาดาร์กัสการ์  
11) กรุงอักกรา  ประเทศสาธารณรัฐกานา  
โดยกระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งว่า ส้านักงาน ก.พ. และกระทรวงการคลังได้ตัด  

กรุงดาการ์ออกจากรายชื่อเมืองที่มีภาวะความเป็นอยู่ไม่ปกติ เนื่องจากอิงข้อมูลในการประกอบ  
การพิจารณาจากข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ และสหประชาชาติ ซึ่งได้จัดอันดับให้
กรุงดาการ์เป็นเมืองประเภท A (เช่นเดียวกับกรุงเทพฯ วอร์ซอ และฮ่องกง) 3 

ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา ข้าราชการที่ประจ้าการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ 
ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์/สวัสดิการดังเช่นข้าราชการที่ประจ้าการในประเทศ Hardship Post แต่ใน
ความเป็นจริงสาธารณรัฐเซเนกัลเป็นประเทศที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ 6 ใน 10 ปัจจัย ในการ
พิจารณาก้าหนดเมืองที่มีภาวะความเป็นอยู่ไม่ปกติตามข้อก้าหนดของส้านักงาน ก.พ. ซึ่งผู้ศึกษาจะได้
น้าเสนอในบทที่ 3 นอกจากนี้ สวัสดิการของข้าราชการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ อาทิ 
อัตราค่าเช่าบ้าน อัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ฯลฯ อยู่ในวงเงินที่ค่อนข้างต่้ามาก เมื่อเปรียบเทียบกับ
สถานเอกอัครราชทูตไทยอ่ืนๆ ในภูมิภาคแอฟริกา  

                                                 
2 หนังสือส้านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008.1/7 ลงวันท่ี 12 มกราคม 2550  
3 โทรเลขกระทรวงการต่างประเทศ ท่ี 0202/C.50/2550 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2550 



3 

ดังนั้น กระทรวงการต่างประเทศจึงประสบความยากล้าบากในการให้ข้าราชการไป
ประจ้าการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ จนเป็นสาเหตุให้กระทรวงการต่างประเทศต้องน้า
น โยบายด้ านการบริ หารชั่ ว คราวมา ใช้ เ พ่ื อจู ง ใจ ให้ ข้ า ร าชการสมั คร ไปประจ้ า กา รที่  
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ซึ่งผู้ศึกษามองว่าเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ และ
สวัสดิการรวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ไม่เท่ากับสถานเอกอัครราชทูตที่อยู่ในรายชื่อเมืองที่มีภาวะ
ความเป็นอยู่ไม่ปกติของส้านักงาน ก.พ. จึงเป็นอุปสรรคส้าคัญส้าหรับข้าราชการที่มาประจ้าการที่
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ที่จะมีขวัญก้าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ รวมถึงการที่
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ จะจัดจ้างลูกจ้างท้องถิ่นที่มีคุณภาพในการช่วยการท้างานของ
ข้าราชการ และการด้าเนินงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ซึ่งนับเป็นสิ่งที่ท้าทาย  
การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ รวมถึงประเทศในเขตอาณาอีก 12 ประเทศ ให้ไม่
สามารถด้าเนินการและพัฒนาได้อย่างเหมาะสม  

ผู้ศึกษาทราบมาว่าในอดีตมีส้านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศตั้งอยู่ในกรุงดาการ์
และต่อมาได้ย้ายไปตั้งส้านักงานที่กรุงอักกรา ประเทศสาธารณรัฐกานา และล่าสุดเมื่อปี 2558 ได้ย้าย
ไปตั้งส้านักงานที่กรุงอาบูจา สาธารณรัฐไนจีเรีย ซึ่งกรุงอักกราและกรุงอาบูจาเป็นเมืองที่อยู่ในรายชื่อ 
Hardship Post ของส้านักงาน ก.พ. จึงอาจเป็นเหตุผลที่ส้านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศย้าย
ออกจากกรุงดาการ์ ทั้งนี้ ผู้ศึกษายังไม่สามารถหาข้อมูลยืนยันการย้ายส้านักงานส่งเสริมการค้า ณ 
กรุงดาการ์ โดยจากการศึกษาข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ พบว่ามูลค่าการส่งออกข้าวจากไทยไป
สาธารณรัฐเซเนกัลเปรียบเทียบปี 2560 และปี 2561 ได้ลดลง ร้อยละ 41 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า 
การส่งออกข้าวไทยอาจได้รับผลกระทบไปด้วย  

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

การศึกษาเรื่องความท้าทายในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเซเนกัล
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้องของไทยรับทราบเกี่ยวกับ  
ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของสาธารณรัฐเซเนกัล รวมทั้งเพ่ือให้หน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้องของไทย
พิจารณาปรับสถานะ Hardship Post ให้แก่กรุงดาการ์  ซึ่งจะน้ามาซึ่งการเพ่ิมสวัสดิการและ 
สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราว ทั้งนี้ เพ่ือให้กระทรวงการต่างประเทศ
สามารถจูงใจให้ข้าราชการที่มีศักยภาพไปประจ้าการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ เพ่ือปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีขวัญก้าลังใจ  

 
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

ศึกษาเอกสารระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับ hardship post ของส้านักงาน กพ. 
รวมทั้งของกระทรวงการต่างประเทศ นอกจากนี้ ได้ศึกษาเอกสารการจัดล้าดับ Hardship Post ของ
คณะกรรมาธิการพนักงานพลเรือนระหว่างประเทศ ซึ่งหน่วยงานกลางของไทยใช้อ้างอิงในการตัด  
กรุงดาการ์ออกจากรายชื่อ Hardship Post ของส้านักงาน ก.พ. ตลอดจนการและเปลี่ยนข้อมูลเรื่อง 
Hardship Post จากผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนในกรุงดาการ์ และประเทศ
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เอเชียอ่ืนๆ (จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น) รวมทั้งน้าประสบการณ์ของผู้ศึกษาที่ได้ออกประจ้าการใน
ต่างประเทศรวม 5 ประเทศ  

 
1.4 ค าถามการศึกษา 

ค้าถามการศึกษา คือ การปรับสถานะ hardship post ของกรุงดาการ์ สาธารณรัฐเซเนกัล 
จะช่วยในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเซเนกัล และประเทศในเขต
อาณาได้อย่างไร  

 
1.5 สมมติฐานการศึกษา 

สมมติฐานการศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อรายงานนี้ คือ การน้า Hardship Classification ของ 
คณะกรรมาธิการพนักงานพลเรือนระหว่างประเทศ ( International Civil Service Commission–
ICSC) อาจไม่ใช่เกณฑ์ที่เหมาะสมในการตัดกรุงดาการ์ออกจากรายชื่อ hardship post ของส้านักงาน 
กพ. เนื่องจากกรุงดาการ์มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ 6 ใน 10 ปัจจัย ในการพิจารณาก้าหนดเมืองที่มี
ภาวะความเป็นอยู่ไม่ปกติตามข้อก้าหนดของส้านักงาน ก.พ. 

 
1.6  ประโยชน์ของการศึกษา 

การศึกษาหัวข้อความท้าทายในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับ
สาธารณรัฐเซเนกัล และประเทศในเขตอาณา: กรณีศึกษาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ จะเป็น
ประโยชน์เพ่ือใช้ต่อยอดในการ อธิบายให้หน่วยงานส่วนกลางของไทยที่เกี่ยวข้องเข้าใจสภาพความเป็นอยู่
ที่แท้จริงของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นประจ้าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ และเพ่ือให้
หน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้กรุงดาการ์ ได้รับการกลับมาบรรจุในรายชื่อเมือง Hardship 
post ของส้านักงาน ก.พ. และข้าราชการได้รับสิทธิประโยชน์/สวัสดิการที่เหมาะสมในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ  

 
1.7  นิยามศัพท์  

Hardship post–เมืองทีม่ีภาวะความเป็นอยู่ไม่ปกติ ตามท่ีส้านักงาน ก.พ. ก้าหนด  
Super Hardship post–เมืองที่มีภาวะความเป็นอยู่ยากล้าบาก ตามที่กระทรวงการ

ต่างประเทศก้าหนด  
International Civil Service Commission–ICSC คณะกรรมาธิการพนักงานพลเรือน

ระหว่างประเทศ 
 
 

 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

2.1.1  เอกสาร Hardship Classification จัดท าโดยคณะกรรมาธิการพนักงานพล
เรือนระหว่างประเทศ (International Civil Service Commission–ICSC)  

จากการศึกษาเอกสาร Hardship Classification ซึ่งจัดท้าโดยคณะกรรมาธิการ
พนักงานพลเรื อนระหว่ างประเทศ ( International Civil Service Commission–ICSC) และ
หน่วยงานไทยได้ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการตัดกรุงดาการ์ออกจารายชื่อเมืองที่มีภาวะความเป็นอยู่  
ไม่ปกติ และพบว่า ICSC เป็นองค์กรที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญอิสระ จัดตั้งโดยสหประชาชาติเมื่อปี 
ค.ศ.1974 ประกอบด้วยผู้แทนประเทศสมาชิกรวม 15 ประเทศ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสมัชชา
สหประชาชาติ มีวาระด้ารงต้าแหน่ง 4 ปี โดยค้านึงถึงการมีสัดส่วนผู้แทนจากประเทศต่างๆ ตาม
ภูมิศาสตร์ (geographical representation) องค์กร ICSC มีหน้าที่ในการให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับพนักงานพลเรือนระหว่างประเทศ เช่น การก้าหนดอัตราค่าครองชีพรายวัน และปัจจัยในการ
ประจ้าการต่างประเทศ อาทิ เบี้ยเลี้ยงประจ้าวัน และปัจจัยในการอยู่เมือง Hardship เป็นต้น  
โดยตามเว็บไซต์ https://icsc.un.org/Home/DataMobility ของ ICSC ระบุว่า องค์กรฯ ก้าหนด
ประเทศที่มีภาวะความเป็นอยู่ไม่ปกติ (Hardship) แบ่งเป็น 6 ประเภท คือ ประเภท H และประเภท 
A ถึง E โดยเมือง Hardship ประเภท H เป็นเมืองที่สหประชาชาติมีที่ตั้งส้านักงาน หรือเมืองที่ไม่ได้มี
โครงการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาหรือด้านมนุษยธรรม และจะไม่มีการให้ปัจจัย Hardship 
ให้แก่เมืองประเภท H ส้าหรับการจัดล้าดับ Hardship ประเภท A–E จะประเมินระดับความเป็นอยู่ที่
ไม่ปกติ โดย Hardship ประเภท A คือความเป็นอยู่ไม่ปกติน้อยที่สุด ในขณะที่ Hardship ประเภท E 
คือความเป็นอยู่ไม่ปกติมากที่สุด โดยจะพิจารณาเรื่องความปลอดภัย การรักษาพยาบาล ที่พักอาศัย 
สภาพอากาศ ความห่างไกล และสิ่งอ้านวยความสะดวกต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้  จะไม่มีการมอบ 
Hardship Allowance ส้าหรับ Hardship ประเภท A 

2.1.2  การก าหนดรายช่ือเมืองท่ีมีความเป็นอยู่ไม่ปกติของหน่วยงานไทย 
จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของส้านักบริหารบุคคลซึ่งรับผิดชอบเรื่ อง Hardship 

Post ผู้จัดท้ารายงานฯ ได้รับข้อมูลที่หน่วยงานส่วนกลางของไทยใช้เป็นหลักเกณฑ์การก้าหนดรายชื่อเมือง/
สิทธิประโยชน์ และข้ันตอนการทบทวนรายชื่อเมืองและสิทธิประโยชน์ส้าหรับเมืองภาวะความเป็นอยู่
ไม่ปกติ/เมืองสถานการณ์พิเศษ สรุปดังนี้  

2.1.2.1 หลักเกณฑ์การก้าหนดรายชื่อเมืองในปัจจุบัน  
ปัจจุบันเมือง hardship แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
1) เมืองที่มีภาวะความเป็นอยู่ ไม่ปกติ  (Hardship) โดยต้องเข้ า

หลักเกณฑ์ 6 ใน 10 ปัจจัย ได้แก่ (1) โรคภัยชุกชม (2) บริการทางการแพทย์ไม่ดี (3) สภาพความเป็นอยู่
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สกปรก (4) ขาดแคลนสิ่งอุปโภคบริโภค (5) การคมนาคม การสื่อสารและสาธารณูปโภคไม่สะดวก  
(6) สภาพอากาศไม่ปกติ (7) ความโดดเดี่ยว (8) ถูกจ้ากัดเสรีภาพ (9) สถานการณ์บ้านเมืองตึงเครียด 
และ (10) โจรผู้ร้ายชุกชุม 

2) เมืองสถานการณ์พิเศษ ต้องเข้าลักษณะ “มีภาวะสงครามและ 
การก่อการร้าย” 

2.1.2.2 รายชื่อเมือง Hardship ในปัจจุบันตามประกาศของหน่วยงานส่วนกลาง
ของไทย 

1) รายชื่อเมืองตามการประกาศของส้านักงาน ก.พ. แบ่งเป็น 
(1) เมือง Hardship จ้านวน 11 เมือง ได้แก่ (1) เมืองกัลกัตตา 

อินเดีย (2) กรุงกาฐมาณฑุ เนปาล (3) เมืองการาจี ปากีสถาน (4) กรุงอิสลามาบัด ปากีสถาน  
(5) กรุงธากา บังกลาเทศ (6) กรุงดิลี ติมอร์ตะวันออก (7) กรุงไนโรบี เคนยา (8) กรุงอาบูจา ไนจีเรีย 
(9) กรุงอันตานานาริโว มาดาร์กัสการ์ (10) กรุงอักกรา กานา (11) กรุงโคลัมโบ ศรีลังกา  

(2) เมืองสถานการณ์พิเศษ จ้านวน 4 เมือง ได้แก่ (1) กรุงเทลอาวีฟ 
อิสราเอล (2) กรุงริยาด ซาอุดิอาระเบีย (3) เมืองเจดดาห์ ซาอุดิอาระเบีย (4) กรุงจาการ์ตา 
อินโดนีเซีย  

2) รายชื่อเมือง hardship ตามประกาศกระทรวงกระทรวงการต่างประเทศ 
ได้แก่ 

(1) เมือง Hardship เพ่ิมเติม จ้านวน 6 เมือง ได้แก่ (1) กรุงดาการ์ 
(2) กรุงมาปูโต (3) กรุงเตหะราน (4) กรุงไคโร (5) กรุงตริโปลี (6) เมืองโกตาบารู  

(2) เมืองสถานการณ์พิเศษ เช่นเดียวกับประกาศของ ก.พ.  
3) รายชื่อเมืองตามประกาศส้านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อเมือง

ก้าลังพัฒนาในภูมิภาคแอฟริกา ลาตินอเมริกา อเมริกากลาง เมืองที่มีความเป็นอยู่ยากล้าบาก เมืองที่
มีภาวะความเป็นอยู่ไม่ปกติ และเมืองที่มีสถานการณ์พิเศษ ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์วันลาเพ่ิมเติม 
10 วัน/ปีงบประมาณ ได้แก่  

(1) เมืองที่มีความเป็นอยู่ยากล้าบาก จ้านวน 5 เมือง ได้แก่   
(1) กรุงดาร์กา (2) กรุงเตหะราน (3) กรุงไคโร (4) กรุงตริโปลี (5) เมืองโกตาบารู 

(2) เมื องที่ มีภาวะความเป็นอยู่ ไ ม่ปกติ  จ้ านวน 11 เมือ ง 
เช่นเดียวกับประกาศ ส้านักงาน ก.พ. 

(3) เมืองสถานการณ์พิเศษ จ้านวน 4 เมือง เช่นเดียวกับประกาศ ก.พ.  
2.1.2.3 สิทธิประโยชน์ในปัจจุบันของรายชื่อเมือง Hardship ตามประกาศของ

หน่วยงานส่วนกลางของไทย  
1) รายชื่ อ เมืองที่ อยู่ ในประกาศของส้ านั กงาน ก.พ.  จะได้ รั บ 

สิทธิประโยชน์ ดังนี้ 
(1) ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป–กลับกรุงเทพหรือประเทศอ่ืน  

(ในอัตราไม่เกินค่าบัตรโดยสารไป–กลับกรุงเทพฯ) ปีละ 1 ครั้ง ส้าหรับข้าราชการและครอบครัวที่ 
ลาติดตาม 
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(2) ให้สวัสดิการการศึกษาบุตรในประเทศที่ 3 (ยกเว้น 5 ประเทศ
ที่ใช้ภาษาอังกฤษและประเทศไทย) 

(3) วาระประจ้าการ 2 ปี (+ 1 หรือ + 2 ปี) (สิทธิประโยชน์โดย
กระทรวงการต่างประเทศ) 

2) รายชื่อเมืองที่อยู่ในประกาศของกระทรวงการต่างประเทศ จะได้รับ
สิทธิประโยชน์ คือ วาระประจ้าการ 2 ปี (+ 1 หรือ + 2 ปี) 

3) รายชื่อเมืองที่อยู่ ในประกาศของส้านักนายกรัฐมนตรี จะได้รับ 
สิทธิประโยชน์วันลาหยุดเพิ่มเติมอีก 10 วัน/ปีงบประมาณ 

เป็นที่น่าสังเกตว่า กรุงดาการ์อยู่ในรายชื่อเมืองตามประกาศส้านัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อเมืองก้าลังพัฒนาในภูมิภาคแอฟริกา ลาตินอเมริกา อเมริกากลาง เมืองที่
มีความเป็นอยู่ยากล้าบาก เมืองที่มีภาวะความเป็นอยู่ไม่ปกติ และเมืองที่มีสถานการณ์พิเศษ ซึ่งจะ
ได้รับสิทธิประโยชน์วันลาเพ่ิมเติม 10 วัน/ปีงบประมาณ แต่กรุงดาการ์ไม่อยู่ในรายชื่อเมืองที่มีภาวะ
ความเป็นอยู่ไม่ปกติตามประกาศของส้านักงาน ก.พ. ซึ่งเป็นการลักลั่นในการก้าหนดรายชื่ อเมืองที ่
มีภาวะความเป็นอยู่ไม่ปกติของหน่วยงานส่วนกลางของไทย  

2.1.3  การสัมภาษณ์ผู้แทนการทูตต่างประเทศในสาธารณรัฐเซเนกัล  
ในช่วงที่ผู้จัดท้ารายงานฯ เดินทางเข้ารับต้าแหน่งที่สถานเอกอัครราชทูต ณ  

กรุงดาการ์ ได้มีโอกาสเข้าพบเพ่ือแนะน้าตัวกับผู้แทนทางการทูตกับสถานเอกอัครราชทูตประเทศ
สมาชิกอาเซียน (มาเลเซีย และอินโดนี เซีย ) สถานเอกอัครราชทูตจีนประจ้ากรุงดาการ์   
สถานเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจ้ากรุงดาการ์ และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ้ากรุงดาการ์ 
โดยผู้ศึกษาจะน้าข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาใช้ในการน้าเสนอ ในผลการศึกษาบทที่ 3 ของรายงาน
การศึกษานี้  

 
2.2 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2.1  รายงานผลการตรวจสอบและประเมินการด าเนินงาน (ค.ต.ป.) 
คณะตรวจสอบและประเมินการด้าเนินงาน (ค.ต.ป.)4 ของกระทรวงการต่างประเทศ  

ซึ่งได้เดินทางเยือนกรุงดาการ์ ระหว่างวันที่ 19–24 กุมภาพันธ์ 2561 ได้จัดท้ารายงานสรุปผล 
การตรวจสอบและประเมินผลการด้าเนินงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ และได้เสนอ
ความเห็น/ข้อเสนอแนะ สรุปดังนี้  

1) การก้าหนดให้กรุงดาการ์เป็นเมืองที่มีสภาวะความเป็นอยู่ไม่ปกติ  
2) การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างท้องถิ่นให้สูงขึ้น  
3) การปรับเพ่ิมอัตราค่าเช่าบ้านของข้าราชการประจ้าสถานเอกอัครราชทูต  

ณ กรุงดาการ์  
  

                                                 
4 โทรเลขกระทรวงการต่างประเทศที่ 0200.1/1.1/2561 ลงวันท่ี 11 เมษายน 2561 
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2.2.2  ขั้นตอนการทบทวนรายช่ือเมืองและสิทธิประโยชน์ของทางการไทย  
จากการรับทราบข้อมูลของส้านักบริหารบุคคลว่าด้วยเรื่องขั้นตอนการทบทวน

รายชื่อเมืองและสิทธิประโยชน์ของ Hardship Post โดยเมื่อปี 2555 กระทรวงการต่างประเทศได้มี
ค้าสั่งแต่งตั้งคณะท้างาน Hardship ซึ่งมีรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ฝ่ายบริหาร เป็นประธาน 
รองอธิบดี/ผู้แทนกรมภูมิภาค ผู้อ้านวยการส้านักบริหารการคลัง ส้านักนโยบายและแผน และส้านัก
บริหารบุคคล เป็นคณะท้างาน 

คณะท้างาน Hardship จัดประชุมภายในและประชุมร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่มี
ส้านักงานในต่างประเทศ เพ่ือระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดท้าร่างข้อเสนอการทบทวนรายชื่อเมือง  
และปรับปรุงหลักเกณฑ์การก้าหนดเมืองและสิทธิประโยชน์ และเพ่ือหารือถึงข้อเสนอการพิจารณา
ทบทวน โดยหน่วยงานกลางให้ความเห็น ซึ่งหน่วยส่วนกลางมีความเห็นให้คงการแบ่ งประเภทเมือง
เป็น 2 ประเภท (ภาวะไม่ปกติ+สถานการณ์พิเศษ) ไม่ควรเพ่ิมประเภท Super Hardship (ภาวะ
ยากล้าบากยิ่ง) และเสนอให้มีการทบทวนรายชื่อเมือง Hardship ในภาพรวมทั้งหมดให้เป็นปัจจุบัน 
(แทนการเสนอขอเพ่ิมทีละเมือง) โดยส้านักงาน ก.พ. จะพิจารณารายชื่อและสิทธิประโยชน์ในลักษณะ
ภาพรวม (package) ทั้งนี้ การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาทบทวนควรเป็นข้อมูลทางสถิติ/มี
หลั กฐาน อ้า ง อิ งอย่ า งชั ด เจน  (นอก เหนื อจากการพรรณนา )  รวมทั้ ง ขอให้ กระทรว ง  
การต่างประเทศทบทวนปัจจัยและหลักเกณฑ์ในการก้าหนดเมือง Hardship ในปัจจุบัน ว่ายังมี 
ความเหมาะสมที่จะใช้เป็นเกณฑ์การพิจาณาหรือไม่ เมื่อค้านึงถึงความสอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง 
และผลกระทบ/อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตประจ้าวันของข้าราชการซึ่งประจ้าการอยู่
ต้องประสบ รวมถึงการก้าหนดระดับความยากล้าบากในแต่ละแห่ง (Level of hardship) ซึ่งจะ
น้าไปสู่การ customize incentives ที่เหมาะสมกับสภาพเมืองในแต่ละแห่ง 

เป็นที่น่าสังเกตได้ว่า ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน คณะท้างาน Hardship ปรับปรุง
และเวียนสอบถามขอข้อมูลสภาพปัจจุบันจากสถานเอกอัครรา ทูต/สถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก  
เพ่ือทบทวนรายชื่อเมืองที่มีความเป็นอยู่ไม่ปกติ ประเมินสภาพความเป็นอยู่ปัจจุบัน และพัฒนาการ
ในเชิงลบ พร้อม Rating ภาวะความยากล้าบาก อย่างไรก็ตามจนถึงปัจจุบันยังไม่ปรากฏว่าได้มีการ
ปรับสถานะรายชื่อเมืองที่มีสภาวะความเป็นอยู่ไม่ปกติของส้านักงาน ก.พ. แต่อย่างใด โดยสรุป
ขั้นตอนการด้าเนินงานเป็น Flow Chart ดังนี้ 
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เวียนแบบสอบถามขอความเห็นสถาน
เอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญใ่ห้
ประเมินสถานการณ์ล่าสุดพร้อม 
rating 

 ประชุมคณะท้างานฯ เพื่อพิจารณาข้อมูลที่
ได้รับจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล
ใหญ่ 

   
เรียนเสนอผลการหารือให้กระทรวงฯ 
พิจารณาเห็นชอบข้อเสนอเพ่ือขอ
อนุมัตหิน่วยงานกลางต่อไป 

 จัดการหารือกับหน่วยงานกลาง น้าเสนอและ
ร่วมกันตกผลึกแนวทางปรับปรุงรายชื่อ 
หลักเกณฑ์ และขอเพ่ิมสิทธิประโยชน์ 

   
มีหนังสือถึงส้านักงาน ก.พ. เพ่ือขอ
อนุมัติปรับปรุงรายชื่อเมือง/ 
หลักเกณฑ์/สิทธิประโยชน์อย่างเป็น
ทางการ 

 ส้านักงาน ก.พ. ขอความเห็นจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (กรมบัญชีกลาง) เพ่ือประกอบการ
พิจารณาความเหมาะสมของข้อเสนอ
กระทรวงการต่างประเทศ 

   
อ.ก.พ. วิสามัญฯ ค่าตอบแทนฯ 
น้าเสนอมติที่ประชุมให้ส้านักงาน 
ก.พ. เห็นชอบ 

 ที่ประชุม อ.ก.พ. วิสามัญ กลุ่มค่าตอบแทน
พิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ ข้อเสนอ 

 

 

ส้านกงาน ก.พ. มีหนังสือ/ประกาศ    
การก้าหนด หลักเกณฑ์/รายชื่อเมอืง 
Hardship 

 
2.3  สรุปกรอบแนวคิด 

ผู้ศึกษาตั้งใจศึกษาเอกสารหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานส่วนกลางของไทยได้ใช้ในการอ้างอิงใน
การตัดกรุงดาการ์ออกจากรายชื่อเมืองที่มีภาวะความเป็นอยู่ไม่ปกติของส้านักงาน ก.พ . และ 
หลักเกณฑ์ในการจัดรายชื่อเมืองที่มีภาวะความเป็นอยู่ไม่ปกติของส้านักงาน ก.พ. มาท้าการศึกษาว่า 
เป็นความท้าทายในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศในเขตอาณา โดยหวังว่ารายงาน
การศึกษานี้ จะน้าไปสู่ข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงการต่างประเทศในการเจรจากับ
หน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องในการปรับกรุงดาการ์ให้กลับมาอยู่ในรายชื่อเมืองที่มีภาวะความเป็นอยู่ไม่
ปกติของส้านักงาน ก.พ. 
 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 
3.1  การจัดล าดับ Hardship Classification ของคณะกรรมาธิการพนักงานพลเรือนระหว่าง
ประเทศ (International Civil Service Commission–ICSC)  

จากการศึกษาเอกสารซึ่งจัดท้าโดย ICSC ฉบับล่าสุด ลงวันที่ 12 ธันวาคม ค.ศ.2018  
ซึ่งยังคงจัดระดับให้กรุงดาการ์เป็นเมือง Hardship ประเภท A ดังกล่าว ซึ่งเป็นประเภทเดียวกับ 
กรุงเทพ (ประเทศไทย) กรุงปักกิ่ง (สาธารณรัฐประชาชนจีน) กรุงอาบูดาบี (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 
เมืองดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) รวมถึงประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ จาการ์ตา (อินโดนีเซีย)  
สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ (มาเลเซีย) มะนิลา (ฟิลิปปินส์) แต่ในความเป็นจริงแล้วกรุงดาการ์มีภาวะ
ความเป็นอยู่ที่ยากล้าบากกว่าประเทศที่ถูกจัดให้อยู่ในประเภท A เหล่านั้น  

นอกจากนี้ ตามรายชื่อเมืองที่ได้รับการก้าหนดเป็นเมืองที่มีภาวะความเป็นอยู่ไม่ปกติตาม
หลักเกณฑ์ของส้านักงาน ก.พ. จ้านวน 11 เมือง ได้รับการจัดเป็น hardship ใน category ของ ICSC 
ดังนี้  

1)  กรุงโคลัมโบ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา Category A 
2)  เมืองกัลกัตตา ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย  Category A 
3)  กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศราชอาณาจักรเนปาล  Category B 
4)  เมืองการาจี ประเทศสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน  Category D 
5)  กรุงอิสลามาบัด ประเทศสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน  Category C 
6)  กรุงธากา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ  Category C 
7)  กรุงดิลี ประเทศติมอร์ตะวันออก  Category C 
8)  กรุงไนโรบี ประเทศสาธารณรัฐเคนยา  Category B 
9)  กรุงอาบูจา ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย Category C 
10) กรุงอันตานานาริโว ประเทศสาธารณรัฐมาดาร์กัสการ์  Category B 
11) กรุงอักกรา ประเทศสาธารณรัฐกานา  Category B 
แม้ว่า Hardship Classification ของ ICSC จะก้าหนดให้กรุงดาการ์อยู่ในเมือง Hardship 

ประเภท A แต่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ มีประเทศในเขตอาณาอีก 12 ประเทศ ซึ่งทั้งหมด
เป็นประเทศ Hardship ประเภท B–D ดังนี้  

1)  วากาดูกู บูร์กินาฟาโซ  Category C 
2)  ไปรอา สาธารณรัฐกาบูเวร์ดี Category B 
3)  ยามูซูโกร สาธารณรัฐโกตดิวัวร์  Category B 
4)  ลีเบรอวีล สาธารณรัฐกาบอง  Category A 
5)  โคนาครี สาธารณรัฐกินี  Category D 
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6)  บิสเซา สาธารณรัฐกินีบิเซา  Category E 
7)  บันจูล สาธารณรัฐแกมเบีย  Category B 
8)  มอนโรเวีย สาธารณรัฐไลบีเรีย  Category D 
9)  บามาโก สาธารณรัฐมาลี  Category D 
10) นีอาเม สาธารณรัฐไนเจอร์  Category C 
11) ฟรีทาวน์ สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน  Category D 
12) โลเม สาธารณรัฐโตโก  Category B 
การที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ มีเขตอาณาดูแล 12 ประเทศข้างต้น และ 

สาธารณรัฐเซเนกัลมีชายแดนติดกับสาธารณรัฐมาลี สาธารณรัฐกีนี สาธารณรัฐกีนีบิเซา จึงเป็นที่น่าสังเกตว่า 
ร้อยละ 90 ของประเทศที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ มีเขตอาณาเป็นประเทศ Hardship 
ประเภท B–D ดังนั้น กรุงดาการ์ สาธารณรัฐเซเนกัล ไม่น่าจะเหมาะสมให้ได้รับการจัดเป็นเมือง 
Hardship ประเภท A  

นอกจากนี้ ผู้ศึกษายังได้พบว่า เอกสารของ ICSC ยังระบุให้เมือง Kolda (ห่างจากรุงดาการ์ 
ประมาณ 730 ก.ม.) และเมือง Ziguinchor (ห่างจากกรุงดาการ์ประมาณ 450 ก.ม.) ของสาธารณรัฐ
เซเนกัลเป็นเมือง Hardship ประเภท C ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ มีภารกิจหลักในการ
ส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนากับสาธารณรัฐเซเนกัลทั้งประเทศ ไม่ได้จ้ากัดเพียงในกรุงดาการ์ 
การด้าเนินโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาจ้าเป็นให้ข้าราชการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ต้อง
ออกนอกพ้ืนที่บ่อยครั้ง ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่ทุรกันดาร การเดินทางมีภัยอันตราย รวมทั้งเป็นแหล่งโรคภัย
ไข้เจ็บและโรคระบาด 

 
3.2  รายงานผลการตรวจสอบและประเมินการด าเนินงาน (ค.ต.ป.) 

ผลการศึกษาเอกสารรายงานผลการตรวจสอบและประเมินการด้าเนินงานของ  
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์  ระหว่ างวันที่  19–24 กุมภาพันธ์  2561 ซึ่ งจัดท้าโดย
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.) ประจ้ากระทรวงฯ สรุปดังนี้  

3.2.1 การก าหนดให้กรุงดาการ์เป็นเมืองท่ีมีสภาวะความเป็นอยู่ไม่ปกติ  
เนื่องจากการที่ผู้จัดท้ารายงานได้ไปประจ้าการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ  

กรุงดาการ์ พบว่า สภาพความเป็นอยู่จริงของสาธารณรัฐเซเนกัลมีความเป็นอยู่ยากล้าบากยิ่ง (Super 
Hardship) ขาดระบบสาธารณสุขและการแพทย์ที่ดี ระบบสาธารณูปโภคไม่ได้มาตรฐาน และอยู่ใน
เขตที่เป็นแหล่งของโรคระบาด ประชากรมีรายได้ต่้า อัตราว่างงานสูง และมีผู้อพยพจากประเทศ
ใกล้ เคียงน้ามาซึ่ งปัญหาสังคมและอาชญากรรม ท้าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของข้าราชการที่ 
สถานเอกอัครราชทูตฯ มีความยากล้าบาก ทั้งการด้ารงชีพ ชีวิตความเป็นอยู่ และความปลอดภัยกับ
ชีวิต ส่งผลให้กรุงดาการ์ สาธารณรัฐเซเนกัล มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ 6 ใน 10 ปัจจัย ในการ
พิจารณาก้าหนดเมืองที่มีภาวะความเป็นอยู่ไม่ปกติตามข้อก้าหนดของส้านักงาน ก.พ. ตามที่ปรากฏ
ในแบบสอบถามปัจจัยในการก้าหนดเมืองที่มีภาวะความเป็นอยู่ ไม่ปกติ (ภาคผนวก ง) ซึ่ง  
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ได้จัดท้าข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานส่วนกลาง
ที่เก่ียวข้องสรุป ดังนี้  
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ปัจจัยข้อที่ 1 คือ ปัจจัยด้านสุขภาพ โดยเป็นข้อบังคับในการเดินทางเข้าสาธารณรัฐ
เซเนกัลว่าผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีนโรคไข้เหลือง และวัคซีนโรคภัยอ่ืนๆ ไวรัสตับอักเสบ อหิวาตกโรค 
และมาลาเรีย เป็นต้น นอกจากนี้สถานพยาบาลในกรุงดาการ์ยังไม่ได้มาตรฐาน 

ปัจจัยข้อที่ 2 คือ ปัจจัยด้านสิงอุปโภคบริโภค ซึ่งในกรุงดาการ์นับว่ามีราคาสูงมาก
เพราะเป็นสินค้าน้าเข้าจากประเทศฝรั่งเศส และไม่มีความหลากหลาย นอกจากนี้ ไม่มีซุปเปอร์มาร์เก็ต
เทียบเท่า Big C ในประเทศไทย 

ปัจจัยข้อที่ 3 คือปัจจัยด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค ซึ่งการบริการ 
รถสาธารณะและแท็กซี่ในกรุงดาการมีสภาพทรุดโทรมมาก มีข้อจ้ากัดในการให้บริการ และไม่มี  
ความปลอดภัย ส้าหรับในส่วนของสาธารณูปโภคในกรุงดาการ์ไม่มีความสม่้าเสมอ ไฟฟ้าและ
น้้าประปาจะดับและไม่ไหลเป็นระยะๆ และน้้าประปาไม่สะอาดต้องน้ามาผ่านเครื่องกรองน้้าก่อน 

ปัจจัยข้อที่ 4 คือปัจจัยด้านสภาพอากาศ โดยในกรุงดาการ์มีประกาศเตือน
ประชาชนให้หลีกเลี่ยงการท้ากิจกรรมนอกที่พักอาศัยเป็นระยะๆ เนื่องจากผลพิษในอากาศสูง และมี
พายุลมทะเลทราย/ฝุ่นละออง 

ปัจจัยข้อที่ 5 คือปัจจัยด้านความโดดเดี่ยว โดยในกรุงดาการ์มีสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจน้อยมาก และผู้ใช้บริการต้องระวังเรื่องความปลอดภัย เนื่องจากมีการคุกคามทางเพศในการ
ใช้ชีวิตประจ้าวัน 

ปัจจัยข้อที่ 6 คือปัจจัยด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยในกรุงดาการ์มี
ข่าวการปล้นและข่มขืนนักท่องเที่ยวและผู้หญิงเซเนกัลเป็นระยะๆ และมีภัยคุกคามการก่อการร้าย
ตามชายแดน นอกจากนี้  จากการจัดล้าดับของ Economist Intelligence Unit (EIU) จัดให ้
กรุงดาการ์ สาธารณรัฐเซเนกัล ติดอันดับ 1 ใน 10 เมืองที่ไม่น่าอยู่ที่สุดในโลก ซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกับ
กรุงธากา บังกลาเทศ เมืองลากอส ไนจีเรีย และเมืองการาจี ปากีสถาน ซึ่งทั้งสามประเทศดังกล่าว
ได้รับการจัดอยู่ในเมืองที่มีภาวะความเป็นอยู่ไม่ปกติของส้านักงาน ก.พ. 

3.2.2 การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างท้องถิ่นให้สูงข้ึน  
เนื่องจากอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวอยู่ ในวงเงินที่ค่อนข้างต่้ามาก เป็นอุปสรรค

ส้าคัญส้าหรับข้าราชการที่มาประจ้าการที่จะมีขวัญก้าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ เนื่องจาก
การจัดจ้างลูกจ้างท้องถิ่นที่มีคุณภาพในการช่วยการท้างานของข้าราชการท้าได้ยากมาก โดยใน
ปัจจุบันสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ มีลูกจ้างชั่วคราวสัญชาติเซเนกัล จ้านวน 10 คน (ไม่รวม
พนักงานบริการ ซึ่งมีต้าแหน่งผู้ประกอบอาหารและผู้ติดตามเอกอัครราชทูต จ้านวน 2 คน) ซึ่งได้เข้า
ระบบประกันสังคมแล้ว และได้รับการปรับอัตราค่าจ้างครั้งล่าสุดเมื่อปี 2550 หรือ 12 ปีที่แล้ว ท้าให้
ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ประสบปัญหาลูกจ้างท้องถิ่นลาออกอย่างต่อเนื่อง  
(ในรอบ 5 ปี ลาออก 9 คน) โดยเฉพาะต้าแหน่งผู้ช่วยด้าเนินงานด้านเศรษฐกิจและการเมือง และ
ต้าแหน่งล่าม เพ่ือไปรับงานใหม่ที่มีค่าตอบแทนดีกว่า และในระยะ 1 ปีข้างหน้า จะมีลูกจ้างเกษียณ
หลายต้าแหน่ง ดังนั้น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ จึงจ้าเป็นต้องขอรับการพิจารณาปรับอัตรา
ค่าจ้างลูกจ้างในภาพรวมเพ่ือสามารถสรรหาและดึงดูดบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับต้าแหน่ง
เข้ามาท้างานอย่างทุ่มเทก้าลังใจและรักในการท้างานอย่างต่อเนื่องกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ต่อไป 
เพ่ือที่จะได้แก้ไขปัญหาของลูกจ้างชั่วคราวที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการด้ารงชีพที่เพ่ิมมากขึ้น 
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ผู้ศึกษาได้มีโอกาสสอบถามอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต
ประเทศสมาชิกอาเซียนประจ้าเซเนกัล ซึ่งมีเพียง 3 ประเทศ ได้ ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย 
ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งปรากฏว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ มีอัตราค่าจ้างที่ต่้ามาก  
ดังปรากฏตามตารางท้ายนี้ 

หน่วย: ยูโร (1 ยูโร=655.957 ฟฟ) 
 ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
 ขั้นต่ า ขั้นสูง ขั้นต่ า ขั้นสูง ขั้นต่ า ขั้นสูง 
การเมือง 467 927 815 2,342 458 1,214 
ล่าม 423 843 1,143 3,512 534 1,416 
เสมียน 353 713 604 1,605 458 1,214 
พนง.ขับรถยนต์ 262 522 537 1,379 382 1,012 
พนง.ท้าความสะอาด 194 394 467 1,309 191 506 
พนง.บริการ 194 394 467 1,309 191 506 
พนง.ท้าสวน 148 288 467 1,309 229 607 
พนง.รปภ 148 288 501 1,344 * * 
* สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียใช้บริการจ้างบริษัท รปภ. โดยใช้ งปม. 1,125,000 ฟรังก์เซฟา/
เดือน ส้าหรับการจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจ้านวน 6 คน เฝ้าอาคาร สอท.อินโดนีเซีย รวม 2 
อาคาร ตลอด 24 ชม. 

 
3.2.4 การปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าบ้านของข้าราชการประจ าสถานเอกอัครราชทูต ณ 

กรุงดาการ์ 
การปรับเพ่ิมอัตราค่าเช่าบ้านของข้าราชการประจ้าสถานเอกอัครราชทูต ณ  

กรุงดาการ์ ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่จริง เนื่องจากอัตราที่กรมบัญชีกลางก้าหนดต่้ากว่า  
ค่าเช่าบ้านที่เหมาะสมในดาการ์ (หมายถึงอาคารที่อยู่ในย่านที่ปลอดภัย มีเครื่องปั่นไฟและระบบ  
น้้าส้ารองน้้าประปา ที่เป็นอิสระจากระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่ไม่มีเสถียรภาพ ซึ่งจากการ
ตรวจสอบบ้านพักของข้าราชการของสถานเอกอัครราชทูตฯ รวม 3 ราย คณะ ค.ต.ป. ได้พบว่า 
บ้านพักทุกรายตั้งอยู่ในท้าเลที่ปลอดภัย และมีสภาพโดยรวมที่เหมาะสม แต่ข้าราชการต้องมีภาระ
จ่ายค่าเช่าบ้านส่วนที่เกินอัตราที่กรมบัญชีกลางก้าหนด โดยในปัจจุบันข้าราชการจ่ายส่วนต่างรายละ
ประมาณ 6,000 ถึง 20,000 บาท/เดือน โดยขึ้นอยู่กับสภาพอาคารที่พัก ทั้งนี้ ผู้จัดท้ารายงานฯ ได้
รวบรวมข้อมูลว่า ในภูมิภาคแอฟริกามีสถานเอกอัครราชทูตไทย รวม 8 แห่ง แต่อัตราค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ มีอัตราต่้าสุด ตามท่ีสรุปในตาราง ดังนี้  

อัตราค่าเช่าบ้านต่อปีส้าหรับข้าราชการที่มีต้าแหน่งประจ้าการในสถานเอกอัครราชทูต/
สถานกงสุลใหญ่ในภูมิภาคแอฟริกาเปรียบเทียบโดยใช้หน่วยเงินสกุลเงินดอลลารส์หรัฐ  
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ประเทศ เมือง สนับสนุน 5–6 
การทูต 3–5 

การทูต 6–7 การทูต 8 ส่วนต่างกับ
เซเนกัล 

ไนจีเรีย อาบูจา  60700 66200 74500 +74% 
โมซัมบิก  มาปูโต  56200 61300 68900 +72% 
แอฟริกาใต้ พริทอเรีย 35800 39000 43900 +56% 
มาดากัสการ์ อันตานานาริโว  35800 39000 43900 +56% 
เคนยา  ไนโรบี 29600 32300 36300 +46% 
อียิปต์ ไคโร 23100 25200 28400 +32% 
โมร็อกโก ราบัต 21434 23378 26308 +26% 
เซเนกลั ดาการ์  15727 17157 19300  
 

จากการศึกษาข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ที่ได้ท้ารายงานเป็น
ระยะๆ รายงานส่วนกลางในเรื่องอุปสรรคและข้อจ้ากัดข้างต้นของสถานเอกอัครราชทูต ณ  
กรุงดาการ์ ในการด้าเนินงานเพ่ือให้กระทรวงการต่างประเทศประสานงานกับหน่วยงานส่วนกลางของไทย
ที่เก่ียวข้องตั้งแต่ปี 2555 แต่จนถึงปัจจุบันนี้ พบว่ายังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด 

 
3.3  การสัมภาษณ์ผู้แทนการทูตต่างประเทศในสาธารณรัฐเซเนกัล  

ในช่วงที่ผู้จัดท้ารายงานฯ เดินทางเข้ารับต้าแหน่งที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์  
ได้มีโอกาสเข้าพบเพ่ือแนะน้าตัวกับผู้แทนทางการทูตของสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียน 
(มาเลเซีย และอินโดนีเซีย) สถานเอกอัครราชทูตจีนประจ้าดาการ์ สถานเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้
ประจ้าดาการ์ และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ้าดาการ์ ท้าให้ได้รับข้อมูลว่า มาเลเซีย จีน และ
ญี่ปุ่น ได้จัดล้าดับให้กรุงดาการ์เป็น hardship post และอินโดนีเซียนอยู่ระหว่างเรียนเสนอให้กรุงดาการ์
ได้ปรับสถานะเป็น Hardship Post เนื่องจากเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียได้ป่วยหนักและต้องเดินทาง
กลับไปรักษาตัวที่ประเทศอินโดนีเซียเนื่องจากกรุงดาการ์ขาดการรักษาด้านการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน 
นอกจากนี้ ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศของจีน กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ และ
กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ได้จัดล้าดับให้กรุงดาการ์เป็น Hardship ที่มีภาวะความเป็นอยู่ไม่ปกติ
ยิ่งกว่ากรุงไนโรบี ประเทศเคนยา ซึ่งผู้จัดท้ารายงานฯ มีความเห็นว่า น่าจะเป็นอีกข้อมูลที่จะใช้เป็น
ประโยชน์ในการชี้แจงการขอปรับสถานะ Hardship ของกรุงดาการ์  

 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

การที่กรุงดาการ์ถูกตัดออกจากรายชื่อเมืองที่มีสภาวะความเป็นอยู่ไม่ปกติตั้งแต่ปี 2550  
ได้น้ามาซึ่งปัญหาการสรรหาข้าราชการที่มีความตั้งใจท้างานมาประจ้าการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงดาการ์ เนื่องจากในการพิจารณาข้าราชการออกประจ้าการในแต่ละครั้ง เป็นที่ชัดเจนว่า ไม่มี
ข้าราชการสมัครมาประจ้าการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ซึ่งเป็นปัญหาที่ต่อเนื่องมานาน 
และจ้าเป็นที่ต้องได้รับการแก้ไขในลักษณะองค์รวมให้ยั่งยืน รอบด้านทั้งยังต้องมองไปยาวไปถึง
อนาคตถึงผลกระทบในเรื่องนี้ต่อการสรรหาบุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศ และการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเซเนกัล และประเทศในเขตอาณา เนื่องจากภารกิจของ  
สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ สร้างเครือข่าย ท้าความรู้จักกับบุคคลส้าคัญ
ของเซเนกัล ทั้งภาครัฐ ภาคนิติบัญญัติ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักวิชาการ NGOs และ
สื่อมวลชน และเน้นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทย 

 

   
 

แผนที่ กรุงดาการ์ สาธารณรัฐเซเนกลัล 
ที่มา : https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/africa/sn.htm 
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จากการศึกษาปัจจัยในการก้าหนดเมืองที่มีภาวะความเป็นอยู่ไม่ปกติ พบว่า สาธารณรัฐ
เซเนกัลและประเทศในเขตอาณามีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากล้าบากและอยู่ในเขตที่มีโรคระบาด  
จึงต้องให้ข้าราชการที่ไปประจ้าการรับการฉีดวันป้องกันโรคที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ อาทิ  
ไข้เหลือง กาฬหลังแอ่น ตับอักเสบ บาดทะยัก อหิวาตกโรค พิษสุนัขบ้า ตามค้าแนะน้าของแพทย์  
ซึ่งจากประสบการณ์ของผู้ศึกษาแพทย์จะแนะน้าให้ผู้ที่พ้านักในเซเนกัลรับประทานยาป้องกัน
มาลาเรียวันละ 1 เม็ด/วัน เนื่องจากตามแหล่งข้อมูลของ WHO จะมีผู้ติดเชื้อ 27 ราย ต่อประชากร  
1 คน ซึ่งกรุงดาการ์มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ 6 ใน 10 ปัจจัยในการพิจารณาก้าหนดเมืองที่มีภาวะ
ความเป็นอยู่ไม่ปกติตามส้านักงาน ก.พ.  

 
4.2 ข้อเสนอแนะ 

4.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการปรับสถานะกรุงดาการ์ให้กลับมาเป็นเมืองที่มีภาวะ

ความเป็นอยู่ไม่ปกติตามส้านักงาน ก.พ. นั้น ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะเพ่ือให้การทบทวนรายชื่อเมือง 
และการขอปรับปรุงปัจจัยและหลักเกณฑ์การก้าหนดรายชื่อเมือง Hardship ไม่ล่าช้าโดยแบ่งเป็น  
3 ระยะ ดังนี้ 

4.2.1.1 ระยะเร่งด่วน : ขอเสนอส้านักงาน ก.พ. ทบทวนรายชื่อเมืองในภาพรวม 
ภายใต้หลักเกณฑ์ปัจจุบัน โดยน้าข้อมูลที่ได้รับจากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่เพ่ือให้
ข้าราชการได้รับสิทธิประโยชน์ในโอกาสแรก  

4.2.1.2 ระยะกลาง : ขอเสนอหน่วยงานกลางปรับปรุงปัจจัย หลักเกณฑ์การ
ก้าหนดประเภทเมือง และสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติม โดยน้าข้อมูลที่ได้รับจากการหารือในวันนี้ ไปหารือ
กับหน่วยงานกลางต่อไป  

4.2.1.3 ระยะยาว : โดยที่หน่วยงานกลางเน้นย้้าเรื่องการมีแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่
น่าเชื่อถือมาประกอบการพิจารณา และเสนอแนะเรื่องการก้าหนดระดับความยากล้าบากในแต่ละแห่ง 
(level of hardship) ซึ่งจะน้าไปสู่การ customize incentives ที่เหมาะสมกับสภาพเมืองในแต่ละแห่ง ใน
การนี้ อาจพิจารณาทางเลือกการด้าเนินงานในระยะยาว ดังนี้  

1) จัดจ้ างบริษัทที่ ปรึกษาซึ่ ง เชี่ ยวชาญด้ าน Human Resource 
Management อาทิ บริษัท Mercer เพ่ือให้ค้าปรึกษา และออกแบบระบบการประเมิน/สร้างชุด
เครื่องมือการวัดระดับความยากล้าบาก/ความรุนแรงที่มีระเบียบวิธีการเก็บข้อมูล (methodology)  
ที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับเชื่อถือได้ หรือ 

2) จัดซื้อข้อมูลการส้ารวจและจัดอันดับ Hardship Index หรือ Quality 
of Living ซึ่งมีบริษัทที่ปรึกษาเอกชนด้าน Human Resource Management จัดท้าขึ้นเป็นประจ้า
ทุกปี เพ่ือจ้าหน่ายแก่องค์กร/บรรษัทนานาชาติส้าหรับใช้ประกอบการก้าหนดค่าตอบแทนของ
พนักงานที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ (expatriate)  

ทั้งนี้ การจัดจ้างบริษทัที่ปรึกษาหรือการจัดซื้อข้อมูลการส้ารวจ มีข้อดีและข้อเสียที่
ต้องพิจารณาประกอบ ดังนี้ 
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ข้อดี : ข้อมูลที่ได้รับมีความเป็นกลาง มีมาตรฐาน และน่าเชื่อถือจากวิธีการส้ารวจ
ที่เป็นวิทยาศาสตร์ (scientific method) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากจัดจ้างบบริษัทที่ปรึกษาออกแบบ
ระบบ/ชุดเครื่องมือการประเมินภาวะความยากล้าบาก (tailor–made survey) จะยิ่งท้าให้ได้ข้อมูลที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของภารกิจและการปฏิบัติงานของกระทรวงฯ มากยิ่งขึ้น 

ข้อเสีย : ผลการศึกษา/ข้อมูลการส้ารวจฯ อาจสวนทางกับความรู้สึกของกระทรวง
กระทรวงการต่างประเทศ หรือสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ 

ดังนั้น หากจะพิจารณาด้าเนินการตามแนวทางข้างต้น กระทรวงการต่างประเทศ 
และสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทุกแห่ง อาจต้องยอมรับผลการประเมิน/ข้อมูลการส้ารวจ
ภาวะความยากล้าบากที่จัดท้าขึ้นเป็นเงื่อนไขเบื้องต้น และคณะท้างานฯ จะต้องหารือร่วมกับ
หน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง (ส้านักงาน ก.พ. และกรมบัญชีกลาง) เพ่ือสอบถามถึงความเป็นไปได้และ
การยอมรับผลการประเมิน/ข้อมูลการส้ารวจภาวะความยากล้าบากก่อนการด้าเนินการจัดจ้าง  
ที่ปรึกษา/จัดซื้อข้อมูลการส้ารวจ 

4.2.2  ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
ผู้ศึกษามีความเห็นว่า การด้าเนินการที่ส้าคัญในส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศไทยและประเทศในเขตอาณา คือ การปรับสถานะกรุงดาการ์กลับมาอยู่ในรายชื่อเมืองที่มี
ความเป็นอยู่ไม่ปกติตามส้านักงาน กพ. ในโอกาสแรก เพ่ือสร้างขวัญและก้าลังใจให้ข้าราชการ และ
กระทรวงการต่างประเทศไม่ต้องประสบปัญหาในการส่งข้าราชการที่มีคุณภาพไปประจ้าการ เพ่ือท้า
ภารกิจและหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถเพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติ กระทรวงการต่างประเทศ
อาจพิจารณาหารือกับหน่วยงานกลางในการตัดกรุงอักกรา สาธารณรัฐกานา ออกจากรายชื่อเมืองที่มี
ความเป็นอยู่ไม่ปกติของส้านักงาน ก.พ. และเพ่ือพิจารณาให้กรุงดาการ์ สาธารณรัฐเซเนกลัล  อยู่ใน
รายชื่อเมืองที่มีความเป็นอยู่ไม่ปกติโดยมีเหตุผล ดังนี้  

4.2.2.1 ในปัจจุบันไม่มีส้านักงานของหน่วยงานราชการไทยตั้งอยู่ในกรุงอักกรา 
สาธารณรัฐกานา โดยกระทรวงพาณิชย์ได้ปิดส้านักงานส่งเสริมการค้า ณ กรุงอักกรา และย้ายไปตั้ง
ส้านักงานส่งเสริมการค้า ณ กรุงอาบูจา สาธารณรัฐไนจีเรีย เมื่อปี 2558 

4.2.2.2 กรุงดาการ์และกรุงอักกรา ตั้งอยู่ในภูมิภาคแอฟริกา จึงไม่เป็นการถอน
หรือเพ่ิมรายชื่อเมืองนอกภูมิภาคท่ีมีความเป็นอยู่ไม่ปกติ 

4.2.2.3  ไม่เป็นการกระทบสถานเอกอัครราชทูตไทยที่ตั้งอยู่ในเมืองที่มีรายชื่อเมือง 
ที่มีภาวะความเป็นอยู่ไม่ปกติตามส้านักงาน กพ. 

4.2.2.4 กรุงดาการ์มีความเป็นอยูไ่ม่ปกติและมีความเป็นอยู่ที่ยากล้าบากจริง 
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