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ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในโลกต้ังแตชวงตนศตวรรษที่ 21 ที่เปนผลมาจากกระแสโลกาภิวัตน

และความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทําใหโลกมีความเช่ือมโยงกันใน
มิติตางๆ มากข้ึนอยางที่ไมเคยเกิดข้ึนมากอน ประชาคมโลกสามารถรับรูถึงสิ่งที่เกิดข้ึนในอีกมุมหน่ึง
ของโลกไดอยางทันทีทันใด และสามารถติดตอสื่อสารกันไดอยางรวดเร็ว ในขณะที่ปญหาและประเด็น
ระหวางประเทศไดกาวขามพรมแดนเขามาเช่ือมโยงกับปญหาภายในประเทศ โดยสงผลกระทบที่ยาก
จะหลีกเลี่ยงหรือปองกันได สิ่งเหลาน้ีเปนบริบทของโลกปจจุบันที่สงผลกระทบโดยตรงตอการ
ดําเนินงานของกระทรวงการตางประเทศตางๆ ทั่วโลก ซึ่งตองพยายามปรับรูปแบบการดําเนินงาน
ทางการทูตใหสอดคลองกับบริบทของการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศที่เปลี่ยนไป รวมทั้ง
ตองปรับบทบาทและองคกรใหสามารถรับมือกับภารกิจที่เพิ่มมากข้ึน ตองการการตอบสนองอยาง
รวดเร็ว แข็งขันและทันทวงที รวมทั้งการที่หนวยงานอื่นๆ ของรัฐบาล ภาคเอกชน ภาควิชาการ และ
ภาคประชาสังคมไดเขามามีบทบาทเพิ่มมากข้ึนในการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศ 

แนวโนมของการปรับโครงสรางองคกรของกระทรวงการตางประเทศหลายประเทศ 
โดยเฉพาะในสวนของรูปแบบการจัดต้ังสํานักงานคณะผูแทนในตางประเทศมีลักษณะที่มีความ
ยืดหยุน คลองตัว ใชบุคลากรทางการทูตอยางมีประสิทธิภาพ โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชใน
การทํางานมากข้ึน เพื่อใหสามารถตอบสนองตอสถานการณที่มีพลวัตสูงในยุคปจจุบันได รวมทั้ง
มุงเนนการทํางานเพื่อสรางปฏิสัมพันธและสงเสริมความสัมพันธกับภาคประชาชนมากข้ึน ในชวงทีผ่านมา
กระทรวงการตางประเทศหลายแหงไดใชรูปแบบการจัดต้ังคณะผูแทนในตางประเทศที่ผสมผสาน
ระหวางการจัดต้ังสํานักงานผูแทนประจําในตางประเทศกับการใชตัวเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ทางการทูตไปพรอมกัน รวมทั้งมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน 

กระทรวงการตางประเทศของไทยไดตระหนักถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงและความจําเปน
ของการปรับองคกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานทางการทูตในตางประเทศ ซึ่งเห็นไดชัดเจน
นับต้ังแตมีการจัดต้ังคณะกรรมการยุทธศาสตรดานตางประเทศในระดับชาติข้ึนเมื่อป 2547 โดยไดมี
การปรับโครงสรางของสํานักงานคณะผูแทนไทยในตางประเทศ และปฏิรูประบบบริหารราชการใน
ตางประเทศใหมีบูรณาการและเอกภาพในการทํางาน ปจจุบันไทยมีเครือขายสํานักงานผูแทนทางการทูต
ในตางประเทศที่ครอบคลุมประเทศที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตรและประเทศที่มีศักยภาพในการ
ขยายความรวมมือในมิติตางๆ อยางกวางขวางในทุกภูมิภาค  

รูปแบบและแนวทางในการจัดต้ังสํานักงานคณะผูแทนในตางประเทศของไทยในระยะตอไป 
กระทรวงการตางประเทศสามารถวางแผนดําเนินการอยางคอยเปนคอยไป โดยควรพิจารณาการใช
ตัวเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของสํานักงานคณะผูแทนทางการทูตเพื่อเสริมการดําเนินงานของ
สํานักงานฯ ที่อยูในแผนการเปดสํานักงานในระยะแรก เพื่อประเมินปริมาณงานและความคุมคาของ
การเปดสํานักงานฯ โดยควรนํารูปแบบที่เคยไดดําเนินการมาแลวในอดีต หรือแนวทางที่กระทรวงการ
ตางประเทศอื่นไดนํามาใชมาดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการของสํานักงานใน
ตางประเทศ อาทิ การจัดต้ังสถานเอกอัครราชทูตประจําภูมิภาค (Regional Embassy) การแตงต้ัง



จ 

เอกอัครราชทูตสัญจร (Roving Ambassador) การเปดสํานักงานสวนแยกของสถานเอกอัครราชทูต 
ในเมืองสําคัญ (Outpost) การจัดต้ังสถานเอกอัครราชทูตขนาดเล็ก (Mini Embassies) เปนตน 
รวมทั้งการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการปฏิบัติงาน และการเพิ่มการประสานงานระหวาง
สํานักงานในตางประเทศใหมากข้ึน  

นอกจากน้ี ดวยขอจํากัดดานงบประมาณและบุคลากร กระทรวงการตางประเทศจึงควรมี
กระบวนการทบทวนความสําคัญทางยุทธศาสตรของพื้นที่ตางๆ ในภาพรวมเปนระยะ เพื่อนํา
อัตรากําลังบุคลากรและงบประมาณของสํานักงานในตางประเทศในพื้นที่ที่มีความสําคัญทาง
ยุทธศาสตรลดลงไปจัดสรรเพิ่มใหแกสํานักงานในพื้นที่ที่มีความจําเปนมากข้ึนหรือสวนกลาง  

ในการจัดทําแผนการเปดสํานักงานในตางประเทศในระยะตอไป ควรมีการรวบรวมขอมูล
ประกอบการพิจารณาอยางรอบดาน มองภาพรวมของยุทธศาสตรดานตางประเทศในมิติตางๆ โดย
คํานึงถึงยุทธศาสตรพืน้ที่รายสาขาของหนวยงานอื่นๆ ดวย นอกจากน้ี ควรมีกลไกรับฟงความคิดเห็น 
จากภาคเอกชน ภาควิชาการ และผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งการศึกษาขอมูล แนวปฏิบัติและความ
ตองการในพื้นที่ หารือกับประเทศผูรับเพื่อรับฟงทาทีและขอพิจารณามาประกอบการจัดทําแผนการ
เปดสํานักงาน เพื่อใหสามารถดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณเปดสถานทูตสถานกงสุลได
อยางมีประสิทธิภาพ 
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กิตตกิรรมประกาศ 
 
 

ในการจัดทํารายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ี ผูจัดทํารายงานการศึกษาขอขอบพระคุณ 
คณะอาจารยที่ปรึกษาทั้ง 3 ทาน ไดแก ศาสตราจารย ดร. สรอยตระกูล อรรถมานะ ศาสตราจารย 
ดร. พลภัทร  บุราคม และเอกอัครราชทูต ดร. สมเกียรติ  อริยปรัชญา ที่ไดกรุณาใหคําแนะนําที่เปน 
ประโยชนอยางย่ิงเกี่ยวกับแนวทางของการศึกษาและการเรียบเรียงรายงานการศึกษาฉบับน้ี  

ผูจัดทํารายงานการศึกษาขอขอบพระคุณผูบริหารกระทรวงการตางประเทศเปนอยางย่ิงที่ 
กรุณาสละเวลาใหสัมภาษณ ใหขอมูลและขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการจัดทํารายงานการศึกษา 
ไดแก คุณกาญจนา  ภัทรโชค รองอธิบดีกรมองคการระหวางประเทศ คุณโวสิต  วรทรัพย  รองอธิบดี
กรมการกงสุล คุณพรรณนภา  จันทรารมย รองอธิบดีกรมยุโรป คุณวิชชุ เวชชาชีวะ รองอธิบดีกรม
อเมริกาและแปซิฟกใต คุณภัทรัตน  หงษทอง ผูอํานวยการสถาบันการตางประเทศเทววะวงศวโรปการ 
คุณศศิริทธ์ิ  ตันกุลรัตน ผูอํานวยการสํานักบริหารบุคคล คุณจักรกฤดิ กระจายวงศ ผูอํานวยการศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คุณสรจักร  บูรณะสัมฤทธิ ผูอํานวยการกองตะวันออกกลาง 
คุณศิระ สวางศิลป ผูอํานวยการกองยุโรปตะวันออก และคุณโสรัจ  สุขถาวร ผูอํานวยการสวน
งบประมาณ สํานักบริหารการคลัง ซึ่งผูจัดทํารายงานการศึกษาไดนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของ
ทุกทานมาประมวลสรุปในสวนผลการศึกษาและการจัดทําขอเสนอแนะในรายงานฉบับน้ี  

ผูจัดทํารายงานการศึกษาขอขอบคุณเปนอยางย่ิงสําหรับคุณอาจารี  ศรีรัตนบัลล 
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน ที่เปดโอกาสใหผูจัดทํารายงานการศึกษาไดเขารับการอบรม 
นบท. รุนที่ 8 เต็มเวลา และไดใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติในการ จัดต้ังสํานักงานคณะผูแทนไทยในตางประเทศของไทย ซึ่งเปนประโยชนอยางย่ิงตอการ
จัดทํารายงานการศึกษาฉบับน้ี รวมทั้งคุณรัฐพร เทียนทองทิพย นักการทูตปฏิบัติการ ฝายบริหาร
ราชการในตางประเทศ สํานักนโยบายและแผน สําหรับขอมูลตางๆ ที่ผูจัดทํารายงานการศึกษาได
นํามาใชประโยชนในการจัดทํารายงานฉบับน้ี รวมทั้งขอขอบคุณเพื่อนรวมงานที่สํานักนโยบายและ
แผน โดยเฉพาะอยางย่ิงหัวหนาฝายทุกทาน ที่ไดใหความอนุเคราะหดูแลงานในความรับผิดชอบใน
ระหวาง ที่ผูจัดทํารายงานการศึกษาเขารับการอบรม 

ผูจัดทํารายงานการศึกษาขอขอบคุณเจาหนาที่สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ  
ที่เกี่ยวของทุกทานที่ไดใหความอนุเคราะหในการติดตอประสานงานและอํานวยความสะดวกในการ
จัดการอบรมและศึกษาดูงานตลอดระยะเวลาที่เขารับการอบรม  

รายงานการศึกษาฉบับน้ีผูจัดทํารายงานการศึกษาไดจัดทําข้ึนในระยะเวลาสองเดือนในชวง 
เขารับการอบรม จึงยังขาดความสมบูรณทั้งดานแนวความคิดและเน้ือหา หากมีขอบกพรองผิดพลาด
ประการใด ผูจัดทํารายงานการศึกษาขอนอมรับคําแนะนําไวเพื่อปรับปรุงตอไป 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา 

1.1.1  ความทาทายของโลกในศตวรรษท่ี 21 และการปรับตัวเพ่ือรับมือกับความทาทาย 
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีของไทย  

ไดกลาวสุนทรพจนในการประชุม IISS Shangri–La Dialogue 2016 ที่สิงคโปร ในหัวขอ “Towards 
Strategic New Equilibrium of the Asia–Pacific” โดยมีใจความตอนหน่ึงวา “…การเปลี่ยนแปลง 
หลังจากยุคสงครามเย็นไปสูโลกหลายข้ัวอํานาจในปจจุบัน ทําใหความมั่นคงของประเทศและภูมภิาคตาง  ๆ
ลวนมีความเช่ือมโยงพึ่งพากันมากข้ึน ปจจุบันโลกตางรวมกันเผชิญกับประเด็นปญหาความมั่นคงใน
รูปแบบตางๆ ทั้งปญหาความขัดแยงระหวางกันในมิติเดิม และปญหาภัยคุกคามในรูปแบบใหม ซึ่งเปน
ปญหาที่โลกตางมีความกังวลรวมกัน ไมวาจะเปนปญหาความขัดแยงทางดานการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม ความทาทายของการพัฒนาไปสูประชาธิปไตย การขาดธรรมาภิบาล ปญหาความ มั่นคงทาง
พลังงานและอาหาร ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคติดตอ การกอการราย ปญหาลักลอบคา ยาเสพติด
ขามชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาชญากรรมทางไซเบอร การทําประมงแบบ ขาดการ
รายงานขาดการควบคุม ปญหาการคามนุษย การอพยพยายถ่ินฐานแบบไมปกติ และปญหาสังคม
ผูสูงอายุ…”  

คํากลาวน้ีสะทอนใหเห็นถึงบริบทของโลกในปจจุบันที่ความเช่ือมโยงและการพึง่พากนั
เปนบริบทหลักของการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศ ไมเพียงแตมิติดานความมั่นคงเทาน้ัน 
ความเช่ือมโยงของโลกในปจจุบันไดเกิดข้ึนในทุกมิติ ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม รวมทั้ง 
วิถีชีวิตความเปนอยูของผูคนในปจจุบัน นอกจากน้ี ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทําให
การติดตอสื่อสารระหวางผูคนในสวนตางๆ ของโลกสามารถเกิดข้ึนไดอยางรวดเร็วอยางที่ไมเคยมีมากอน 
รวมถึงการเผยแพรขาวสารในยุคปจจุบันสามารถทําใหผูคนในซีกโลกหน่ึงสามารถรับรูสิ่งที่เกิดข้ึนใน
อีกซีกโลกหน่ึงไดอยางฉับพลัน 

กระแสความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในโลกในชวงตนศตวรรษที่ 21 ที่ผานมาน้ี  
ไดกอใหเกิดคําถามมากมายเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ และความสําคัญของการดําเนินภารกิจของ
กระทรวงการตางประเทศ ในฐานะองคกรหลักของรัฐซึ่งทําหนาที่ดําเนินความสัมพันธระหวาง 
ประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงความจําเปนของการมีคณะผูแทนทางการทูตในตางประเทศ ซึ่งเคยเปน
กลไกหลักในการทําหนาที่ติดตามรายงานขอมูลความเคลื่อนไหวในเชิงลึก และติดตอสื่อสารระหวางรัฐ 
เกิดคําถามวา ในโลกยุคปจจุบันการมีสํานักงานคณะผูแทนทางการทูตในตางประเทศยังมีความจําเปน
หรือไม  

ในเมื่อผูคนในทุกภาคสวนมีชองทางที่สามารถติดตอสื่อสารระหวางกันไดโดยตรง
นอกจากน้ี เครือขายสังคมออนไลนและสื่อดิจิทัลตางๆ สามารถเผยแพรขอมูลขาวสารไปยังประชาชน
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ในประเทศตางๆ ไดโดยตรง1 คําถามเหลาน้ีทําใหกระทรวงการตางประเทศซึ่งเปนหนวยงานหลักที่
รับผิดชอบการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศของรัฐทั่วโลกตองหันมาทบทวนสถานภาพ 
บทบาท ภารกิจ รวมทั้งโครงสรางองคกรของตนเองใหสามารถปรับตัวเพื่อรับมือกับความทาทายใน
ศตวรรษที่ 21 ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

1.1.2  บทบาทของสํานักงานคณะผูแทนทางการทูตในตางประเทศในฐานะกลไก
ดําเนินความสัมพันธทางการทูต  

สํานักงานคณะผูแทนทางการทูตในตางประเทศเปนกลไกสําคัญของกระทรวงการ
ตางประเทศในการดําเนินความสัมพันธทางการทูต จํานวนและขนาดของสํานักงานคณะผูแทนใน
ตางประเทศ เปนดัชนีหน่ึงที่สะทอนขีดความสามารถและประสิทธิภาพของการดําเนินงานทางการทูต
ของแตละรัฐ2 อยางไรก็ดี การสรางเครือขายสํานักงานในตางประเทศที่ครอบคลุมและกวางขวาง 
จําเปนตองใชบุคลากรและงบประมาณรองรับจํานวนมาก จากการสํารวจขอมูลพบวา ประเทศสมาชิก
กลุม G20 มีจํานวนสํานักงานคณะผูแทนทางการทูตในตางประเทศโดยเฉลี่ย 190 แหง ในขณะที่
ประเทศสมาชิก OECD มีจํานวนสํานักงานฯ เฉลี่ย 132 แหง3 แมวาวิกฤตการณทางเศรษฐกิจโลกที่
เกิดข้ึนในป 2551 ทําใหกระทรวงการตางประเทศของประเทศสมาชิก OECD หลายประเทศตองปรับลด
จํานวนสํานักงานคณะผูแทนของตนในตางประเทศลง แตก็ไดมีการพิจารณาแนวคิดการปรับรูปแบบ
ของสํานักงานคณะผูแทนฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในขณะเดียวกันดวย  

1.1.3  สํานักงานคณะผูแทนในตางประเทศของไทย  
กระทรวงการตางประเทศไทยตระหนักถึงความสําคัญของการขยายเครือขาย

สํานักงานในตางประเทศใหครอบคลุมพื้นที่เปาหมายสําคัญทางยุทธศาสตร เพื่อเปนกลไกการ
ขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตรตางประเทศเชิงรุก ปจจุบันไทยมีสํานักงานคณะผูแทนใน
ตางประเทศ ประกอบดวยสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ และคณะผูแทนไทยประจําองคการ
ระหวางประเทศ รวม 96 แหง โดยต้ังแตป 2547 ถึง 2559 มีการเปดสํานักงานใหมรวม 14 แหง และ

                                                
1
 Alex Oliver, The Irrelevant Diplomat: Do We Need Embassies Anymore?, Foreign Affairs [Online], 

2016, Available from: https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2016sman [2016, May 30]. 
2
 Alex Oliver, Global Diplomacy Index–Australia’s Diplomatic Network, Lowy Institute for 

International Policy, 1 [Online], 2016, Available from:  http://www.lowyinstitute.org/global–
diplomacy–index/australia [2016, May 30]. 
3
 Ibid, 2. 

G20 (Group of Twenty) กลุมประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ ประกอบดวยกลุมประเทศอุตสาหกรรมชั้น
นํา 8 ประเทศ และกลุมประเทศระบบเศรษฐกิจเกิดใหมขนาดใหญอีก 11 ประเทศ ไดแก สหราชอาณาจักร 
สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ญ่ีปุน รัสเซีย อารเจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล จีน อินเดีย 
อินโดนีเซีย เม็กซิโก เกาหลีใต ซาอุดิอาระเบีย แอฟริกาใต ตุรกี และสหภาพยุโรป 
OECD (Organization for Economic Co–operation and Development) ประกอบดวยสมาชิก 34 ประเทศ 
ไดแก ออสเตรเลีย ออสเตรีย เบลเยียม แคนาดา ชิลี สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก เอสโตเนีย ฟนแลนด ฝรั่งเศส 
เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซแลนด ไอรแลนด อิสราเอล อิตาลี ญ่ีปุน เกาหลีใต ลักเซมเบิรก เม็กซิโก เนเธอรแลนด 
นิวซีแลนด นอรเวย โปแลนด โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิตเซอรแลนด ตุรกี สหราชอาณาจักร 
สหรัฐอเมริกา และ 1 องคกร คือสหภาพยุโรป 



3 

มีแผนที่จะเปดสํานักงานในภูมิภาคตางๆ เพิ่มเติมอีกหลายแหงในอนาคต แมวาในป 2558 ไดมีการ
ทบทวนและชะลอแผนการเปดสํานักงานใหมในตางประเทศหลายแหง เพื่อจัดลําดับความสําคัญให
สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรที่เปลี่ยนแปลงไป  

การจัดต้ังสํานักงานในตางประเทศในชวงตอไปจึงนาเปนโอกาสที่เหมาะสมที่
กระทรวงการตางประเทศจะไดทบทวนแนวทางและรูปแบบของการจัดต้ังสํานักงานคณะผูแทน
ทางการทูตในตางประเทศ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในบริบทของการปฏิบัติงานที่มี 
พลวัตสูง มีมิติที่ซับซอนและประเด็นที่หลากหลายมากข้ึน รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่จะสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของคณะผูแทนทางการทูตของไทยใหสามารถตอบสนองนโยบาย
ตางประเทศ ภายใตขอจํากัดของงบประมาณและจํานวนบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึนดวย 
 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 

รายงานฉบับน้ีจะศึกษาแนวทางการปรับเครือขายสํานักงานคณะผูแทนทางการทูต 
(diplomatic network) ในตางประเทศและรูปแบบการจัดต้ังสํานักงานคณะผูแทนทางการทูตของ
ตางประเทศในมิติใหมที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทและรูปแบบการดําเนินความสมัพนัธ
ทางการทูตในศตวรรษที่ 21 ที่กระทรวงการตางประเทศไทยอาจพิจารณานํามาปรับใชในการจัดต้ัง
สํานักงานคณะผูแทนทางการทูตในตางประเทศในระยะตอไป โดยจะนําแนวคิดของนักวิชาการและ
กระทรวงการตางประเทศของตางประเทศที่ไดเสนอเกี่ยวกับการปรับโครงสรางและรูปแบบองคกรใน
สวนของสํานักงานคณะผูแทนในตางประเทศในรูปแบบตางๆ มาพิจารณาจัดทําขอเสนอแนวทาง
สําหรับการจัดต้ังสํานักงานในตางประเทศที่จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการใน
ตางประเทศของไทยตอไป 
 
1.3  ขอบเขตการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1 ขอบเขตการศึกษา 
1) ดานเน้ือหาสาระ 

รายงานฉบับน้ีจะใชกรอบแนวคิดของนักวิชาการ ดานความสัมพันธระหวาง
ประเทศ ซึ่งวิเคราะหความเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกในศตวรรษที่ 21 ที่สงผลตอการดําเนิน
ความสัมพันธระหวางประเทศ และทําใหหนวยงานหลักของรัฐซึ่งทําหนาที่ในการดําเนินความสัมพันธ
ระหวางประเทศตองปรับองคกร และแนวทางการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของ
มิติในความสัมพันธระหวางประเทศดังกลาว 

รายงานฉบับน้ีจะศึกษาแนวทางการปรับโครงสรางองคกรของกระทรวงการ
ตางประเทศของประเทศสําคัญๆ ไดแก สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สวีเดน เนเธอรแลนด และ
ออสเตรเลีย ในชวงป 2549 เปนตนมา โดยกําหนดกรอบการศึกษาเฉพาะแนวทางการปรับองคกรใน
สวนของสํานักงานคณะผูแทนในตางประเทศ 

2) ดานระยะเวลา 
ระยะเวลา ในการศึกษาเพื่อใหขอเสนอแนะแนวทางสําหรับ การจัดต้ัง

สํานักงานคณะผูแทนของไทยในตางประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในตางประเทศ
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ในระยะตอไป รายงานฉบับน้ีจะวิเคราะหบทบาทและภารกิจของคณะผูแทนทางการทูตของไทยใน
ปจจุบัน ศึกษารูปแบบของเครือขายสํานักงานคณะผูแทนทางการทูตในตางประเทศของไทย นโยบาย 
หลักเกณฑและกลไกในการพิจารณาจัดต้ังสํานักงานคณะผูแทนในตางประเทศของประเทศไทยต้ังแต
ป 2547 จนถึงปจจุบัน โดยจะมุงศึกษาเฉพาะการจัดต้ังสํานักงานคณะผูแทนทางการทูตของกระทรวง
การตางประเทศเปนหลัก 

1.3.2 ระเบียบวิธีการศึกษา 
การศึกษาในครั้งน้ีจะใชวิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาขอมูลจากบทความ

ทางวิชาการของสถาบันวิจัยทางดานความสัมพันธระหวางประเทศ รายงานวิจัยและบทความของ
กระทรวงการตางประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สวีเดน เนเธอรแลนด ออสเตรเลีย และ
เอกสารของกระทรวงการตางประเทศของไทย รวมทั้งสัมภาษณผูบริหารของกระทรวงการ
ตางประเทศ ซึ่งรับผิดชอบงานความสัมพันธทวิภาคี พหุภาคี การกงสุล การบริหารบุคลากรและ
พัฒนาบุคลากร งบประมาณ และเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวนรวม 9 คน โดยใชการสัมภาษณแบบมี
โครงสราง 
 
1.4  ประโยชนของการศึกษา  

รายงานฉบับน้ีจะจัดทําขอเสนอแนวทางการปรับรูปแบบการจัดต้ังสํานักงานคณะผูแทน
ทางการทูตที่กระทรวงการตางประเทศไทยอาจนํามาพิจารณาปรับใชเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานของคณะผูแทนฯ ใหสอดรบักับบริบทของการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศในปจจุบัน 
เพื่อใหสํานักงานคณะผูแทนทางการทูตในตางประเทศเปนกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตรดานการ
ตางประเทศที่สามารถตอบสนองผลประโยชนในระยะยาวของไทย โดยใชทรัพยากรดานงบประมาณ
และบุคลากรที่มีจํากัดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
1.5  นิยามศัพท 

สํานักงานคณะผูแทนทางการทูตในตางประเทศ ในรายงานฉบับน้ีหมายรวมถึง  
สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ และคณะทูตถาวรประจําองคการระหวางประเทศ 

สถานเอกอัครราชทูต มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี4 
1) ดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศกับประเทศไทยกับ

ประเทศที่อยูในความรับผิดชอบ 
2) ดําเนินการเกี่ยวกับงานดานการกงสุล ตลอดจนดูแลปกปองและคุมครองผลประโยชน

ของประเทศไทยและคนไทยที่อยูในความรับผิดชอบ 
3) ดําเนินการเกี่ยวกับการรายงานสถานการณและพัฒนาการทางการคา เศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรมในประเทศที่อยูในความรับผิดชอบมายังกระทรวงการตางประเทศ 
4) กํากับดูแลการปฏิบัติงานของสถานกงสุลกิตติมศักด์ิที่อยูในความรับผิดชอบ 

                                                
4
 กระทรวงการตางประเทศ, กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการตางประเทศ พ.ศ. 

2558, ราชกิจจานุเบกษา, เลมที่ 132 ตอนที่ 12 ก, (20 กุมภาพันธ 2558): 11–12. 
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5) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรอืทีไ่ดรบั
มอบหมาย 

สถานกงสุลใหญ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
1)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานดานกงสุล ตลอดจนดูแลปกปองและคุมครองผลประโยชนของ 

ประเทศไทยและคนไทยในประเทศที่อยูในความรับผิดชอบ 
2) ดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมความสัมพันธ และรายงานสถานการณทางการคา 

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในประเทศที่รับผิดชอบมายังกระทรวงการตางประเทศ  
3) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรอืทีไ่ดรบั

มอบหมาย 
คณะผูแทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
1) ดําเนินการเกี่ยวกับการดูแล ปกปอง และคุมครองผลประโยชนของประเทศไทยใน

องคการระหวางประเทศอื่นนอกจากสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน 
2) ประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ ของสหประชาชาติ และรายงานความเคลื่อนไหว

ของสถานการณระหวางประเทศที่นําเขาสูการพิจารณาของสหประชาชาติมายังกระทรวงการ
ตางประเทศ 

3) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรอืทีไ่ดรบั 
มอบหมาย 

คณะผูแทนถาวรไทยประจําอาเซียน มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
1) ดําเนินการเกี่ยวกับการดูแล ปกปอง และคุมครองผลประโยชนของประเทศไทยใน

สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน 
2)  ประสานงานเกีย่วกับกิจกรรมตางๆ ของสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต

หรืออาเซียน และรายงานความเคลื่อนไหวของสถานการณระหวางประเทศที่นําเขาสูการพิจารณา
ของสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียนมายังกระทรวงการตางประเทศ 

3) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย 

เอกอัครราชทูตสัญจร (Roving Ambassador) เปนผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนง
เอกอัครราชทูตไทยประจําตางประเทศ โดยมีถ่ินพํานักที่ประเทศไทย โดยไดรับการแตงต้ังตาม
ข้ันตอนและวิธีการเชนเดียวกับการแตงต้ังเอกอัครราชทูตไปประจําในตางประเทศ เดินทางไปปฏิบัติ
ภารกิจในประเทศที่อยูในความรับผิดชอบเปนครั้งคราว  

เอกอัครราชทูตท่ีมีถ่ินพํานักนอกประเทศประจําการ (Non–Resident Ambassador) 
หมายถึง เอกอัครราชทูตที่ไดรับการแตงต้ังประจําประเทศใดประเทศหน่ึง แตมิไดมีถ่ินพํานักใน
ประเทศน้ัน เปนธรรมเนียมปฏิบัติทางการทูตที่สามารถแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูต
ประจําตางประเทศ โดยใหกํากับดูแลมากกวาหน่ึงประเทศโดยแตงต้ังใหเปนเอกอัครราชทูตประจํา
ประเทศเขตอาณา ในกรณีน้ีเอกอัครราชทูตจะมีถ่ินพํานักในประเทศหลัก และเปน Non–Resident 
Ambassador ประจําประเทศเขตอาณา  
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เอกอัครราชทูตที่มีถ่ินพํานักนอกประเทศประจําการ อาจมีถ่ินพํานักในเมืองหลวงของ
ประเทศตน และเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในประเทศที่รับผิดชอบเปนครั้งคราวในลักษณะเดียวกับ
เอกอัครราชทูตสัญจรก็ได  

เขตอาณา (Multiple Accredition) เขตอาณามีสถานะทางกฎหมายระหวางประเทศ 
เปนประเทศที่มีความสัมพันธทางการทูตกับไทย เปนประเทศที่กระทรวงการตางประเทศกําหนดให
อยูภายใตการดูแลของสถานเอกอัครราชทูตแหงใดแหงหน่ึง โดยมีมติคณะรัฐมนตรีรองรับ และมีการ
แตงต้ังเอกอัครราชทูตไปย่ืนพระราชสาสนตราต้ังตอประมุขของประเทศเขตอาณา 

สํานักงานสวนแยกของสถานเอกอัครราชทูต (Outpost) เปนสํานักงานทางการทูตที่
สถานเอกอัครราชทูตจัดต้ังข้ึนในเมืองอื่นที่สถานเอกอัครราชทูตมิไดต้ังอยู เพื่อประโยชนในการปฏิบัติ
ภารกิจเฉพาะดาน อาทิ การประสานงานกับหนวยงานทองถ่ิน หรือการคุมครองดูแลคนไทย โดยถือเปน
สวนหน่ึงของสถานเอกอัครราชทูต 

กงสุลกิตติมศักด์ิ (Honorary Consul) หมายถึง ผูไดรับแตงต้ังซึ่งมิใชขาราชการและ
ไมไดรับเงินเดือน ซึ่งอาจเปนคนชาติของประเทศผูแตงต้ังหรือคนชาติอื่นก็ได บุคคลในทองถ่ินผูซึ่ง
ไดรับการแตงต้ังและมอบหมายใหดูแลสงเสริมผลประโยชนของประเทศและคนชาติในพื้นที่ในเขตอาณา 
และดําเนินการตรวจลงตราหนังสือเดินทางแกบุคคลที่จะเดินทางเขาประเทศที่กงสุลกิตติมศักด์ิเปน
ผูแทน การแตงต้ังผูดํารงตําแหนงดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจากประเทศผูรับ และตองย่ืน
สัญญาบัตร และไดรับอนุมัติบัตรเชนเดียวกับผูแทนฝายกงสุลอาชีพ กงสุลกิตติมศักด์ิของไทยมี 4 
ระดับ คือ กงสุลใหญ กงสุล รองกงสุลและตัวแทนฝายกงสุล ทั้งน้ี กงสุลใหญกิตติมศักด์ิจะไดรับ
มอบหมายใหดูแลเขตอาณาที่ครอบคลุมพื้นที่กวางกวาและสําคัญกวา5 

ขาราชการประจําการในตางประเทศ ในรายงานฉบับน้ี หมายถึง ขาราชการฝายทหาร
และพลเรือนที่ประจําการในตางประเทศ ผูชวยทูตฝายทหาร หมายรวมถึง ผูแทนกองบัญชาการ 
กองทัพไทย กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ซึ่งกระทรวงกลาโหมแตงต้ังใหมีตําแหนงประจํา 
สถานเอกอัครราชทูต ตามขอบังคับของกระทรวงกลาโหม ผูชวยทูตฝายกิจการพิเศษ หมายความวา 
ผูแทนฝายพลเรือนจากสวนราชการอื่น นอกจากกระทรวงการตางประเทศ ซึ่งไดรับแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนง ผูชวยทูตฝายกิจการน้ันๆ ประจําสถานเอกอัครราชทูตหรือคณะผูแทนถาวรไทยประจํา
องคการระหวางประเทศ6 

ตัวเพ่ิมประสิทธิภาพ หมายถึง รูปแบบและกลไกที่ชวยเสริมการปฏิบัติงานของคณะผูแทน
ทางการทูต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาและสงเสริมผลประโยชนของไทยในตางประเทศ  
แทนการจัดต้ังสํานักงานคณะผูแทนในพื้นที่ โดยหมายรวมถึง การแตงต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิ การแตงต้ัง
เอกอัครราชทูตสัญจร การขยายเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญในพื้นที่
ใกลเคียงใหครอบคลุมงานในพื้นที่เปาหมายใหม การเพิ่มจํานวนขาราชการในสถานเอกอัครราชทูต
เพื่อดูแลประเทศใกลเคียงในลักษณะ Regional Embassy การจัดสงคณะจากสวนกลางไปดําเนิน
                                                
5
 กระทรวงการตางประเทศ, คําศัพท–คํายอ ทางการทูตและการตางประเทศ (กรุงเทพฯ: สถาบันการตางประเทศเท

วะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ, 2552), หนา 98. 
6
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารราชการในตางประเทศ พ.ศ. 2552, ราชกิจจานุเบกษา, เลมที่ 126 

ตอนพิเศษ 157 ง, (26 ตุลาคม 2552): 1–2. 
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ภารกิจในพื้นที่เปาหมายเปนครั้งคราว (mobile unit/ roadshow) การตัดโอนอัตรากําลังจากพื้นที่ 
ที่มีปริมาณงานลดลงไปเพิ่มในพื้นที่ที่มีภารกิจเพิ่มข้ึน การจางเจาหนาที่ทองถ่ินประจําสํานักงาน
เพิ่มเติม การจางหนวยงานในทองถ่ินใหปฏิบัติหนาที่แทน (outsourcing) รวมทั้งการฝากภารกิจให
สวนราชการอื่นดูแลแทน เปนตน 

ประเทศท่ีมีความสําคัญทางยุทธศาสตร (Strategic Posts) หมายถึงประเทศหรือเมือง 
ที่มีความสําคัญและบทบาทโดดเดน นอกเหนือจากการดําเนินภารกิจทางการทูตพื้นฐาน มีการ
ดําเนินการหรือติดตามประเด็นที่มีนัยสําคัญตอความมั่นคง เศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการ
พัฒนาประเทศ 

ประเทศตลาดเกิดใหม (emerging markets) หมายถึงประเทศที่มีการเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยางรวดเร็วและมีการเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจโลกมากข้ึน มีการขยายตัวของชนช้ันกลางใน
ประเทศ มาตรฐานการครองชีพพัฒนาข้ึน มีศักยภาพในการเปนตลาดการคา ตลาดการสงออก7 

การจัดโครงสรางองคกรตามภูมิศาสตร (Geographical based) หมายถึง การแบง
หนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานในองคกรตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร กระทรวงการตางประเทศไทย
มีกรมภูมิภาคเปนองคกรลักษณะดังกลาว ประกอบดวยกรมเอเชียตะวันออก กรมยุโรป กรมเอเชียใต 
ตะวันออกกลางและแอฟริกา และกรมอเมริกาและแปซิฟกใต  

การจัดโครงสรางองคกรตามประเด็น (Issue based or thematic and horizontal 
structure) หมายถึงรูปแบบการจัดโครงสรางองคกรที่กํากับดูแลประเด็นระหวางประเทศ (global 
issues) ที่เปนปญหาขามพรมแดน อาทิ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การกอการราย ความ
มั่นคงทางไซเบอร สิทธิมนุษยชน ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน เปนตน 

การทูตสาธารณะ (Public Diplomacy) หมายถึง การดําเนินการทางการทูตแบบหน่ึง
เพื่อโนมนาวชักจูงใหสาธารณชนและกลุมเปาหมายและกลุมผลประโยชนตางๆ ในตางประเทศที่มี
บทบาทสําคัญตอการตัดสินใจของรัฐใหมีความช่ืนชมและเชาใจถึงแนวทางการดําเนินนโยบาย 
ตางประเทศของประเทศใดประเทศหน่ึง ซึ่งจะชวยเสริมสรางความสัมพันธระดับประชาชนใหมี 
ความใกลชิด แนนแฟน และประสบผลสําเร็จอยางแนบเนียน โดยแตกตางจากการดําเนินการทางการทูต
แบบด้ังเดิมที่เนนการสื่อสารระหวางรัฐตอรัฐ การทูตสาธารณะจะเนนวิธีการดําเนินความสัมพันธ
ระหวางรัฐกับประชาชน ภาคเอกชน หรือสื่อมวลชนในตางประเทศ หรือระหวางประชาชนดวยกันเอง8 

 
 

                                                
7
 กระทรวงการตางประเทศ, คําศัพท–คํายอ ทางการทูตและการตางประเทศ, หนา 84. 

8
 เรื่องเดียวกัน, หนา 149. 



 

  
บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 
2.1 การทูตแบบบูรณาการ: ทิศทางของการทูตในศตวรรษท่ี 21 

2.1.1  การศึกษาเก่ียวกับรูปแบบของการดําเนินการทางการทูตภายใตบริบทโลกท่ี
เปลี่ยนแปลงไปในศตวรรษท่ี 21 และการปรับตัวของกระทรวงการตางประเทศซึ่งเปนองคกรหลัก
ของรัฐในการ ดําเนินงานดานการทูตในรายงานฉบับน้ีจะใชกรอบแนวคิดของ Brian Hocking 
และคณะ ซึ่งเปน คณะนักวิชาการดานความสัมพันธระหวางประเทศท่ีไดรวมกันจัดทํางานวิจัย
เรื่อง “Futures for diplomacy: Integrative Diplomacy in the 21st Century” ในนาม
ของสถาบัน Clingendael (Natherlands Institute of International Relations) ใหแก
กระทรวงการตางประเทศฟนแลนด ในป 25559 

รายงานดังกลาวมองวาสภาวะแวดลอมของการดําเนินงานทางการทูตในศตวรรษที่ 21 
มีการเปลี่ยนแปลงในสี่มิติ กลาวคือ (1) บริบทและพื้นที่ (2) กฎเกณฑและแนวปฏิบัติ (3) รูปแบบของ
การติดตอสื่อสาร 4) ตัวแสดงและบทบาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทั้ งสี่มิติน้ีสงผลใหรูปแบบ 
การดําเนินการทางการทูตโดยรัฐ และกระทรวงการตางประเทศ ซึ่งเปนองคกรของรัฐซึ่งมีหนาที่หลัก
ในการดําเนินงานทางการทูตจําเปนตองปรับตัว ประเด็นในความสัมพันธระหวางประเทศจะมีความ
ซับซอน หลากหลายมากข้ึน มีตัวแสดงและผูมีสวนไดสวนเสียเพิ่มมากข้ึน แตกระน้ันรัฐจะยังคงเปน 
ผูมีบทบาทหลักในการดําเนินงานทางการทูต แตจําเปนตองปรับแนวทางการดําเนินงานจากบทบาท
ด้ังเดิมในการเปนผูแทนเจรจาติดตอสื่อสารระดับรัฐ สงเสริมและปกปองสงเสริมผลประโยชนของ
ประเทศ มาทําหนาที่ในการประสานการดําเนินการของภาคสวนที่เกี่ยวของในประเด็นระหวาง
ประเทศ จัดลําดับความสําคัญของผลประโยชน และวางยุทธศาสตรระยะยาว โดยตองปรับองคกร 
ใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน10 

แนวคิดการทูตแบบบูรณาการ (Integrative Diplomacy) มองวา การดําเนินงาน
ทางการทูตในปจจุบันอยูบนพื้นฐานของความเช่ือมโยงในมิติตางๆ กลาวคือ (1) ความเช่ือมโยงของ
ประเด็น ซึ่งเดิมไมไดมีความเกี่ยวของกัน แตขณะน้ีไดถูกนํามาเช่ือมโยงเขาดวยกัน อาทิ ประเด็นดาน
สิ่งแวดลอมและสิทธิมนุษยชนถูกนํามาเช่ือมโยงกับประเด็นดานการคา (2) ความเช่ือมโยงของ
ขอบเขตปญหา โดยในปจจุบันแทบจะไมสามารถแบงแยกขอบเขตระหวาง“ปญหาภายในประเทศ” 
และ “ปญหาภายนอกประเทศ” จากกันได (3) ความเช่ือมโยงระหวางตัวแสดงหลัก จากเดิมที่นักการทูต
อาชีพเปนผูมีบทบาทหลักในการดําเนินงานทางการทูต ปจจุบันองคกรเอกชนและภาคประชาสังคมได

                                                
9
 Brian Hocking et al., Futures for diplomacy: Integrative Diplomacy in the 21st Century, 

Clingendael (Natherlands Institute of International Relations, 2012). 
10

 Ibid, 12–13. 
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เขามามีบทบาทสําคัญในการเมืองระหวางประเทศอยางมาก และ (4) ความเช่ือมโยงของกระบวนการ
ดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศ ซึ่งปจจุบันเปนเรื่องยากที่จะแยกระหวางการดําเนิน
ความสัมพันธในระดับทวิภาคี พหุภาคี หรือการทูตโดยผูนํา เน่ืองจากมีความเช่ือมโยงผสมผสาน 
การดําเนินการในทุกระดับ รวมทั้งกรอบการดําเนินงานซึ่งมีความเช่ือมโยงกันทั้งในระดับประเทศ 
ระดับภูมิภาคและระดับโลก11 

การที่ปญหาระหวางประเทศมีความเช่ือมโยงกับปญหาภายในประเทศจนไม
สามารถแยกจากกันไดเด็ดขาดชัดเจนดังเชนในอดีต ทําใหหนวยงานภายในประเทศเขามามีบทบาท
มากข้ึนในนโยบายตางประเทศ และลดบทบาทของกระทรวงการตางประเทศในฐานะผูแทนในการ
ดําเนินนโยบายตางประเทศของรัฐลงไป การดําเนินนโยบายตางประเทศในปจจุบันมิไดเปนความ
รับผิดชอบของกระทรวงการตางประเทศแตเพียงหนวยงานเดียวเหมือนในอดีต แตกระทรวงการ
ตางประเทศเปนหนวยงานหน่ึงในการกําหนดนโยบายตางประเทศของรัฐบาล12 

2.1.2  การปรับองคกรของกระทรวงการตางประเทศ: การปรับตัวเพ่ือรับมือกับความ
ทาทายของศตวรรษท่ี 21 

2.1.2.1 Hocking และคณะ มองวา คุณลักษณะของกระทรวงการตางประเทศใน
ยุคใหมจําเปนตองมีขีดความสามารถในการแสวงหาขอมูลและวิเคราะหเชิงลึก สามารถดึงองคความรู
จากตางประเทศไปพัฒนาตอยอดภายในประเทศ มีความสามารถในการรับมือกับความทาทายในกรณี
เรงดวนฉุกเฉิน อาทิ ยามเกิดภัยพิบัติตางๆ มีความสามารถในการประสานนโยบาย มองภาพรวม  
และจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตรมากกวาตามโครงสรางองคกร13 

2.1.2.2  บทวิเคราะหของกระทรวงการตางประเทศเนเธอรแลนด14 วิเคราะหวา 
กระทรวงการตางประเทศยุคศตวรรษที่ 21 ควรจะตองปรับตัวในดานตางๆ กลาวคือ  

1)  เพิ่มบทบาทและความรับผิดชอบของสํานักงานผูแทนทางการทูตใน
ตางประเทศใหเปนผูขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลในพื้นที่ใหมากข้ึน เสริมการขับเคลื่อน
นโยบายโดยหนวยงานสวนกลาง  

2)  มีความพรอมดานทักษะและความเ ช่ียวชาญ กระทรวงการ
ตางประเทศจะตองเพิ่มความเช่ียวชาญของบุคลากรใหสามารถรับมือกับประเด็นระหวางประเทศใหมๆ 
สรางเครือขายผูเช่ียวชาญที่อยูในหนวยงานตางๆ ของภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ใหพรอมที่จะ
นําความรูความเช่ียวชาญเฉพาะดานมาใช  

3)  สรางพันธมิตรและเครือขายกับภาคประชาสังคม องคกรเอกชน  
เพื่อดําเนินงานรวมกัน  

4)  ตองสามารถบูรณาการการทํางานของหนวยงานภาครัฐทั้งหมด  
ใหตอบสนองการดําเนินภารกิจตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ  

                                                
11

 Ibid, 11. 
12

 Ibid, 53 
13

 Ibid, 57. 
14

 Ibid, 63. 
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5)  มีความเช่ียวชาญดานเศรษฐกิจการเมืองระหวางประเทศ  
6)  สามารถรักษาสมดุลและจัดลําดับความสําคัญของการพัฒนาและ

ทรัพยากร  
7)  ตองสามารถสื่อสารกับภาคสวนที่เกี่ยวของภายในประเทศ ใหเห็นถึง

เปาหมาย คุณคาและความสําคัญของการดําเนินงานทางการทูต  
8)  สามารถปรับตัว คาดการณ และบริหารความเปลี่ยนแปลงได  

โดยปรับองคกร การจัดวางกําลังบุคลากรและจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับสถานการณระหวาง
ประเทศที่มีพลวัตสูงได  

9)  เนนผลสัมฤทธ์ิ ตองเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางาน โดยการ
กําหนดเปาประสงค ผลสัมฤทธ์ิ และประสิทธิผล  

10)  นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือในการดําเนินงานในทุกมิติ  
2.1.2.3 แนวโนมของการปรับโครงสรางกระทรวงการตางประเทศมีแนวโนมที่จะ 

เปลี่ยนจากการจัดองคกรตามภูมิศาสตร (Geographical based) มาเปนจัดตามประเด็น (Issue–
based) มากข้ึน อาทิ กระทรวงการตางประเทศอิตาลีไดปรับโครงสรางใหมโดยจัดโครงสรางองคกร
ดูแลดานการเมืองและความมั่นคงระหวางประเทศ กิจการระหวางประเทศ และการบูรณาการ
สหภาพยุโรป ในขณะที่กระทรวงการตางประเทศเดนมารกปรับโครงสรางโดยจัดตามประเด็น 
(thematic and horizontal structure) 11 ดาน กระทรวงการตางประเทศสหราชอาณาจักรไดเริ่ม
นํารูปแบบใหมมาใช อาทิ การเรียกระดมกําลังบุคลากรที่มีความรูความชํานาญเฉพาะดานที่
ประจําการอยูในสํานักงานตางๆ ทั่วโลกมาปฏิบัติงานเฉพาะกิจ (Swarming) อาทิ ในกรณีเกิด
วิกฤติการณหรือภัยพิบัติตองการผูเช่ียวชาญดานภาษา หรืองานกงสุล การมีคลังสมองทางการทูต 
(Diplomatic Reserve) รวบรวมรายช่ือผูเช่ียวชาญดานภาษา นักวิชาการ ภาคเอกชน สื่อมวลชน  
ที่สามารถเชิญมาชวยงานไดในยามจําเปน รวมทั้งเครือขายหนวยงาน องคกรเอกชนที่สามารถดึงมา
เขารวมปฏิบัติการภารกิจพิเศษ อาทิ เขารวมในกองกําลังรักษาสันติภาพ หรือการเขาไปใหความ
ชวยเหลือดานมนุษยธรรม15 

2.1.2.4  รูปแบบทางเลือกใหมสําหรับสํานักงานคณะผูแทนในตางประเทศ แมวา
กระทรวงการตางประเทศจะมีความแตกตางที่พิเศษจากหนวยงานอื่น คือมีเครือขายหนวยงานของ
ตนเองทั่วโลก แตจากความเ ช่ือมโยงของประเด็นในดานความสัมพันธระหวางประเทศที่มี 
ความเช่ือมโยงกันมากข้ึนในปจจุบัน ทําใหหนวยงานอื่นๆ ตองเขามามีบทบาทในการดําเนินงานดาน
การตางประเทศมากข้ึน ดังน้ัน ในปจจุบันสํานักงานในตางประเทศจึงมิใชเปนหนวยงานของกระทรวง
การตางประเทศแตเพียงหนวยงานเดียวอีกตอไป แตเปนเครือขายทางการทูตของประเทศซึ่งทําหนาที่
ตอบสนองผลประโยชนของรัฐบาลในภาพรวม คณะผูแทนทางการทูตจึงจําเปนตองปรับแนวทาง 
การทํางาน โดยเนนการวิเคราะหและใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายแกรัฐบาลมากข้ึน เพิ่มการ
ติดตอสื่อสารกับสวนกลางใหมากข้ึนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหคณะผูแทนสามารถมีบทบาท
ในการรวมกําหนดนโยบายกับหนวยงานในสวนกลางเพิ่มมากข้ึน ทั้งน้ี การเปลี่ยนแปลงของโครงสราง

                                                
15

 Ibid, 64. 
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บุคลากรจากเดิมที่สวนใหญเปนขาราชการจากกระทรวงการตางประเทศ แตปจจุบันมีขาราชการจาก
หนวยงานอื่นๆ ของรัฐบาลประจําในสํานักงานเพิ่มมากข้ึน นักการทูตจากกระทรวงการตางประเทศ
จึงตองทําหนาที่ประสานนโยบายเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

การพิจารณาจัดต้ังสํานักงานในอนาคตควรอยูบนพื้นฐานแนวคิดการ “ปรับลด
ขนาดโครงสรางและเพิ่มประสิทธิภาพ” (Doing more with less) โดยเปดสํานักงานขนาดเล็กที่มี
ความคลองตัว ยืดหยุน สามารถสงผูแทนไปประจําการไดอยางรวดเร็วกวารูปแบบเดิม16 โดยนําตัวเพิ่ม
ประสิทธิภาพตางๆ มาใชเสริมตามความเหมาะสมในแตละพื้นที่ อาทิ กําหนดระดับความสําคัญของ
สํานักงานในพื้นที่เปาหมายสําคัญ (“Core” Embassies) ใหมีภารกิจพิเศษเฉพาะ การกําหนดให
สํานักงานแหงหน่ึงในภูมิภาคเปนศูนยประสานงาน (regional geographic hubs) และรับผิดชอบ
ภารกิจเพิ่มเ ติมในดานบริหารและทําหนาที่ประสานงานสํานักงานในเครือขาย การแตงต้ัง
เอกอัครราชทูตสัญจร (non–resident ambassadors) ในลักษณะเดียวกับกระทรวงการตางประเทศ
สิงคโปรซึ่งมีสํานักงานในตางประเทศเพียง 50 แหง การสงนักการทูตออกไปประจํานอกพื้นที่เมืองหลวง 
การจัดต้ังสํานักงานขนาดเล็กที่มีเจาหนาที่จากสถานเอกอัครราชทูตประจําเพียงคนเดียว (one–man 
office) หรือการมอบหมายเจาหนาที่ใหเดินทางไปประสานงานในพื้นที่รับผิดชอบอยางสม่ําเสมอ 
(circuit riders) เปนตน17 

 
2.2  วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

2.2.1  การปรับโครงสรางสํานักงานคณะผูแทนในตางประเทศของสหรัฐอเมริกา 
ในป 2549 นางคอนโดลีซซา ไรซ รัฐมนตรีตางประเทศสหรัฐฯ ไดประกาศนโยบาย 

Transformational Diplomacy ซึ่งเปนแผนการปรับโครงสรางและการจัดวางกําลังบุคลากรทางการทูต
ครั้งสําคัญของสหรัฐฯ เพื่อใหสอดรับกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปของโลก18 โดยจัดวางกําลัง
บุคลากรทางการทูตใหมในระดับตางๆ กลาวคือ  

1)  ในระดับโลก (Global Repositioning) ปรับการจัดวางบุคลากรทางการทูต 
ซึ่งเปนเครือขายสํานักงานทางการทูตต้ังแตยุคสงครามเย็น ใหสอดรับกบับริบทโลกใหม ซึ่งมีประเทศ
ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจใหมเกิดข้ึน โดยสหรัฐฯ ไดลดจํานวนผูแทนทางการทูตในยุโรปและเพิ่ม
จํานวนผูแทนทางการทูตในประเทศเศรษฐกิจใหม อาทิ ในแอฟริกา เอเชียตะวันออก เอเชียใต 
ตะวันออกกลาง จากนโยบายดังกลาว สหรัฐฯ ไดเพิ่มจํานวนนักการทูตสหรัฐฯ ในจีนข้ึน 26 ตําแหนง 
และในอินเดีย 22 ตําแหนง 

2)  ระดับภูมิภาค มีการจัดต้ังศูนยดําเนินการการทูตสาธารณะในระดับภูมิภาคใน
ตะวันออกกลางและยุโรป เพื่อเผยแพรการรับรูเกี่ยวกับสหรัฐฯ และขยายความรวมมือเชิงรุก โดยได
จัดต้ังหนวยปฏิบัติการเชิงรุก (Effective Forward Deployment) ต้ังนักการทูตรับผิดชอบดูแล 

                                                
16

 Ibid, 67. 
17

 Ibid, 68. 
18

 Office of the Spokesman, U.S. Department of State, Transformational Diplomacy [Online], 2006, 
Available from: http://20012009.state.gov/r/pa/prs/ps/2006/59339.htm [2016, June 3]. 
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พื้นที่ใหเขาปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบอยางสม่ําเสมอ ในดานบริหาร มีการจัดต้ังศูนยประจําภูมิภาค 
(Regional Centers) ชวยสนับสนุนงานบริหารสํานักงาน งานคลัง ทรัพยากรบุคคลใหแกคณะผูแทน
ทางการทูตในภูมิภาค 

3)  ระดับพื้นที่ ใหนักการทูตลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่อยางใกลชิดมากข้ึน โดยใช
รูปแบบตางๆ อาทิ เปดสํานักงาน American Presence Posts (APPs) โดยใชนักการทูตเพียงหน่ึงคนจาก
สถานเอกอัครราชทูตในเมืองหลวงออกไปประจําในเมืองสําคัญ โดยไดจัดต้ังในอียิปตและอินโดนีเซีย  

นอกจากน้ี มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
เพิ่มข้ึน อาทิ การเปดเว็บไซตเพื่อใหประชาชนในทองถ่ินในบางประเทศสามารถติดตอกับเจาหนาที่
สถานทูตสหรัฐฯ ไดโดยตรง (Virtual Presence Posts (VPPs) สรางฐานขอมูลกลางที่กระทรวงการ
ตางประเทศ ใหนักการทูตสหรัฐฯ ทั่วโลกสามารถเขาถึงองคความรูที่จําเปนและแบงปนขอมูลที่จะ
เปนประโยชนตอการทํางานไดอยางรวดเร็ว ใชสื่อสาธารณะและเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ดําเนินงานการทูตสาธารณะ โดยเนนกลุมเปาหมายระดับคนรุนใหม  

ตอมาในป 2553 นางฮิลลารี คลินตัน รัฐมนตรีตางประเทศสหรัฐฯ คนตอมา ได
ประกาศนโยบาย Diplomacy 3.0 ดําเนินการตอเน่ืองจากนโยบาย Transformational Diplomacy 
อาทิ เพิ่มจํานวนนักการทูตที่ปฏิบัติงานในประเทศที่มีศักยภาพและประเทศที่มีความสําคัญทาง
ยุทธศาสตร เพิ่มจํานวนสถานกงสุลใหญในเมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจใหม โดยปรับยายจากเมอืงทีม่ี
ความสําคัญลดลง ใชนักการทูตสัญจร (circuit riders หรือ city officer) จากสถานเอกอัครราชทูต
เดินทางไปปฏิบัติงานสรางเครือขายการติดตอกับบุคคลและภาคสวนตางๆ ในพื้นที่เมืองสําคัญๆ 
จัดต้ังมุมอเมริกัน (“American Corner”) โดยสรางความรวมมือกับเมืองในทองถ่ิน หรือมหาวิทยาลัย
เพื่อสรางศูนยการเรียนรูและเผยแพรภาษาและวัฒนธรรมสหรัฐฯ19 

2.2.2  แนวคิดของกระทรวงการตางประเทศสหราชอาณาจักร 
ในป 2554 กระทรวงการตางประเทศสหราชอาณาจักรไดจัดทํารายงานเรื่อง 

“บทบาทของกระทรวงการตางประเทศในรัฐบาลสหราชอาณาจักร” เสนอตอคณะกรรมาธิการ
ตางประเทศ20 โดยเห็นวาคณะผูแทนทางการทูตในตางประเทศเปนองคประกอบที่สําคัญในการ
ดําเนินนโยบายตางประเทศ ดังน้ัน จึงมีความจําเปนที่สหราชอาณาจักรจะรักษาระดับของจํานวน
สํานักงานคณะผูแทนทางการทูตของตนในตางประเทศไว เพื่อคงบทบาทนําในเวทีโลกตอไป โดยเห็นวา 

                                                
19

 The United States Department of State, “Leading Through Civilian Power: The First Quadrennial 
Diplomacy and development Review”, The Quadrennial Diplomacy and Development Review 
(QDDR) [Online], (2010): 50, Available from: http://www.state.gov/documents/organization/ 
153108.pdf [2016, June 3]. 
20

 Foreign Affairs Committee, the House of Commons, The Role of the FCO in UK Government, 
[Online], 2011, Available from: http://www.parliament.uk/business/committees/committees–a–
z/commons–select/foreign–affairs–committee/inquiries1/the–role–of–the–fco–in–uk–government/ 
[2016, June 3]. 
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การมีนักการทูตอยูในพื้นที่จะทําใหเขาใจสถานการณที่เกิดข้ึนในพื้นที่อยางถองแท และทําใหสามารถ
โนมนาวรัฐบาลและหนวยงานของประเทศเจาบานไดอยางมีประสิทธิภาพ21 

สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับการปรับโครงสรางเครือขายสํานักงานในตางประเทศ  
แตกเปนสองแนวคิด โดยแนวคิดแรกเห็นวา สหราชอาณาจักรไมจําเปนตองมีคณะผูแทนประจําทั่วโลก 
แตควรใหความสําคัญกับประเทศที่มีความสําคัญตอผลประโยชนของสหราชอาณาจักร ทั้งน้ี เน่ืองจาก
ขอจํากัดของงบประมาณและบุคลากร ทําใหสํานักงานขนาดเล็กไมสามารถดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ แนวคิดที่สองเห็นวา สหราชอาณาจักรควรรักษาสถานะการมีเครือขายทางการทูตใน
ตางประเทศทั่วโลก การปดสํานักงานจะสงสัญญาณที่ผิดวาสหราชอาณาจักรละทิ้งผลประโยชนของตนใน
ประเทศน้ันๆ และจะสงผลเสียอยางมาก ดังน้ัน หากมีขอจํากัดดานงบประมาณ ควรใชวิธีปรับลด
จํานวนบุคลากรและปฏิบัติการของสํานักงานขนาดใหญลง 

อยางไรก็ดี กระทรวงการตางประเทศสหราชอาณาจักรเห็นวา จําเปนตองมีการจัดวาง
เครือขายใหมใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปของโลก โดยมีหลักเกณฑพิจารณา ดังน้ี  
(1) ไมลดเครือขายในพื้นที่ที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร (2) จัดวางทรัพยากรไปในประเทศเกิดใหม
ที่มีศักยภาพเพื่อแสวงประโยชนและความมั่นคง (3) สงเสริมความสามารถในการเผยแพรอิทธิพลและ
ความคิด (4) รักษาสมดุลในการจัดวางเครือขายในประเทศเกิดใหมที่มีศักยภาพในเอชียและ 
ละตินอเมริกา ในขณะที่รักษาความสัมพันธกับประเทศขนาดเล็ก (5) รักษาความสัมพันธกับประเทศที่
มีประวัติความรวมมือมายาวนาน ซึ่งยังคงมีความจําเปนตอผลประโยชนในเวทีระหวางประเทศ 

2.2.3  แนวคิดการปรับรูปแบบการจัดต้ังสํานักงานคณะผูแทนทางการทูตของสวีเดน 
2.2.3.1  ในป 2553 กระทรวงการตางประเทศสวีเดนไดจัดทํารายงานการศึกษา

เรื่อง “A World–Class foreign service: A more flexible foreign representation” เปนขอเสนอ 
แนวทางการปรับองคกรของกระทรวงการตางประเทศสวีเดน บนแนวคิดที่วากระทรวงการ
ตางประเทศสวีเดน จําเปนตองปรับโครงสรางองคกร โดยเฉพาะอยางย่ิง สํานักงานคณะผูแทนใน
ตางประเทศ ใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงและรับมือกับโอกาสและความทาทายใหมๆ สวีเดน 
จึงควรมีสํานักงานคณะผูแทนฯ ในพื้นที่ที่สวีเดนมีผลประโยชน เพื่อสรางความรวมมือ สงเสริม
บทบาทของสวีเดนในการรักษาสันติภาพและประชาธิปไตย และสงเสริมบทบาทของสวีเดนในสหภาพ
ยุโรป ทั้งน้ี แมวาความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศจะทําใหผูคนสามารถรับรูขาวสารที่เกิดข้ึน
ในโลกไดอยางทันทวงที การติดตอสื่อสารระหวางกันจะทําไดอยางสะดวก แตสวีเดนเห็นวาการมี 
คณะผูแทนทางการทูตในตางประเทศยังมีความจําเปนในการทําหนาที่รักษาผลประโยชนของสวีเดน 
และใหบริการประชาชนในดานตางๆ22 

สวีเดนไดกําหนดหลักเกณฑที่ใชพิจารณาในการเปดสํานักงานใน
ตางประเทศ ไดแก (1) ประเทศที่เปนศูนยกลางทางการเมืองและเศรษฐกิจ (2) ประเทศที่เปน
                                                
21

 สหราชอาณาจักรมีคณะผูแทนทางการทูตในตางประเทศ 231 แหง เปนลําดับที่ 5 ของประเทศ G20 และลําดับที่ 
3 ในกลุมประเทศสมาชิก OECD 
22

 Ministry for Foreign Affairs, A world–class foreign service: A more flexible foreign representation, 
Government Offices of Sweden [Online],  2009, Available from:  http://www.government.se/legal–
documents/2010/04/sou–200901/ [2016, June 3]. 
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ศูนยกลางแหงใหมทางการเมืองและเศรษฐกิจ (3) ประเทศสําคัญของสหภาพยุโรป (4) เมืองที่เปน
ที่ต้ังขององคการระหวางประเทศที่เปนองคกรที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดวาระดานพหุภาคีที่
สอดคลองกบันโยบายและผลประโยชนของสวีเดน (5) ประเทศหรือภูมิภาคที่สวีเดนมีผลประโยชน23 

ทั้งน้ี การจัดต้ังสํานักงานในตางประเทศควรมีการหารือกันในระดับ
รัฐบาล รวมถึงภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งหนวยราชการและเอกชน รวมทั้งผานการพิจารณาของ
รัฐสภา24 

2.2.3.2  กระทรวงการตางประเทศสวีเดนเห็นวา เพื่อใหสามารถตอบสนองกับ
ความทาทายของภารกิจงานที่มีความซับซอนและมีพลวัตสูง การจัดต้ังคณะผูแทนทางการทูตใน
ตางประเทศ ควรมีรูปแบบ “เล็กและยืดหยุน” (Smaller and more flexible form) มีขนาดที่
เหมาะสมกับความจําเปนในพื้นที่ สามารถปรับใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ 
ผลประโยชนของประเทศ ความจําเปนในการปฏิบัติงาน และมีความคุมคา โดยใชรูปแบบตามความ
เหมาะสมของแตละพื้นที่ และไมดึงบุคลากรจากสวนกลางจนทําใหเสียสมดุล  

รูปแบบที่สามารถนํามาใชประกอบดวยการแตงต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิ  
การเปดสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ สถานทูตขนาดเล็ก (mini–embassies) ซึ่งรับผิดชอบ
ภารกิจงานเฉพาะดานตามความจําเปนในพื้นที่ อาทิ การคา งานกงสุล การจัดต้ังสํานักงานสาขา 
(one–man office) การต้ังผูแทนพิเศษ การต้ังสํานักงานภูมิภาค การรวมมือกับหนวยงานในทองถ่ิน 
และการต้ังสํานักงานรวมกับประเทศอื่น เปนตน โดยกระทรวงการตางประเทศตองจัดใหมีระบบงาน
ที่ชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะผูแทนในตางประเทศเพิ่มมากข้ึน และแกไขระเบียบที่ลาสมัย 
เพื่อลดภาระงานที่สํานักงานในตางประเทศตองปฏิบัติ โดยใหสวนกลางดึงงานบางสวนไปดําเนินการแทน 
โดยเฉพาะงานดานบริหารงบประมาณ คลัง และบุคลากร งานกงสุลบางประเภท สําหรับการจัดต้ัง
สํานักงานประจําภูมิภาค (regional hub) เปนการสงเจาหนาที่ที่มีความเช่ียวชาญในสาขาเฉพาะไป
ประจําสํานักงานซึ่งดูแลงานครอบคลุมทั้งภูมิภาค จะตองเพิ่มความยืดหยุนในการบริหารงานโดยให
เจาหนาที่สามารถปฏิบัติงานขามพื้นที่ได รูปแบบน้ีอาจนําไปใชสําหรับงานดานกงสุล อาทิ การจัดต้ัง
ศูนยผลิตหนังสือเดินทางหรือออกวีซาในภูมิภาค รวมทั้งจางหนวยงานภายนอกใหเปนผูดําเนินการงาน 
ในสวนที่ไมจําเปนตองดําเนินการเอง (outsourcing) และจะตองนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชอยาง
เต็มประสิทธิภาพมากข้ึน  

นอกจากน้ี การเพิ่มภารกิจงานใหเจาหนาที่ทองถ่ินดําเนินการแทนมากข้ึน 
จะสามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานได โดยเฉพาะสําหรับสํานักงานขนาดเล็ก รวมถึงการจัดจาง
หนวยงานทองถ่ินใหเปนผูดําเนินโครงการแทนในบางเรื่อง 

สวีเดนกําหนดใหสํานักงานของหนวยงานตางๆ ในตางประเทศของ
สวีเดนต้ังอยูรวมกันเปน “Sweden House” ในกรณีที่สามารถทําได เพื่อประโยชนในการ
ประชาสัมพันธประเทศ ทั้งน้ี ผูแทนจากกระทรวงการตางประเทศจะตองทําหนาที่ประสานทิศทาง 
การปฏิบัติงานของผูแทนจากหนวยงานอื่นใหสอดคลองกัน โดยพยายามบูรณาการการจัดกิจกรรม

                                                
23

 Ibid, 59. 
24

 Ibid, 57. 
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ของหนวยงานในคณะผูแทนฯ โดยเพิ่มอํานาจใหเอกอัครราชทูตมีอํานาจในการมอบหมายภารกิจให
บุคคลในคณะผูแทนจากทุกหนวยงานมากข้ึน25 

2.2.4  แนวคิดการพัฒนาการทูตของเนเธอรแลนด26 
คณะที่ปรึกษาดานการพัฒนาองคกรของกระทรวงการตางประเทศเนเธอรแลนด

วิเคราะหวา การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบของความสัมพันธระหวางประเทศไปสูโลกไรพรมแดนใน
ปจจุบันทําใหการดําเนินการทางการทูตตองปรับรูปแบบเพื่อใหสอดคลองกับสภาวะความเช่ือมโยง
ของโลก การทูตในยุคปจจุบันจะตองใชรูปแบบผสมผสาน (hybrid diplomacy) โดยผสมผสาน 
การดําเนินงานการทูตแบบด้ังเดิมในการติดตอระหวางผูแทนของรัฐ กับการดําเนินงานเพื่อสื่อสารกับ
โลกยุคใหมที่ตองใชการทูตสาธารณะเปนเครื่องมือในการเผยแพรขาวสารและสรางความเขาใจตอ
สาธารณชนในวงกวาง โลกที่ไรพรมแดนทําใหเกิดปญหาขามพรมแดนมากข้ึน แตละรัฐจึงตองเพิ่ม
ความรวมมือในการแกไขปญหารวมกันมากข้ึน การดําเนินการทางการทูตจึงเปนสิ่งที่มีความจําเปน
เพิ่มมากข้ึนในโลกปจจุบัน กระทรวงการตางประเทศตองปรับโครงสรางองคกรใหสามารถตอบสนอง
ตอการแกไขปญหาระหวางประเทศ ซึ่งตองมีการดําเนินการรวมกันในลักษณะเครือขายขามภูมิภาคได 

หลักการสําคัญในการปรับโครงสรางองคกร ประกอบดวย (1) บูรณาการ 
การทํางาน ระหวางกระทรวงการตางประเทศในสวนกลางกับสํานักงานคณะผูแทนทางการทูต โดยให
มีการแลกเปลี่ยนขอมูลกันอยางเปดกวาง รวมทั้งใหสํานักงานในตางประเทศมีสวนรวมใน
กระบวนการ กําหนดนโยบายรวมกับสวนกลางมากข้ึน (2) จัดโครงสรางองคกรสํานักงานผูแทนใน
ตางประเทศใน รูปแบบ “การจัดต้ังเครือขายภูมิภาค” (A hub–and–spoke model) โดยมี
สํานักงานหลักเปนศูนยกลางของเครือขาย อาทิ เครือขายสํานักงานในสหรัฐฯ และจีน ที่มีสํานักงานที่
กรุงวอชิงตันและกรุงปกกิ่งเปนศูนยกลาง โดยมีสถานกงสุลใหญตางๆ เปนเครือขายในการปฏิบัติงาน 
ซึ่งรูปแบบน้ีอาจนําไปใชในภูมิภาคอื่น โดยสรางเครือขายสํานักงานใกลเคียงที่อยูในภูมิภาคเดียวกันได27 

การจัดโครงสรางองคกรในรูปแบบน้ี กําหนดใหในแตละภูมิภาคประกอบไปดวย 
สํานักงาน 4 ระดับ ไดแก (1) สถานเอกอัครราชทูตประจําภูมิภาค (Regional Embassies) ทําหนาที่ 
เปน Hub หรือศูนยกลางของเครือขายสํานักงานในภูมิภาค มีเจาหนาที่และงบประมาณมากกวา 
สํานักงานอื่นๆ ในภูมิภาค ทําหนาที่ใหการสนับสนุนและประสานงานสํานักงานในเครือขาย  
(2) สถานเอกอัครราชทูตขนาดกลาง (3) สถานเอกอัครราชทูตขนาดเล็ก (4) สํานักงานที่มีเจาหนาที่
ประจําเพียง 1 คน การจัดโครงสรางในลักษณะเครือขายรายภูมิภาคสามารถกําหนดรูปแบบให
สอดคลองกับความเหมาะสมในแตละภูมิภาค  

การจัดโครงสรางในรูปแบบเครือขายน้ีมีขอดีคือจะทําใหเนเธอรแลนดสามารถ
จัดต้ังคณะผูแทนทางการทูตในตางประเทศไดจํานวนมาก รวมทั้งมีความยืดหยุนในการปรับเพิ่มหรือ
                                                
25

 Ibid, 58. 
26

 Advisory Committee on Modernising the Diplomatic Service, Modernising Dutch diplomacy: 
Progress report by the Advisory Committee on Modernising the Diplomatic Service, Government 
of the Netherlands [Online],2013, Available from: https://www.government.nl/documents/ 
parliamentary–documents/2013/06/28/modernising–dutch–diplomacy [2016, June 3]. 
27

 Ibid, 22. 
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ลดเจาหนาที่ของสํานักงานในแตละแหงไดตามความจําเปน โดยอยูบนพื้นฐานของหลักการที่ให 
ความสําคัญกับการมีผูแทนทางการทูตประจําในพื้นที่ สําหรับการแตงต้ังเอกอัครราชทูตสัญจรจะใช
เพื่อเสริมการดําเนินงานของคณะผูแทนประจํา28 

2.2.5  ขนาดของเครือขายคณะผูแทนทางการทูตในตางประเทศ: ปจจัยกําหนด
ศักยภาพของการดําเนินการทางการทูต 

ในป 2554 กระทรวงการตางประเทศออสเตรเลียไดจัดทําบทวิเคราะหขนาด
เครือขายสํานักงานทางการทูตของออสเตรเลียในตางประเทศ ซึ่งพบวา แมวาออสเตรเลียจะเปน
ประเทศมหาอํานาจขนาดกลางในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกที่มีบทบาทที่แข็งขันในระดับภูมิภาค  
แตออสเตรเลียมีจํานวนเครือขายสํานักงานในตางประเทศไมเพียงพอที่จะสนับสนุนการขยายบทบาท 
เชิงรุกในเวทีระหวางประเทศ ขยายความรวมมือและดูแลผลประโยชนของออสเตรเลียไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ในป 2554 ออสเตรเลียมีสํานักงานคณะผูแทนในตางประเทศทั้งหมด 95 แหง ซึ่งเปน
จํานวนตํ่าที่สุดในบรรดาประเทศสมาชิก G20 ทั้งหมด และตํ่ากวาจํานวน 133 ซึ่งเปนมาตรฐานเฉลี่ย
ของประเทศสมาชิก OECD แมวาออสเตรเลียจะมีขนาดทางเศรษฐกิจใหญเปนลําดับ 13 ของโลก29 
นอกจากน้ี รอยละ 40 ของสํานักงานฯ ยังเปนสํานักงานขนาดเล็ก เน่ืองจากการถูกปรับลด
งบประมาณอยางตอเน่ือง ทําใหกระทรวงการตางประเทศออสเตรเลียไมสามารถขยายเครือขาย
สํานักงานทางการทูตในตางประเทศได ทําใหการดําเนินงานของสํานักงานทางการทูตอยูในภาวะตึงตัว  
ไมสามารถรับมือกับภารกิจที่เพิ่มข้ึนทางดานการกงสุลและการสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศใน
ดานตางๆ ได  

กระทรวงการตางประเทศออสเตรเลียจึงไดพยายามผลักดันใหรัฐบาลใหการ
สนับสนุนการขยายเครือขายสํานักงานทางการทูตเพิ่มมากข้ึน ในปจจุบันออสเตรเลียมีสํานักงานใน
ตางประเทศเพิ่มข้ึนเปน 111 แหง จัดอยูในลําดับที่ 18 ของประเทศสมาชิก G2030 

ในการวิเคราะหศักยภาพการดําเนินงานของกระทรวงการตางประเทศเกาหลีใตใน
ป 2554 พบวา กระทรวงการตางประเทศเกาหลีใตมีจํานวนสํานักงานคณะผูแทนทางการทูตและ
จํานวนบุคลากรที่ประจําการในตางประเทศตํ่าที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับในกลุมประเทศสมาชิก OECD 
ในขณะที่เกาหลีใตเปนประเทศที่พึ่งพาการคาและพลังงานจากตางประเทศอยางมาก ทําใหเกาหลีใต
จําเปนตองปรับโครงสรางของสํานักงานคณะผูแทนในตางประเทศอยางตอเน่ือง โดยปรับยาย

                                                
28

 Ibid, 23. 
29

 Alex Oliver and Andrew Shearer, Diplomatic Disrepair: Rebuilding Australia’s International Policy 
Infrastructure, Lowy Institute for International Policy [Online], 2011, Available from: 
http://www.lowyinstitute.org/publications/ diplomatic–disrepair–rebuilding–australias–
international–policy–infrastructure [2016, June 3]. 
30

 Alex Oliver, Global Diplomacy Index, Lowy Institute for International Policy [Online], 2016, 
Available from: http://www.lowyinstitute.org/ global–diplomacy–index/australia [2016, May 30]. 
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บุคลากรและสํานักงานจากประเทศพัฒนาแลวไปไวในประเทศกําลังพัฒนาที่มีศักยภาพมากข้ึน31 
ปจจุบันเกาหลีใตมีจํานวนสํานักงานทางการทูต 170 แหง คิดเปนอันดับที่ 9 ของประเทศสมาชิก 
OECD 

2.2.6  การเพ่ิมคุณภาพของบุคลากร: หัวใจสําคัญของการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
สํานักงานในตางประเทศ 

จากการศึกษาแนวคิดของกระทรวงการตางประเทศประเทศตางๆ ที่กลาวมาแลว 
นอกจากการปรับรูปแบบโครงสรางและระบบการบริหารงานของสํานักงาน กระทรวงการตางประเทศ
มีแนวคิดสอดคลองกันวา หัวใจสําคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานทางการทูต คือตอง
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของนักการทูตดวย  

กระทรวงการตางประเทศสหรัฐฯ ใหความสําคัญกับการพัฒนาและฝกอบรมเพื่อ
เพิ่มพูนทักษะของนักการทูตใหความรอบรูในหลายหลายสาขา พรอมที่จะทํางานหลากหลายดาน
พรอมๆ กัน นักการทูตรุนใหมควรจะเปนผูเช่ียวชาญอยางนอยในสองภูมิภาค และใชภาษาไดอยางนอย
สองภาษา รวมทั้งตองเคยผานประสบการณการประจําการในประเทศที่มีสถานการณยากลําบาก  
ตองมีทักษะในการจัดทําโครงการและดําเนินงานการทูตสาธารณะ32 ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของ
กระทรวงการตางประเทศสหราชอาณาจักรที่เห็นวาจําเปนอยางย่ิงที่ตองเพิ่มการพัฒนาศักยภาพดาน
ภาษาตางประเทศของนักการทูต ซึ่งเปนทักษะที่จําเปนโดยเฉพาะอยางย่ิงระดับหัวหนาสํานักงาน33 

 
2.3  สรุปกรอบแนวคิด 

2.3.1  จากการศึกษาทบทวนแนวคิดของผูเช่ียวชาญในดานความสัมพันธระหวางประเทศ
และนโยบายของกระทรวงการตางประเทศของประเทศตางๆ ทั้งประเทศมหาอํานาจและประเทศ
ขนาดกลางที่มีบทบาทสําคัญในเวทีการเมืองระหวางประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร 
เนเธอรแลนด สวีเดน และออสเตรเลีย ที่กลาวมาพบวา มีมุมมองที่สอดคลองกันในเรื่องบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไปของการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเพิ่มความทาทายตอ
การทํางานของกระทรวงการตางประเทศในฐานะผูแทนของรัฐในการดําเนินงานทางการทูต และเห็นพอง
ถึงความจําเปนที่กระทรวงการตางประเทศจะตองปรับองคกรและวิธีการปฏิบัติงาน ทั้งในสวนกลาง
และสํานักงานผูแทนทางการทูตในตางประเทศ ใหเอื้ออํานวยใหสามารถปฏิบัติงานที่มีความ
หลากหลายซับซอนมากข้ึน ทั้งในดานความมั่นคง การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม  

2.3.2  รูปแบบของการจัดต้ังสํานักงานคณะผูแทนทางการทูตในตางประเทศในระยะตอไปน้ัน 
ควรจะตองมีการผสมผสานรูปแบบ มีความยืดหยุน คลองตัว และใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานในทุกมิติ โดยเฉพาะอยางย่ิงการดําเนินงานการทูตสาธารณะ เพื่อเผยแพร
ความรูความเขาใจและขอมูลไปยังกลุมเปาหมายของประเทศผูรับไดอยางมีประสิทธิภาพ  
                                                
31

 The Ministry of Foreign Affairs and Trade, Republic of Korea, Establishment of an Advanced 
Diplomatic System for the 21st Century, Diplomatic White Paper [Online], 2011, Available from: 
http://www.mofa.go.kr/ENG/policy/whitepaper/ index.jsp?menu=m_20_160 [2016, June 3]. 
32

 Office of the Spokesman, U.S. Department of State, Transformational Diplomacy, 2. 
33

 Foreign Affairs Committee, the House of Commons, The Role of the FCO in UK Government, 11. 
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ซึ่งกลายมาเปนหัวใจสําคัญของการดําเนินงานทางการทูตในปจจุบัน สํานักงานคณะผูแทนทางการทตู
ยุคใหมจะตองเปนกลไกที่สามารถ “เขาถึง” และสามารถสรางปฏิสัมพันธกับกลุมเปาหมายที่มี
บทบาทสําคัญในประเด็นที่เกี่ยวของในภาคสวนตางๆ ในประเทศผูรับไดอยางตอเน่ือง สามารถให
ขอมูลเชิงลึก และขอแนะนําทางนโยบายแกกระทรวงการตางประเทศไดอยางถูกตอง ทันการ  

2.3.3  ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของสํานักงานในตางประเทศ กระทรวงการ
ตางประเทศในสวนกลางจําเปนตองพิจารณาปรับระบบการทํางานใหสนับสนุนภารกิจของ สํานักงาน
ในตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน มีการรวมศูนยงานดานบริหารบางสวนที่สวนกลางเพื่อลด
ภาระงานของสํานักงานในตางประเทศ มีการสรางเครือขายความรวมมือกับผูเช่ียวชาญในภาคเอกชน
และหนวยงานตางๆ ของรัฐที่จะสามารถสนับสนุนการทํางานของกระทรวงการตางประเทศได 
นอกจากน้ี จะตองพัฒนาทักษะของนักการทูตอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะทักษะพื้นฐานของนักการทูต 
เพิ่มความชํานาญในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการทํางาน เพื่อใหสามารถรับมือกับ
ความทาทายของภารกิจงานที่มีความหลายหลายไดอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษาการจัดตัง้สํานกังานคณะผูแทนไทยในตางประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารราชการในตางประเทศตั้งแตชวงป 2547 ถึงปจจุบัน :  

นโยบายและผลการดําเนนิการ 
 
 
3.1  บทบาทและภารกิจในตางประเทศของคณะผูแทนทางการทูตของไทยในปจจุบัน : การจัดลําดับ
ความสําคัญของภารกิจเพ่ือรับมือกับความทาทาย 

ความเช่ือมโยงของโลกและความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ของการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศในชวงสองทศวรรษที่ผานมา ไดสงผลกระทบตอการ
ดําเนินงานของกระทรวงการตางประเทศและคณะผูแทนทางการทูตของไทยอยางมีนัยสําคัญ ปจจบุนั
สํานักงานในตางประเทศตองรับมือกับภารกิจงานที่เพิ่มมากข้ึนและตองการการตอบสนองอยาง
รวดเร็ว ซึ่งเปนผลมาจากบริบทของความสัมพันธระหวางประเทศที่มีความรวมมือและปฏิสัมพันธกัน
อยางใกลชิดมากข้ึนในทุกมิติ นอกจากน้ี ยังมีปจจัยภายในประเทศอันไดแกนโยบายและยุทธศาสตร
ของรัฐบาลซึ่งไดกําหนดให “...นโยบายการตางประเทศเปนสวนประกอบสําคัญของนโยบายองครวม
ทั้งหมดในการบริหารราชการแผนดิน ไมวาในดานการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะนํากลไก
ทางการทูตแบบบูรณาการมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนทั้งทางตรงและทางออม เชน  
การคุมครองดูแลคนไทยและผลประโยชนของคนไทยในตางแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา 
วัฒนธรรม การคา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการเปดโลกทัศนใหมีลักษณะสากล”34 ความทาทาย
และภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากรัฐบาลทําใหหนวยงานที่ดําเนินภารกิจในตางประเทศตองปรับตัว
เพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มมากข้ึน นอกเหนือจากภารกิจพื้นฐานในการทําหนาที่เปนผูแทนทางการทูต
ของรัฐ การเจรจาตอรองและการประสานงานแลว สํานักงานในตางประเทศของไทยในปจจุบันมี
ภารกิจที่ตองดําเนินการโดยใหความสําคัญเพิ่มข้ึนในมิติตางๆ ดังน้ี 

3.1.1 งานดานการทูตเศรษฐกิจ  
จากพลวัตของเศรษฐกิจโลกทําใหรัฐบาลไทยตองปรับนโยบายและแผนยุทธศาสตร

ตางประเทศเพื่อแสวงหาความรวมมือทางเศรษฐกิจโดยเพิ่มพูนความสัมพันธกับประเทศและภูมภิาคที่
เปนตลาดใหมที่มีศักยภาพ เปนแหลงพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ ดังจะเห็นไดจาก
นโยบายตางประเทศเชิงรุกของไทยในชวงป 2547 เปนตนมา ที่ไดกระชับความสัมพันธกับจีนและ
อินเดียมากข้ึน การขยายความสัมพันธกับประเทศในตะวันออกกลาง แอฟริกา เอเชียกลาง และ
ประเทศเศรษฐกิจใหมในละตินอเมริกา ในชวงดังกลาวไทยไดเปดสํานักงานในตางประเทศในประเทศ
และภูมิภาคดังกลาวเพิ่มข้ึนถึง 14 แหง ในสภาวะที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงในปจจุบัน รัฐบาลไทย 

                                                
34

 พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา, คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ, ราชกิจจานุเบกษา 
เลมที่ 131 ตอนพิเศษ 180 ง (12 กันยายน 2557): 4. 
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ไดหันมาใหความสําคัญกับการเสริมสรางความรวมมือทางเศรษฐกิจภายในประชาคมอาเซียนเพิ่มมากข้ึน 
นโยบายดานการคาและการลงทุนของรัฐบาลปจจุบันใหความสําคัญกับประเทศสมาชิกอาเซียนในการ
เปนตลาดและฐานการลงทุนที่มีความสําคัญลําดับตน35 ทําใหสํานักงานในพื้นที่ตองเพิ่มนํ้าหนักการ
ดําเนินงานทางดานเศรษฐกิจเพื่อชวยขับเคลื่อนนโยบายดังกลาว  

3.1.2 งานดานการกงสุล  
ปจจุบันจํานวนคนไทยที่ออกไปทํางาน ศึกษาตอ ทําธุรกิจและลงทุนในตางประเทศ

เพิ่มมากข้ึนอยางมีนัยสําคัญ ในขณะเดียวกันนักทองเที่ยวตางประเทศที่เดินทางมาทองเที่ยวไทยมี
จํานวนเพิ่มมากข้ึนตามลําดับ ปจจัยน้ีทําใหสํานักงานในตางประเทศมีภารกิจมากข้ึน ในการให
คําแนะนําดานการคา การลงทุน การดูแลและชวยเหลือคนไทยที่ประสบปญหาในตางประเทศ 
ในขณะที่งานดานการตรวจลงตราในหลายประเทศมีจํานวนเพิ่มมากข้ึนอยางชัดเจนตามจํานวน
นักทองเที่ยวที่เพิ่มข้ึน อาทิ จีน ซึ่งมีภารกิจงานดานการตรวจลงตราเพิ่มข้ึนอยางมาก  

3.1.3  การดําเนินงานการทูตสาธารณะ  
สํานักงานในตางประเทศไดใชการทูตสาธารณะเปนเครื่องมือในการดําเนินนโยบาย

ตางประเทศเพิ่มมากข้ึนในปจจุบัน การสรางความสัมพันธในระดับประชาชนตอประชาชนได
กลายเปนหัวใจสําคัญของการดําเนินภารกิจในตางประเทศ สํานักงานในตางประเทศของไทยได
ดําเนินภารกิจในการเผยแพรภาพลักษณไทยโดยใชการทูตวัฒนธรรมเปนเครื่องมือในการสรางความ
เขาใจกับประชาชนในประเทศเจาบาน ซึ่งการดําเนินงานการทูตสาธารณะไดกลายมาเปนภารกิจหลัก
ที่สําคัญของสํานักงานในตางประเทศ ในแตละปสํานักงานในตางประเทศไดจัดงานเทศกาลไทย 
เพื่อเผยแพรวัฒนธรรมไทย อาหารไทย นาฏศิลป ภาพยนตร มวยไทย และสินคาไทย ซึ่งการจัดงาน
เทศกาลไทยในหลายเมือง อาทิ กรุงโตเกียว นครโอซากา และหลายเมืองในยุโรปไดรับการยอมรับให
เปนงานเทศกาลประจําปที่ไดรับความนิยมอยางมาก  

นอกจากน้ี ยังไดมีการนําสื่อสังคมออนไลนและสื่อสมัยใหมมาใชในการเผยแพร
ประเทศไทยเพื่อสื่อสารไปยังสาธารณชนในวงกวาง อาทิ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง และ
สถานกงสุลใหญในจีน ไดริเริ่มใชสื่อสังคมออนไลน Weibo ซึ่งเปนที่นิยมของชาวจีน เผยแพรขอมูล
เกี่ยวกับประเทศไทยในดานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว สามารถใหผูติดตามชาวจีนใหความเห็น 
สอบถามขอมูลโดยตรงกับสถานเอกอัครราชทูตผานชองทางดังกลาวได  

3.1.4  การติดตามประเด็นระหวางประเทศซึ่งมีความสําคัญและความเชื่อมโยงกันเพ่ิม
มากขึ้น 

ในการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศในปจจุบัน สํานักงานในตางประเทศจึง
มีภารกิจเพิ่มข้ึนในการติดตามประเด็นปญหาและกลไกความรวมมือระหวางประเทศ การกําหนด
มาตรฐานและกติการะหวางประเทศขององคการระหวางประเทศในเรื่องตางๆ ที่จะมีผลกระทบตอไทย 
อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การแกไขปญหาอาชญากรรมข ามชาติ การกอการราย  
การดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน มาตรฐานระหวางประเทศที่มีความเช่ือมโยงกับการคาระหวางประเทศ

                                                
35

 กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ, ยุทธศาสตรการคาระหวางประเทศของกระทรวงพาณิชย (2559), หนา 1–5. 
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ซึ่งประเทศไทยตองรวมมือและปฏิบัติตาม อาทิ มาตรฐานดานการประมง แรงงาน ความปลอดภัย
อาหาร มาตรฐานดานการบิน เปนตน  

3.1.5 การติดตามความกาวหนาของการพัฒนาในมิติตางๆ การนําองคความรูและ
แนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศจากตางประเทศมาปรับใชในประเทศไทย  

ปจจุบันสํานักงานในตางประเทศไดดําเนินบทบาทในการติดตามพัฒนาการและ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและองคความรูในตางประเทศในดานตางๆ ทั้งในดานการศึกษา 
การเกษตร การแพทย สาธารณสุข พลังงาน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อสรางความรวมมือใน
การแลกเปลี่ยนและถายทอดองคความรูระหวางสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ของไทยและ
ตางประเทศ เพื่อใชในการพัฒนาประเทศ 

ภารกิจงานทางการทูตที่เพิ่มความหลากหลายดังที่กลาวมา ทําใหกระทรวงการ
ตางประเทศตองเพิ่มความรวมมือกับสวนราชการตางๆ ในทีมประเทศไทยและในสวนกลางอยาง
ใกลชิดย่ิงข้ึน เพื่อใหการดําเนินงานของสํานักงานในตางประเทศชวยสนับสนุนและขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรสําคัญในมิติตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
3.2 การจัดต้ังสํานักงานคณะผูแทนไทยในตางประเทศในชวงป 2547–2551: การดําเนิน 
นโยบายตางประเทศตามยุทธศาสตรเชิงรุก 

ในป 2547 รัฐบาลไดจัดต้ังคณะกรรมการยุทธศาสตรดานการตางประเทศในระดับชาติ  
ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน เปนกลไกระดับรัฐบาลในการพิจารณากําหนดยุทธศาสตร นโยบาย 
และแนวทางในการดําเนินความสัมพันธระหวางไทยกับตางประเทศในทุกมิติ รวมทั้งพิจารณา
โครงสรางสวนราชการและบุคลากรในตางประเทศ ตลอดจนแผนงบประมาณเชิงบูรณาการสําหรับ
การดําเนินภารกิจในตางประเทศ เพื่อใหการปฏิบั ติภารกิจในตา งประเทศเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ36 ภายใตกรอบการดําเนินงานของคณะกรรมการยุทธศาสตรดานการตางประเทศ การ
จัดต้ังสํานักงานคณะผูแทนไทยในตางประเทศไดรับการยกระดับความสําคัญเปนวาระหลักของการ
พิจารณาในระดับนโยบายของคณะกรรมการยุทธศาสตรฯ ภายใตการดําเนินนโยบายตางประเทศตาม
ยุทธศาสตร เชิงรุกของรัฐบาล  

ในชวงป 2547–2551 คณะกรรมการยุทธศาสตรดานตางประเทศในระดับชาติไดกําหนด
แนวทางในเรื่องการบริหารราชการในตางประเทศ โดยมีเปาหมายสําคัญในการบูรณาการการทํางาน
ของสวนราชการไทยที่มีภารกิจในตางประเทศใหมีความสอดคลอง สนับสนุนซึ่งกันและกัน  
เพื่อรวมกันผลักดันยุทธศาสตรของไทยในพื้นที่เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดกําหนดใหการเปด
สํานักงานในตางประเทศและพิจารณาโครงสรางองคประกอบของสวนราชการภายใตสํานักงานใน
ตางประเทศแตละแหง ดําเนินการภายใตแนวคิด Maximum Coverage–Minimum Resources ซึ่ง
หมายถึง การขยายพื้นที่ดําเนินงานของคณะผูแทนไทยใหมีความกวางขวางครอบคลุมมากข้ึน โดยใช
                                                
36

 คณะกรรมการยุทธศาสตรฯ ไดมีการจัดประชุมทั้งส้ินรวม 4 ครั้ง ในป 2547 ป 2548 ป 2549 และป 2551 
คณะรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดตอๆ มา รวมทั้งรัฐบาลปจจุบันไดเห็นชอบใหคณะกรรมการยุทธศาสตรฯ ยังคงปฏิบัติ
หนาที่ตอไป แตก็มิไดมีการจัดประชุมขึ้นอีก (องคประกอบและอํานาจหนาที่คณะกรรมการยุทธศาสตรฯ ปรากฏ
ตามภาคผนวก) 
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ทรัพยากรอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด ภายหลังจากไดดําเนินการปรับโครงสรางสวนราชการใน
ตางประเทศทั้งหมด (revamp) อันเปนผลมาจากความจําเปนที่ตองปรับลดงบประมาณในการ 
บริหารราชการในตางประเทศภายหลังจากวิกฤติเศรษฐกิจของไทยในป 2540 โดยทบทวนโครงสราง
และองคประกอบของทีมประเทศไทยในตางประเทศในทุกเมืองที่มีคณะผูแทนทางการทูตของไทย
ต้ังอยู ใหมีจํานวนขาราชการและรูปแบบของการดําเนินงานที่สอดรับกับความจําเปนทางยุทธศาสตร
และปริมาณงาน โดยไดพิจารณาปรับลดและเกลี่ยอัตรากําลังขาราชการของทุกหนวยงานที่ประจําอยู
ในสํานักงานในตางประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานโดยใชบุคลากรและงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ  

การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตรฯ ครั้งที่ 1/2547 ซึ่งเปนการประชุมครั้งแรกได
พิจารณาใหความเห็นชอบใหเปดสํานักงานในตางประเทศเพิ่มเติมในพื้นที่ ยุทธศาสตรสําคัญ 
(Strategic Posts) ที่ยังไมมีผูแทนของไทยประจําอยูในพื้นที่ดังกลาว โดยใหความสําคัญกับการรุกเขา
ไปในพื้นที่ที่มีศักยภาพที่จะเปนตลาดใหมของไทย โดยเฉพาะจีนและอินเดีย โดยไดพิจารณาใหเรง
ดําเนินการเพื่อเพิ่มผูแทนทางการทูตของไทยในมณฑลที่มีความสําคัญของจีน เพื่อขยายความรวมมือ
และความสัมพันธกับจีนในระดับมณฑล คณะกรรมการยุทธศาสตรฯ ไดเห็นชอบใหใชรูปแบบการ
จัดต้ังสํานักงานผูแทนทางการทูตรูปแบบใหม เพื่อใหสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว โดยใหจัดต้ัง 
สํานักงานสวนแยก (outpost) ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง ในนครเฉิงตู โดยมีเขตการ 
ปฏิบัติหนาที่ครอบคลุมมณฑลเสฉวน ซึ่งเปนศูนยกลางการพัฒนาทางภาคตะวันตกของจีนในขณะน้ัน 
และที่เมืองเซี่ยเหมิน มีเขตการปฏิบัติหนาที่ครอบคลุมมณฑลฝูเจี้ยน37 นอกจากน้ี ยังไดมีการจัดต้ัง
สํานักงานสวนแยกของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย ประจํากรุงอันตานานาริโว มีเขตปฏิบัติ
หนาที่ครอบคลุมสาธารณรัฐมาดารกัสการ และสํานักงานสวนแยกของสถานเอกอัครราชทูต ณ  
กรุงสตอกโฮลม ประจํากรุงเฮลซิงกิ มีเขตการปฏิบัติหนาที่ครอบคลุมสาธารณรัฐฟนแลนด  

รูปแบบของการจัดต้ังสํานักงานสวนแยก เปนการเปดสํานักงานขนาดเล็ก (one–man 
operation –OMO) โดยมีขาราชการระดับ 7 หรือ 8 จากกระทรวงการตางประเทศไปประจําการ
เปนหัวหนาสํานักงาน มีเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการและเจาหนาที่ธุรการ และลูกจางทองถ่ิน เปนผูชวย
ดําเนินงาน โดยถือเปนหนวยงานภายใตการกํากับดูแลของสถานเอกอัครราชทูต  

ทั้งน้ี การจัดต้ังสํานักงานสวนแยกดังกลาววางแผนใหเปนการดําเนินการช่ัวคราว  
เพื่อพิจารณาศักยภาพของความรวมมือกับประเทศไทย โดยใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
สํานักงานหลังจากการจัดต้ังครบหน่ึงป หากมีผลสําเร็จในการขยายความรวมมือระหวางกันหรือมี
แนวโนมเปนที่นาพึงพอใจ ก็เห็นควรยกระดับใหเปนสถานกงสุลใหญหรือสถานเอกอัครราชทูตตอไป 
หากไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายก็จะมีการพิจารณาทบทวน เชน ลดขนาดของสํานักงานลง 
อยางไรก็ดี ในป 2548 คณะกรรมการยุทธศาสตรฯ ไดพิจารณาเห็นชอบใหยกระดับสํานักงาน 
สวนแยกทั้งสามแหงข้ึนเปนสถานกงสุลใหญ 
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 ในป 2546 นครเฉิงตูมีประชากร 110 ลานคน มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงกวารอยละ 11 ประชากรมี
กําลังซ้ือสูงขึ้น เมืองเซ่ียเหมินมีประชากร 36 ลานคน ประชากรมีรายไดตอหัวสูงเปนอันดับ 5 ของจีน เปนตลาด
การคาและการลงทุนที่มีศักยภาพ 
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ในป 2548 รัฐบาลไดประกาศใชแผนบริหารราชการแผนดินป 2548–2541 ซึ่งในแผน
ดังกลาวนโยบายการทูตเชิงรุกเปนหัวใจของยุทธศาสตรการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศของรัฐบาล โดยกําหนดเปาหมายอยูที่ตลาดใหมและที่มีศักยภาพสูง ไดแก แอฟริกาและ 
ละตินอเมริกา การเปดสํานักงานแหงใหมจึงตองมีความสอดคลองกับนโยบายดังกลาวและยุทธศาสตร
ที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศ เชน ยุทธศาสตรดานพลังงาน  

ที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตรครั้งที่ 1/2548 ไดเห็นชอบการเพิ่มจํานวนสํานักงาน
ผูแทนทางการทูตของไทยในจีน ตามนโยบายที่จะเสริมสรางความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับทุกมณฑล
ของจีน โดยไดเห็นชอบใหมีการจัดต้ังสถานกงสุลใหญเพิ่มเติมจํานวน 5 แหง ที่นครซีอาน นครเสิ่นหยาง 
นครหนานหนิง เมืองชิงตาว และนครไหโขว38 

นอกจากน้ี ที่ประชุมฯ ยังไดเห็นชอบการจัดต้ังสํานักงานคณะผูแทนไทยเพิ่มเติมในประเทศ 
ที่มีศักยภาพในการเปนตลาดใหมและแหลงพลังงาน ที่สําคัญในภูมิภาคแอฟริกาและละตินอเมริกา 
โดยไดมีมติใหเปดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปลี  
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา และการเปด 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน จอรแดน ซึ่งเปนการสงเสริมความสัมพันธระหวางไทยกับ
ประเทศมุสลิมสายกลาง ซึ่งมีนัยความสําคัญตอไทยในดานการเมืองความมั่นคง 

 
3.3 การบริหารราชการในตางประเทศแบบบูรณาการ: การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
ราชการในตางประเทศ 

คณะกรรมการยุทธศาสตรดานตางประเทศฯ ไดกําหนดเปาหมายและจัดวางแนวทางที่ถือ
เปนการปฏิรูปการบริหารราชการในตางประเทศที่สําคัญ คือไดกําหนดใหการบริหารราชการใน
ตางประเทศของไทยดําเนินการอยางบูรณาการ เพื่อเอกภาพในการดําเนินงานใหผลักดันยุทธศาสตร
ไปในทิศทางเดียวกัน ภายใตการนําของเอกอัครราชทตูแบบบูรณาการ หรือทูต CEO ซึ่งทําหนาที่ใน
ฐานะหัวหนาทีมประเทศไทย และไดจัดต้ังกลไกเพื่อบูรณาการภารกิจดานตางประเทศของทุก 
สวนราชการ ประกอบดวยการบูรณาการดานแผนงาน การบูรณาการดานงบประมาณ และการบูรณาการ
ดานบุคลากร โดยไดมีการจัดต้ังคณะอนุกรรมการข้ึน 3 คณะทําหนาที่กํากับดูแลการบูรณาการในแตละดาน 
และรายงานผลใหคณะกรรมการยุทธศาสตรฯ ใหความเห็นชอบ39 

                                                
38

 ตอมาคณะกรรมการยุทธศาสตรฯ ครั้งที่ 1/2549 ไดเห็นชอบใหชะลอการเปด สกญ. ณ นครไหโขว ออกไปกอน 
ปจจุบันกระทรวงการตางประเทศไดจัดตั้งสถานกงสุลใหญไทยในจีนตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตรฯ แลว 
ประกอบดวย สกญ. ณ นครซีอาน สกญ. ณ นครหนานหนิง และ สกญ. ณ เมืองชิงตาว ขณะน้ีไทยมีสํานักงานผูแทน
ทางการทูตในจีนประกอบดวยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกก่ิง และสถานกงสุลใหญ 9 แหง 
39

 คณะอนุกรรมการทั้ง 3 คณะ ประกอบดวย คณะอนุกรรมการแผนยุทธศาสตรบูรณาการดานตางประเทศทวิภาคี
และพหุภาคี คณะอนุกรรมการแผนงบประมาณเชิงบูรณาการการดําเนินภารกิจตางประเทศของคณะผูแทนไทยใน
ประเทศตางๆ และคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทยที่ประจําการในตางประเทศ 
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ในการบูรณาการดานแผนงาน กระทรวงการตางประเทศไดเปนกลไกหลักดําเนินการ
รวมกับสวนราชการที่เกี่ยวของในการจัดทําแผนยุทธศาสตรทวิภาคี รวม 51 ประเทศ40 โดยแผน
ยุทธศาสตรทวิภาคี มีความสําคัญในการที่เปนแผนดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศรายพื้นที่ 
(area–based) โดยบูรณาการยุทธศาสตรและแผนการดําเนินงานของไทยตอประเทศเปาหมายของ
สวนราชการตางๆ ไวดวยกัน เพื่อใหสวนราชการที่เกี่ยวของนําไปถายทอดเปนแผนปฏิบัติการรายป 
และจัดทําแผนงบประมาณดําเนินการของแตละสวนราชการตอไป  

ในดานการบูรณาการดานงบประมาณ ไดมีการจัดต้ังงบประมาณบูรณาการภารกิจ
ยุทธศาสตรรายประเทศ (Strategic Fund) โดยเริ่มจัดสรรใหแกโครงการบูรณาการของสํานักงานใน
ประเทศที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตรสูง อาทิ สหรัฐฯ ญี่ปุน จีน อินเดีย เบลเย่ียม และลาว เปน
ประเทศนํารอง เปนจุดเริ่มตนของงบประมาณหมวด “คาใชจายในการดําเนินภารกิจทีมประเทศไทย” 
ในปจจุบัน และตอมาไดจัดต้ังงบประมาณ “โครงการสนับสนุนภารกิจในตางประเทศแบบบูรณาการ” 
โดยใหกระทรวงการตางประเทศหารือรวมกับสวนราชการที่มีสํานักงานในตางประเทศเพื่อจัดทํา
แผนงานโครงการเพื่อดําเนินการรวมกันโดยใชงบประมาณจากหมวดดังกลาว41 นอกจากน้ี ยังไดจัดต้ัง
งบประมาณหมวด “คาใชจายสนับสนุนการดําเนินภารกิจตางประเทศตามยุทธศาสตรเชิงรุก” 
(Contingency Fund) เพื่อใหสามารถดําเนินกิจกรรมตอบสนองตอสถานการณดานตางประเทศได
อยางทันทวงที โดยไมตองจัดทําแผนลวงหนาในลักษณะเดียวกับงบประมาณหมวดอื่น 

ในดานโครงสรางบุคลากรที่ประจําการในตางประเทศไดมีการจัดวางหลักเกณฑและกลไก 
การดําเนินการเพื่อบูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของสวนราชการในตางประเทศใน
หลายดาน อาทิ  

1)  การทบทวนและกําหนดระดับความสําคัญของสํานักงานคณะผูแทนในตางประเทศ โดย
ประเทศที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตรสูงจะไดรับการสนับสนุนอัตรากําลังบุคลากรและงบประมาณ
ตามระดับความสําคัญ  

2)  การกําหนดนโยบาย One roof policy ซึ่งกําหนดใหสํานักงานของสวนราชการตางๆ 
ของไทยในตางประเทศเขามาอยูรวมกันภายใตอาคารสํานักงานแหงเดียวกันหากสามารถทําได เพื่อให
สะดวกตอการประสานงาน หารือและดําเนินงานรวมกันเปนทีม และเพื่อเปนการประหยัด
งบประมาณในการเชาอาคาร รวมทั้งวัสดุ ครุภัณฑ ที่สามารถใชรวมกันได 

สําหรับในประเทศที่รัฐบาลไทยกอสรางอาคารที่ทําการเองก็จะจัดสรางใหมีพื้นที่ให 
สวนราชการไทยทั้งหมดสามารถเขามาอยูรวมในพื้นที่เดียวกัน 

3)  จัดต้ังคณะทํางานโครงสรางบุคลากรไทยที่ประจําการในตางประเทศภายใต
คณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรไทยในตางประเทศ ซึ่งมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 
เปนประธาน ใหเปนกลไกในการพิจารณากลั่นกรองคําขอของทุกสวนราชการที่ประสงคจะจัดสง
ขาราชการไปประจําการในตางประเทศ โดยกําหนดหลักเกณฑใหมีการประเมินความจําเปนของแตละ

                                                
40

 กระทรวงการตางประเทศ, สรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตรดานตางประเทศในระดับชาติ ครั้งที่ 
1/2548, ณ ตึกไทยคูฟา ทําเนียบรัฐบาล, 13 กรกฎาคม 2548. 
41

 โครงการสนับสนุนภารกิจตางประเทศแบบบูรณาการ มีการดําเนินการระหวางปงบประมาณ 2550–2552 
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สวนราชการในการจัดสงขาราชการไปประจําการในตางประเทศอยางรอบคอบ โดยการสงขาราชการ
จากหนวยงานที่มิใชกระทรวงการตางประเทศไปประจําการในตางประเทศ จะดําเนินการไดตอเมื่อใน
ประเทศหรือเมืองดังกลาวมีภารกิจเฉพาะดานที่มีความสําคัญที่จําเปนตองสงผูแทนจากหนวยงานที่มี
ความเช่ียวชาญเฉพาะดานไปปฏิบัติ รวมทั้งใหมีการวิเคราะหประเมินตนทุนและความคุมคาใหชัดเจน  

นอกจากน้ี คณะทํางานฯ มีนโยบายไมสนับสนุนคําขอของสวนราชการในการขอจัดต้ัง
สํานักงานเปนเอกเทศ โดยใหใชการสงขาราชการไปประจําการในสถานเอกอัครราชทูตหรือ 
สถานกงสุลใหญ ในตําแหนงผูชวยทูต (ฝายกิจการพิเศษ) หรือกงสุล (ฝายกิจการพิเศษ) แทน  

กลไกดังกลาวไดชวยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอัตรากําลังบุคลากรในตางประเทศได
เปนอยางดี มีการพิจารณาปรับเพิ่มและลดอัตรากําลังขาราชการ มีการปรับระดับตําแหนงและเกลี่ย
อัตรากําลังบุคลากรในตางประเทศทั่วโลกใหสอดคลองกับความจําเปนของภารกิจ 

4)  กําหนดใหมีการใช “ตัวเพิ่มประสิทธิภาพ” สนับสนุนการทํางานของคณะผูแทนใน
ตางประเทศ เพื่อลดคาใชจายในการจัดสงขาราชการไปประจําในตางประเทศ โดยมีการกําหนดให 
พิจารณาทางเลือกในการใช “ตัวเพิ่มประสิทธิภาพ” ที่เหมาะสมกับภารกิจในแตละพื้นที่ โดยกลไก 
ตัวเพิ่มประสิทธิภาพที่ไดพิจารณาใหนํามาใชประกอบดวย การแตงต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิ การขยาย 
เขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญในพื้นที่ใกลเคียงใหครอบคลุมงานในพื้นที่น้ันๆ 
รวมทั้งการเพิ่มจํานวนขาราชการในสถานเอกอัครราชทูตเพื่อดูแลประเทศใกลเคียงในลักษณะ 
Regional Embassy การจัดสงคณะจากสวนกลางไปดําเนินภารกิจในพื้นที่เปาหมายเปนครั้งคราว 
(mobile unit) การตัดโอนอัตรากําลังจากพื้นที่ที่มีปริมาณงานลดลงไปเพิ่มในพื้นที่ที่มีภารกิจเพิ่มข้ึน 
การจางเจาหนาที่ทองถ่ินประจําสํานักงานเพิ่มเติม การจางหนวยงานในทองถ่ินใหปฏิบัติหนาที่แทน 
(outsourcing) รวมทั้งการฝากภารกิจใหสวนราชการอื่นดูแลแทน  

5) การใชรูปแบบทางเลือกใหมๆ ในการทําหนาที่ผูแทนทางการทูต คณะกรรมการ
ยุทธศาสตรฯ เห็นวา การพิจารณาจัดต้ังสถานเอกอัครราชทูตควรตองดําเนินการดวยความรอบคอบ 
เน่ืองจากเมื่อเปดแลวจะปดไดยาก เน่ืองจากอาจทําใหเสียความสัมพันธระหวางประเทศได จึงไดมี 
การพิจารณาใหใชรูปแบบทางเลือกอื่นๆ ประกอบการจัดต้ังสํานักงาน อาทิ การแตง ต้ั ง
เอกอัครราชทูตสัญจร (Roving Ambassador) โดยกําหนดใหแตงต้ังเอกอัครราชทูตเพื่อรับผิดชอบ
ภารกิจในการขยายความสัมพันธกับประเทศเปาหมาย โดยมีถ่ินพํานักในประเทศไทย และจัดคณะผูแทน
จากหนวยงานที่เกี่ยวของไปเยือนประเทศในความรับผิดชอบเปนระยะ แทนการเปดสถานเอกอัครราชทตู 

นอกจากน้ี ยังไดมีการพิจารณาแนวคิดการจัดระบบงานบริหารของสํานักงานใน
ตางประเทศ อาทิ การจัดต้ัง Regional Hub เพื่อชวยในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
โดยกําหนดใหสถานเอกอัครราชทูตที่ไดรับการกําหนดใหเปนศูนยในภูมิภาค ดูแลงานดานบริหาร
สํานักงาน โดยเฉพาะงานคลัง ครุภัณฑ ใหสํานักงานในเครือขาย อยางไรก็ดี รูปแบบน้ียังมิไดมีการ
นํามาดําเนินการ  

6) การพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการทูตโดยใหมีการจัดต้ังสถาบันการตางประเทศ- 
เทวะวงศวโรปการ เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะใหแกบุคลากรจากทุกหนวยงานที่จะไปปฏิบัติ
หนาที่ผูแทนทางการทูต รวมทั้งนักบริหารที่ตองการพัฒนาความรูในดานการตางประเทศ 
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3.4 กลไกการพิจารณาจัดต้ังสํานักงานในตางประเทศในชวงป 2552 ถึงปจจุบัน 
ในชวงระหวางป 2552 –2554 คณะรัฐมนตรีไดมีมติระงับการขอจัดต้ังหนวยงานใหมหรือ

ขยายหนวยงาน จึงมิไดมีการพิจารณาจัดต้ังสํานักงานในตางประเทศแหงใหมเพิ่มเติมในชวงเวลา
ดังกลาว ยกเวนเพียงการเปดคณะผูแทนถาวรไทยประจําอาเซียน ณ กรุงจาการตา ในป 2552 ซึ่งเปน
การปฏิบัติตามกฎบัตรอาเซียน ที่ผูนําของประเทศสมาชิกไดลงนามในป 2550 กําหนดใหประเทศ
สมาชิกแตงต้ังเอกอัครราชทูตผูแทนถาวรประจําอาเซียน ณ กรุงจาการตา กระทรวงการตางประเทศ
จึงไดขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ตามขอยกเวนกรณีเปนการจัดต้ังหนวยงานใหมหรือขยายหนวยงาน
เพื่อรับผิดชอบงานตามนโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาล  

ในป 2552 ไดมีการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารราชการใน
ตางประเทศ พ.ศ. 2552 ซึ่งเปนการดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 ในหมวดการบริหารราชการในตางประเทศ โดยระเบียบดังกลาวได
กําหนดหลักเกณฑและแนวทางสําหรับบริหารราชการในตางประเทศ โดยไดกําหนดใหมี 
“คณะกรรมการบริหารราชการในตางประเทศ” โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเปน
ประธานกรรมการ ทําหนาที่เปนศูนยกลางในการประสานนโยบายและยุทธศาสตรในการบริหาร
ราชการในตางประเทศของสวนราชการตางๆ ใหมีความเปนเอกภาพ42 สําหรับการขอจัดต้ังหนวยงาน
ในตางประเทศ ระเบียบฯ ไดกําหนดกลไกและข้ันตอนในการดําเนินการโดยกําหนดใหสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบการขอจัดต้ังหนวยงานใหม 
ในตางประเทศ โดยใหมีการพิจารณารวมกับสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) สํานัก
งบประมาณ และกระทรวงการตางประเทศ การออกระเบียบฯ ฉบับน้ีจึงถือเปนการกําหนดแนวทางใหม 
ในการพิจารณาการจัดต้ังหนวยงานในตางประเทศ โดยให ก .พ.ร. เปนหนวยงานหลักในการ
ดําเนินการแทนการเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตรฯ เปนผูพิจารณา 

การพิจารณาคําขอเปดสํานักงานในตางประเทศโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ดังกลาว
เปนการเพิ่มมิติการวิเคราะหและประเมินความคุมคาและผลที่จะไดรับจากการใชจายงบประมาณและ
บุคลากรในการจัดต้ังสํานักงานในตางประเทศแหงใหม โดยสวนราชการจะตองช้ีแจงเหตุผลความ
จําเปนทางยุทธศาสตรในการจัดต้ังสํานักงานแหงใหม ความคุมคา และประโยชนที่จะไดรับใหชัดเจน
อยางเปนรูปธรรม รวมทั้งตองแสดงใหเห็นวา ไมสามารถใชการดําเนินงานโดยรูปแบบอื่นทดแทนหรือ
ใชตัวเพิ่มประสิทธิภาพดําเนินการแทนแลวแตไมสามารถบรรลุเปาหมายการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพได 

หลังจากที่มีการกําหนดใหใชกลไกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ดังกลาวในการพิจารณา 
คําขอจัดต้ังหนวยงานใหม กระทรวงการตางประเทศไดเสนอจัดต้ังสํานักงานแหงใหมเพิ่มเติมเพียง
แหงเดียว คือ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ซึ่งหลังจากผานการพิจารณาของกลไก 4 
หนวยงานแลว ไดนําเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ และขอรับจัดสรรอัตรากําลัง
เพิ่มเติม โดยไดดําเนินการจัดต้ังในป 2559 

                                                
42

 องคประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารราชการในตางประเทศ และระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารราชการในตางประเทศ พ.ศ.  2552 ปรากฏตามภาคผนวก 



27 

 

3.5 เครือขายและรูปแบบของสํานักงานในตางประเทศของไทยในปจจุบัน 
3.5.1 ปจจุบันไทยมสีํานักงานคณะผูแทนในตางประเทศประกอบดวยสถานเอกอัครราชทูต 

66 แหง (และสํานักงานการคาและเศรษฐกิจไทย ประจําไทเป) สถานกงสุลใหญ 27 แหง คณะผูแทนถาวรไทย
ประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก และนครเจนีวา คณะผูแทนถาวรไทยประจําอาเซียน ณ  
กรุงจาการตา และคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการการคาโลกและองคการทรัพยสินทางปญญาโลก43 
ในภาพรวมไทยมีเครือขายสํานักงานคณะผูแทนทางการทูตต้ังอยูในประเทศพันธมิตรที่สําคัญ  
และประเทศที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร และมีศักยภาพดานเศรษฐกิจที่คอนขางครอบคลุมใน 
ทุกภูมิภาค นอกจากน้ี ในประเทศหรือเมืองสําคัญที่ไทยยังมิไดเปดสถานเอกอัครราชทูตก็ไดมีการ
แตงต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิทําหนาที่ในการเปนผูแทนดูแลผลประโยชน ดูแลงานดานการกงสุลและให
ความชวยเหลือดูแลคุมครองคนไทย ปจจุบันไทยมีสํานักงานกงสุลกิตติมศักด์ิในประเทศและเมือง
สําคัญตางๆ ทั่วโลกรวม 148 แหง44 

เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบานในอาเซียน ไทยมีจํานวนสํานักงานคณะผูแทน
ทางการทูตมากเปนลําดับที่สามของอาเซียน รองจากอินโดนีเซียซึ่งมีสํานักงานในตางประเทศรวม 
135 แหง และมาเลเซีย ซึ่งมีสํานักงานในตางประเทศ 105 แหง ในขณะที่ฟลิปปนสและสิงคโปร  
มีจํานวนสํานักงานในตางประเทศ 83 แหง และ 50 แหง ตามลําดับ  

3.5.2  รูปแบบของโครงสรางสํานักงานในตางประเทศของไทยในปจจุบัน สามารถแบงได
เปน 5 กลุม กลาวคือ 

1) สถานเอกอัครราชทูตในประเทศที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร มีจํานวน
ขาราชการจากกระทรวงการตางประเทศประจําการ 7 คนข้ึนไป มีสํานักงานผูชวยทูตฝายทหารและ
สํานักงานผูชวยทูตฝายกิจการพิเศษประจําอยู  

ปจจุบันมีหนวยงานของสวนราชการไทยที่ประจําอยู ในต างประเทศ 
ประกอบดวยสํานักงานผูชวยทูตฝายทหาร สํานักงานพาณิชยในตางประเทศ สํานักงานสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ สํานักงานเศรษฐกิจการลงทุน สํานักงานที่ปรึกษาดานอุตสาหกรรม สํานักงาน
แรงงาน สํานักงานผูดูแลนักเรียน สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรตางประเทศ สํานักงานที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและการคลัง สํานักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานที่ปรึกษาการ
ศุลกากร ทั้งน้ี ในประเทศเพื่อนบานซึ่งมีความรวมมือกันในเรื่องปญหาขามแดนไดมีการสงเจาหนาที่
จากสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด สํานักนายกรัฐมนตรี และสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ไปประจําการดวย นอกจากน้ี ยังมีสํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย บริษัทการบินไทย จํากัด 
(มหาชน) และธนาคารแหงประเทศไทย ประจําอยูดวยในหลายเมือง โดยปฏิบัติงานรวมกันเปนทีม
ประเทศไทย ภายใตการนําของเอกอัครราชทูต 

                                                
43

 คณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการการคาโลกและองคการทรัพยสินทางปญญาโลกเปนหนวยงานภายใตสังกัด
กระทรวงพาณิชย 
44

 ไทยมีสถานกงสุลกิตติมศักดิ์และสถานกงสุลใหญกิตติมศักดิ์ในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟกใต 48 แหง ภูมิภาค
เอเชียตะวันออก 13 แหง ภูมิภาคยุโรป 60 แหง ภูมิภาคเอเชียใต ตะวันออกกลาง และแอฟริกา รวม 27 แหง 
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2) สถานเอกอัครราชทูตขนาดกลาง มีอัตรากําลังขาราชการจากกระทรวงการ
ตางประเทศ 5–6 คน โดยมีสํานักงานผูชวยทูตฝายทหารและผูชวยทูตฝายกิจการพิเศษประจําอยูดวย
ในบางแหง  

3) สถานเอกอัครราชทูตขนาดเล็ก มีอัตรากําลังขาราชการจากกระทรวงการ
ตางประเทศ 3–4 คน  

4) สถานกงสุลใหญขนาดใหญ ต้ังอยูในเมืองที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง และ/
หรือมีชุมชนไทยจํานวนมาก ประกอบดวยขาราชการจากกระทรวงการตางประเทศและสํานักงานหรอื
เจาหนาที่กงสุลฝายการคา การลงทุน การเกษตร ประจําอยูดวยในบางแหง 

5) สถานกงสุลใหญขนาดเล็ก ต้ังอยู ในเมืองที่มีภารกิจเฉพาะดาน อาทิ  
การคุมครองดูแลผลประโยชนของคนไทย  

การจัดกลุมสํานักงานในตางประเทศตามโครงสรางสํานักงาน ปรากฏตามตารางที่ 1 
(ภาคผนวก) 
 
3.6 แนวทางการจัดต้ังสํานักงานในตางประเทศของไทยในระยะตอไปเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
สํานักงานในตางประเทศ 

3.6.1 กระทรวงการตางประเทศไดจัดทําแผนการเปดสํานักงานในตางประเทศในระยะตอไป 
ในชวงป 2559–2561 ประกอบดวยแผนการเปดสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญแหงใหม
รวม 8 แหง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขยายความสัมพันธในภูมิภาคที่ไทยยังมีสํานักงานผูแทน
ทางการทูตจํานวนนอย อาทิ ในละตินอเมริกาและแคริบเบียน เอเชียกลาง และการเปดสถานกงสุลใหญ
เพิ่มเติมในเมืองที่มีชุมชนไทยจํานวนมาก อาทิ ในสหรัฐฯ และออสเตรเลีย เพื่อแบงเบาภารกิจงาน
ดานการกงสุลของสํานักงานที่มีอยู รวมทั้งไดวางแผนที่จะเปดสถานกงสุลใหญในประเทศเพื่อนบาน
เพิ่มเติม เพื่ออํานวยความสะดวกในการติดตอประสานงานและเสริมสรางความรวมมือในพื้นที่บริเวณ
ชายแดน 

อยางไรก็ดี ในชวงที่ผานมาแผนการเปดสํานักงานในตางประเทศแหงใหมไดรับ 
การพิจารณาทบทวนหลายครั้งในระดับผูบริหารของกระทรวงฯ เน่ืองจากสถานการณระหวาง
ประเทศ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ในชวงกอนการจัดทําแผนเปดสํานักงานสําหรับป 2559–
2561 กระทรวงฯ ไดพิจารณาใหชะลอแผนการเปดสํานักงานแหงใหม ประกอบดวยการจัดต้ัง 
สถานเอกอัครราชทูต 4 แหง และสถานกงสุลใหญ 6 แหง ที่เคยจัดไวในแผนการเปดสํานักงาน 
เน่ืองจากเห็นวายังไมสอดคลองกับหลักเกณฑที่ไดมีการปรับปรุงใหมและไมมีความจําเปนเรงดวน 

ทั้งน้ี หลักเกณฑในการพิจารณาเปดสํานักงานคณะผูแทนในตางประเทศแหงใหม
ซึ่งไดมีการปรับปรุงในป 255845 ไดกําหนดใหพิจารณามิติตางๆ ประกอบดวย (1) ความจําเปนของ
การมีผูแทนไทย (Diplomatic Representation) ในพื้นที่เพื่อเสริมสรางความสัมพันธทางการทูต  
(2) ความสําคัญทางในเชิงยุทธศาสตรและบทบาทของประเทศน้ันในเวทีโลก (3) ผลประโยชนของไทย

                                                
45

 สํานักนโยบายและแผน กระทรวงการตางประเทศ, “สรุปผลการประชุมทบทวนการเปดสํานักงานในตางประเทศ,”  
(16 มิถุนายน 2558). 
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ในดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน การทองเที่ยว เปนตลาดใหมและมี ศักยภาพในอนาคต  
(4) ตอบสนองประสิทธิภาพในการดําเนินการพันธกิจของกระทรวงฯ46 (5) รองรับประชาคมอาเซียน
และการคาชายแดน (6) ดูแลผลประโยชนคนไทยและคุมครองคนไทย 

3.6.2 ในการจัดทําขอเสนอแนะแนวทางการจัดต้ังสํานักงานในตางประเทศของไทยใน
ระยะตอไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสํานักงานในตางประเทศ ผูจัดทํารายงานไดสัมภาษณและขอรบั
ขอคิดเห็นจากผูบริหารของกระทรวงการตางประเทศในระดับรองอธิบดี ผูอํานวยการสํานัก และ
ผูอํานวยการกอง ซึ่งกํากับดูแลงานดานความสัมพันธทวิภาคี พหุภาคี การกงสุล การบริหารบุคคล 
การพัฒนาบุคลากร งบประมาณ และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวม 9 ทาน เกี่ยวกับการดําเนินการใน
การเปดสํานักงานของกระทรวงการตางประเทศ ปญหาและขอจํากัด และขอเสนอแนะ ซึ่งไดรับ
ขอคิดเห็นในประเด็นตางๆ ดังน้ี  

1) ผูบริหารกระทรวงการตางประเทศเห็นพองวา การจัดต้ังสํานักงานใน
ตางประเทศแหงใหมในระยะตอไปควรใหความสําคัญกับการใชยุทธศาสตรเปนกรอบในการพิจารณา
ลําดับแรก ทั้งยุทธศาสตรดานตางประเทศในภาพรวมและยุทธศาสตรรายภูมิภาค ซึ่งมีการจัดลําดับ
ความสําคัญของความรวมมือในแตละพื้นที่ในมิติตางๆ โดยกระทรวงการตางประเทศควรรับฟง
ขอคิดเห็นจากหนวยงานอืน่ๆ เกี่ยวกับมุมมองความสําคัญทางยุทธศาสตรในมิติตางๆ อยางรอบดาน 
รวมทั้งรับฟงขอคิดเห็นของภาคเอกชนและผูมีสวนไดสวนเสีย ควรมีการวิเคราะหความคุมคา 
ผลประโยชนที่จะไดรับ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษประกอบการพิจารณาอยางถ่ีถวน47 

2)  ปจจัยสําคัญลําดับตอมาไดแกบุคลากรและงบประมาณของกระทรวงฯ โดยที่
การเปดสํานักงานในตางประเทศจะมีผลกระทบตอการบริหารจัดการบุคลากรของกระทรวงฯ  
ในระยะยาว จึงควรมีการพิจารณาวางแผนในเรื่องอัตรากําลังของบุคลากรลวงหนา เน่ืองจาก
กระทรวงการตางประเทศเปนกระทรวงขนาดเล็ก มีอัตรากําลังขาราชการในปจจุบันรวม 1,586 คน 
การจัดต้ังสํานักงานในตางประเทศเพิ่มเติมจะมีผลกระทบตออัตรากําลังของขาราชการที่ปฏิบัติงานใน
สวนกลาง ซึ่งจําเปนตองมีบุคลากรที่เพียงพอรองรับการปฏิบัติงานที่มีปริมาณงานมากข้ึนอยาง
ตอเน่ือง ในชวงที่ผานมามีอัตราสวนขาราชการที่ปฏิบัติงานในประเทศตอขาราชการที่ปฏิบัติงานใน
ตางประเทศลดลงตามลําดับ โดยอัตราสวนขาราชการปฏิบัติงานในกระทรวงฯ ตอขาราชการที่
ประจําการในตางประเทศลดลงจากรอยละ 57 ตอ 42 ในป 2550 เหลือเพียงรอยละ 49 ตอ 47 ในป 
255848 หลังจากที่มีการเปดสํานักงานในตางประเทศใหมหลายแหงในชวงดังกลาว (อัตราสวน
ขาราชการประจําการในประเทศ ตอขอราชการประจําการในตางประเทศ ปรากฏตามตารางที่ 2 

                                                
46

 พันธกิจของกระทรวงการตางประเทศ ปรากฏตามภาคผนวก 
47

 สัมภาษณ  ภัทรัตน  หงษทอง,  ผูอํานวยการสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ,  23 มิถุนายน 2559; 
สัมภาษณ  ศศิริทธ์ิ  ตันกุลรัตน,  ผูอํานวยการสํานักบริหารบุคคล,  23 มิถุนายน 2559; สัมภาษณ  สรจักร  บูรณะ
สัมฤทธ์ิ,  ผูอํานวยการกองตะวันออกกลาง,  23 มิถุนายน 2559; สัมภาษณ  กาญจนา  ภัทรโชค,  รองอธิบดีกรม
องคการระหวางประเทศ,  24 มิถุนายน 2559; สัมภาษณ  วิชชุ  เวชชาชีวะ,  รองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟกใต,  
24 มิถุนายน 2559. 
48

 ไมรวมขาราชการที่ลาศึกษาตอ และลาติดตาม 



30 

 

ภาคผนวก) นอกจากน้ี ขณะน้ีมีขาราชการระดับนักการทูตระดับชํานาญการ/ที่ปรึกษาที่ปฏิบัติงานใน
กระทรวงฯ มีไมเพียงพอ เน่ืองจากสวนใหญประจําการอยูในตางประเทศ49 

ในการแกไขปญหาขอจํากัดดานบุคลากร กระทรวงฯ ไดวางแผนที่จะแกไข
ปญหา โดยการเพิ่มการจางลูกจางทองถ่ินที่มีคุณภาพปฏิบัติงานแทนเจาหนาที่การทูตระดับกลางใน
สํานักงานในตางประเทศเพิ่มมากข้ึน เพื่อใหสามารถดึงเจาหนาที่การทูตระดับกลางกลับมาปฏิบัติงาน
ในสวนกลางไดมากข้ึน โดยจะตองดําเนินการปรับคาตอบแทนและสวัสดิการลูกจางทองถ่ินใน
ตางประเทศใหเหมาะสม เพื่อใหไดบุคลากรที่มีคุณภาพมาปฏิบัติงานเพิ่มมากข้ึน 

นอกจากน้ี จะสนับสนุนใหมีการใชการสงขาราชการจากสวนกลางไปสนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจในตางประเทศช่ัวคราวในชวงที่มีภารกิจในตางประเทศบางแหงเพิ่มข้ึนแทนการสง
ขาราชการไปประจําการถาวร โดยที่ผานมาไดดําเนินการแลว อาทิ การสงขาราชการไปชวยดูแลให
ความชวยเหลือผูแสวงบุญชาวฮัจยในซาอุดิอาระเบียในชวงที่ชาวไทยเดินทางไปแสวงบุญจํานวนมาก 
สงขาราชการไปดูแลผูแสวงบุญชาวพทุธที่พุทธคยาเปนระยะเวลา 3 เดือน สงขาราชการไปชวยปฏิบัติ
หนาที่ที่คณะผูแทนถาวรไทยประจํานครนิวยอรกในชวงที่ไทยรับหนาที่ประธานกลุม G77 ในป 2559 
เปนตน50 

ในดานงบประมาณ กระทรวงการตางประเทศตองจัดสรรงบประมาณเพื่อ
รองรับภารกิจของสํานักงานในตางประเทศเปนสัดสวนเพิ่มข้ึนตามลําดับ ในป 2559 งบประมาณของ
สํานักงานในตางประเทศมีวงเงิน 4,596 ลานบาท จากงบประมาณรวม 8,015.14 ลานบาท คิดเปน 5 
ใน 8 สวนของงบประมาณประจําปของกระทรวงการตางประเทศ51 หรือคิดเปนคาใชจายในการ
ดําเนินงานของสํานักงานโดยเฉลี่ยแหงละประมาณ 48 ลานบาทตอป  

แมวาในระยะที่ผานมากระทรวงการตางประเทศจะไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากรัฐบาลเปนคาใชจายในการเปดสํานักงานแหงใหมอยางตอเน่ือง แตวงเงินที่ไดรับ
จัดสรรสําหรับการดําเนินงานของสํานักงานในตางประเทศ โดยเฉพาะงบคาใชจายในการเดินทางและ
งบภารกิจ ยุทธศาสตรยังไดรับจัดสรรอยางจํากัด ไมเพียงพอในการจัดสรรใหสํานักงานในตางประเทศ
ดําเนิน ภารกิจไดตามแผน ทําใหสํานักงานในตางประเทศหลายแหงไมสามารถเดินทางไปเยือนหรือ
สรางปฏิสัมพันธกับประเทศในความรับผิดชอบไดตามเปาหมาย โดยเฉพาะอยางย่ิงสํานักงานใน
ตางประเทศที่มีประเทศในเขตอาณาจํานวนมากในภูมิภาคแอฟริกาและละตินอเมริกา52 

3)  จากขอจํากัดในดานบุคลากรและงบประมาณดังที่กลาวมา ผูบริหารกระทรวงฯ 
หลายทานสนับสนุนใหมีการทบทวนโครงสรางและอัตรากําลังของสํานักงานในตางประเทศของ
กระทรวงการตางประเทศที่มีอยูในปจจุบันไปพรอมๆ กับการพิจารณาจัดต้ังสํานักงานในตางประเทศ 
แหงใหม โดยทบทวนภารกิจและปริมาณงานของสํานักงานในตางประเทศที่มีอยูในปจจุบัน และเสนอ
                                                
49

 ขาราชการระดับชํานาญการ/ที่ปรึกษา ที่ประจําการในตางประเทศมีจํานวน 245 คน ในขณะที่ประจําใน
กระทรวงฯ จํานวน 220 คน  (สํานักบริหารบุคคล กระทรวงการตางประเทศ, กุมภาพันธ 2559). 
50

 สัมภาษณ  ศศิริทธ์ิ  ตันกุลรัตน,  ผูอํานวยการสํานักบริหารบุคคล,  23 มิถุนายน 2559. 
51

 งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน และงบรายจายอ่ืน 
52

 สัมภาษณ  สรจักร  บูรณะสัมฤทธิ,  ผูอํานวยการกองตะวันออกกลาง,  23 มิถุนายน 2559; สัมภาษณ  โสรัจ  
สุขถาวร,  ผูอํานวยการสวนงบประมาณ สํานักบริหารการคลัง กระทรวงการตางประเทศ,  7 กรกฎาคม 2559. 



31 

 

ปรับลดขนาดสํานักงานที่มีภารกิจลดลง เพื่อโอนบุคลากรและงบประมาณไปสนับสนุนสํานักงาน 
ในตางประเทศแหงอื่นที่มีภารกิจเพิ่มข้ึน หรือกลับมาสนับสนุนสวนกลาง รวมทั้งอาจพิจารณาปด 
สํานักงานที่มีภารกิจลดลง และใชรูปแบบอื่นๆ หรือตัวเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลพื้นที่ดังกลาวแทน  

อยางไรก็ดี ในสวนของการปดสํานักงานฯ ผูบริหารกระทรวงฯ ยังมีแนวคิดที่
แตกตางกันในเรื่องน้ี ในขณะที่สวนหน่ึงเห็นวาเปนแนวทางที่ควรดําเนินการเพื่อนําทรัพยากรบุคคล
และงบประมาณไปใชในสวนอื่นที่มีความจําเปนเพิ่มข้ึน ผูบริหารบางสวนเห็นวาควรตองมีการ
พิจารณาอยางรอบคอบ เน่ืองจากอาจสงสัญญาณที่ผิดและมีผลกระทบตอความสัมพันธกับประเทศ
เจาบาน ทั้งน้ี รัฐบาลไทยไดเคยปดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแบกแดด และสถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงตริโปลี เปนการช่ัวคราวเน่ืองจากสถานการณความไมสงบในประเทศ สําหรับการพิจารณาปด
สํานักงานในตางประเทศเน่ืองจากมีความสําคัญทางยุทธศาสตรลดลงยังมิไดมีการดําเนินการในชวงที่
ผานมา 

3.6.3 โดยที่ในปจจุบันไทยมีสํานักงานคณะผูแทนทางการทูตในประเทศที่มีความสําคัญ
ทางยุทธศาสตรและมีศักยภาพดานเศรษฐกิจคอนขางครอบคลุมในทุกภูมิภาค แนวทางในการ
ดําเนินการเพื่อจัดต้ังสํานักงานทางการทูตของไทยในระยะตอไป จึงอาจพิจารณาดําเนินการไดตาม
ข้ันตอนอยางคอยเปนคอยไป โดยหลังจากที่กรมภูมิภาคพิจารณาเห็นวาเมืองหรือประเทศใดมี
ความสําคัญทางยุทธศาสตรเพิ่มมากข้ึนและควรเพิ่มปฏิสัมพันธระหวางกัน และไดเสนอใหอยูใน
แผนการเปดสํานักงานแลวแตยังมิไดมีการดําเนินการ หรือกระทรวงฯ ใหชะลอไวน้ัน อาจพิจารณาให
เริ่มใชกลไกตัวเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อเสริมการดําเนินงานของกลไกทีม่ีอยูไดทันที เพื่อประเมินปริมาณงาน
และความคุมคาหากจะมีการเปดสํานักงานในระยะตอไป ซึ่งเปนแนวทางที่มีความคลองตัว และ
สามารถปรับรูปแบบของคณะผูแทนทางการทูตใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปใน
อนาคตได  

ทั้งน้ี แนวทางน้ีสอดคลองกับหลักเกณฑที่ ก .พ.ร. กําหนดใหหนวยงานแสดง
หลักฐานใหเห็นชัดเจนในการเสนอคําขอเปดสํานักงานฯ ให ก.พ.ร. พิจารณาวาไดทดลองใชตัวเพิ่ม
ประสิทธิภาพดําเนินการระยะหน่ึงแลว ไมสามารถบรรลุเปาหมายที่ต้ังไวไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ในการน้ี หนวยงานที่เกี่ยวของในกระทรวงฯ ควรรวมกันพิจารณาการใชตัวเพิ่มประสิทธิภาพที่
เหมาะสมสําหรับแตละประเทศหรือเมือง โดยพิจารณานํารูปแบบการจัดต้ังคณะผูแทนทางการทูตที่
ไทยเคยดําเนินการในอดีต รวมทั้งรูปแบบที่กระทรวงการตางประเทศของประเทศอื่นๆ ไดนํามาใช 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของสํานักงานในตางประเทศ โดยอาจพิจารณาแนวทาง ดังน้ี 

1) การจัดต้ังสถานเอกอัครราชทูตประจําภูมิภาค (Regional Embassy) โดย
ยกระดับสถานเอกอัครราชทูตที่ต้ังอยูในประเทศที่เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและการคมนาคมใน
ภูมิภาค และดูแลประเทศเขตอาณาที่มีความสําคัญและสถานกงสุลกิตติมศักด์ิหลายแหงในภูมิภาค  
ใหเปน Regional Embassy เพื่อใหสถานเอกอัครราชทูตดังกลาวปฏิบัติภารกิจในการขยายความ
รวมมือกับประเทศในเขตอาณาไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยเพิ่มบุคลากรและงบประมาณ
ภารกิจยุทธศาสตรใหสถานเอกอัครราชทูตดังกลาวเพื่อดําเนินงานในการสงเสริมความสัมพันธทางการเมือง 
การคา การลงทุน อาทิ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง ซึ่งดูแลเขตอาณาประเทศมองโกเลียและ
เกาหลีเหนือ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ซึ่งดูแลเขตอาณาประเทศอุสเบกิสถานและประเทศ
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ในเอเชียกลางอื่นๆ สถานเอกอัครราชทูตในภูมิภาคแอฟริกาและละตินอเมริกาบางแหงซึ่งมีประเทศ
เขตอาณาจํานวนมาก แนวทางน้ีจะชวยลดความจําเปนของการจัดต้ังสํานักงานแหงใหมในประเทศ
ใกลเคียงกันในภูมิภาคหรืออนุภูมิภาคเดียวกัน  

อยางไรก็ดี เพื่อใหสถานเอกอัครราชทูตประจําภูมิภาคดําเนินการไดผลตาม
เปาหมายที่ต้ังไว ควรกําหนดแผนงาน เปาหมาย ผลผลิตและผลลัพธของงบประมาณและบุคลากรที่
จัดสรรเพิ่มเติมใหชัดเจน โดยใหมีการประเมินผลการดําเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตประจํา
ภูมิภาคเพิ่มเติมจากสํานักงานแหงอื่นๆ  

2)  การแตงต้ังเอกอัครราชทูตสัญจร เปนเอกอัครราชทูตประจําประเทศทีป่ระสงค
จะกระชับความสัมพันธเพิ่มมากข้ึน โดยใหเอกอัครราชทูตปฏิบัติหนาที่ที่กระทรวงฯ แทนการเปด
สํานักงานถาวรในประเทศดังกลาว ซึ่งเปนแนวทางที่กระทรวงฯ เคยดําเนินการระยะหน่ึงในชวงป 
2550 แนวทางน้ีจะชวยสงเสริมความสัมพันธกับประเทศเปาหมายไดเพิ่มข้ึนโดยลดภาระดาน
งบประมาณในการเปดสํานักงานและการจางบุคลากรประจํา เอกอัครราชทูตสัญจรจะทําหนาที่กํากับ
ดูแลการสงเสริมความรวมมือกับประเทศในความรับผิดชอบในทุกมิติ รวมทั้งในดานการคา การลงทุน 
โดยจัดคณะผูแทนหนวยงานจากภาครัฐและเอกชนในดานตางๆ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจในการเจรจา
ความรวมมือในมิติตางๆ กับประเทศในความรับผิดชอบเปนระยะ โดยมีเจาหนาที่โตะจากกรมภูมิภาค
เปนผูสนับสนุนการปฏิบัติงานของเอกอัครราชทูต โดยเอกอัครราชทูตเปนผูพิจารณาจัดทําแผนการ
ดําเนินงานรายปและเสนอคําของบประมาณภารกิจยุทธศาสตรสําหรับดําเนินการในแตละปผานกรม
ภูมิภาคได  

แนวทางน้ีเหมาะสมสําหรับประเทศที่ไทยตองการสงเสริมความสัมพันธดาน
การคาการลงทุนเพิ่มข้ึน โดยมีภารกิจประจําไมมากนัก หรือมีสถานกงสุลกิตติมศักด์ิในพื้นที่ชวย
สนับสนุนการดําเนินงานดานการกงสุลอยูแลว หรือประเทศที่อยูในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูต 
ที่มีภารกิจมากและมีเขตอาณาหลายแหง ทําใหเอกอัครราชทูตซึ่งดูแลเขตอาณาไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ในการดูแลเขตอาณาไดทั่วถึง  

สําหรับการแตงต้ังเอกอัครราชทูตสัญจร กระทรวงการตางประเทศจะตอง
แกไขขอจํากัดในเรื่องอัตราตําแหนงขาราชการระดับเอกอัครราชทูต ซึ่งมีไมเพียงพอ รวมทั้งการ
บริหารงานภายในเกี่ยวกับสายการบังคับบัญชาของเจาหนาที่กรมภูมิภาคที่ปฏิบัติงานสนับสนุน
เอกอัครราชทูตสัญจร และแนวทางการปฏิบัติงานของเอกอัครราชทูตสัญจรในดานการวางแผนงาน
และการเบิกจายงบประมาณ โดยแนวทางหน่ึงในการดําเนินการภายใตขอจํากัดดังกลาว กระทรวงฯ 
อาจพิจารณาแตงต้ังขาราชการระดับอัครราชทูต ใหปฏิบัติหนาที่ในลักษณะเดียวกับเอกอัครราชทูต
สัญจรได53 

การจัดต้ัง Regional Embassy และการแตงต้ังเอกอัครราชทูตสัญจร เปน
รูปแบบที่สามารถนํามาใชเปนการช่ัวคราวในชวงประเมินแนวโนมและศักยภาพของประเทศเปาหมาย 
ซึ่งยังไมมีความชัดเจนในดานปริมาณงาน เพื่อประเมินความคุมคาในการเปดสํานักงานตอไป 

                                                
53

 สัมภาษณ  สรจักร  บูรณะสัมฤทธิ,  ผูอํานวยการกองตะวันออกกลาง,  23 มิถุนายน 2559; สัมภาษณ  วิชชุ  
เวชชาชีวะ,  รองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟกใต,  24 มิถุนายน 2559. 
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นอกจากน้ียังเปนทางเลือกที่อาจมีความจําเปนตองนํามาปรับใชมากข้ึนในระยะตอไป สืบเน่ืองมาจาก
ภัยดานการกอการรายในตางประเทศที่เพิ่มมากข้ึนในปจจุบัน สถานเอกอัครราชทตูตางประเทศมกัตกเปน
เปาหมายหลักของการกอการราย ดังน้ัน ในพื้นที่ที่มีความเปนอยูยากลําบาก ประเทศที่มีสภาพการณ
พิเศษ มีความขัดแยงทางการเมืองหรือความไมปลอดภัยสูง อาจพิจารณาใชเปนรูปแบบทางเลือกแทน
การเปดสํานักงานในพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของขาราชการ โดยใชสถานเอกอคัรราชทตู
ในประเทศที่มีความเปนอยูและการคมนาคมสะดวกและปลอดภัยเปนฐานการปฏิบัติงานดูแลประเทศ
ในเขตอาณา หรือการใชกระทรวงการตางประเทศในสวนกลางเปนฐานในการปฏิบัติงานแทน  

3)  ในประเทศที่มีเมืองสําคัญที่มีภารกิจที่ตองประสานงานเพิ่มมากข้ึนในดานการ
การคา การลงทุน หรือการกงสุล และอยูในระหวางพิจารณาจะเปดสถานกงสุลใหญเพิ่มเติม อาทิ 
สหรัฐฯ ออสเตรเลีย หรือญี่ปุน อาจพิจารณาแตงต้ังเจาหนาที่จากสถานเอกอัครราชทูตในเมืองหลวง 
ใหปฏิบัติหนาที่เปน “นักการทูตสัญจร” (circuit riders หรือ city officer) ทําหนาที่เดินทางไป
ปฏิบัติงานสรางเครือขายการติดตอกับบุคคลและภาคสวนตางๆ ในพื้นที่เมืองสําคัญๆ อยางสม่ําเสมอ 
เพื่อสรางความสัมพันธอยางใกลชิดกับพื้นที่และสรางเครือขายการติดตอระหวางสถานเอกอคัรราชทตู
กับเมืองสําคัญ และหากมีปริมาณงานเพิ่มมากข้ึน จําเปนตองมีการติดตอกันอยางสม่ําเสมอ สามารถ
ยกระดับข้ึนเปนการจัดต้ังสํานักงานขนาดเล็ก หรือ One–Man Office ตอไป  

4)  การสรางความรวมมือกับสถาบันทางวิชาการในทองถ่ินเพื่อชวยทําหนาที่ใน
การเผยแพรความรูเกี่ยวกับประเทศไทย โดยจัดต้ังเปนศูนยไทยศึกษา เปนรูปแบบที่สามารถเสริมการ
ดําเนินงานดานการทูตเพื่อประชาชนของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญในเมืองตางๆ ได 
โดยกระทรวงการตางประเทศสนับสนุนใหสถาบันการศึกษาของไทยจับคูจัดทําความตกลงแลกเปลีย่น
ความรวมมือกับสถานบันการศึกษาในทองถ่ินในตางประเทศ เพื่อจัดต้ังภาควิชาภาษาไทยหรือ 
ศูนยไทยศึกษา หรือการแลกเปลี่ยนนักเรียน โดยสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญในพื้นที่ให
งบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมแกสถาบันการศึกษาที่มีภาควิชาภาษาไทยหรือศูนยไทยศึกษาให
จัดกิจกรรมทางวิชาการและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับประเทศไทย ซึ่งรูปแบบน้ีสถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญไทยในจีนไดดําเนินการมาอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะการรวมกับ
สถาบันการศึกษาจัดกิจกรรมในเทศกาลสําคัญตางๆ สงกรานต ลอยกระทง สามารถชวยเผยแพร
วัฒนธรรมไทยสูคนรุนใหมไดอยางกวางขวาง 

3.6.4  สําหรับพื้นที่ที่กระทรวงการตางประเทศพิจารณาแลวเห็นวา การใชตัวเพิ่ม
ประสิทธิภาพตางๆ ที่กลาวมาแลว ไมสามารถบรรลุเปาหมายได หรือมีปริมาณงานเพิ่มข้ึนมาก 
จําเปนตองมีการเปดสํานักงานถาวร อาจใชแนวทางดําเนินการ ดังน้ี 

1) การเปดสํานักงานขนาดเล็ก (mini–embassies) เปนทางเลือกสําหรับพื้นที่ที่
ประเมินวา มีความจําเปนตองมีผูแทนไทยในพื้นที่เพื่อสงเสริมความสัมพันธทางการทูตและปฏิบัติงาน
ดานการกงสุล แตยังมีปริมาณงานจํากัด โดยกําหนดองคประกอบของสํานักงานฯ ประกอบดวย
เอกอัครราชทูตและเจาหนาที่ 1 หรือ 2 คน เพื่อดําเนินภารกิจสงเสริมความรวมมือเฉพาะสาขา  
ซึ่งหลายประเทศมีการดําเนินการในลักษณะน้ี อาทิ มาเลเซีย และไอรแลนด ซึ่งมีสํานักงานขนาดเล็ก 
ที่ประกอบดวยเอกอัครราชทูตและเจาหนาที่การทูต 1 คน โดยเอกอัครราชทูตเปนหลักในการ
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ดําเนินงาน และใชประโยชนจากเทคโนโลยีสมัยใหม โดยสํานักงานที่มีขนาดเล็กอาจไมตองรับผิดชอบงาน
ในทุกมิติ แตเจาะจงมิติที่สําคัญที่เปนเปาหมายหลักของความรวมมือกับประเทศน้ันๆ54 

สําหรับการปฏิบัติงานดานงานคลังและพัสดุของสํานักงานขนาดเล็ก สามารถจาง
เจาหนาที่ทองถ่ินเปนผูชวยดําเนินการ โดยกระทรวงการตางประเทศอาจพิจารณาต้ังสํานักงาน
สนับสนุนการบริหารงานของสํานักงานในตางประเทศในสวนกลางเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดาน
การคลัง พัสดุ และงานบริหารอื่นๆ ใหแกสํานักงานขนาดเล็กทุกแหง โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และฐานขอมูลกลาง อาทิ ระบบบัญชี พัสดุ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณออนไลน ข้ึนมารองรับ 

2) การเปดสํานักงานสวนแยกของสถานเอกอัครราชทูต (Outpost) ในพื้นที่ที่
ตองการขยายความรวมมืออยางใกลชิดเพิ่มข้ึน อาทิ ในเมืองที่มีศักยภาพ หรือมีความจําเปนตอง
ติดตอประสานงานกับหนวยงานในทองถ่ินอยางใกลชิด หรือเปนเมืองที่มีความจําเปนในการ
ปฏิบัติงานเฉพาะดาน อาทิ การกงสุล คุมครองดูแลคนไทย โดยมีภารกิจงานไมมากพอที่จะจัดต้ัง
สถานกงสุลใหญ โดยจัดสงเจาหนาที่จากสถานเอกอัครราชทูตไปปฏิบัติงานในสํานักงาน โดยถือเปน
สวนหน่ึงของสถานเอกอัครราชทูต ทั้งน้ี ตองพิจารณาแนวปฏิบัติและขอความเห็นชอบจากประเทศ
ผูรับดวย 

3) โดยที่ปจจุบันไทยไดเพิ่มบทบาทดานการทูตเพื่อการพัฒนาเพิ่มมากข้ึน และมี 
ความรวมมือเพื่อการพัฒนาอยางใกลชิดกับหลายประเทศ ในระยะตอไปกระทรวงฯ อาจพิจารณา 
จัดต้ังสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาในตางประเทศ ในลักษณะเดียวกับหนวยงาน USAID ของ
สหรัฐฯ หรือ JICA ของญี่ปุน55 ในประเทศหรือเมืองที่ไทยมีโครงการความชวยเหลือเพื่อการพัฒนา
จํานวนมาก อาทิ ภูฏาน เปนตน โดยสํานักงานฯ จะชวยทําหนาที่ในการประสานงานการใหความ
ชวยเหลือระหวางไทยกับรัฐบาลทองถ่ิน ดูแลอาสาสมัครของไทยที่ไปทํางานในการใหความชวยเหลือ 
รวมทั้งสงเสริมความรวมมือระหวางประชาชนของทั้งสองฝาย 

3.6.5  นอกจากการใชรูปแบบการจัดต้ังสํานักงานทางดานกายภาพดังที่ไดกลาวมาแลว 
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในตางประเทศโดยการปรับรูปแบบการประสานงานและการ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใช เปนปจจัยที่สําคัญที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของ
สํานักงานในตางประเทศไดดีย่ิงข้ึน  

1) ในดานการประสานงาน  
ปจจุบันการสั่งการและติดตอประสานงานภายในเครือขายของกระทรวงการ

ตางประเทศและสํานักงานในตางประเทศดําเนินการผานกระทรวงการตางประเทศ โดยสํานักงานใน
ตางประเทศรายงานตรงมายังกระทรวงฯ โดยมีกรมภูมิภาคเปนผูกํากับแผนการดําเนินงานของ
สํานักงานในตางประเทศในภูมิภาคที่รับผิดชอบ มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการติดตอ
ประสานงานเพิ่มมากข้ึน อาทิ การใชโทรศัพทผานอินเตอรเน็ตซึ่งสามารถติดตอกันไดภายในเครือขาย 
แตการประชุมหารือทางไกลผานวีดีทัศนยังมีนอย  
                                                
54

 สํานักนโยบายและแผน กระทรวงการตางประเทศ, “สรุปผลการเดินทางไปกรุงดับลินและกรุงลอนดอน เพื่อ
รวบรวมขอมูลประกอบการพิจารณาขอเสนอการเปด สอท. ณ กรุงดับลิน,” 5 กรกฎาคม 2559. 
55

 United States Agency for International Development–USAID; Japan International Cooperation 
Agency–JICA 
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การประชุมประสานงานระหวางสํานักงานในตางประเทศในปจจุบัน มีกลไก
การประชุมเอกอัครราชทูตในภูมิภาคและอนุภูมิภาค ปละ 1–2 ครั้ง เพื่อประสานแผนงานและ
ยุทธศาสตรรายภูมิภาคและอนุภูมิภาค โดยมีทั้งการประชุมที่มีผูแทนจากกระทรวงการตางประเทศ
เขารวม และการประชุมรวมกันระหวางผูแทนสํานักงานในตางประเทศในภูมิภาค รวมทั้งมีการ
ประชุมรวมระหวางคณะผูแทนจากกระทรวงการตางประเทศและทีมประเทศไทยในภูมิภาค ซึ่งใน
เรื่องน้ีควรผลักดันใหสํานักงานในตางประเทศจัดประชุมรวมกันอยางสม่ําเสมอ โดยใหมีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาเปนเครื่องมือจัดการประชุมผานการประชุมทางวีดีทัศน เพื่อใหผูแทนจาก
กระทรวงฯ สามารถรวมประชุมกับสํานักงานในตางประเทศไดมากข้ึน 

นอกจากน้ี ควรเริ่มดําเนินการตามแนวคิดที่จะใหมีการกําหนดใหสถานทูตแหงใด
แหงหน่ึงทําหนาที่เปน “ผูประสานงานในภูมิภาค” (Regional Coordinator) ทําหนาที่ประสานงาน
กับสถานทูตอื่นๆ เพื่อจัดทําแผนการจัดกิจกรรมรวมกันในแตละป รวมกันจัดทําแนวทางการ
ประชาสัมพันธและช้ีแจงขอมูลที่สําคัญ รวมทั้งใหการสนับสนุนบุคลากรระหวางกันในชวงที่มีภารกิจมาก 
เปนตน  

2) การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน  
ขณะน้ีกระทรวงการตางประเทศมีแผนงานที่จะปรับปรุงระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศภายใตหลักการสะดวก ปลอดภัย และเปนมืออาชีพ โดยมีแผนพัฒนาระบบการ
ติดตอสื่อสารระหวางสวนกลางกับสํานักงานในตางประเทศ ใหรวดเร็วคลองตัวย่ิงข้ึน ผานระบบ 
portal และ e–submission โดยจะเช่ือมตอระบบงานที่ใชในสวนกลางเขากับสํานักงานใน
ตางประเทศ ซึ่งจะทําใหการสั่งการและรายงานขอมูลจากสวนกลางกับสํานักงานในตางประเทศทําได
อยางรวดเร็วมากข้ึน ใหมีการนําระบบ Gchat ซึ่งเปนการสงขอความออนไลนของรัฐบาลมาใชในการ
ติดตอสื่อสารระหวางกัน นอกจากน้ี มีการปรับปรุงระบบการติดตอระหวางหนวยงานรัฐบาล  
เพื่อรองรับการสั่งการและประสานงานในสถานการณฉุกเฉินที่ตองมีการประสานงานระหวาง
หนวยงานในประเทศและหนวยงานในตางประเทศหลายหนวยงานพรอมกัน และสามารถรองรับการ
จัดประชุมทางวีดิทัศนรวมกับสํานักงานในตางประเทศได 

นอกจากน้ี มีแผนจะพัฒนาระบบฐานขอมูลกลางออนไลน ใหหนวยงานของ
กระทรวงฯ ทั้งในและตางประเทศจัดสงขอมูลผานระบบฐานขอมูลกลาง เพื่อลดภาระในการ
ปฏิบัติงานซ้ําซอน เพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะหประมวลผลขอมูล ชวยลดเวลาในการทํางาน 
รวมทั้งสามารถเปดใหประชาชนเขาถึงขอมูลพื้นฐานดานการตางประเทศในบางสวนได56 

ในดานงานกงสุล กรมการกงสุลไดนําเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบงานเพื่ออํานวย
ความสะดวกใหแกคนไทยที่จะเดินทางไปตางประเทศ และชาวตางประเทศที่จะเดินทางมาทองเที่ยว
ในไทยมากข้ึน ซึ่งจะชวยลดภาระงานของเจาหนาที่ของสํานักงานในตางประเทศในขณะเดียวกัน 
โดยพัฒนาระบบตางๆ อาทิ การขอใชสิทธ์ิลงทะเบียนเลือกต้ังในตางประเทศผานระบบออนไลน  
ซึ่งจะทําใหสามารถจัดเก็บขอมูลคนไทยในตางประเทศที่เขาลงทะเบียนเพื่อใชในการติดตอในโอกาส
ตอไปได การพัฒนาระบบ e–visa เพื่ออํานวยความสะดวกในการขอวีซาของนักทองเที่ยว ซึ่งจะชวย

                                                
56

 สัมภาษณ  จักรกฤดิ  กระจายวงศ,  ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร,  7 มิถุนายน 2559. 
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เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบเอกสารและเก็บขอมูลผูมาขอวีซา สามารถเช่ือมตอขอมูลกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ทําใหการอนุมัติวีซาดําเนินการไดรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพการบริการและชวย
ลดภาระงานของเจาหนาที่ กงสุลในตางประเทศลงไดอยางมาก 

นอกจากน้ี กรมการกงสุลยังไดพัฒนาแอปพลิเคชัน ThaiConsular สําหรับ
ประชาชนที่ตองการติดตอสถานทูตสถานกงสุลในตางประเทศ จัดต้ัง Call Center 24 ช่ัวโมง  
เพื่อตอบคําถาม ดานการกงสุลใหแกประชาชนทั้งในประเทศและตางประเทศ และจัดใหมีหมายเลข 
hotline ของสถานทูตสถานกงสุลทุกแหงเพื่อใหประชาชนสามารถติดตอในกรณีฉุกเฉินได57 
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 สัมภาษณ  โวสิต  วรทรัพย,  รองอธิบดีกรมการกงสุล,  7 มิถุนายน 2559. 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรปุและขอเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

4.1.1  รัฐบาลไทยไดตระหนักถึงความจําเปนในการปรับแนวทางการดําเนินภารกิจและ
โครงสรางองคกรของสํานักงานในตางประเทศต้ังแตชวงหลังจากวิกฤตทางเศรษฐกิจในป 2540 โดย
ต้ังแตป 2547 เปนตนมารัฐบาลไดผลักดันใหมีการปรับปรุงโครงสรางสํานักงานในตางประเทศ ภายใต
แนวคิดยุทธศาสตรการตางประเทศเชิงรุก เพื่อใหไทยไดรับประโยชนจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในศตวรรษที่ 21 ใหมากที่สุด  

คณะกรรมการยุทธศาสตรดานการตางประเทศในระดับชาติ ไดวางแนวทางในการ
ปฏิรูประบบการบริหารราชการตางประเทศ ใหมีการบูรณาการการทํางานของหนวยงานที่มีภารกจิใน
ตางประเทศ ภายใตการนําของเอกอัครราชทูตในฐานะหัวหนาทีมประเทศไทย และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานในตางประเทศภายใตแนวคิด Maximum Coverage–Minimum 
Resources ซึ่งเปนแนวทางที่ดําเนินการตอมาจนถึงปจจุบัน  

4.1.2 โครงสรางสํานักงานในตางประเทศของไทยในขณะน้ีมีเครือขายครอบคลุมประเทศ
และภูมิภาคเปาหมายสําคัญทางยุทธศาสตร และประเทศที่มีความสัมพันธอันดีระหวางกันอยางทั่วถึง 
การจัดต้ังสํานักงานในตางประเทศแหงใหมในระยะตอไปจึงสามารถดําเนินการไดอยางคอยเปนคอยไป 
โดยพิจารณาจากความจําเปนทางยุทธศาสตรและชวงเวลาที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงขอจํากัดในดาน
อัตรากําลังขาราชการและงบประมาณ ซึ่งแมวาในปจจุบันจะไดรับการสนับสนุนอยางตอเน่ืองจาก
รัฐบาล แตจําเปนตองมีการวางแผนการบริหารเพื่อใหการขับเคลื่อนองคกรในระยะยาวเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  

ในการดําเนินการเพื่อพิจารณาการจัดต้ังสํานักงานในตางประเทศแหงใหม  
ควรดําเนินการตามข้ันตอนในการใชตัวเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อเสริมการดําเนินงานของคณะผูแทนไทย
ที่มีอยูในปจจุบันเปนลําดับแรก เพื่อประเมินปริมาณงานและความคุมคาหากจะมีการเปดสํานักงาน 
ซึ่งเปนแนวทางที่ยืดหยุน มีความคลองตัว สามารถปรับใหสอดคลองกับสถานการณระหวางประเทศที่
มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบัน  

4.1.3  การวางแผนการจัดต้ังสํานักงานแหงใหมในระยะตอไปจําเปนตองพิจารณาควบคูไป
กับการทบทวนความจําเปนของเครือขายสํานักงานผูแทนทางการทูตที่มีอยูในปจจุบัน โดยตอง
พิจารณาความสําคัญทางยุทธศาสตรของแตละภูมิภาค ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในแตละชวงเวลา  
โดยพิจารณาปรับลดจํานวนขาราชการหรือปดสํานักงานที่มีภารกิจลดลง เพื่อนําบุคลากรและ
งบประมาณไปสนับสนุนสํานักงานในตางประเทศแหงอื่นที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตรเพิ่มมากข้ึน 
หรือที่สวนกลาง ซึ่งการทบทวนน้ีจะตองดําเนินการทั้งสํานักงานของกระทรวงการตางประเทศและ
สํานักงานในตางประเทศของหนวยงานอื่น  ๆที่เปนสวนหน่ึงของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญดวย 
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ในสวนของกระทรวงการตางประเทศแมวาจะยังมิไดมีการยุบเลิกหนวยงานที่มีความจําเปนลดลง 
เน่ืองจากเหตุผลความจําเปนทางยุทธศาสตร แตไดมีการปรับลดอัตรากําลังบุคลากรจากพื้นที่ที่มี
ภารกิจลดลงเปนระยะ เพื่อนําตําแหนงไปสนับสนุนหนวยงานในพื้นที่ที่มีความจําเปนมากข้ึนและที่
สวนกลางซึ่งมีภารกิจเพิ่มข้ึน  

4.1.4  ในดานการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของสํานักงานในตางประเทศ ไดเริ่มมีการ 
นําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการปฏิบัติงานพอสมควร แตยังสามารถพัฒนาไดอีกมาก โดยมี
แผนงานที่จะนําเทคโนโลยีมาชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในดานการกงสุล และการติดตอ
ประสานงานระหวางหนวยงานในตางประเทศกับสวนกลางใหคลองตัวย่ิงข้ึน ซึ่งการพัฒนาในระยะ
ตอไปนาจะสามารถปรับวัฒนธรรมการทํางานของกระทรวงการตางประเทศ ใหบุคลากรสามารถ
เขาถึงขอมูลไดอยางคลองตัว ใชระบบการติดตอสื่อสารที่รวดเร็ว ทันสมัย ปลอดภัยและเปนมืออาชีพ
มากข้ึน  

4.1.5  การประสานแผนงานและการทํางานรวมกันของสํานักงานในตางประเทศในพื้นที่
ใกลเคียงกันยังมีจํากัด แมวาจะเริ่มมีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมรวมกันในบางภูมิภาค โดยสามารถ
สนับสนุนใหมีมากข้ึน รวมทั้งการจัดประชุมรวมกันในภูมิภาค หรือระหวางหนวยงานในภูมิภาคกับ
หนวยงานในสวนกลางที่กํากับดูแลภูมิภาค จึงควรเพิ่มกลไกการประสานงานในภูมิภาคใหมีมากข้ึน 
รวมทั้งสนับสนุนใหสํานักงานใกลเคียงในภูมิภาคมีการประสานแผนงานและใชทรัพยากรตางๆ 
รวมกันใหมากข้ึน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและประหยัดงบประมาณในภาพรวม 

4.1.6  การพัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารบุคลากรยังเปนสิ่งที่ตองปรับปรุงอยาง
ตอเน่ือง ปจจุบันกระทรวงการตางประเทศมีผูเช่ียวชาญดานภาษาตางประเทศที่มิใชภาษาอังกฤษ 
จํานวนไมเพียงพอตอความจําเปนในการปฏิบัติงานในสํานักงานในตางประเทศที่ตองมีความรูภาษา 
ทองถ่ิน รวมทั้งควรตองพัฒนาบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญในภาษาเพื่อนบานและภูมิภาคศึกษาเพิ่ม
มากข้ึน ซึ่งขณะน้ีมีการจัดสรรทุนใหนักเรียนทุนกระทรวงฯ ไปศึกษาตอในดานดังกลาวมากข้ึน 
อยางไรก็ดี ควรตองจัดระบบการบริหารบุคลากรใหผูที่เปนผูเช่ียวชาญดานภาษาและภูมิภาคศึกษา  
ไดมีโอกาสปฏิบัติงานและไปประจําการในประเทศที่มีความเช่ียวชาญเพื่อสั่งสมประสบการณอยาง
ตอเน่ือง ในขณะที่เปดโอกาสใหไปปฏิบัติงานเพื่อเรียนรูงานในดานอื่นๆ ดวย เพื่อเสริมสรางให
ขาราชการมีทักษะที่จําเปนของนักการทูตครบถวน และใหเติบโตเปนนักการทูตที่มีความเช่ียวชาญ 
และมีความรอบรูอยางรอบดาน  

โครงสรางของกระทรวงการตางประเทศที่มีสํานักงานในตางประเทศจํานวนมากทําให
ตองมีการหมุนเวียนขาราชการไปปฏิบัติงานในตางประเทศตลอดเวลา ทําใหการพัฒนาบุคลากรใหมี 
ความเช่ียวชาญเฉพาะดานทําไดไมตอเน่ือง ซึ่งเปนความทาทายของกระทรวงการตางประเทศในระยะยาว 
ซึ่งตองการบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญ สั่งสมความชํานาญในอาชีพ  

4.1.7  ในภาพรวมกระทรวงการตางประเทศของไทยตองเผชิญกับความทาทายในลักษณะ
เดียวกับที่กระทรวงการตางประเทศอื่นๆ ประสบอยูในปจจุบัน กลาวคือ การถูกต้ังคําถามถึงบทบาท
และความสําคัญของหนวยงาน ที่ถูกมองวามีความเกี่ยวของและความสําคัญลดลง บทบาทและผลงาน
ถูกมองเห็นชัดเพียงบางสวน นอกจากน้ี บทบาทของกระทรวงการตางประเทศไทยในฐานะหนวยงานหลกั
ดานการตางประเทศยังถูกมองวามีความสําคัญลดลง ในขณะที่หนวยงานอื่นๆ มีบทบาทเพิ่มข้ึนใน 



39 

 

การดําเนินภารกิจดานตางประเทศ ทําใหกระทรวงการตางประเทศตองพยายามปรับบทบาทใน 
การทํางาน โดยตองเพิ่มบทบาทในการประสานนโยบายและทาทีของหนวยงานไทยในดาน
ตางประเทศใหเปนเอกภาพ เพื่อคงสถานะองคกรนําในการขับเคลื่อนนโยบายการตางประเทศไว  

 
4.2  ขอเสนอแนะ 

4.2.1  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) โดยที่การจัดต้ังสํานักงานแหงใหมเปนภาระดานงบประมาณในระยะยาว  

จึงจําเปนที่จะตองพิจารณาดวยความรอบคอบและคํานึงถึงปจจัยตางๆ อยางรอบดาน โดยเฉพาะ
อยางย่ิง พลวัตของการเมืองและเศรษฐกิจโลกในปจจุบัน และอัตรากําลังขาราชการของกระทรวงฯ 
ซึ่งปจจุบันมีความตึงตัวอยางมาก การจัดต้ังสํานักงานในตางประเทศในระยะตอไปจึงควรดําเนินการ
ควบคูไปกับการพิจารณาปรับโครงสรางสํานักงานผูแทนทางการทูตที่มีอยูในปจจุบันไปพรอมๆ กัน 
อยางเปนระบบ  

ในการน้ี ควรมีการจัดต้ังกลไกในรูปแบบ “คณะกรรมการ” ในระดับ
กระทรวงฯ ประกอบดวยผูบริหารระดับสูง ทําหนาที่ทบทวนโครงสรางสํานักงานในตางประเทศทีม่อียู
ในปจจุบันในภาพรวม โดยใชหลักเกณฑการตอบสนองยุทธศาสตรดานตางประเทศเปนกรอบหลักใน
การประเมิน เพื่อพิจารณาความจําเปน ความคุมคา เปรียบเทียบกับผลที่ไดรับจากการปฏิบัติงานของ
สํานักในตางประเทศในแตละพื้นที่  

ผลที่ไดจากการประเมินจะนําไปสูการกําหนดแนวทางทบทวนการจัดวาง
บุคลากร การจัดสรรงบประมาณ และระบบการบริหารงาน อาทิ การปรับลดจํานวนบุคลากรจาก
พื้นที่ที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตรลดลงไปใชในพื้นที่ที่มีความจําเปนเพิ่มข้ึน หรือในสวนกลาง  
การจัดสรรงบประมาณภารกิจยุทธศาสตรไปใหสํานักงานที่มีภารกิจสําคัญเพิ่มข้ึน รวมทั้งอาจ
พิจารณาปดสํานักงานในพื้นที่ที่มีความจําเปนลดลงดวย 

โดยที่กระทรวงการตางประเทศไดจัดทําแผนการดําเนินความสัมพันธกับ
ประเทศและกลุมประเทศเปาหมายฉบับใหม ซึ่งจัดกลุมประเทศเปาหมายเปน 12 กลุม โดยมีการ
จัดลําดับความสําคัญของภารกิจในแตละประเทศและกลุมประเทศ58 จึงนาจะเปนโอกาสอันดีที่
กระทรวงฯ จะทบทวนการจัดวางบุคลากรของกระทรวงฯ ในสํานักงานทางการทูตทั่วโลกในภาพรวม
ใหสอดคลองกับแผนดังกลาว โดยจัดระดับความสําคัญของสํานักงานในแตละภูมิภาคตามแผน
ยุทธศาสตร กําหนดสํานักงานที่เปน Strategic Posts และจัดสรรอัตรากําลังขาราชการและ
งบประมาณสําหรับดําเนินภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตรสําคัญใหอยางเหมาะสม และโอนยายบุคลากร
จากสํานักงานที่มีปริมาณงานลดลงไปสนับสนุนใหแกสํานักงานแหงอื่นหรือสวนกลางแทน  

2)  กระทรวงการตางประเทศยังควรเปนหนวยงานหลักในการพิจารณาเรื่องการ
จัดต้ังสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญแหงใหมในตางประเทศ อยางไรก็ดี กระทรวงการ
                                                
58

 สํานักนโยบายและแผน กระทรวงการตางประเทศ, ตารางแผนปฏิบัติการตามแผนดําเนินความสัมพันธกับ
ประเทศและกลุมประเทศ เปาหมาย [ออนไลน], 2559, แหลงที่มา: 
http://www.mfa.go.th/mofa/th/plan/1813/67481-ตารางแผนปฏิบัติการตามแผนดําเนินความสัมพันธกับ
ประเทศ.html [5 กรกฎาคม 2559]. 
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ตางประเทศควรใชกลไก “คณะกรรมการบริหารราชการในตางประเทศ” เปนชองทางในการประสาน
นโยบาย ยุทธศาสตรและแผนงานในดานตางประเทศกับสวนราชการอื่นๆ ที่มีภารกิจในตางประเทศ 
และขอรับขอคิดเห็นและขอประเมินเกี่ยวกับการดําเนินงานของสํานักงานในตางประเทศในภูมิภาคตาง  ๆ
เพื่อนําขอมูลไปประกอบการพิจารณาความจําเปนจัดต้ังสํานักงานในตางประเทศแหงใหม หรือการ
ปรับลดโอนยายบุคลากรของสํานักงานในตางประเทศที่มีความจําเปนลดลง 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริหารราชการฯ ควรเชิญผูแทนภาคเอกชน  
ภาควิชาการ และผูมีสวนไดสวนเสีย เขารวมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขอคิดเห็น เพื่อนํามาใช
ประกอบการพิจารณาจัดต้ังหรือการยุบเลิกสํานักงานในตางประเทศดวย 

โดยที่บัดน้ีการพิจารณาคําขอจัดต้ังสํานักงานแหงใหมในตางประเทศตอง
ดําเนินการผานกลไกการพิจารณาของ ก.พ.ร. และการพิจารณารวมของ 4 หนวยงานกอนเสนอให
คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ กระทรวงการตางประเทศจึงควรมีบทบาทหลักในการประสานงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยใชที่ประชุมคณะกรรมการบริหารราชการฯ แจงถึงนโยบายและเปาหมาย
ยุทธศาสตรดานตางประเทศที่นําไปสูความจําเปนในการจัดต้ังสํานักงานแหงใหมในตางประเทศ  
กอนการเสนอเรื่องเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เพื่อใหความเห็นชอบตอไป 

3)  ในฐานะที่กระทรวงการตางประเทศเปนฝายเลขานุการของคณะทํางานและ
คณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรที่ประจําการในตางประเทศ (กลไกภายใตคณะกรรมการ
ยุทธศาสตรฯ) ซึ่งมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเปนประธาน กระทรวงการตางประเทศ
จึงมีภารกิจและบทบาทในการพิจารณาความเหมาะสมของการจัดโครงสรางและองคประกอบคณะผูแทน
ของสํานักงานในตางประเทศในแตละแหง หลักเกณฑในการพิจารณาควรคํานึงถึงบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน ซึ่งงานดานการตางประเทศมีความเช่ือมโยงกับมิติที่หลากหลาย ทั้งในดาน
การคา การลงทุน การศึกษา วัฒนธรรม สาธารณสุข วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งไดเริ่มเขามามี
บทบาทสําคัญในงานดานการตางประเทศ ดังน้ัน กระทรวงการตางประเทศตองพิจารณาความเหมาะสม
ของการจัดองคประกอบของผูแทนจากสวนราชการอื่นๆ ซึ่งเปนสวนหน่ึงของสถานเอกอัครราชทูต 
โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรรายสาขาดวย โดยควรตองมีการสง
เจาหนาที่ที่มีความชํานาญเฉพาะดานไปปฏิบัติงานในตางประเทศเพื่ อขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตรรายสาขา ตามความจําเปนและปริมาณงาน โดยประเมินความคุมคา ผลผลิตและผลลัพธ 
และสนับสนุนใหมีการใช “ตัวเพิ่มประสิทธิภาพ” ในการปฏิบัติงานแทนการสงขาราชการไป
ประจําการใหมากที่สุด โดยกระทรวงการตางประเทศตองบูรณาการการทํางานของทีมประเทศไทย
เพื่อรวมกันผลักดันยุทธศาสตรใหเปนไปตามเปาหมาย 

นอกจากน้ี ควรมีกลไกการประเมินและทบทวนความจําเปนขององคประกอบ
ของคณะผูแทนจากสวนราชการอื่นๆ ที่มีภารกิจในตางประเทศใหมีความเหมาะสมเปนระยะ ใหมีการ
ยุบเลิก ปรับลด เกลี่ยอัตรากําลังตามความสําคัญทางยุทธศาสตรที่เปลี่ยนแปลงไป พรอมๆ กับการ
พิจารณาจัดต้ังสํานักงานแหงใหมในพื้นที่ที่มีความจําเปนเพิ่มข้ึน โดยใชยุทธศาสตรและแผนการ
ดําเนินความสัมพันธรายประเทศและภูมิภาคเปนกรอบในการดําเนินการ เพื่อใหทีมประเทศไทยใน
ตางประเทศสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีเอกภาพ และขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรโดยมีการ
จัดลําดับความสําคัญไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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4.2.2  ขอเสนอแนะในการดําเนินการ 
1)  โดยที่ปจจุบันหนวยงานกลาง ไดแก สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงาน ก.พ. และ

สํานักงบประมาณ จะพิจารณาใหการสนับสนุนบุคลากรและงบประมาณเพิ่มเติมแกกระทรวงการ
ตางประเทศเฉพาะในกรณีมีการจัดต้ังสํานักงานในตางประเทศแหงใหม หากกระทรวงฯ จะใชแนวทาง 
การใชตัวเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงานในตางประเทศ จะตอง 
ดําเนินการดวยงบประมาณและกรอบอัตรากําลังขาราชการที่มีอยูเดิม ซึ่งทําใหเปนขอจํากัดในการ
ปฏิบัติ  

ในการน้ี กระทรวงฯ จึงควรหารือกับหนวยงานกลางเพื่อทําความเขาใจถึง 
แนวทางที่จะดําเนินการ เพื่อขอรับการสนับสนุนอัตรากําลังขาราชการและงบประมาณเพิ่มเติม 
สําหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสํานักงานในตางประเทศแทนการเปดสํานักงานใหม 
โดยเฉพาะงบดําเนินงานและงบประมาณภารกิจยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนการทํางานของสถาน
เอกอัครราชทูตประจําภูมิภาคและเอกอัครราชทูตสัญจร รวมทั้งคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของนักการทูตสัญจร เปนตน 

ในการดําเนินการเพื่อจางเจาหนาที่ทองถ่ินที่มีคุณภาพมาปฏิบัติงานแทน
เจาหนาที่การทูตระดับกลางเพิ่มข้ึน จําเปนจะตองมีการปรับเพิ่มอัตราคาจางและสวัสดิการสําหรับ
ลูกจางใหมีอัตราที่ดึงดูดคนที่มีศักยภาพและคุณภาพมาปฏิบัติงาน กระทรวงฯ จึงตองโนมนาวให
สํานักงาน ก.พ. และกรมบัญชีกลาง ซึ่งเปนหนวยงานกลางที่กํากับดูแลอัตรากําลัง เงินเดือนและ
สวัสดิการลูกจางทองถ่ิน เห็นถึงความสําคัญและใหการสนับสนุนในเรื่องดังกลาว  

นอกจากน้ี กระทรวงฯ ควรพิจารณาจัดสรรงบภารกิจยุทธศาสตรเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานในตางประเทศที่มีภารกิจมากข้ึน โดยอาจจะตองพิจารณา
แนวทางที่จะบูรณาการงบประมาณรวมกับหนวยงานอื่นๆ ในการดําเนินภารกิจในตางประเทศมากข้ึน 
เพื่อลดความซ้ําซอนของการจัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกันในพื้นที่ใกลเคียงกันในตางประเทศ และนํา 
งบประมาณที่ปรับลดไดไปสนับสนุนกิจกรรมที่มีความสําคัญเพิ่มข้ึนแทน 

2)  โดยที่กระบวนการพิจารณาคําขอเปดสํานักงานในตางประเทศในปจจุบันใช
กลไกภายใตระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารราชการในตางประเทศ พ.ศ. 2552 ซึ่งมี
ข้ันตอนในการพิจารณาที่ใชระยะเวลาคอนขางนาน ดังน้ัน กระทรวงการตางประเทศจึงควรพิจารณา
จัดทําแผนการเปดสํานักงานในตางประเทศลวงหนาอยางนอย 2 ป โดยควรเตรียมการใหพรอมกอน
การเสนอแผนประกอบคําของบประมาณประจําปสําหรับการจัดต้ังสถานทูตสถานกงสุล เพื่อให
สามารถดําเนินการและเบิกจายงบประมาณไดตามแผน ไมเกิดความลาชาหรือปรับแผนบอยครั้ง  
ซึ่งอาจสงผลกระทบตอกรอบวงเงินที่จะไดรับจัดสรรในอนาคต  

นอกจากน้ี กระทรวงฯ ควรขยายขอบเขตการใชงบประมาณเปดสถานทูต 
สถานกงสุลเพื่อใชในข้ันตอนการจัดทําแผนการเปดสํานักงานฯ ในชวงกอนการเสนอคําขอเปด
สํานักงานแหงใหมดวย โดยในการจัดทําแผนจําเปนตองมีการจัดสงคณะไปรวบรวมขอมูลในพื้นที่เพื่อ
ประเมินความเหมาะสมในการเปดสํานักงานฯ หรือการใชตัวเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน พบ
หารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่และหารือถึงแนวปฏิบัติของประเทศเจาบานในแตละกรณี 
รวมทั้งจัดการหารือกับภาคสวนที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกกระทรวงฯ โดยเฉพาะภาคเอกชน 
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เพื่อเปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนการจัดต้ังสํานักงานในตางประเทศที่ชัดเจนและมีขอมูลที่ทันตอ
เหตุการณประกอบการพิจารณาของกระทรวงฯ ตอไป  
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ตารางท่ี 1  สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญไทย และคณะทูตถาวรฯ ในตางประเทศในภูมิภาคตางๆ 
 

ภูมิภาค สอท. ขนาดใหญ 
และ คทถ. 

สอท. ขนาดกลาง สอท. ขนาดเล็ก สกญ. ขนาดใหญ สกญ. ขนาดเล็ก 

เอเชียตะวันออก 
เฉียงใต 

พนมเปญ 
จาการตา 
กัวลาลัมเปอร 
เวียงจันทน 
ยางกุง 
สิงคโปร 
ฮานอย 
คทถ. จาการตา 

มะนิลา 
บันดารเสรี– 
เบกาวัน 

ดีลี โฮจิมินห 
สะหวันนะเขต 
โกตาบารู 
ปนัง 
 

 

เอเชียตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ปกก่ิง 
โตเกียว 
โซล 
ไทเป  
(สนง. การคาฯ) 

  กวางโจว 
เซ่ียงไฮ 
เฉิงตู 
คุนหมิง  
ฮองกง 
โอซากา 

หนานหนิง 
ซีอาน 
เซ่ียเหมิน 
ชิงตาว 

เอเชียใต นิวเดลี ธากา 
กาฎมาณฑุ 
โคลัมโบ 

อิสลามาบัด 
 

มุมไบ กัลกัตตา 
เจนไน 
การาจี 

เอเชียกลาง   อัสตานา   
ตะวันออกกลาง 
และแอฟริกา

เหนือ 

ไคโร 
 

เทลอาวีฟ 
ราบัต 
อัมมาน 
มัสกัต 
โดฮา 
ริยาด 
อาบูดาบี 
มานามา 
เตหะราน 

คูเวต เจดดาห 
ดูไบ 

มาดากัสการ 

แอฟริกา 
 

พริทอเรีย ไนโรบี 
อาบูจา 
ดาการ 
ตริโปลี* 

มาปูโต   

ยุโรป เวียนนา 
บรัสเซลส 
ลอนดอน 
เบอรลิน 
ปารีส 
มอสโก 

โรม 
มาดริด 
ปราก 
โคเปนเฮเกน 
เอเธนส 
บูดาเปสต 

บูคาเรสต 
ลิสบอน 
เฮลซิงกิ 
ออสโล 
 

แฟรงกเฟรต  
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ภูมิภาค สอท. ขนาดใหญ 
และ คทถ. 

สอท. ขนาดกลาง สอท. ขนาดเล็ก สกญ. ขนาดใหญ สกญ. ขนาดเล็ก 

คทถ. เจนีวา 
คทถ. WTO 
 
 

เฮก 
วอรซอ 
สตอกโฮลม 
เบิรน 
อังการา 

อเมริกาเหนือ วอชิงตัน 
คทถ. นิวยอรก 
 

ออตตาวา  ลอสแอนเจลิส นิวยอรก 
ชิคาโก 
แวนคูเวอร 

ละตินอเมริกา  บัวเอโนสไอเรส 
บราซิเลีย 
ซานติอาโก 
เม็กซิโก 
ลิมา 

   

แปซิฟกใต แคนเบอรรา เวลลิงตัน  ซิดนีย  
รวม (แหง) 26 36 9 16 11 

หมายเหตุ * สถานเอกอัครราชทูตปดช่ัวคราว 1 แหง ไดแก สอท. ณ กรุงตริโปลี 
 
ตารางท่ี 2  อัตราสวนขาราชการประจําการในประเทศและประจําการในตางประเทศ 
 

ป พ.ศ. 
จํานวนขาราชการ

ท้ังหมด 
(คน) 

จํานวนขาราชการสายการทูต 
อัตราสวน* 
(รอยละ) 

ประจําการในประเทศ 
(คน) 

ประจําการในตางประเทศ 
(คน) 

2550 1,600 534 423 57.5 : 42.5 
2553 1,543 536 419 53.9 : 42.2 
2555 1,530 482 471 49.4 : 48.2 
2558 1,580 520 501 49.7 : 47.9 

ที่มา: ขอมูลเพื่อการบรหิารบุคคล สํานักบรหิารบุคคล กระทรวงการตางประเทศ 
(www.mfa.go.th/mofa) 
 
หมายเหตุ * อัตราสวนขาราชการประจําการในประเทศตอขาราชการประจําการในตางประเทศ 

ไมรวมขาราชการลาศึกษาตอและลาติดตาม ในชวงเวลาดังกลาว 
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ตารางท่ี 3  พันธกิจของกระทรวงการตางประเทศ 
 
1. เปนตัวแทนรัฐบาลในการประชุมและการเจรจาระหวางประเทศ ปกปอง รักษา และสงเสริม

ผลประโยชนของไทย ในเวทีทวิภาคี พหุภาคี และมีสวนรวมในการกําหนดบรรทัดฐานระหวาง
ประเทศ 

2. เปนองคกรที่กํากับดูแลนโยบายการตางประเทศในภาพรวม ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะเชิง
ยุทธศาสตร นโยบาย และกลยุทธดานการตางประเทศ ตลอดจนกฎหมายระหวางประเทศแก
รัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของของไทย 

3. คุมครอง สงเสริม และดูแลสิทธิและผลประโยชนอันชอบธรรมของคนไทยในตางประเทศ 
ตลอดจนการใหบริการแกประชาชนดานการกงสุล 

4. นําองคความรูจากตางประเทศ มาตรฐานสากลและบรรทัดฐานระหวางประเทศมาชวยขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย 

5. เสริมสรางความเช่ือมั่นและภาพลักษณที่ดีของไทยในตางประเทศและเวทีระหวางประเทศ 
6. ดําเนินงานเกี่ยวกับพิธีการและระเบียบแบบแผนสากลเพื่อสนับสนุนงานดานการตางประเทศ 
7. สงเสริมและดําเนินงานดานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและ

พหุภาคี 
8. สรางองคความรูดานการตางประเทศ และใหความรูความเขาใจดานการตางประเทศตอภาคสวน

ตาง ๆ และสาธารณชนไทย 
9. บูรณาการภารกิจดานการตางประเทศกับทุกภาคสวน 
10. พัฒนาองคกรใหมีความพรอมในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล 
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องคประกอบและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการยุทธศาสตรดานตางประเทศในระดับชาติ 
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารราชการในตางประเทศ พ.ศ. 2552 
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เอกสารรายการคําถามโดยผูจัดทํารายงานการศึกษาสําหรับการสัมภาษณและขอรับขอคิดเห็น
จากผูบริหารกระทรวงการตางประเทศ 

 
แบบสอบถามขอคิดเห็นของผูบริหารกระทรวงการตางประเทศ 

 
หัวขอรายงานการศึกษา  
แนวทางการจัดต้ังสํานักงานในตางประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในตางประเทศ 
 
ผูตอบแบบสอบถาม หนวยงาน  
 
ทานมีความคิดเห็นสอดคลองกับขอใด  
เครือขายสํานักงานคณะผูแทนทางการทูตของไทย 
 กระทรวงการตางประเทศควรดําเนินการเพื่อขยายเครือขายสํานักงานคณะผูแทนทางการทูต

อยาง ตอเน่ือง หากไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณและบุคลากรในการดําเนินการ 
 การเปดสํานักงานในตางประเทศเพิ่มเติม ควรมีการพิจารณาอยางรอบคอบและดําเนินการ 

เฉพาะในกรณีมีความจําเปนในการขยายความรวมมือและผลักดันยุทธศาสตรอยางชัดเจน โดย
พิจารณาเงื่อนเวลาที่เหมาะสม เน่ืองจากจะเปนภาระดานงบประมาณและบุคลากรในระยะยาว 

 กระทรวงการตางประเทศควรพิจารณาทบทวนภารกิจและปริมาณงานของสํานักงานใน
ตางประเทศที่มีอยูในปจจุบัน และเสนอปรับลดขนาดสํานักงานที่มีภารกิจลดลง เพื่อโอน
บุคลากรและงบประมาณไปสนับสนุนสํานักงานในตางประเทศแหงอื่น หรือสวนกลาง 

 กระทรวงการตางประเทศควรพิจารณาทบทวนภารกิจและปริมาณงานของสํานักงานใน
ตางประเทศที่มีอยูในปจจุบัน และเสนอปดสํานักงานที่มีภารกิจลดลง และใชรูปแบบอื่นหรือตัว
เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลพื้นที่ดังกลาวแทน 

 การปดสํานักงานคณะผูแทนทางการทูตของไทยในพื้นที่ที่มีปริมาณงานลดลงจะสงสัญญาณที่
ผิดและกระทบตอความสัมพันธ และควรหลีกเลี่ยงการดําเนินการ 

 การปดสํานักงานคณะผูแทนทางการทูตของไทยในพื้นที่ที่มีปริมาณงานลดลง สามารถอธิบาย
ได โดยเหตุผลดานการปรับยุทธศาสตรของไทย และเปนแนวปฏิบัติที่กระทรวงการตางประเทศ
อื่นปฏิบัติเชนกัน 

 การปดสํานักงานทางการทูต จําเปนตองคํานึงถึงขอคิดเห็นของหนวยงานอื่นในรัฐบาล 
ภาคเอกชน และผูมีสวนไดสวนเสีย และควรมีชองทางในการหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
อยางเปนทางการกอน 

 กระทรวงการตางประเทศควรเปนหนวยงานหลักในการพิจารณาปดสํานักงานทางการทูต โดย
ใชชองทางอยางไมเปนทางการในการรวบรวมขอคิดเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวของ  
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 กระทรวงการตางประเทศควรเปนหนวยงานหลักในการพิจารณาตัดสินใจวาควรเปดสํานักงาน
ใน ตางประเทศในพื้นที่ใด โดยรวบรวมขอมูลและพิจารณาปจจัยที่เกี่ยวของอยางรอบดาน โดย
เปนการพิจารณาภายในกระทรวงฯ และเสนอคําขอเปดสํานักงานไปตามชองทางปกติ (การ
พิจารณาของ กต. รวมกับ กพ. กพร. สํานักงบประมาณ) และนําเสนอ ครม. โดยรับฟง
ขอคิดเห็นของหนวยงานอื่นในช้ัน ครม. และแจงใหหนวยงานอื่นทราบภายหลัง กรณีเห็นควร
ใหมีการสงขาราชการจากหนวยงานอื่นไปประจําการ 

 กระทรวงการตางประเทศควรหารือรวมกับหนวยงานอื่นกอนการพิจารณาตัดสินใจเปด
สํานักงาน ในตางประเทศแหงใหม ผานกลไกที่เหมาะสม อาทิ คณะกรรมการบริหารราชการใน
ตางประเทศ เพื่อรับฟงทิศทางยุทธศาสตรในมิติที่เกี่ยวของอยางรอบดาน และรวมกันพิจารณา
ในหลักการเกี่ยวกับองคประกอบที่เหมาะสมของสํานักงานคณะผูแทน กอนนําเสนอคําขอไป
ตามชองทางปกติ (การพิจารณาของ กต. รวมกับ กพ. กพร. สํานักงบประมาณ) และนําเสนอ 
ครม.  

 กระทรวงการตางประเทศควรหารือรวมกับหนวยงานอื่นกอนการพิจารณาตัดสินใจเปด
สํานักงาน ในตางประเทศแหงใหม ผานกลไกที่เหมาะสม อาทิ คณะกรรมการบริหารราชการใน
ตางประเทศ เพื่อรับฟงทิศทางยุทธศาสตรในมิติที่เกี่ยวของอยางรอบดาน และขอเห็นความ
เห็นชอบในหลักการกอนเสนอคําขอ ไปตามชองทางปกติ (การพิจารณาของ กต. รวมกับ กพ. 
กพร. สํานักงบประมาณ) และนําเสนอ ครม.  

 สําหรับการพิจารณาองคประกอบของหนวยงานอื่นในสํานักงานคณะผูแทน ควรเปนเรื่องที่แต
ละหนวยงานนําไปพิจารณาเองภายหลัง ตามยุทธศาสตรของหนวยงาน อัตรากําลัง และ
งบประมาณ 

ความเห็นเพิ่มเติม / เหตุผลในการสนับสนุน (หากมี)    
   
 
รูปแบบของ Representation ท่ีควรพิจารณานํามาใช 
 ทานเห็นวาควรใชรูปแบบใดในการเพิ่มปฏิสัมพันธกับประเทศที่มีศักยภาพที่ไทยประสงคจะ
ขยายความรวมมือในระยะตอไป ในขณะที่ยังไมมีการเปดสํานักงานทางการทูต (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 
 ต้ัง Regional Embassy โดยต้ัง สอท. ที่ต้ังอบูในประเทศที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตรและ

ดูแลเขตอาณาหลายแหงเปน Regional Embassy โดยสงขาราชการไปเพิ่มและเพิ่ม
งบประมาณโครงการภารกิจยุทธศาสตรใหดําเนินการขยายความรวมมือกับประเทศเปาหมาย
ใหมีผลอยางมีรูปธรรม และใหมีการใชตัวเพิ่มประสิทธิภาพในการชวยดําเนินงานในประเทศ
เขตอาณาดวย  

ปญหาและอุปสรรคของทางเลือกน้ี   
 เอกอัครราชทูตสัญจร โดยกําหนดใหเจาหนาที่โตะ ทําหนาที่สนับสนุนงานของ ออท. โดยให 

ออท. สามารถเสนอคําของบประมาณภารกิจยุทธศาสตรสําหรับดําเนินภารกิจได โดยเสนอคํา
ของบประมาณผานกรมภูมิภาค 

ปญหาและอุปสรรคของทางเลือกน้ี   
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 การแตงต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิ 
 การเปด outpost หรือ one-man office ในประเทศที่มีสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล

ใหญต้ังอยู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในเมืองที่มีภารกิจมากในบางดาน อาทิ 
การคา การกงสุล  

 การเปดสถานเอกอัครราชทูตขนาดเล็ก 
 การเปดสถานเอกอัครราชทูตขนาดเล็กและสง Junior Ambassador ไปประจําการ 
 การจัดต้ัง Regional Hub ในแตละภูมิภาค โดยจัดสงขาราชการที่มีความเช่ียวชาญ ในดานงาน

คลัง พัสดุ บุคลากร ระเบียบ กฎหมาย IT กงสุล ไปประจําการ เพิ่มเติมให สอท. ที่เปน Hub 
และทําหนาที่ใหคําแนะนํา และไปชวยแกไขปญหาแกสํานักงานในเครือขาย  

 ควรจัดต้ังที่ภูมิภาค หรือ ควรใหกระทรวงฯ เปนศูนยกลางในดานดังกลาวแทน โดยใช IT เขา
มาชวย ในการติดตอประสานงาน โดยควรพัฒนาใหมีระบบดังกลาวเพิ่มเติม เน่ืองจากการ
ติดตอประสานงาน กับเจาหนาที่  ที่รับผิดชอบโดยตรงในกระทรวงฯ จะไดคําตอบที่ชัดเจน
ถูกตองมากกวา 

 
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 ควรมีการประชุม vdo conference ระหวางกระทรวงฯ กับสํานักงานในตางประเทศ เปน

ระยะ/ เปนรายภูมิภาค เพิ่มเติมจากการประชุมทูตทั่วโลก/ ประชุมทูตภูมิภาค 
 กรมตาง ๆ ควรใช vdo conference ประชุมหารือกับสํานักงานในตางประเทศเพิ่มข้ึน  
 
(คําถามสําหรับผูบริหารกรมการกงสุล และผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ิมเติม - ขอทราบนโยบาย และแผนงานการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของสํานักงานในตางประเทศ) 
 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการในตางประเทศ (ดานความรูภาษาตางประเทศของ
ขาราชการ)  
 สํานักงานผูแทนทางการทูตที่ ต้ังอยูในประเทศที่ไมไดใชภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการ 

จําเปนตองมี ขาราชการที่รูภาษาทองถ่ิน เพื่อตรวจสอบความถูกตองของเอกสารราชการสําคัญ
ของสํานักงานฯ และตรวจสอบการแปลของเจาหนาที่ลามในกรณีมีการหารือที่สําคัญ 

 ไมจําเปน สามารถใชการจางเจาหนาที่ทอง ถ่ินในตําแหนงลามที่มีความสามารถสูงมี
ประสบการณ และไวใจได 

 กระทรวงการตางประเทศควรกําหนดใหขาราชการที่มีความรูภาษาตางประเทศนอกเหนือจาก
ภาษา อังกฤษไปประจําการในประเทศที่รูภาษา เพื่อใชประโยชนในการทํางานและเพิ่มทักษะ
ในการใชภาษา 

 ไมควรกําหนด เพื่อความคลองตัวในการจัดสงคนไปประจําการ  
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 ในระยะตอไปกระทรวงการตางประเทศควรมีนโยบายกําหนดใหขาราชการเรียน
ภาษาตางประเทศเพิ่มเติมนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ และผานการทดสอบโดยสถาบันภาษา 
และนํามาใชประกอบการ พิจารณาสงขาราชการไปประจําการ   

 กระทรวงการตางประเทศควรสนับสนุนใหขาราชการเรียนภาษาตางประเทศเพิ่มเติม
นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ตามความสนใจ และไมนํามาเปนปจจัยตัดสินในการสงขาราชการ
ไปประจําการ  

 
ขอเสนอแนะอื่น ๆ หากมี  
  
  
 

************************************ 
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