รายงานการศึกษาสวนบุคคล
(Individual Study)
เรื่อง แนวทางการจัดตั้งสํานักงานคณะผูแทนไทย
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกตั้งแตชวงตนศตวรรษที่ 21 ที่เปนผลมาจากกระแสโลกาภิวัตน
และความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทําใหโลกมีความเชื่อมโยงกันใน
มิติตางๆ มากขึ้นอยางที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน ประชาคมโลกสามารถรับรูถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอีกมุมหนึ่ง
ของโลกไดอยางทันทีทันใด และสามารถติดตอสื่อสารกันไดอยางรวดเร็ว ในขณะที่ปญหาและประเด็น
ระหวางประเทศไดกาวขามพรมแดนเขามาเชื่อมโยงกับปญหาภายในประเทศ โดยสงผลกระทบที่ยาก
จะหลีก เลี่ยงหรือปองกันได สิ่งเหลานี้เ ปนบริบ ทของโลกปจ จุบันที่สง ผลกระทบโดยตรงตอการ
ดําเนินงานของกระทรวงการตางประเทศตางๆ ทั่วโลก ซึ่งตองพยายามปรับรูปแบบการดําเนินงาน
ทางการทูตใหสอดคลองกับบริบทของการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศที่เปลี่ยนไป รวมทั้ ง
ตองปรับบทบาทและองคกรใหสามารถรับมือกับภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น ตองการการตอบสนองอยาง
รวดเร็ว แข็งขันและทันทวงที รวมทั้งการที่หนวยงานอื่นๆ ของรัฐบาล ภาคเอกชน ภาควิชาการ และ
ภาคประชาสังคมไดเขามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศ
แนวโน ม ของการปรับ โครงสรางองคก รของกระทรวงการตางประเทศหลายประเทศ
โดยเฉพาะในสวนของรูป แบบการจัดตั้ง สํานัก งานคณะผูแทนในตางประเทศมีลัก ษณะที่มีความ
ยืดหยุน คลองตัว ใชบุคลากรทางการทูตอยางมีประสิทธิภาพ โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชใน
การทํางานมากขึ้น เพื่อใหส ามารถตอบสนองตอสถานการณที่มีพลวัตสูงในยุคปจจุบันได รวมทั้ง
มุงเนนการทํางานเพื่อสรางปฏิสัมพันธและสงเสริมความสัมพันธกับภาคประชาชนมากขึ้น ในชวงทีผ่ า นมา
กระทรวงการตางประเทศหลายแหงไดใชรูปแบบการจัดตั้งคณะผูแทนในตางประเทศที่ผสมผสาน
ระหวางการจัดตั้งสํานักงานผูแทนประจําในตางประเทศกับการใชตัวเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ทางการทูตไปพรอมกัน รวมทั้งมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
กระทรวงการตางประเทศของไทยไดตระหนักถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงและความจําเปน
ของการปรับองคกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานทางการทูตในตางประเทศ ซึ่งเห็นไดชัดเจน
นับตั้งแตมีการจัดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรดานตางประเทศในระดับชาติขึ้นเมื่อป 2547 โดยไดมี
การปรับโครงสรางของสํานักงานคณะผูแทนไทยในตางประเทศ และปฏิรูประบบบริหารราชการใน
ตางประเทศใหมีบูรณาการและเอกภาพในการทํางาน ปจจุบันไทยมีเครือขายสํานักงานผูแทนทางการทูต
ในตางประเทศที่ครอบคลุมประเทศที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตรและประเทศที่มีศักยภาพในการ
ขยายความรวมมือในมิติตางๆ อยางกวางขวางในทุกภูมิภาค
รูปแบบและแนวทางในการจัดตั้งสํานักงานคณะผูแทนในตางประเทศของไทยในระยะตอไป
กระทรวงการตางประเทศสามารถวางแผนดําเนินการอยางคอยเปนคอยไป โดยควรพิจารณาการใช
ตัวเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของสํานักงานคณะผูแทนทางการทูตเพื่อเสริมการดําเนินงานของ
สํานักงานฯ ที่อยูในแผนการเปดสํานักงานในระยะแรก เพื่อประเมินปริมาณงานและความคุมคาของ
การเปดสํานักงานฯ โดยควรนํารูปแบบที่เคยไดดําเนินการมาแลวในอดีต หรือแนวทางที่กระทรวงการ
ตางประเทศอื่นไดนํามาใชม าดํ าเนินการเพิ่ม ประสิท ธิภาพการบริห ารราชการของสํานัก งานใน
ตางประเทศ อาทิ การจัดตั้งสถานเอกอัครราชทูตประจําภูมิภาค (Regional Embassy) การแตงตั้ง

จ
เอกอัครราชทูตสัญจร (Roving Ambassador) การเปดสํานักงานสวนแยกของสถานเอกอัครราชทูต
ในเมืองสําคัญ (Outpost) การจัดตั้งสถานเอกอัครราชทูตขนาดเล็ก (Mini Embassies) เปนตน
รวมทั้งการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการปฏิบัติงาน และการเพิ่มการประสานงานระหวาง
สํานักงานในตางประเทศใหมากขึ้น
นอกจากนี้ ดวยขอจํากัดดานงบประมาณและบุคลากร กระทรวงการตางประเทศจึงควรมี
กระบวนการทบทวนความสําคัญ ทางยุ ท ธศาสตรของพื้นที่ ตางๆ ในภาพรวมเปนระยะ เพื่อนํ า
อัตรากํ าลัง บุค ลากรและงบประมาณของสํา นัก งานในตา งประเทศในพื้ นที่ ที่มีค วามสํา คัญ ทาง
ยุทธศาสตรลดลงไปจัดสรรเพิ่มใหแกสํานักงานในพื้นที่ที่มีความจําเปนมากขึ้นหรือสวนกลาง
ในการจัดทําแผนการเปดสํานักงานในตางประเทศในระยะตอไป ควรมีการรวบรวมขอมูล
ประกอบการพิจารณาอยางรอบดาน มองภาพรวมของยุทธศาสตรดานตางประเทศในมิติตางๆ โดย
คํานึงถึงยุทธศาสตรพนื้ ที่รายสาขาของหนวยงานอื่นๆ ดวย นอกจากนี้ ควรมีกลไกรับฟงความคิดเห็น
จากภาคเอกชน ภาควิชาการ และผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งการศึกษาขอมูล แนวปฏิบัติและความ
ตองการในพื้นที่ หารือกับประเทศผูรับเพื่อรับฟงทาทีและขอพิจารณามาประกอบการจัดทําแผนการ
เปดสํานักงาน เพื่อใหสามารถดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณเปดสถานทูตสถานกงสุลได
อยางมีประสิทธิภาพ
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กิตติกรรมประกาศ
ในการจัดทํารายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้ ผูจัดทํารายงานการศึกษาขอขอบพระคุณ
คณะอาจารยที่ปรึกษาทั้ง 3 ทาน ไดแก ศาสตราจารย ดร. สรอยตระกูล อรรถมานะ ศาสตราจารย
ดร. พลภัทร บุราคม และเอกอัครราชทูต ดร. สมเกียรติ อริยปรัชญา ที่ไดกรุณาใหคําแนะนําที่เปน
ประโยชนอยางยิ่งเกี่ยวกับแนวทางของการศึกษาและการเรียบเรียงรายงานการศึกษาฉบับนี้
ผูจัดทํารายงานการศึกษาขอขอบพระคุณผูบริหารกระทรวงการตางประเทศเปนอยางยิ่งที่
กรุณาสละเวลาใหสัมภาษณ ใหขอมูลและขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการจัดทํารายงานการศึกษา
ไดแก คุณกาญจนา ภัทรโชค รองอธิบดีกรมองคการระหวางประเทศ คุณโวสิต วรทรัพย รองอธิบดี
กรมการกงสุล คุณพรรณนภา จันทรารมย รองอธิบดีกรมยุโรป คุณวิชชุ เวชชาชีวะ รองอธิบดีกรม
อเมริกาและแปซิฟกใต คุณภัทรัตน หงษทอง ผูอํานวยการสถาบันการตางประเทศเทววะวงศวโรปการ
คุณศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน ผูอํานวยการสํานักบริหารบุคคล คุณจักรกฤดิ กระจายวงศ ผูอํานวยการศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คุณสรจักร บูรณะสัมฤทธิ ผูอํานวยการกองตะวันออกกลาง
คุณศิร ะ สวางศิล ป ผูอํานวยการกองยุโ รปตะวันออก และคุณโสรัจ สุขถาวร ผูอํานวยการสวน
งบประมาณ สํานักบริหารการคลัง ซึ่งผูจัดทํารายงานการศึกษาไดนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของ
ทุกทานมาประมวลสรุปในสวนผลการศึกษาและการจัดทําขอเสนอแนะในรายงานฉบับนี้
ผู จั ด ทํ า รายงานการศึ ก ษาขอขอบคุ ณ เป น อย า งยิ่ ง สํ า หรั บ คุ ณ อาจารี ศรี รั ต นบั ล ล
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน ที่เปดโอกาสใหผูจัดทํารายงานการศึก ษาไดเ ขารับการอบรม
นบท. รุนที่ 8 เต็มเวลา และไดใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติในการ จัดตั้งสํานักงานคณะผูแทนไทยในตางประเทศของไทย ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งตอการ
จัดทํารายงานการศึกษาฉบับนี้ รวมทั้งคุณรัฐพร เทียนทองทิพย นักการทูตปฏิบัติการ ฝายบริหาร
ราชการในตางประเทศ สํานักนโยบายและแผน สําหรับขอมูลตางๆ ที่ผูจัดทํารายงานการศึกษาได
นํามาใชประโยชนในการจัดทํารายงานฉบับนี้ รวมทั้งขอขอบคุณเพื่อนรวมงานที่สํานักนโยบายและ
แผน โดยเฉพาะอยางยิ่งหัวหนาฝายทุกทาน ที่ไดใหความอนุเคราะหดูแลงานในความรับผิดชอบใน
ระหวาง ที่ผูจัดทํารายงานการศึกษาเขารับการอบรม
ผูจัดทํารายงานการศึกษาขอขอบคุณเจาหนาที่สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ
ที่เกี่ยวของทุกทานที่ไดใหความอนุเคราะหในการติดตอประสานงานและอํานวยความสะดวกในการ
จัดการอบรมและศึกษาดูงานตลอดระยะเวลาที่เขารับการอบรม
รายงานการศึกษาฉบับนี้ผูจัดทํารายงานการศึกษาไดจัดทําขึ้นในระยะเวลาสองเดือนในชวง
เขารับการอบรม จึงยังขาดความสมบูรณทั้งดานแนวความคิดและเนื้อหา หากมีขอบกพรองผิดพลาด
ประการใด ผูจัดทํารายงานการศึกษาขอนอมรับคําแนะนําไวเพื่อปรับปรุงตอไป
หัทยา คูสกุล
กรกฎาคม 2559
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
1.1.1 ความทาทายของโลกในศตวรรษที่ 21 และการปรับตัวเพื่อรับมือกับความทาทาย
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีของไทย
ไดกลาวสุนทรพจนในการประชุม IISS Shangri–La Dialogue 2016 ที่สิงคโปร ในหัวขอ “Towards
Strategic New Equilibrium of the Asia–Pacific” โดยมีใจความตอนหนึ่งวา “…การเปลี่ยนแปลง
หลังจากยุคสงครามเย็นไปสูโลกหลายขั้วอํานาจในปจจุบัน ทําใหความมั่นคงของประเทศและภูมภิ าคตางๆ
ลวนมีความเชื่อมโยงพึ่งพากันมากขึ้น 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 การอพยพยายถิ่นฐานแบบไมปกติ และปญหาสังคม
ผูสูงอายุ…”
คํากลาวนี้สะทอนใหเห็นถึงบริบทของโลกในปจจุบันที่ความเชื่อมโยงและการพึง่ พากัน
เปนบริบทหลักของการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศ ไมเพียงแตมิติดานความมั่นคงเทานั้น
ความเชื่อมโยงของโลกในปจจุบันไดเกิดขึ้นในทุกมิติ ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม รวมทั้ง
วิถีชีวิตความเปนอยูข องผูคนในปจจุบัน นอกจากนี้ ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทําให
การติดตอสื่อสารระหวางผูคนในสวนตางๆ ของโลกสามารถเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็วอยางที่ไมเคยมีมากอน
รวมถึงการเผยแพรขาวสารในยุคปจจุบันสามารถทําใหผูคนในซีกโลกหนึ่งสามารถรับรูสิ่งที่เกิดขึ้นใน
อีกซีกโลกหนึ่งไดอยางฉับพลัน
กระแสความเปลี่ยนแปลงที่เ กิดขึ้ นในโลกในชวงตนศตวรรษที่ 21 ที่ผานมานี้
ไดกอใหเ กิดคําถามมากมายเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ และความสําคัญ ของการดําเนินภารกิจ ของ
กระทรวงการตางประเทศ ในฐานะองคก รหลัก ของรัฐซึ่ง ทําหนาที่ดําเนินความสัม พั นธร ะหวาง
ประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งความจําเปนของการมีคณะผูแทนทางการทูตในตางประเทศ ซึ่งเคยเปน
กลไกหลักในการทําหนาที่ติดตามรายงานขอมูลความเคลื่อนไหวในเชิงลึก และติดตอสื่อสารระหวางรัฐ
เกิดคําถามวา ในโลกยุคปจจุบันการมีสํานักงานคณะผูแทนทางการทูตในตางประเทศยังมีความจําเปน
หรือไม
ในเมื่อผูคนในทุกภาคสวนมีชองทางที่สามารถติดตอสื่อสารระหวางกันไดโดยตรง
นอกจากนี้ เครือขายสังคมออนไลนและสื่อดิจิทัลตางๆ สามารถเผยแพรขอมูลขาวสารไปยังประชาชน
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ในประเทศตางๆ ไดโดยตรง1 คําถามเหลานี้ทําใหกระทรวงการตางประเทศซึ่ งเปนหนวยงานหลักที่
รับ ผิดชอบการดําเนินความสัม พันธร ะหวางประเทศของรัฐทั่วโลกตองหันมาทบทวนสถานภาพ
บทบาท ภารกิจ รวมทั้งโครงสรางองคกรของตนเองใหสามารถปรับตัวเพื่อรับมือกับความทาทายใน
ศตวรรษที่ 21 ไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.1.2 บทบาทของสํา นัก งานคณะผู แ ทนทางการทูต ในตา งประเทศในฐานะกลไก
ดําเนินความสัมพันธทางการทูต
สํานักงานคณะผูแทนทางการทูตในตางประเทศเปนกลไกสําคัญของกระทรวงการ
ตางประเทศในการดําเนินความสัมพันธท างการทูต จํา นวนและขนาดของสํานักงานคณะผูแทนใน
ตางประเทศ เปนดัชนีหนึ่งที่สะทอนขีดความสามารถและประสิทธิภาพของการดําเนินงานทางการทูต
ของแตล ะรัฐ2 อยางไรก็ดี การสรางเครือขายสํานักงานในตางประเทศที่ครอบคลุม และกวางขวาง
จําเปนตองใชบุคลากรและงบประมาณรองรับจํานวนมาก จากการสํารวจขอมูลพบวา ประเทศสมาชิก
กลุม G20 มีจํานวนสํานักงานคณะผูแทนทางการทูตในตางประเทศโดยเฉลี่ย 190 แหง ในขณะที่
ประเทศสมาชิก OECD มีจํานวนสํานักงานฯ เฉลี่ย 132 แหง3 แมวาวิกฤตการณทางเศรษฐกิจโลกที่
เกิดขึ้นในป 2551 ทําใหกระทรวงการตางประเทศของประเทศสมาชิก OECD หลายประเทศตองปรับลด
จํานวนสํานักงานคณะผูแทนของตนในตางประเทศลง แตก็ไดมีการพิจารณาแนวคิดการปรับรูปแบบ
ของสํานักงานคณะผูแทนฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในขณะเดียวกันดวย
1.1.3 สํานักงานคณะผูแทนในตางประเทศของไทย
กระทรวงการตางประเทศไทยตระหนัก ถึงความสําคัญ ของการขยายเครือขาย
สํานัก งานในตางประเทศใหครอบคลุม พื้นที่เ ปา หมายสําคัญ ทางยุท ธศาสตร เพื่อเปนกลไกการ
ขับ เคลื่อ นนโยบาย และยุ ท ธศาสตรต างประเทศเชิ ง รุก ป จ จุบั นไทยมี สํานั ก งานคณะผูแทนใน
ตางประเทศ ประกอบดวยสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ และคณะผูแทนไทยประจําองคการ
ระหวางประเทศ รวม 96 แหง โดยตั้งแตป 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 ญี่ปุน 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 ญี่ปุน เกาหลีใต ลักเซมเบิรก เม็กซิโก เนเธอรแลนด
นิวซีแลนด นอรเวย โปแลนด โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิตเซอรแลนด ตุรกี สหราชอาณาจักร
สหรัฐอเมริกา และ 1 องคกร คือสหภาพยุโรป
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มีแผนที่จะเปดสํานักงานในภูมิภาคตางๆ เพิ่มเติมอีกหลายแหงในอนาคต แมวาในป 2558 ไดมีการ
ทบทวนและชะลอแผนการเปดสํานักงานใหมในตางประเทศหลายแหง เพื่อจัดลําดับความสําคัญให
สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรที่เปลี่ยนแปลงไป
การจัดตั้ง สํานัก งานในตางประเทศในชวงตอไปจึง นาเปนโอกาสที่เ หมาะสมที่
กระทรวงการตางประเทศจะไดทบทวนแนวทางและรูป แบบของการจัดตั้งสํานักงานคณะผูแทน
ทางการทูตในตางประเทศ เพื่อใหส อดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในบริบ ทของการปฏิบัติง านที่มี
พลวัตสูง มีมิติที่ซับซอนและประเด็นที่หลากหลายมากขึ้น รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่จะสามารถเพิ่ม
ประสิท ธิภาพการดําเนิ นงานของคณะผูแทนทางการทูตของไทยใหส ามารถตอบสนองนโยบาย
ตางประเทศ ภายใตขอจํากัดของงบประมาณและจํานวนบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นดวย
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
รายงานฉบั บ นี้ จ ะศึ ก ษาแนวทางการปรับ เครื อข ายสํา นั ก งานคณะผู แ ทนทางการทู ต
(diplomatic network) ในตางประเทศและรูปแบบการจัดตั้งสํานักงานคณะผูแทนทางการทูตของ
ตางประเทศในมิติใหมที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทและรูปแบบการดําเนินความสัมพันธ
ทางการทูตในศตวรรษที่ 21 ที่กระทรวงการตางประเทศไทยอาจพิจารณานํามาปรับใชในการจัดตั้ง
สํานักงานคณะผูแทนทางการทูตในตางประเทศในระยะตอไป โดยจะนําแนวคิดของนักวิชาการและ
กระทรวงการตางประเทศของตางประเทศที่ไดเสนอเกี่ยวกับการปรับโครงสรางและรูปแบบองคกรใน
สวนของสํานักงานคณะผูแทนในตางประเทศในรูปแบบตางๆ มาพิจารณาจัดทํา ขอเสนอแนวทาง
สําหรับการจัดตั้ง สํานัก งานในตางประเทศที่จ ะสามารถเพิ่ม ประสิท ธิภาพการบริห ารราชการใน
ตางประเทศของไทยตอไป
1.3 ขอบเขตการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตการศึกษา
1) ดานเนื้อหาสาระ
รายงานฉบับนี้จะใชกรอบแนวคิดของนักวิชาการ ดานความสัมพันธ ระหวาง
ประเทศ ซึ่ง วิ เ คราะหความเปลี่ยนแปลงของบริบ ทโลกในศตวรรษที่ 21 ที่สง ผลตอการดําเนิ น
ความสัมพันธระหวางประเทศ และทําใหหนวยงานหลักของรัฐซึ่งทําหนาที่ในการดําเนินความสัมพันธ
ระหวางประเทศตองปรับองคกร และแนวทางการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของ
มิติในความสัมพันธระหวางประเทศดังกลาว
รายงานฉบับนี้จะศึกษาแนวทางการปรับโครงสรางองคกรของกระทรวงการ
ตางประเทศของประเทศสําคัญๆ ไดแก สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สวีเดน เนเธอรแลนด และ
ออสเตรเลีย ในชวงป 2549 เปนตนมา โดยกําหนดกรอบการศึกษาเฉพาะแนวทางการปรับองคกรใน
สวนของสํานักงานคณะผูแทนในตางประเทศ
2) ดานระยะเวลา
ระยะเวลา ในการศึ ก ษาเพื่ อให ข อ เสนอแนะแนวทางสํ า หรั บ การจั ด ตั้ ง
สํานักงานคณะผูแทนของไทยในตางประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในตางประเทศ
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ในระยะตอไป รายงานฉบับนี้จะวิเคราะหบทบาทและภารกิจของคณะผูแทนทางการทูตของไทยใน
ปจจุบัน ศึกษารูปแบบของเครือขายสํานักงานคณะผูแทนทางการทูตในตางประเทศของไทย นโยบาย
หลักเกณฑและกลไกในการพิจารณาจัดตั้งสํานักงานคณะผูแทนในตางประเทศของประเทศไทยตั้งแต
ป 2547 จนถึงปจจุบัน โดยจะมุงศึกษาเฉพาะการจัดตั้งสํานักงานคณะผูแทนทางการทูตของกระทรวง
การตางประเทศเปนหลัก
1.3.2 ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้จะใชวิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาขอมูลจากบทความ
ทางวิชาการของสถาบันวิจัยทางดานความสัมพันธระหวางประเทศ รายงานวิจัยและบทความของ
กระทรวงการตางประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สวีเดน เนเธอรแลนด ออสเตรเลีย และ
เอกสารของกระทรวงการต า งประเทศของไทย รวมทั้ ง สั ม ภาษณ ผู บ ริ ห ารของกระทรวงการ
ตางประเทศ ซึ่งรับ ผิดชอบงานความสัมพันธทวิภาคี พหุภาคี การกงสุล การบริห ารบุคลากรและ
พัฒนาบุคลากร งบประมาณ และเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวนรวม 9 คน โดยใชการสัมภาษณแบบมี
โครงสราง
1.4 ประโยชนของการศึกษา
รายงานฉบับนี้จะจัดทําขอเสนอแนวทางการปรับรูปแบบการจัดตั้งสํานักงานคณะผูแทน
ทางการทูตที่กระทรวงการตางประเทศไทยอาจนํามาพิจารณาปรับใชเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานของคณะผูแทนฯ ใหสอดรับกับบริบทของการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศในปจจุบัน
เพื่อให สํานักงานคณะผูแทนทางการทูตในตางประเทศเปนกลไกขับ เคลื่อนยุท ธศาสตรดานการ
ตางประเทศที่สามารถตอบสนองผลประโยชนในระยะยาวของไทย โดยใชทรัพยากรดานงบประมาณ
และบุคลากรที่มีจํากัดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.5 นิยามศัพท
สํ า นั ก งานคณะผู แ ทนทางการทู ต ในต า งประเทศ ในรายงานฉบั บ นี้ ห มายรวมถึ ง
สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ และคณะทูตถาวรประจําองคการระหวางประเทศ
สถานเอกอัครราชทูต มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้4
1) ดําเนินการเกี่ยวกับ การสง เสริม ความสั ม พันธร ะหวางประเทศกับ ประเทศไทยกั บ
ประเทศที่อยูในความรับผิดชอบ
2) ดําเนินการเกี่ยวกับงานดานการกงสุล ตลอดจนดูแลปกปองและคุมครองผลประโยชน
ของประเทศไทยและคนไทยที่อยูในความรับผิดชอบ
3) ดําเนินการเกี่ยวกับการรายงานสถานการณและพัฒนาการทางการคา เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมในประเทศที่อยูในความรับผิดชอบมายังกระทรวงการตางประเทศ
4) กํากับดูแลการปฏิบัติงานของสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ที่อยูในความรับผิดชอบ
4

กระทรวงการตางประเทศ, กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการตางประเทศ พ.ศ.
2558, ราชกิจจานุเบกษา, เลมที่ 132 ตอนที่ 12 ก, (20 กุมภาพันธ 2558): 11–12.
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5) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือทีไ่ ดรบั
มอบหมาย
สถานกงสุลใหญ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
1) ดําเนินการเกี่ยวกับงานดานกงสุล ตลอดจนดูแลปกปองและคุมครองผลประโยชนของ
ประเทศไทยและคนไทยในประเทศที่อยูในความรับผิดชอบ
2) ดําเนินการเกี่ยวกับ การสง เสริมความสัม พันธ และรายงานสถานการณท างการคา
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในประเทศที่รับผิดชอบมายังกระทรวงการตางประเทศ
3) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือทีไ่ ดรบั
มอบหมาย
คณะผูแทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
1) ดําเนินการเกี่ยวกับ การดูแล ปกปอง และคุมครองผลประโยชนของประเทศไทยใน
องคการระหวางประเทศอื่นนอกจากสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน
2) ประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ ของสหประชาชาติ และรายงานความเคลื่อนไหว
ของสถานการณร ะหวางประเทศที่นํ าเขาสูก ารพิจ ารณาของสหประชาชาติม ายัง กระทรวงการ
ตางประเทศ
3) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือทีไ่ ดรบั
มอบหมาย
คณะผูแทนถาวรไทยประจําอาเซียน มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
1) ดําเนินการเกี่ยวกับ การดูแล ปกปอง และคุมครองผลประโยชนของประเทศไทยใน
สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน
2) ประสานงานเกีย่ วกับกิจกรรมตางๆ ของสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต
หรืออาเซียน และรายงานความเคลื่อนไหวของสถานการณระหวางประเทศที่นําเขาสูการพิจารณา
ของสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียนมายังกระทรวงการตางประเทศ
3) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
เอกอัครราชทูตสัญจร (Roving Ambassador) เปนผูไดรับแตง ตั้งใหดํารงตําแหนง
เอกอัครราชทูตไทยประจําตางประเทศ โดยมีถิ่นพํานัก ที่ป ระเทศไทย โดยไดรับ การแตง ตั้ง ตาม
ขั้นตอนและวิธีการเชนเดียวกับการแตงตั้งเอกอัครราชทูตไปประจําในตางประเทศ เดินทางไปปฏิบัติ
ภารกิจในประเทศที่อยูในความรับผิดชอบเปนครั้งคราว
เอกอัครราชทูตที่มีถิ่นพํานักนอกประเทศประจําการ (Non–Resident Ambassador)
หมายถึง เอกอัครราชทูตที่ไดรับการแตง ตั้ง ประจําประเทศใดประเทศหนึ่ง แตมิไดมีถิ่นพํา นัก ใน
ประเทศนั้น เปนธรรมเนียมปฏิบัติทางการทูตที่สามารถแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูต
ประจําตางประเทศ โดยใหกํากับดูแลมากกวาหนึ่งประเทศโดยแตงตั้งใหเปนเอกอัครราชทูตประจํา
ประเทศเขตอาณา ในกรณีนี้เอกอัครราชทูตจะมีถิ่นพํานักในประเทศหลัก และเปน Non–Resident
Ambassador ประจําประเทศเขตอาณา
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เอกอัครราชทูตที่มีถิ่นพํานักนอกประเทศประจําการ อาจมีถิ่นพํานัก ในเมืองหลวงของ
ประเทศตน และเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในประเทศที่รับผิดชอบเปนครั้งคราวในลักษณะเดียวกับ
เอกอัครราชทูตสัญจรก็ได
เขตอาณา (Multiple Accredition) เขตอาณามีสถานะทางกฎหมายระหวางประเทศ
เปนประเทศที่มีความสัมพันธทางการทูตกับไทย เปนประเทศที่กระทรวงการตางประเทศกําหนดให
อยูภายใตการดูแลของสถานเอกอัครราชทูตแหงใดแหงหนึ่ง โดยมีมติคณะรัฐมนตรีรองรับ และมีการ
แตงตั้งเอกอัครราชทูตไปยื่นพระราชสาสนตราตั้งตอประมุขของประเทศเขตอาณา
สํานักงานสวนแยกของสถานเอกอัครราชทูต (Outpost) เปนสํานักงานทางการทูตที่
สถานเอกอัครราชทูตจัดตั้งขึ้นในเมืองอื่นที่สถานเอกอัครราชทูตมิไดตั้งอยู เพื่อประโยชนในการปฏิบัติ
ภารกิจเฉพาะดาน อาทิ การประสานงานกับหนวยงานทองถิ่น หรือการคุมครองดูแลคนไทย โดยถือเปน
สวนหนึ่งของสถานเอกอัครราชทูต
กงสุลกิตติมศักดิ์ (Honorary Consul) หมายถึง ผูไดรับแตงตั้งซึ่งมิใชขาราชการและ
ไมไดรับเงินเดือน ซึ่งอาจเปนคนชาติของประเทศผูแตงตั้งหรือคนชาติอื่นก็ได บุคคลในทองถิ่นผูซึ่ง
ไดรับการแตงตั้งและมอบหมายใหดูแลสงเสริมผลประโยชนของประเทศและคนชาติในพื้นที่ในเขตอาณา
และดําเนินการตรวจลงตราหนังสือเดินทางแกบุคคลที่จะเดินทางเขาประเทศที่กงสุลกิตติมศักดิ์เปน
ผูแทน การแตง ตั้ง ผูดํารงตําแหนง ดัง กลาวตองไดรับ ความเห็นชอบจากประเทศผูรับ และตองยื่น
สัญญาบัตร และไดรับ อนุมัติบัตรเชนเดียวกับผูแทนฝายกงสุลอาชีพ กงสุลกิตติมศัก ดิ์ของไทยมี 4
ระดับ คือ กงสุล ใหญ กงสุล รองกงสุล และตัวแทนฝายกงสุล ทั้งนี้ กงสุลใหญกิตติมศัก ดิ์จ ะไดรับ
มอบหมายใหดูแลเขตอาณาที่ครอบคลุมพื้นที่กวางกวาและสําคัญกวา5
ขาราชการประจํา การในตางประเทศ ในรายงานฉบับนี้ หมายถึง ขาราชการฝายทหาร
และพลเรือนที่ประจําการในตางประเทศ ผูชวยทูตฝายทหาร หมายรวมถึง ผูแทนกองบัญชาการ
กองทัพไทย กองทัพเรือ และกองทัพ อากาศ ซึ่ง กระทรวงกลาโหมแต ง ตั้ ง ให มีตํา แหน ง ประจํ า
สถานเอกอัครราชทูต ตามขอบังคับของกระทรวงกลาโหม ผูชวยทูตฝายกิจการพิเศษ หมายความวา
ผูแทนฝายพลเรือนจากสวนราชการอื่น นอกจากกระทรวงการตางประเทศ ซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนง ผูชวยทูตฝายกิจ การนั้นๆ ประจําสถานเอกอัครราชทูตหรือคณะผูแทนถาวรไทยประจํา
องคการระหวางประเทศ6
ตัวเพิ่มประสิทธิภาพ หมายถึง รูปแบบและกลไกที่ชวยเสริมการปฏิบัติงานของคณะผูแทน
ทางการทู ต เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพการรั ก ษาและส ง เสริ ม ผลประโยชน ข องไทยในต างประเทศ
แทนการจัดตั้งสํานักงานคณะผูแทนในพื้นที่ โดยหมายรวมถึง การแตงตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ การแตงตั้ง
เอกอัครราชทูตสัญ จร การขยายเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล ใหญในพื้นที่
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.

7
ภารกิจในพื้นที่เปาหมายเปนครั้งคราว (mobile unit/ roadshow) การตัดโอนอัตรากําลังจากพื้นที่
ที่มีป ริมาณงานลดลงไปเพิ่มในพื้นที่ที่มีภารกิจเพิ่มขึ้น การจางเจาหนาที่ทองถิ่นประจําสํานักงาน
เพิ่มเติม การจางหนวยงานในทองถิ่นใหปฏิบัติหนาที่แทน (outsourcing) รวมทั้งการฝากภารกิจให
สวนราชการอื่นดูแลแทน เปนตน
ประเทศที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร (Strategic Posts) หมายถึงประเทศหรือเมือง
ที่มีความสําคัญ และบทบาทโดดเดน นอกเหนือจากการดําเนินภารกิจ ทางการทูตพื้นฐาน มีก าร
ดําเนินการหรือติดตามประเด็นที่มีนัยสําคัญตอความมั่นคง เศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการ
พัฒนาประเทศ
ประเทศตลาดเกิดใหม (emerging markets) หมายถึงประเทศที่มีการเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยางรวดเร็วและมีการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกมากขึ้น มีการขยายตัวของชนชั้นกลางใน
ประเทศ มาตรฐานการครองชีพพัฒนาขึ้น 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 การดําเนินการทางการทูตแบบหนึ่ง
เพื่อโนมนาวชักจูงใหสาธารณชนและกลุมเปาหมายและกลุมผลประโยชนตางๆ ในตางประเทศที่มี
บทบาทสําคัญ ตอการตัดสินใจของรัฐใหมีความชื่ นชมและเชาใจถึง แนวทางการดําเนินนโยบาย
ตางประเทศของประเทศใดประเทศหนึ่ง ซึ่งจะชวยเสริมสรางความสัมพันธร ะดับประชาชนใหมี
ความใกลชิด แนนแฟน และประสบผลสําเร็จอยางแนบเนียน โดยแตกตางจากการดําเนินการทางการทูต
แบบดั้งเดิม ที่เนนการสื่อสารระหวางรัฐตอรัฐ การทูตสาธารณะจะเนนวิธีก ารดําเนินความสัมพันธ
ระหวางรัฐกับประชาชน ภาคเอกชน หรือสื่อมวลชนในตางประเทศ หรือระหวางประชาชนดวยกันเอง8

7
8

กระทรวงการตางประเทศ, คําศัพท–คํายอ ทางการทูตและการตางประเทศ, หนา 84.
เรื่องเดียวกัน, หนา 149.

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 การทูตแบบบูรณาการ: ทิศทางของการทูตในศตวรรษที่ 21
2.1.1 การศึกษาเกี่ย วกับรูปแบบของการดํา เนินการทางการทูตภายใตบริ บทโลกที่
เปลี่ยนแปลงไปในศตวรรษที่ 21 และการปรับตัวของกระทรวงการตางประเทศซึ่งเปนองคกรหลัก
ของรัฐในการ ดําเนินงานดานการทูตในรายงานฉบับนี้จะใชกรอบแนวคิดของ Brian Hocking
และคณะ ซึ่งเปน คณะนักวิชาการดานความสัมพันธระหวางประเทศที่ไดรวมกันจัดทํางานวิจัย
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
การติ ด ต อ สื่ อ สาร 4) ตั ว แสดงและบทบาท ซึ่ ง การเปลี่ ย นแปลงทั้ ง สี่ มิ ติ นี้ ส ง ผลให รู ป แบบ
การดําเนินการทางการทูตโดยรัฐ และกระทรวงการตางประเทศ ซึ่งเปนองคกรของรัฐซึ่งมีหนาที่หลัก
ในการดําเนินงานทางการทูตจําเปนตองปรับตัว ประเด็นในความสัมพันธระหวางประเทศจะมีความ
ซับซอน หลากหลายมากขึ้น มีตัวแสดงและผูมีสวนไดสวนเสียเพิ่มมากขึ้น แตกระนั้นรัฐจะยังคงเปน
ผูมีบทบาทหลักในการดําเนินงานทางการทูต แตจําเปนตองปรับแนวทางการดําเนินงานจากบทบาท
ดั้งเดิมในการเปนผูแทนเจรจาติดตอสื่อสารระดับรัฐ สงเสริมและปกปองสงเสริมผลประโยชนของ
ประเทศ มาทําหนาที่ในการประสานการดําเนินการของภาคสวนที่เ กี่ยวของในประเด็นระหวาง
ประเทศ จัดลําดับความสําคัญของผลประโยชน และวางยุทธศาสตรระยะยาว โดยตองปรับองคกร
ใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น10
แนวคิดการทูตแบบบูรณาการ (Integrative Diplomacy) มองวา การดําเนินงาน
ทางการทูตในปจจุบันอยูบนพื้นฐานของความเชื่อมโยงในมิติตางๆ กลาวคือ (1) ความเชื่อมโยงของ
ประเด็น ซึ่งเดิมไมไดมีความเกี่ยวของกัน แตขณะนี้ไดถูกนํามาเชื่อมโยงเขาดวยกัน อาทิ ประเด็นดาน
สิ่ง แวดลอมและสิทธิม นุษยชนถูกนํามาเชื่อมโยงกับ ประเด็นดานการคา (2) ความเชื่อมโยงของ
ขอบเขตปญหา โดยในปจจุบันแทบจะไมสามารถแบงแยกขอบเขตระหวาง“ปญหาภายในประเทศ”
และ “ปญหาภายนอกประเทศ” จากกันได (3) ความเชื่อมโยงระหวางตัวแสดงหลัก 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.

9
เขามามีบทบาทสําคัญในการเมืองระหวางประเทศอยางมาก และ (4) ความเชื่อมโยงของกระบวนการ
ดํ า เนิ น ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งประเทศ ซึ่ ง ป จ จุ บั น เป น เรื่ อ งยากที่ จ ะแยกระหว า งการดํ า เนิ น
ความสัมพันธในระดับ ทวิภาคี พหุภาคี หรือการทูตโดยผูนํา เนื่องจากมีความเชื่อมโยงผสมผสาน
การดําเนินการในทุกระดับ รวมทั้งกรอบการดําเนินงานซึ่งมีความเชื่อมโยงกันทั้งในระดั บประเทศ
ระดับภูมิภาคและระดับโลก11
การที่ปญ หาระหวางประเทศมี ความเชื่อมโยงกับ ปญ หาภายในประเทศจนไม
สามารถแยกจากกันไดเด็ดขาดชัดเจนดังเชนในอดีต ทําใหหนวยงานภายในประเทศเขามามีบทบาท
มากขึ้นในนโยบายตางประเทศ และลดบทบาทของกระทรวงการตางประเทศในฐานะผูแทนในการ
ดําเนินนโยบายตางประเทศของรัฐลงไป การดําเนินนโยบายตางประเทศในปจ จุบันมิไดเปนความ
รับผิดชอบของกระทรวงการตางประเทศแตเพียงหนวยงานเดียวเหมือนในอดีต แตกระทรวงการ
ตางประเทศเปนหนวยงานหนึ่งในการกําหนดนโยบายตางประเทศของรัฐบาล12
2.1.2 การปรับองคกรของกระทรวงการตางประเทศ: การปรับตัวเพื่อรับมือกับความ
ทาทายของศตวรรษที่ 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
ตางประเทศใหเปนผูขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลในพื้นที่ใหมากขึ้น เสริมการขับเคลื่อน
นโยบายโดยหนวยงานสวนกลาง
2) มี ค วามพร อ มด า นทั ก ษะและความเชี่ ย วชาญ กระทรวงการ
ตางประเทศจะตองเพิ่มความเชี่ยวชาญของบุคลากรใหสามารถรับมือกับประเด็นระหวางประเทศใหมๆ
สรางเครือขายผูเชี่ยวชาญที่อยูในหนวยงานตางๆ ของภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ใหพรอมที่จะ
นําความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาใช
3) สรางพันธมิตรและเครือขายกับ ภาคประชาสัง คม องคก รเอกชน
เพื่อดําเนินงานรวมกัน
4) ตองสามารถบูร ณาการการทํางานของหนวยงานภาครัฐทั้ง หมด
ใหตอบสนองการดําเนินภารกิจตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
11

Ibid, 11.
Ibid, 53
13
Ibid, 57.
14
Ibid, 63.
12

10
5) มีความเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจการเมืองระหวางประเทศ
6) สามารถรัก ษาสมดุลและจัดลําดับ ความสําคัญ ของการพัฒนาและ
ทรัพยากร
7) ตองสามารถสื่อสารกับภาคสวนที่เกี่ยวของภายในประเทศ ใหเห็นถึง
เปาหมาย คุณคาและความสําคัญของการดําเนินงานทางการทูต
8) สามารถปรั บ ตั ว คาดการณ และบริ ห ารความเปลี่ ย นแปลงได
โดยปรับองคกร การจัดวางกําลังบุคลากรและจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับสถานการณระหวาง
ประเทศที่มีพลวัตสูงได
9) เน น ผลสั ม ฤทธิ์ ต องเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของการทํ า งาน โดยการ
กําหนดเปาประสงค ผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิผล
10) นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือในการดําเนินงานในทุกมิติ
2.1.2.3 แนวโนมของการปรับโครงสรางกระทรวงการตางประเทศมีแนวโนมที่จะ
เปลี่ยนจากการจัดองคกรตามภูมิศาสตร (Geographical based) มาเปนจัดตามประเด็น (Issue–
based) มากขึ้น อาทิ กระทรวงการตางประเทศอิตาลีไดปรับโครงสรางใหมโดยจัดโครงสรางองคกร
ดูแลดานการเมืองและความมั่นคงระหวางประเทศ กิจ การระหวางประเทศ และการบูร ณาการ
สหภาพยุโ รป ในขณะที่ก ระทรวงการตางประเทศเดนมารก ปรั บ โครงสรางโดยจัดตามประเด็ น
(thematic and horizontal structure) 11 ดาน กระทรวงการตางประเทศสหราชอาณาจักรไดเริ่ม
นํา รูป แบบใหมม าใช อาทิ การเรี ยกระดมกํ า ลั ง บุค ลากรที่ มีค วามรูค วามชํา นาญเฉพาะดา นที่
ประจําการอยูในสํานัก งานตางๆ ทั่วโลกมาปฏิบัติง านเฉพาะกิจ (Swarming) อาทิ ในกรณีเ กิด
วิกฤติการณหรือภัยพิบัติตองการผูเชี่ยวชาญดานภาษา หรืองานกงสุล การมีคลังสมองทางการทูต
(Diplomatic Reserve) รวบรวมรายชื่อผูเชี่ยวชาญดานภาษา นักวิชาการ ภาคเอกชน สื่อมวลชน
ที่สามารถเชิญมาชวยงานไดในยามจําเปน รวมทั้งเครือขายหนวยงาน องคกรเอกชนที่สามารถดึงมา
เขารวมปฏิบัติการภารกิจพิเ ศษ อาทิ เขารวมในกองกําลังรักษาสันติภาพ หรือการเขา ไปใหความ
ชวยเหลือดานมนุษยธรรม15
2.1.2.4 รูปแบบทางเลือกใหมสําหรับสํานักงานคณะผูแทนในตางประเทศ แมวา
กระทรวงการตางประเทศจะมีความแตกตางที่พิเศษจากหนวยงานอื่น คือมีเครือขายหนวยงานของ
ตนเองทั่ ว โลก แต จ ากความเชื่ อ มโยงของประเด็ น ในด า นความสั ม พั น ธ ร ะหว า งประเทศที่ มี
ความเชื่อมโยงกันมากขึ้นในปจจุบัน ทําใหหนวยงานอื่นๆ ตองเขามามีบทบาทในการดําเนินงานดาน
การตางประเทศมากขึ้น ดังนั้น ในปจจุบันสํานักงานในตางประเทศจึงมิใชเปนหนวยงานของกระทรวง
การตางประเทศแตเพียงหนวยงานเดียวอีกตอไป แตเปนเครือขายทางการทูตของประเทศซึ่งทําหนาที่
ตอบสนองผลประโยชนของรัฐบาลในภาพรวม คณะผูแทนทางการทูตจึงจําเปนตองปรับแนวทาง
การทํ างาน โดยเน นการวิเ คราะหแ ละให ขอ เสนอแนะเชิ ง นโยบายแกรั ฐบาลมากขึ้ น เพิ่ ม การ
ติดตอสื่อสารกับสวนกลางใหมากขึ้นโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหคณะผูแทนสามารถมีบทบาท
ในการรวมกําหนดนโยบายกับหนวยงานในสวนกลางเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของโครงสราง
15

Ibid, 64.
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บุคลากรจากเดิมที่สวนใหญเปนขาราชการจากกระทรวงการตางประเทศ แตปจจุบันมีขาราชการจาก
หนวยงานอื่นๆ ของรัฐบาลประจําในสํานักงานเพิ่มมากขึ้น นักการทูตจากกระทรวงการตางประเทศ
จึงตองทําหนาที่ประสานนโยบายเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน
การพิจ ารณาจัดตั้งสํานัก งานในอนาคตควรอยูบนพื้นฐานแนวคิดการ “ปรับลด
ขนาดโครงสรางและเพิ่มประสิทธิภาพ” (Doing more with less) โดยเปดสํานักงานขนาดเล็กที่มี
ความคลองตัว ยืดหยุน สามารถสงผูแทนไปประจําการไดอยางรวดเร็วกวารูปแบบเดิม16 โดยนําตัวเพิ่ม
ประสิทธิภาพตางๆ มาใชเสริมตามความเหมาะสมในแตละพื้นที่ อาทิ กําหนดระดับความสําคัญของ
สํานักงานในพื้นที่เปาหมายสําคัญ (“Core” Embassies) ใหมีภารกิจพิเศษเฉพาะ การกําหนดให
สํานักงานแหงหนึ่งในภูมิภาคเปนศูนยประสานงาน (regional geographic hubs) และรับผิดชอบ
ภารกิ จ เพิ่ ม เติ ม ในด า นบริ ห ารและทํ า หน า ที่ ป ระสานงานสํ า นั ก งานในเครื อ ข า ย การแต ง ตั้ ง
เอกอัครราชทูตสัญจร (non–resident ambassadors) ในลักษณะเดียวกับกระทรวงการตางประเทศ
สิงคโปรซึ่งมีสํานักงานในตางประเทศเพียง 50 แหง การสงนักการทูตออกไปประจํานอกพื้นที่เมืองหลวง
การจัดตั้งสํานักงานขนาดเล็กที่มีเจาหนาที่จากสถานเอกอัครราชทูตประจําเพียงคนเดียว (one–man
office) หรือการมอบหมายเจาหนาที่ใหเดินทางไปประสานงานในพื้นที่รับผิดชอบอยางสม่ําเสมอ
(circuit riders) เปนตน17
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.2.1 การปรับโครงสรางสํานักงานคณะผูแทนในตางประเทศของสหรัฐอเมริกา
ในป 2549 นางคอนโดลีซซา ไรซ รัฐมนตรีตางประเทศสหรัฐฯ ไดประกาศนโยบาย
Transformational Diplomacy ซึ่งเปนแผนการปรับโครงสรางและการจัดวางกําลังบุคลากรทางการทูต
ครั้งสําคัญของสหรัฐฯ เพื่อใหส อดรับ กับ สถานการณที่ เปลี่ยนแปลงไปของโลก18 โดยจัดวางกําลัง
บุคลากรทางการทูตใหมในระดับตางๆ กลาวคือ
1) ในระดับโลก (Global Repositioning) ปรับการจัดวางบุคลากรทางการทูต
ซึ่งเปนเครือขายสํานักงานทางการทูตตั้งแตยุคสงครามเย็น ใหสอดรับกับบริบทโลกใหม ซึ่งมีประเทศ
ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจใหมเกิดขึ้น โดยสหรัฐฯ ไดลดจํานวนผูแทนทางการทูตในยุโรปและเพิ่ม
จํานวนผูแทนทางการทูตในประเทศเศรษฐกิจ ใหม อาทิ ในแอฟริก า เอเชียตะวันออก เอเชียใต
ตะวันออกกลาง จากนโยบายดังกลาว สหรัฐฯ ไดเพิ่มจํานวนนักการทูตสหรัฐฯ ในจีนขึ้น 26 ตําแหนง
และในอินเดีย 22 ตําแหนง
2) ระดับภูมิภาค มีการจัดตั้งศูนยดําเนินการการทูตสาธารณะในระดับภูมิภาคใน
ตะวันออกกลางและยุโรป เพื่อเผยแพรการรับรูเกี่ยวกับสหรัฐฯ และขยายความรวมมือเชิงรุก โดยได
จัดตั้งหนวยปฏิบัติการเชิงรุก (Effective Forward Deployment) ตั้งนักการทูตรับผิดชอบดูแล
16

Ibid, 67.
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 มีการจัดตั้งศูนยประจําภูมิภาค
(Regional Centers) ชวยสนับสนุนงานบริหารสํานักงาน งานคลัง ทรัพยากรบุคคลใหแกคณะผูแทน
ทางการทูตในภูมิภาค
3) ระดับพื้นที่ ใหนักการทูตลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่อย างใกลชิดมากขึ้น โดยใช
รูปแบบตางๆ อาทิ เปดสํานักงาน American Presence Posts (APPs) โดยใชนักการทูตเพียงหนึ่งคนจาก
สถานเอกอัครราชทูตในเมืองหลวงออกไปประจําในเมืองสําคัญ โดยไดจัดตั้งในอียิปตและอินโดนีเซีย
นอกจากนี้ มีก ารนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเ ปนเครื่องมื อในการปฏิบัติง าน
เพิ่มขึ้น อาทิ การเปดเว็บไซตเพื่อใหประชาชนในทองถิ่นในบางประเทศสามารถติดตอกับเจาหนาที่
สถานทูตสหรัฐฯ ไดโดยตรง (Virtual Presence Posts (VPPs) สรางฐานขอมูลกลางที่กระทรวงการ
ตางประเทศ ใหนักการทูตสหรัฐฯ ทั่วโลกสามารถเขาถึงองคความรูที่ จําเปนและแบงปนขอมูลที่จะ
เปนประโยชนตอการทํางานไดอ ยางรวดเร็ว ใชสื่ อสาธารณะและเทคโนโลยีส ารสนเทศในการ
ดําเนินงานการทูตสาธารณะ โดยเนนกลุมเปาหมายระดับคนรุนใหม
ตอมาในป 2553 นางฮิลลารี คลินตัน รัฐมนตรีตางประเทศสหรัฐฯ คนตอมา ได
ประกาศนโยบาย Diplomacy 3.0 ดําเนินการตอเนื่องจากนโยบาย Transformational Diplomacy
อาทิ เพิ่มจํานวนนัก การทูตที่ป ฏิบัติง านในประเทศที่มีศักยภาพและประเทศที่มีความสําคัญ ทาง
ยุทธศาสตร เพิ่มจํานวนสถานกงสุลใหญในเมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจใหม โดยปรับยายจากเมืองทีม่ ี
ความสําคัญลดลง ใชนักการทูตสัญจร (circuit riders หรือ city officer) จากสถานเอกอัครราชทูต
เดินทางไปปฏิบัติงานสรางเครือขายการติดตอกับบุคคลและภาคสวนตางๆ ในพื้นที่เมืองสําคัญ ๆ
จัดตั้งมุมอเมริกัน (“American Corner”) โดยสรางความรวมมือกับเมืองในทองถิ่น หรือมหาวิทยาลัย
เพื่อสรางศูนยการเรียนรูและเผยแพรภาษาและวัฒนธรรมสหรัฐฯ19
2.2.2 แนวคิดของกระทรวงการตางประเทศสหราชอาณาจักร
ในป 2554 กระทรวงการตางประเทศสหราชอาณาจัก รไดจัดทํารายงานเรื่อง
“บทบาทของกระทรวงการตางประเทศในรัฐบาลสหราชอาณาจักร” เสนอตอคณะกรรมาธิการ
ตางประเทศ20 โดยเห็นว าคณะผูแทนทางการทูตในตางประเทศเปนองคป ระกอบที่สําคัญในการ
ดําเนินนโยบายตางประเทศ ดัง นั้น 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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การมีนักการทูตอยูในพื้นที่จะทําใหเขาใจสถานการณที่เกิดขึ้นในพื้นที่อยางถองแท และทําใหสามารถ
โนมนาวรัฐบาลและหนวยงานของประเทศเจาบานไดอยางมีประสิทธิภาพ21
สําหรับ แนวคิดเกี่ยวกับ การปรับ โครงสรางเครือขายสํานัก งานในตางประเทศ
แตกเปนสองแนวคิด โดยแนวคิดแรกเห็นวา สหราชอาณาจักรไมจําเปนตองมีคณะผูแทนประจําทั่วโลก
แตควรใหความสําคัญกับประเทศที่มีความสําคัญตอผลประโยชนของสหราชอาณาจักร ทั้งนี้ เนื่องจาก
ขอจํากัดของงบประมาณและบุคลากร ทําใหสํานัก งานขนาดเล็ก ไมสามารถดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ แนวคิดที่สองเห็นวา สหราชอาณาจักรควรรักษาสถานะการมีเครือขายทางการทูตใน
ตางประเทศทั่วโลก การปดสํานักงานจะสงสัญญาณที่ผิดวาสหราชอาณาจักรละทิ้งผลประโยชนของตนใน
ประเทศนั้นๆ และจะสงผลเสียอยางมาก ดังนั้น หากมีขอจํากัดดานงบประมาณ ควรใชวิธีปรับลด
จํานวนบุคลากรและปฏิบัติการของสํานักงานขนาดใหญลง
อยางไรก็ดี กระทรวงการตางประเทศสหราชอาณาจักรเห็นวา จําเปนตองมีการจัดวาง
เครือขายใหมใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปของโลก โดยมีหลักเกณฑพิจารณา ดังนี้
(1) ไมลดเครือขายในพื้นที่ที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร (2) จัดวางทรัพยากรไปในประเทศเกิดใหม
ที่มีศักยภาพเพื่อแสวงประโยชนและความมั่นคง (3) สงเสริมความสามารถในการเผยแพรอิทธิพลและ
ความคิด (4) รัก ษาสมดุล ในการจัด วางเครื อ ขา ยในประเทศเกิ ดใหม ที่มี ศัก ยภาพในเอชี ยและ
ละตินอเมริกา ในขณะที่รักษาความสัมพันธกับประเทศขนาดเล็ก (5) รักษาความสัมพันธกับประเทศที่
มีประวัติความรวมมือมายาวนาน ซึ่งยังคงมีความจําเปนตอผลประโยชนในเวทีระหวางประเทศ
2.2.3 แนวคิดการปรับรูปแบบการจัดตั้งสํานักงานคณะผูแทนทางการทูตของสวีเดน
2.2.3.1 ในป 2553 กระทรวงการตางประเทศสวีเดนไดจัดทํารายงานการศึกษา
เรื่อง “A World–Class foreign service: A more flexible foreign representation” เปนขอเสนอ
แนวทางการปรั บ องค ก รของกระทรวงการต า งประเทศสวี เ ดน บนแนวคิ ด ที่ ว า กระทรวงการ
ตางประเทศสวีเดน จําเปนตองปรับโครงสรางองคกร โดยเฉพาะอยางยิ่ง สํานักงานคณะผูแทนใน
ตางประเทศ ใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงและรับมือกับโอกาสและความทาทายใหมๆ สวีเดน
จึง ควรมีสํานักงานคณะผูแทนฯ ในพื้นที่ที่สวีเ ดนมีผ ลประโยชน เพื่อสรางความรวมมือ สง เสริม
บทบาทของสวีเดนในการรักษาสันติภาพและประชาธิปไตย และสงเสริมบทบาทของสวีเดนในสหภาพ
ยุโรป ทั้งนี้ แมวาความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศจะทําใหผูคนสามารถรับรูขาวสารที่เกิดขึ้น
ในโลกไดอยางทันทวงที การติดตอสื่อสารระหวางกันจะทําไดอยางสะดวก แตสวีเดนเห็นวาการมี
คณะผูแทนทางการทูตในตางประเทศยังมีความจําเปนในการทําหนาที่รักษาผลประโยชนของสวีเดน
และใหบริการประชาชนในดานตางๆ22
สวี เ ดนได กํ า หนดหลั ก เกณฑ ที่ ใ ช พิ จ ารณาในการเป ด สํ า นั ก งานใน
ตางประเทศ ไดแก (1) ประเทศที่เ ปนศู นยก ลางทางการเมืองและเศรษฐกิจ (2) ประเทศที่เ ปน
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
ที่ตั้งขององคการระหวางประเทศที่เปนองคกรที่มีบ ทบาทสําคัญในการกําหนดวาระดานพหุภาคีที่
สอดคลองกับนโยบายและผลประโยชนของสวีเดน (5) ประเทศหรือภูมิภาคที่สวีเดนมีผลประโยชน23
ทั้ง นี้ การจัดตั้ง สํานัก งานในตางประเทศควรมีก ารหารือกันในระดั บ
รัฐบาล รวมถึงภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งหนวยราชการและเอกชน รวมทั้งผานการพิจารณาของ
รัฐสภา24
2.2.3.2 กระทรวงการตางประเทศสวีเดนเห็นวา เพื่อใหส ามารถตอบสนองกับ
ความทาทายของภารกิจ งานที่มีความซับ ซอนและมีพลวัตสูง การจัดตั้ง คณะผูแทนทางการทูตใน
ตางประเทศ ควรมีรูปแบบ “เล็กและยืดหยุน” (Smaller and more flexible form) มีขนาดที่
เหมาะสมกับความจําเปนในพื้นที่ สามารถปรับใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ
ผลประโยชนของประเทศ ความจําเปนในการปฏิบัติงาน และมีความคุมคา โดยใชรูปแบบตามความ
เหมาะสมของแตละพื้นที่ และไมดึงบุคลากรจากสวนกลางจนทําใหเสียสมดุล
รูป แบบที่ส ามารถนํา มาใช ป ระกอบด วยการแต ง ตั้ง กงสุล กิตติ ม ศัก ดิ์
การเปดสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ สถานทูตขนาดเล็ก (mini–embassies) ซึ่งรับผิดชอบ
ภารกิจงานเฉพาะดานตามความจําเปนในพื้นที่ อาทิ การคา งานกงสุล การจัดตั้ง สํานักงานสาขา
(one–man office) การตั้งผูแทนพิเศษ การตั้งสํานักงานภูมิภาค การรวมมือกับหนวยงานในทองถิ่น
และการตั้งสํานักงานรวมกับประเทศอื่น เปนตน โดยกระทรวงการตางประเทศตองจัดใหมีระบบงาน
ที่ชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะผูแทนในตางประเทศเพิ่มมากขึ้น และแกไขระเบียบที่ลาสมัย
เพื่อลดภาระงานที่สํานักงานในตางประเทศตองปฏิบัติ โดยใหสวนกลางดึงงานบางสวนไปดําเนินการแทน
โดยเฉพาะงานดานบริหารงบประมาณ คลัง และบุคลากร งานกงสุลบางประเภท สําหรับการจัดตั้ง
สํานักงานประจําภูมิภาค (regional hub) เปนการสงเจาหนาที่ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะไป
ประจําสํานักงานซึ่งดูแลงานครอบคลุมทั้งภูมิภาค จะตองเพิ่มความยืดหยุนในการบริหารงานโดยให
เจาหนาที่สามารถปฏิบัติงานขามพื้นที่ได รูปแบบนี้อาจนําไปใชสําหรับงานดานกงสุล อาทิ การจัดตั้ง
ศูนยผลิตหนังสือเดินทางหรือออกวีซาในภูมิภาค รวมทั้งจางหนวยงานภายนอกใหเปนผูดําเนินการงาน
ในสวนที่ไมจําเปนตองดําเนินการเอง (outsourcing) และจะตองนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชอยาง
เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น
นอกจากนี้ การเพิ่มภารกิจงานใหเจาหนาที่ทองถิ่นดําเนินการแทนมากขึ้น
จะสามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานได โดยเฉพาะสําหรับสํานักงานขนาดเล็ก รวมถึงการจัดจาง
หนวยงานทองถิ่นใหเปนผูดําเนินโครงการแทนในบางเรื่อง
สวีเ ดนกํ าหนดใหสํานัก งานของหนวยงานตางๆ ในต างประเทศของ
สวีเ ดนตั้ ง อยูรว มกั นเป น “Sweden House” ในกรณีที่ ส ามารถทํา ได เพื่ อประโยชนในการ
ประชาสัมพันธประเทศ ทั้งนี้ ผูแทนจากกระทรวงการตางประเทศจะตองทําหนาที่ป ระสานทิศทาง
การปฏิบัติงานของผูแทนจากหนวยงานอื่นใหสอดคลองกัน โดยพยายามบูรณาการการจัดกิจกรรม
23
24

Ibid, 59.
Ibid, 57.
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ของหนวยงานในคณะผูแทนฯ โดยเพิ่มอํานาจใหเอกอัครราชทูตมีอํานาจในการมอบหมายภารกิจให
บุคคลในคณะผูแทนจากทุกหนวยงานมากขึ้น25
2.2.4 แนวคิดการพัฒนาการทูตของเนเธอรแลนด26
คณะที่ปรึกษาดานการพัฒนาองคกรของกระทรวงการตางประเทศเนเธอรแลนด
วิเคราะหวา การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบของความสัมพันธระหวางประเทศไปสูโลกไรพรมแดนใน
ปจจุบันทําใหการดําเนินการทางการทูตตองปรับรูปแบบเพื่อใหสอดคลองกับสภาวะความเชื่อมโยง
ของโลก การทูตในยุคปจ จุบันจะตองใชรูปแบบผสมผสาน (hybrid diplomacy) โดยผสมผสาน
การดําเนินงานการทูตแบบดั้งเดิมในการติดตอระหวางผูแทนของรัฐ กับการดําเนินงานเพื่อสื่อสารกับ
โลกยุคใหมที่ตองใชการทูตสาธารณะเปนเครื่องมือในการเผยแพรขาวสารและสรางความเขาใจตอ
สาธารณชนในวงกวาง โลกที่ไรพรมแดนทําใหเกิดปญหาขามพรมแดนมากขึ้น แตละรัฐจึงตองเพิ่ม
ความรวมมือในการแกไขปญหารวมกันมากขึ้น การดําเนินการทางการทูตจึงเปนสิ่งที่มีความจําเปน
เพิ่มมากขึ้นในโลกปจจุบัน กระทรวงการตางประเทศตองปรับโครงสรางองคกรใหสามารถตอบสนอง
ตอการแกไขปญหาระหวางประเทศ ซึ่งตองมีการดําเนินการรวมกันในลักษณะเครือขายขามภูมิภาคได
หลั ก การสํ าคั ญ ในการปรั บ โครงสร า งองค ก ร ประกอบด ว ย (1) บู ร ณาการ
การทํางาน ระหวางกระทรวงการตางประเทศในสวนกลางกับสํานักงานคณะผูแทนทางการทูต โดยให
มี ก ารแลกเปลี่ ย นข อ มู ล กั น อย า งเป ด กว า ง รวมทั้ ง ให สํ า นั ก งานในต า งประเทศมี ส ว นร ว มใน
กระบวนการ กําหนดนโยบายรวมกับสวนกลางมากขึ้น (2) จัดโครงสรางองคกรสํานักงานผูแทนใน
ตางประเทศใน รูป แบบ “การจัดตั้ง เครือขายภูมิภาค” (A hub–and–spoke model) โดยมี
สํานักงานหลักเปนศูนยกลางของเครือขาย อาทิ เครือขายสํานักงานในสหรัฐฯ และจีน ที่มีสํานักงานที่
กรุงวอชิงตันและกรุงปกกิ่งเปนศูนยกลาง โดยมีสถานกงสุลใหญตางๆ เปนเครือขายในการปฏิบัติงาน
ซึ่งรูปแบบนี้อาจนําไปใชในภูมิภาคอื่น โดยสรางเครือขายสํานักงานใกลเคียงที่อยูในภูมิภาคเดียวกันได27
การจัดโครงสรางองคกรในรูปแบบนี้ กําหนดใหในแตละภูมิภาคประกอบไปดวย
สํานักงาน 4 ระดับ ไดแก (1) สถานเอกอัครราชทูตประจําภูมิภาค (Regional Embassies) ทําหนาที่
เปน Hub หรือศูนยกลางของเครือขายสํานักงานในภูมิภาค มีเ จาหนาที่และงบประมาณมากกวา
สํา นั ก งานอื่ นๆ ในภู มิ ภ าค ทํ า หน า ที่ ให ก ารสนั บ สนุ น และประสานงานสํ า นัก งานในเครื อ ข า ย
(2) สถานเอกอัครราชทูตขนาดกลาง (3) สถานเอกอัครราชทูตขนาดเล็ก (4) สํานักงานที่มีเจาหนาที่
ประจําเพียง 1 คน การจัดโครงสรางในลัก ษณะเครือขายรายภูมิภาคสามารถกําหนดรูป แบบให
สอดคลองกับความเหมาะสมในแตละภูมิภาค
การจัดโครงสรางในรูปแบบเครือขายนี้มีขอดีคือจะทําใหเนเธอรแลนดส ามารถ
จัดตั้งคณะผูแทนทางการทูตในตางประเทศไดจํานวนมาก รวมทั้งมีความยืดหยุนในการปรับเพิ่มหรือ
25

Ibid, 58.
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.
26
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ลดเจาหนาที่ของสํานัก งานในแตล ะแหงไดตามความจําเปน โดยอยูบ นพื้นฐานของหลักการที่ให
ความสําคัญกับการมีผูแทนทางการทูตประจําในพื้นที่ สําหรับการแตงตั้งเอกอัครราชทูตสัญจรจะใช
เพื่อเสริมการดําเนินงานของคณะผูแทนประจํา28
2.2.5 ขนาดของเครือขา ยคณะผู แ ทนทางการทูตในต า งประเทศ: ปจจัย กํา หนด
ศักยภาพของการดําเนินการทางการทูต
ในป 2554 กระทรวงการตางประเทศออสเตรเลียไดจัดทําบทวิเ คราะหขนาด
เครือขายสํานักงานทางการทูตของออสเตรเลียในตางประเทศ ซึ่งพบวา แมวาออสเตรเลียจะเปน
ประเทศมหาอํา นาจขนาดกลางในภูมิ ภ าคเอเชีย แปซิ ฟก ที่มี บ ทบาทที่ แข็ ง ขั น ในระดั บ ภู มิภ าค
แตออสเตรเลียมีจํานวนเครือขายสํานักงานในตางประเทศไมเพียงพอที่จะสนับสนุนการขยายบทบาท
เชิง รุกในเวทีระหวางประเทศ ขยายความรวมมือและดูแลผลประโยชนของออสเตรเลียไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ในป 2554 ออสเตรเลียมีสํานักงานคณะผูแทนในตางประเทศทั้งหมด 95 แหง ซึ่งเปน
จํานวนต่ําที่สุดในบรรดาประเทศสมาชิก G20 ทั้งหมด และต่ํากวาจํานวน 133 ซึ่งเปนมาตรฐานเฉลี่ย
ของประเทศสมาชิก OECD แมวาออสเตรเลียจะมีขนาดทางเศรษฐกิจใหญเปนลําดับ 13 ของโลก29
นอกจากนี้ ร อ ยละ 40 ของสํ า นัก งานฯ ยั ง เป น สํา นั ก งานขนาดเล็ ก เนื่ อ งจากการถู ก ปรั บ ลด
งบประมาณอยางตอเนื่อง ทําใหกระทรวงการตางประเทศออสเตรเลียไมส ามารถขยายเครือขาย
สํานักงานทางการทูตในตางประเทศได ทําใหการดําเนินงานของสํานักงานทางการทูตอยูในภาวะตึงตัว
ไมสามารถรับมือกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นทางดานการกงสุลและการสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศใน
ดานตางๆ ได
กระทรวงการต างประเทศออสเตรเลียจึง ไดพ ยายามผลัก ดันใหรัฐบาลใหก าร
สนับสนุนการขยายเครือขายสํานักงานทางการทูตเพิ่มมากขึ้น ในปจจุบันออสเตรเลียมีสํานักงานใน
ตางประเทศเพิ่มขึ้นเปน 111 แหง จัดอยูในลําดับที่ 18 ของประเทศสมาชิก G2030
ในการวิเคราะหศักยภาพการดําเนินงานของกระทรวงการตางประเทศเกาหลีใตใน
ป 2554 พบวา กระทรวงการตางประเทศเกาหลีใตมี จํานวนสํานักงานคณะผูแทนทางการทูตและ
จํานวนบุคลากรที่ประจําการในตางประเทศต่ําที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับในกลุมประเทศสมาชิก OECD
ในขณะที่เกาหลีใตเปนประเทศที่พึ่งพาการคาและพลังงานจากตางประเทศอยางมาก ทําใหเกาหลีใต
จําเปนตองปรับ โครงสรางของสํานัก งานคณะผู แทนในตางประเทศอยางตอเนื่อง โดยปรับ ยา ย

28

Ibid, 23.
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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บุคลากรและสํานักงานจากประเทศพัฒ นาแลวไปไวในประเทศกําลังพัฒนาที่มีศักยภาพมากขึ้น 31
ปจจุบันเกาหลีใตมีจํานวนสํานักงานทางการทูต 170 แหง คิดเปนอันดับ ที่ 9 ของประเทศสมาชิก
OECD
2.2.6 การเพิ่ มคุณ ภาพของบุ คลากร: หัว ใจสํ า คั ญของการเพิ่ม ประสิ ทธิภ าพของ
สํานักงานในตางประเทศ
จากการศึกษาแนวคิดของกระทรวงการตางประเทศประเทศตางๆ ที่กลาวมาแลว
นอกจากการปรับรูปแบบโครงสรางและระบบการบริหารงานของสํานักงาน กระทรวงการตางประเทศ
มีแนวคิดสอดคลองกันวา หัวใจสําคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานทางการทูต คือตอง
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของนักการทูตดวย
กระทรวงการตางประเทศสหรัฐฯ ใหความสําคัญกับการพัฒนาและฝกอบรมเพื่อ
เพิ่มพูนทักษะของนัก การทูตใหความรอบรูในหลายหลายสาขา พรอมที่จะทํางานหลากหลายดาน
พรอมๆ กัน นักการทูตรุนใหมควรจะเปนผูเชี่ยวชาญอยางนอยในสองภูมิภาค และใชภาษาไดอยางนอย
สองภาษา รวมทั้งตองเคยผานประสบการณการประจําการในประเทศที่มีสถานการณยากลําบาก
ตองมีทักษะในการจัดทําโครงการและดําเนินงานการทูตสาธารณะ32 ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของ
กระทรวงการตางประเทศสหราชอาณาจักรที่เห็นวาจําเปนอยางยิ่งที่ตองเพิ่มการพัฒนาศักยภาพดาน
ภาษาตางประเทศของนักการทูต ซึ่งเปนทักษะที่จําเปนโดยเฉพาะอยางยิ่งระดับหัวหนาสํานักงาน33
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
2.3.1 จากการศึกษาทบทวนแนวคิดของผูเชี่ยวชาญในดานความสัมพันธระหวางประเทศ
และนโยบายของกระทรวงการตางประเทศของประเทศตางๆ ทั้งประเทศมหาอํานาจและประเทศ
ขนาดกลางที่มีบทบาทสําคัญในเวทีการเมืองระหวางประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร
เนเธอรแลนด สวีเดน และออสเตรเลีย ที่ก ลาวมาพบวา มีมุมมองที่สอดคลองกันในเรื่องบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไปของการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเพิ่มความทาทายตอ
การทํางานของกระทรวงการตางประเทศในฐานะผูแทนของรัฐในการดําเนินงานทางการทูต และเห็นพอง
ถึงความจําเปนที่กระทรวงการตางประเทศจะตองปรับองคกรและวิธีการปฏิบัติงาน ทั้งในสวนกลาง
และสํ านั ก งานผูแ ทนทางการทูต ในตา งประเทศ ใหเ อื้อ อํา นวยใหส ามารถปฏิบั ติง านที่มี ความ
หลากหลายซับซอนมากขึ้น ทั้งในดานความมั่นคง การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
2.3.2 รูปแบบของการจัดตั้งสํานักงานคณะผูแทนทางการทูตในตางประเทศในระยะตอไปนัน้
ควรจะตองมีการผสมผสานรูปแบบ มีความยืดหยุน คลองตัว และใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานในทุกมิติ โดยเฉพาะอยางยิ่งการดําเนินงานการทูตสาธารณะ เพื่อเผยแพร
ความรู ค วามเข า ใจและข อ มู ล ไปยั ง กลุ ม เป า หมายของประเทศผู รั บ ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
31
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32
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ซึ่งกลายมาเปนหัวใจสําคัญของการดําเนินงานทางการทูตในปจจุบัน สํานักงานคณะผูแทนทางการทูต
ยุคใหมจะตองเปนกลไกที่ส ามารถ “เขาถึง” และสามารถสรางปฏิสัม พันธกับกลุม เปาหมายที่มี
บทบาทสําคัญในประเด็นที่เกี่ยวของในภาคสวนตางๆ ในประเทศผูรับไดอยางตอเนื่อง สามารถให
ขอมูลเชิงลึก และขอแนะนําทางนโยบายแกกระทรวงการตางประเทศไดอยางถูกตอง ทันการ
2.3.3 ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของสํานักงานในตางประเทศ กระทรวงการ
ตางประเทศในสวนกลางจําเปนตองพิจารณาปรับระบบการทํางานใหสนับสนุนภารกิจของ สํานักงาน
ในตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการรวมศูนยงานดานบริหารบางสวนที่สวนกลางเพื่อลด
ภาระงานของสํานักงานในตางประเทศ มีการสรางเครือขายความรวมมือกับผูเชี่ยวชาญในภาคเอกชน
และหนวยงานตางๆ ของรัฐที่จ ะสามารถสนับ สนุนการทํางานของกระทรวงการตางประเทศได
นอกจากนี้ จะตองพัฒนาทักษะของนักการทูตอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะทักษะพื้นฐานของนักการทูต
เพิ่มความชํานาญในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการทํางาน เพื่อใหสามารถรับมือกับ
ความทาทายของภารกิจงานที่มีความหลายหลายไดอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ

บทที่ 3
ผลการศึกษาการจัดตัง้ สํานักงานคณะผูแ ทนไทยในตางประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารราชการในตางประเทศตั้งแตชวงป 2547 ถึงปจจุบัน :
นโยบายและผลการดําเนินการ
3.1 บทบาทและภารกิจในตางประเทศของคณะผูแทนทางการทูตของไทยในปจจุบัน : การจัดลําดับ
ความสําคัญของภารกิจเพื่อรับมือกับความทาทาย
ความเชื่อมโยงของโลกและความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ของการดําเนินความสัม พันธระหวางประเทศในชวงสองทศวรรษที่ผานมา ไดสงผลกระทบตอการ
ดําเนินงานของกระทรวงการตางประเทศและคณะผูแทนทางการทูตของไทยอยางมีนัยสําคัญ ปจจุบนั
สํานักงานในตางประเทศตองรับ มือกับ ภารกิจงานที่เพิ่มมากขึ้นและตองการการตอบสนองอย าง
รวดเร็ว ซึ่งเปนผลมาจากบริบทของความสัมพันธระหวางประเทศที่มีความรวมมือและปฏิสัมพันธกัน
อยางใกลชิดมากขึ้นในทุกมิติ นอกจากนี้ ยังมีปจจัยภายในประเทศอันไดแกนโยบายและยุทธศาสตร
ของรัฐบาลซึ่งไดกําหนดให “...นโยบายการตางประเทศเปนสวนประกอบสําคัญของนโยบายองครวม
ทั้งหมดในการบริหารราชการแผนดิน ไมวาในดานการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะนํากลไก
ทางการทูตแบบบูรณาการมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนทั้งทางตรงและทางออม เชน
การคุม ครองดูแลคนไทยและผลประโยชนของคนไทยในตางแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึก ษา
วัฒนธรรม การคา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการเปดโลกทัศนใหมีลักษณะสากล”34 ความทาทาย
และภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากรัฐบาลทําใหหนวยงานที่ดําเนินภารกิจในตางประเทศตองปรับตัว
เพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากภารกิจพื้นฐานในการทําหนาที่เปนผูแทนทางการทูต
ของรัฐ การเจรจาตอรองและการประสานงานแลว สํานักงานในตางประเทศของไทยในปจจุบันมี
ภารกิจที่ตองดําเนินการโดยใหความสําคัญเพิ่มขึ้นในมิติตางๆ ดังนี้
3.1.1 งานดานการทูตเศรษฐกิจ
จากพลวัตของเศรษฐกิจโลกทําใหรัฐบาลไทยตองปรับนโยบายและแผนยุทธศาสตร
ตางประเทศเพื่อแสวงหาความรวมมือทางเศรษฐกิจโดยเพิ่มพูนความสัมพันธกับประเทศและภูมภิ าคที่
เปนตลาดใหมที่มีศัก ยภาพ เปนแหลง พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ ดัง จะเห็นไดจ าก
นโยบายตางประเทศเชิงรุกของไทยในชวงป 2547 เปนตนมา ที่ไดกระชับความสัมพันธกับจีนและ
อินเดียมากขึ้น การขยายความสัมพันธกับประเทศในตะวันออกกลาง แอฟริกา เอเชียกลาง และ
ประเทศเศรษฐกิจใหมในละตินอเมริกา ในชวงดังกลาวไทยไดเปดสํานักงานในตางประเทศในประเทศ
และภูมิภาคดังกลาวเพิ่มขึ้นถึง 14 แหง ในสภาวะที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงในปจจุบัน รัฐบาลไทย
34

พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา, คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ, ราชกิจจานุเบกษา
เลมที่ 131 ตอนพิเศษ 180 ง (12 กันยายน 2557): 4.
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ไดหันมาใหความสําคัญกับการเสริมสรางความรวมมือทางเศรษฐกิจภายในประชาคมอาเซียนเพิ่มมากขึ้น
นโยบายดานการคาและการลงทุนของรัฐบาลปจจุบันใหความสําคัญกับประเทศสมาชิกอาเซียนในการ
เปนตลาดและฐานการลงทุนที่มีความสําคัญลําดับตน35 ทําใหสํานักงานในพื้นที่ตองเพิ่มน้ําหนักการ
ดําเนินงานทางดานเศรษฐกิจเพื่อชวยขับเคลื่อนนโยบายดังกลาว
3.1.2 งานดานการกงสุล
ปจจุบันจํานวนคนไทยที่ออกไปทํางาน ศึกษาตอ ทําธุรกิจและลงทุนในตางประเทศ
เพิ่มมากขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ในขณะเดียวกันนักทองเที่ยวตางประเทศที่เดินทางมาทองเที่ยวไทยมี
จํานวนเพิ่ม มากขึ้นตามลําดับ ปจ จัยนี้ทําใหสํานักงานในตางประเทศมีภารกิจ มากขึ้น ในการให
คําแนะนําดานการคา การลงทุน การดูแลและชวยเหลือคนไทยที่ป ระสบปญ หาในตางประเทศ
ในขณะที่งานดานการตรวจลงตราในหลายประเทศมีจํานวนเพิ่ม มากขึ้นอยางชัดเจนตามจํานวน
นักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น อาทิ จีน ซึ่งมีภารกิจงานดานการตรวจลงตราเพิ่มขึ้นอยางมาก
3.1.3 การดําเนินงานการทูตสาธารณะ
สํานักงานในตางประเทศไดใชการทูตสาธารณะเปนเครื่องมือในการดําเนินนโยบาย
ตางประเทศเพิ่ ม มากขึ้ นในปจ จุบัน การสรา งความสัม พั นธ ในระดับ ประชาชนตอประชาชนได
กลายเปนหัวใจสําคัญ ของการดําเนินภารกิ จในตางประเทศ สํานักงานในตางประเทศของไทยได
ดําเนินภารกิจในการเผยแพรภาพลักษณไทยโดยใชการทูตวัฒนธรรมเปนเครื่องมือในการสรางความ
เขาใจกับประชาชนในประเทศเจาบาน ซึ่งการดําเนินงานการทูตสาธารณะไดกลายมาเปนภารกิจหลัก
ที่สําคัญ ของสํานักงานในตางประเทศ ในแตล ะปสํา นัก งานในตางประเทศไดจัดงานเทศกาลไทย
เพื่อเผยแพรวัฒนธรรมไทย อาหารไทย นาฏศิลป ภาพยนตร มวยไทย และสินคาไทย ซึ่งการจัดงาน
เทศกาลไทยในหลายเมือง อาทิ กรุงโตเกียว นครโอซากา และหลายเมืองในยุโรปไดรับการยอมรับให
เปนงานเทศกาลประจําปที่ไดรับความนิยมอยางมาก
นอกจากนี้ ยังไดมีก ารนําสื่อสังคมออนไลนและสื่อสมัยใหมม าใชในการเผยแพร
ประเทศไทยเพื่อสื่อสารไปยังสาธารณชนในวงกวาง อาทิ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง และ
สถานกงสุลใหญในจีน ไดริเริ่มใชสื่อสังคมออนไลน Weibo ซึ่งเปนที่นิยมของชาวจีน เผยแพรขอมูล
เกี่ยวกับ ประเทศไทยในดานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว สามารถใหผูติดตามชาวจีนใหความเห็น
สอบถามขอมูลโดยตรงกับสถานเอกอัครราชทูตผานชองทางดังกลาวได
3.1.4 การติดตามประเด็นระหวางประเทศซึ่งมีความสําคัญและความเชื่อมโยงกันเพิ่ม
มากขึ้น
ในการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศในปจจุบัน สํานักงานในตางประเทศจึง
มีภารกิจเพิ่มขึ้นในการติดตามประเด็นปญหาและกลไกความรวมมือระหวางประเทศ การกําหนด
มาตรฐานและกติการะหวางประเทศขององคการระหวางประเทศในเรื่องตางๆ ที่จะมีผลกระทบตอไทย
อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การแก ไขปญ หาอาชญากรรมข ามชาติ การกอการรา ย
การดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน มาตรฐานระหวางประเทศที่มีความเชื่อมโยงกับการคาระหวางประเทศ
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กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ, ยุทธศาสตรการคาระหวางประเทศของกระทรวงพาณิชย (2559), หนา 1–5.
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ซึ่งประเทศไทยตองรวมมือและปฏิบัติตาม อาทิ มาตรฐานดานการประมง แรงงาน ความปลอดภัย
อาหาร มาตรฐานดานการบิน เปนตน
3.1.5 การติดตามความกา วหนาของการพัฒนาในมิติตา งๆ การนําองคความรูและ
แนวปฏิบัติที่เปนเลิศจากตางประเทศมาปรับใชในประเทศไทย
ปจจุบันสํานักงานในตางประเทศไดดําเนินบทบาทในการติดตามพัฒนาการและ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี และองคค วามรู ในต างประเทศในด านต างๆ ทั้ง ในดานการศึก ษา
การเกษตร การแพทย สาธารณสุข พลังงาน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อสรางความรวมมือใน
การแลกเปลี่ย นและถา ยทอดองค ความรูร ะหว างสถาบั นการศึก ษา สถาบั นวิ จัย ของไทยและ
ตางประเทศ เพื่อใชในการพัฒนาประเทศ
ภารกิจ งานทางการทูตที่เพิ่ม ความหลากหลายดังที่กลาวมา ทําใหกระทรวงการ
ตางประเทศตองเพิ่มความรวมมือกับสวนราชการตางๆ ในทีมประเทศไทยและในสวนกลางอยาง
ใกลชิ ดยิ่ง ขึ้ น เพื่ อใหก ารดํา เนิน งานของสํา นัก งานในต างประเทศชวยสนับ สนุนและขับ เคลื่อ น
ยุทธศาสตรสําคัญในมิติตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.2 การจัด ตั้งสํ า นั กงานคณะผู แ ทนไทยในตา งประเทศในชวงป 2547–2551: การดํา เนิ น
นโยบายตางประเทศตามยุทธศาสตรเชิงรุก
ในป 2547 รัฐบาลไดจัดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรดานการตางประเทศในระดับชาติ
ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน เปนกลไกระดับรัฐบาลในการพิจารณากําหนดยุทธศาสตร นโยบาย
และแนวทางในการดําเนินความสัม พันธร ะหวา งไทยกับ ตางประเทศในทุก มิติ รวมทั้ง พิจ ารณา
โครงสรางสวนราชการและบุคลากรในตางประเทศ ตลอดจนแผนงบประมาณเชิงบูรณาการสําหรับ
การดํ า เนิ น ภารกิ จ ในต า งประเทศ เพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ในต า งประเทศเป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพ36 ภายใตกรอบการดําเนินงานของคณะกรรมการยุทธศาสตรดานการตางประเทศ การ
จัดตั้งสํานักงานคณะผูแทนไทยในตางประเทศไดรับการยกระดับความสําคัญเปนวาระหลักของการ
พิจารณาในระดับนโยบายของคณะกรรมการยุทธศาสตรฯ ภายใตการดําเนินนโยบายตางประเทศตาม
ยุทธศาสตร เชิงรุกของรัฐบาล
ในชวงป 2547–2551 คณะกรรมการยุทธศาสตรดานตางประเทศในระดับชาติไดกําหนด
แนวทางในเรื่องการบริหารราชการในตางประเทศ โดยมีเปาหมายสําคัญในการบูรณาการการทํางาน
ของส ว นราชการไทยที่ มี ภ ารกิ จ ในต า งประเทศให มี ค วามสอดคล อ ง สนั บ สนุ น ซึ่ ง กั น และกั น
เพื่อรวมกันผลักดันยุทธศาสตรของไทยในพื้นที่เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดกําหนดใหการเปด
สํานักงานในตางประเทศและพิจารณาโครงสรางองคประกอบของสวนราชการภายใตสํานักงานใน
ตางประเทศแตละแหง ดําเนินการภายใตแนวคิด Maximum Coverage–Minimum Resources ซึ่ง
หมายถึง การขยายพื้นที่ดําเนินงานของคณะผูแทนไทยใหมีความกวางขวางครอบคลุมมากขึ้น โดยใช
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หนาที่ตอไป แตก็มิไดมีการจัดประชุมขึ้นอีก (องคประกอบและอํานาจหนาที่คณะกรรมการยุทธศาสตรฯ ปรากฏ
ตามภาคผนวก)
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ทรัพยากรอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด ภายหลังจากไดดําเนินการปรับโครงสรางสวนราชการใน
ตางประเทศทั้งหมด (revamp) อันเปนผลมาจากความจําเปนที่ตองปรับ ลดงบประมาณในการ
บริหารราชการในตางประเทศภายหลังจากวิกฤติเศรษฐกิจของไทยในป 2540 โดยทบทวนโครงสราง
และองคประกอบของทีมประเทศไทยในตางประเทศในทุกเมืองที่มีคณะผูแทนทางการทูตของไทย
ตั้งอยู ใหมีจํานวนขาราชการและรูปแบบของการดําเนินงานที่สอดรับกับความจําเปนทางยุทธศาสตร
และปริมาณงาน โดยไดพิจารณาปรับลดและเกลี่ยอัตรากําลังขาราชการของทุกหนวยงานที่ประจําอยู
ในสํานักงานในตางประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานโดยใชบุคลากรและงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ
การประชุม คณะกรรมการยุท ธศาสตรฯ ครั้ง ที่ 1/2547 ซึ่ง เปนการประชุม ครั้ง แรกได
พิจ ารณาให ค วามเห็น ชอบใหเ ป ด สํา นั ก งานในต างประเทศเพิ่ ม เติ ม ในพื้น ที่ ยุ ท ธศาสตรสํ า คั ญ
(Strategic Posts) ที่ยังไมมีผูแทนของไทยประจําอยูในพื้นที่ดังกลาว โดยใหความสําคัญกับการรุกเขา
ไปในพื้นที่ที่มีศักยภาพที่จะเปนตลาดใหมของไทย โดยเฉพาะจีนและอินเดีย โดยไดพิจารณาใหเรง
ดําเนินการเพื่อเพิ่มผูแทนทางการทูตของไทยในมณฑลที่มีความสําคัญของจีน เพื่อขยายความรวมมือ
และความสัมพันธกับจีนในระดับมณฑล คณะกรรมการยุทธศาสตรฯ ไดเห็นชอบใหใชรูปแบบการ
จัดตั้งสํานักงานผูแทนทางการทูตรูปแบบใหม เพื่อใหสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว โดยใหจัดตั้ง
สํานักงานสวนแยก (outpost) ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง ในนครเฉิง ตู โดยมีเขตการ
ปฏิบัติหนาที่ครอบคลุมมณฑลเสฉวน ซึ่งเปนศูนยกลางการพัฒนาทางภาคตะวันตกของจีนในขณะนั้น
และที่เมืองเซี่ยเหมิน มีเขตการปฏิบัติหนาที่ครอบคลุมมณฑลฝูเจี้ยน37 นอกจากนี้ ยังไดมีการจัดตั้ง
สํานักงานสวนแยกของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย ประจํากรุงอันตานานาริโว มีเขตปฏิบัติ
หนาที่ครอบคลุม สาธารณรัฐมาดารกัส การ และสํานัก งานสวนแยกของสถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงสตอกโฮลม ประจํากรุงเฮลซิงกิ มีเขตการปฏิบัติหนาที่ครอบคลุมสาธารณรัฐฟนแลนด
รูป แบบของการจัดตั้ง สํานัก งานสวนแยก เปนการเปดสํานักงานขนาดเล็ก (one–man
operation –OMO) โดยมีขาราชการระดับ 7 หรือ 8 จากกระทรวงการตางประเทศไปประจําการ
เปนหัวหนาสํานักงาน มีเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการและเจาหนาที่ธุรการ และลูกจางทองถิ่น เปนผูชวย
ดําเนินงาน โดยถือเปนหนวยงานภายใตการกํากับดูแลของสถานเอกอัครราชทูต
ทั้ ง นี้ การจั ด ตั้ ง สํ า นั ก งานส ว นแยกดั ง กล า ววางแผนให เ ป น การดํ า เนิ น การชั่ ว คราว
เพื่อพิจารณาศักยภาพของความรวมมือกับประเทศไทย โดยใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
สํานักงานหลังจากการจัดตั้งครบหนึ่งป หากมีผลสําเร็จในการขยายความรวมมือระหวางกันหรือมี
แนวโนมเปนที่นาพึงพอใจ ก็เห็นควรยกระดับใหเปนสถานกงสุลใหญหรือสถานเอกอัครราชทูตตอไป
หากไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายก็จะมีการพิจารณาทบทวน เชน ลดขนาดของสํานักงานลง
อยางไรก็ดี ในป 2548 คณะกรรมการยุท ธศาสตรฯ ไดพิจ ารณาเห็นชอบใหยกระดับ สํานัก งาน
สวนแยกทั้งสามแหงขึ้นเปนสถานกงสุลใหญ
37

ในป 2546 นครเฉิงตูมีประชากร 110 ลานคน มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงกวารอยละ 11 ประชากรมี
กําลังซื้อสูงขึ้น เมืองเซี่ยเหมินมีประชากร 36 ลานคน ประชากรมีรายไดตอหัวสูงเปนอันดับ 5 ของจีน เปนตลาด
การคาและการลงทุนที่มีศักยภาพ
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ในป 2548 รัฐบาลไดประกาศใชแผนบริห ารราชการแผนดินป 2548–2541 ซึ่ง ในแผน
ดัง กลาวนโยบายการทูตเชิง รุก เปนหัวใจของยุท ธศาสตรก ารตางประเทศและเศรษฐกิจ ระหวาง
ประเทศของรัฐบาล โดยกําหนดเปาหมายอยูที่ตลาดใหมและที่มีศัก ยภาพสูง ไดแก แอฟริก าและ
ละตินอเมริกา การเปดสํานักงานแหงใหมจึงตองมีความสอดคลองกับนโยบายดังกลาวและยุทธศาสตร
ที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศ เชน ยุทธศาสตรดานพลังงาน
ที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตรครั้งที่ 1/2548 ไดเห็นชอบการเพิ่มจํานวนสํานักงาน
ผูแทนทางการทูตของไทยในจีน ตามนโยบายที่จะเสริมสรางความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับทุกมณฑล
ของจีน โดยไดเห็นชอบใหมีการจัดตั้งสถานกงสุลใหญเพิ่มเติมจํานวน 5 แหง ที่นครซีอาน นครเสิ่นหยาง
นครหนานหนิง เมืองชิงตาว และนครไหโขว38
นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังไดเห็นชอบการจัดตั้งสํานักงานคณะผูแทนไทยเพิ่มเติมในประเทศ
ที่มีศักยภาพในการเปนตลาดใหมและแหลงพลังงาน ที่สําคัญในภูมิภาคแอฟริกาและละตินอเมริกา
โดยได มีม ติ ใ ห เ ป ด สถานเอกอัค รราชทู ต ณ กรุ ง อาบู จ า สถานเอกอั ค รราชทู ต ณ กรุ ง ตริ โ ปลี
สถานเอกอั ค รราชทู ต ณ กรุ ง ลิ ม า และสถานเอกอั ค รราชทู ต ณ กรุ ง อั ส ตานา และการเป ด
สถานเอกอัครราชทู ต ณ กรุง อัมมาน จอรแดน ซึ่งเปนการสง เสริมความสัม พันธระหวางไทยกับ
ประเทศมุสลิมสายกลาง ซึ่งมีนัยความสําคัญตอไทยในดานการเมืองความมั่นคง
3.3 การบริหารราชการในตา งประเทศแบบบูรณาการ: การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
ราชการในตางประเทศ
คณะกรรมการยุทธศาสตรดานตางประเทศฯ ไดกําหนดเปาหมายและจัดวางแนวทางที่ถือ
เปนการปฏิรูปการบริห ารราชการในตางประเทศที่สําคัญ คือไดกําหนดใหก ารบริหารราชการใน
ตางประเทศของไทยดําเนินการอยางบูรณาการ เพื่อเอกภาพในการดําเนินงานใหผลักดันยุทธศาสตร
ไปในทิศทางเดียวกัน ภายใตการนําของเอกอัครราชทูตแบบบูรณาการ หรือทูต CEO ซึ่งทําหนาที่ใน
ฐานะหั วหนาที ม ประเทศไทย และได จั ดตั้ง กลไกเพื่ อบู ร ณาการภารกิ จ ด านต างประเทศของทุ ก
สวนราชการ ประกอบดวยการบูรณาการดานแผนงาน การบูรณาการดานงบประมาณ และการบูรณาการ
ดานบุคลากร โดยไดมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น 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 ขณะนี้ไทยมีสํานักงานผูแทน
ทางการทูตในจีนประกอบดวยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง และสถานกงสุลใหญ 9 แหง
39
คณะอนุกรรมการทั้ง 3 คณะ ประกอบดวย คณะอนุกรรมการแผนยุทธศาสตรบูรณาการดานตางประเทศทวิภาคี
และพหุภาคี คณะอนุกรรมการแผนงบประมาณเชิงบูรณาการการดําเนินภารกิจตางประเทศของคณะผูแทนไทยใน
ประเทศตางๆ และคณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรของไทยที่ประจําการในตางประเทศ
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ในการบูร ณาการดานแผนงาน กระทรวงการตางประเทศไดเ ปนกลไกหลัก ดําเนินการ
รวมกับสวนราชการที่เกี่ยวของในการจัดทําแผนยุทธศาสตรทวิภาคี รวม 51 ประเทศ40 โดยแผน
ยุทธศาสตรทวิภาคี มีความสําคัญในการที่เปนแผนดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศรายพื้นที่
(area–based) โดยบูรณาการยุทธศาสตรและแผนการดําเนินงานของไทยตอประเทศเปาหมายของ
สวนราชการตางๆ ไวดวยกัน เพื่อใหสวนราชการที่เกี่ยวของนําไปถายทอดเปนแผนปฏิบัติการรายป
และจัดทําแผนงบประมาณดําเนินการของแตละสวนราชการตอไป
ในดา นการบูร ณาการด า นงบประมาณ ได มีก ารจั ด ตั้ง งบประมาณบู ร ณาการภารกิ จ
ยุทธศาสตรรายประเทศ (Strategic Fund) โดยเริ่มจัดสรรใหแกโครงการบูรณาการของสํานักงานใน
ประเทศที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตรสูง อาทิ สหรัฐฯ ญี่ปุน จีน อินเดีย เบลเยี่ยม และลาว เปน
ประเทศนํารอง เปนจุดเริ่มตนของงบประมาณหมวด “คาใชจายในการดําเนินภารกิจทีมประเทศไทย”
ในปจจุบัน และตอมาไดจัดตั้งงบประมาณ “โครงการสนับสนุนภารกิจในตางประเทศแบบบูรณาการ”
โดยใหกระทรวงการตางประเทศหารือรวมกับสวนราชการที่มีสํานักงานในตางประเทศเพื่อจัดทํา
แผนงานโครงการเพื่อดําเนินการรวมกันโดยใชงบประมาณจากหมวดดังกลาว41 นอกจากนี้ ยังไดจัดตัง้
งบประมาณหมวด “คาใชจายสนับ สนุน การดําเนินภารกิจ ตางประเทศตามยุ ท ธศาสตรเ ชิง รุก ”
(Contingency Fund) เพื่อใหสามารถดําเนินกิจกรรมตอบสนองตอสถานการณดานตางประเทศได
อยางทันทวงที โดยไมตองจัดทําแผนลวงหนาในลักษณะเดียวกับงบประมาณหมวดอื่น
ในดานโครงสรางบุคลากรที่ประจําการในตางประเทศไดมีการจัดวางหลักเกณฑและกลไก
การดําเนินการเพื่อบูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของสวนราชการในตางประเทศใน
หลายดาน อาทิ
1) การทบทวนและกําหนดระดับความสําคัญของสํานักงานคณะผูแทนในตางประเทศ โดย
ประเทศที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตรสูงจะไดรับการสนับสนุนอัตรากําลังบุคลากรและงบประมาณ
ตามระดับความสําคัญ
2) การกําหนดนโยบาย One roof policy ซึ่งกําหนดใหสํานักงานของสวนราชการตางๆ
ของไทยในตางประเทศเขามาอยูรวมกันภายใตอาคารสํานักงานแหงเดียวกันหากสามารถทําได เพื่อให
สะดวกต อ การประสานงาน หารื อ และดํ า เนิ นงานร ว มกั น เป น ที ม และเพื่ อ เป น การประหยั ด
งบประมาณในการเชาอาคาร รวมทั้งวัสดุ ครุภัณฑ ที่สามารถใชรวมกันได
สําหรับในประเทศที่รัฐบาลไทยกอสรางอาคารที่ทําการเองก็จะจัดสรางใหมีพื้นที่ให
สวนราชการไทยทั้งหมดสามารถเขามาอยูรวมในพื้นที่เดียวกัน
3) จั ด ตั้ ง คณะทํ า งานโครงสร า งบุ ค ลากรไทยที่ ป ระจํ า การในต า งประเทศภายใต
คณะอนุกรรมการโครงสรางบุคลากรไทยในตางประเทศ ซึ่งมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
เปนประธาน ใหเ ปนกลไกในการพิจ ารณากลั่นกรองคําขอของทุกสวนราชการที่ประสงคจะจัดสง
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
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานไปปฏิบัติ รวมทั้งใหมีการวิเคราะหประเมินตนทุนและความคุมคาใหชัดเจน
นอกจากนี้ คณะทํางานฯ มีนโยบายไมสนับสนุนคําขอของสวนราชการในการขอจัดตั้ง
สํา นัก งานเป นเอกเทศ โดยใหใ ชก ารส ง ข าราชการไปประจํา การในสถานเอกอัค รราชทู ตหรื อ
สถานกงสุลใหญ ในตําแหนงผูชวยทูต (ฝายกิจการพิเศษ) หรือกงสุล (ฝายกิจการพิเศษ) แทน
กลไกดังกลาวไดชวยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอัตรากําลังบุคลากรในตางประเทศได
เปนอยางดี มีการพิจารณาปรับเพิ่มและลดอัตรากําลังขาราชการ มีการปรับระดับตําแหนงและเกลี่ย
อัตรากําลังบุคลากรในตางประเทศทั่วโลกใหสอดคลองกับความจําเปนของภารกิจ
4) กําหนดใหมีการใช “ตัวเพิ่ม ประสิ ทธิภาพ” สนับ สนุนการทํางานของคณะผูแทนใน
ตางประเทศ เพื่อลดคาใชจายในการจัดสงขาราชการไปประจําในตางประเทศ โดยมีการกําหนดให
พิจารณาทางเลือกในการใช “ตัวเพิ่มประสิทธิภาพ” ที่เหมาะสมกับภารกิจในแตละพื้นที่ โดยกลไก
ตัวเพิ่ม ประสิทธิภาพที่ไดพิจารณาใหนํามาใชป ระกอบดวย การแตงตั้งกงสุลกิตติมศัก ดิ์ การขยาย
เขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญในพื้นที่ใกลเคียงใหครอบคลุมงานในพื้นที่นั้นๆ
รวมทั้ง การเพิ่ม จํานวนขาราชการในสถานเอกอัครราชทูตเพื่อดูแลประเทศใกลเ คียงในลัก ษณะ
Regional Embassy การจัดสงคณะจากสวนกลางไปดําเนินภารกิจในพื้นที่เปาหมายเปนครั้งคราว
(mobile unit) การตัดโอนอัตรากําลังจากพื้นที่ที่มีปริมาณงานลดลงไปเพิ่มในพื้นที่ที่มีภารกิจเพิ่มขึ้น
การจางเจาหนาที่ทองถิ่นประจําสํานักงานเพิ่มเติม การจางหนวยงานในทองถิ่นใหปฏิบัติหนาที่แทน
(outsourcing) รวมทั้งการฝากภารกิจใหสวนราชการอื่นดูแลแทน
5) การใชรู ป แบบทางเลือกใหม ๆ ในการทํ าหน าที่ ผูแทนทางการทู ต คณะกรรมการ
ยุทธศาสตรฯ เห็นวา การพิจารณาจัดตั้งสถานเอกอัครราชทูตควรตองดําเนินการดวยความรอบคอบ
เนื่องจากเมื่อเปดแลวจะปดไดยาก เนื่องจากอาจทําใหเสียความสั มพันธระหวางประเทศได จึงไดมี
การพิ จ ารณาให ใ ช รู ป แบบทางเลื อ กอื่ น ๆ ประกอบการจั ด ตั้ ง สํ า นั ก งาน อาทิ การแต ง ตั้ ง
เอกอัครราชทูตสัญจร (Roving Ambassador) โดยกําหนดใหแตงตั้งเอกอัครราชทูตเพื่อรับผิดชอบ
ภารกิจในการขยายความสัมพันธกับประเทศเปาหมาย โดยมีถิ่นพํานักในประเทศไทย และจัดคณะผูแทน
จากหนวยงานที่เกี่ยวของไปเยือนประเทศในความรับผิดชอบเปนระยะ แทนการเปดสถานเอกอัครราชทูต
นอกจากนี้ ยัง ไดมีก ารพิจ ารณาแนวคิดการจั ดระบบงานบริห ารของสํา นัก งานใน
ตางประเทศ อาทิ การจัดตั้ง Regional Hub เพื่อชวยในการบริหารงานใหมีประสิทธิ ภาพมากขึ้น
โดยกําหนดใหสถานเอกอัครราชทูตที่ไดรับการกําหนดใหเ ปนศูนยในภูมิภาค ดูแลงานดานบริหาร
สํานักงาน โดยเฉพาะงานคลัง ครุภัณฑ ใหสํานักงานในเครือขาย อยางไรก็ดี รูปแบบนี้ยังมิไดมีการ
นํามาดําเนินการ
6) การพัฒ นาคุณภาพบุคลากรทางการทู ตโดยใหมี การจั ดตั้ง สถาบั นการต างประเทศเทวะวงศวโรปการ เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะใหแกบุคลากรจากทุกหนวยงานที่จ ะไปปฏิบัติ
หนาที่ผูแทนทางการทูต รวมทั้งนักบริหารที่ตองการพัฒนาความรูในดานการตางประเทศ
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3.4 กลไกการพิจารณาจัดตั้งสํานักงานในตางประเทศในชวงป 2552 ถึงปจจุบัน
ในชวงระหวางป 2552 –2554 คณะรัฐมนตรีไดมีมติระงับการขอจัดตั้งหนวยงานใหมหรือ
ขยายหนวยงาน จึงมิไดมีการพิจารณาจัดตั้งสํานักงานในตางประเทศแหงใหมเพิ่มเติมในชวงเวลา
ดังกลาว ยกเวนเพียงการเปดคณะผูแทนถาวรไทยประจําอาเซียน ณ กรุงจาการตา ในป 2552 ซึ่งเปน
การปฏิบัติตามกฎบัตรอาเซียน ที่ผูนําของประเทศสมาชิกไดลงนามในป 2550 กําหนดใหประเทศ
สมาชิกแตงตั้งเอกอัครราชทูตผูแทนถาวรประจําอาเซียน ณ กรุงจาการตา กระทรวงการตางประเทศ
จึงไดขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ตามขอยกเวนกรณีเปนการจัดตั้งหนวยงานใหมหรือขยายหนวยงาน
เพื่อรับผิดชอบงานตามนโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาล
ในป 2552 ได มี ก ารออกระเบี ยบสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ดว ยการบริ ห ารราชการใน
ตางประเทศ พ.ศ. 2552 ซึ่งเปนการดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 ในหมวดการบริหารราชการในตางประเทศ โดยระเบียบดัง กลาวได
กํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละแนวทางสํ า หรั บ บริ ห ารราชการในต า งประเทศ โดยได กํ า หนดให มี
“คณะกรรมการบริหารราชการในตางประเทศ” โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเปน
ประธานกรรมการ ทําหนาที่เปนศูนยกลางในการประสานนโยบายและยุท ธศาสตรในการบริหาร
ราชการในตางประเทศของสวนราชการตางๆ ใหมีความเปนเอกภาพ42 สําหรับการขอจัดตั้งหนวยงาน
ในตางประเทศ ระเบียบฯ ไดกําหนดกลไกและขั้นตอนในการดําเนินการโดยกําหนดใหสํานัก งาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบการขอจัดตั้งหนวยงานใหม
ในตางประเทศ โดยใหมีการพิจารณารวมกับสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) สํานัก
งบประมาณ และกระทรวงการตางประเทศ การออกระเบียบฯ ฉบับนี้จึงถือเปนการกําหนดแนวทางใหม
ในการพิจ ารณาการจัด ตั้ง หน วยงานในตา งประเทศ โดยให ก.พ.ร. เป นหน วยงานหลัก ในการ
ดําเนินการแทนการเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตรฯ เปนผูพิจารณา
การพิจารณาคําขอเปดสํานักงานในตางประเทศโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ดังกลาว
เปนการเพิ่มมิติการวิเคราะหและประเมินความคุมคาและผลที่จะไดรับจากการใชจายงบประมาณและ
บุคลากรในการจัดตั้งสํานักงานในตางประเทศแหงใหม โดยสวนราชการจะตองชี้แจงเหตุผลความ
จําเปนทางยุทธศาสตรในการจัดตั้งสํานักงานแหงใหม ความคุมคา และประโยชนที่จะไดรับใหชัดเจน
อยางเปนรูปธรรม รวมทั้งตองแสดงใหเห็นวา ไมสามารถใชการดําเนินงานโดยรูปแบบอื่นทดแทนหรือ
ใช ตั ว เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพดํ า เนิ น การแทนแล ว แต ไ ม ส ามารถบรรลุ เ ป า หมายการดํ า เนิ น งานที่ มี
ประสิทธิภาพได
หลังจากที่มีการกําหนดใหใชกลไกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ดังกลาวในการพิจารณา
คําขอจัดตั้งหนวยงานใหม กระทรวงการตางประเทศไดเสนอจัดตั้งสํานักงานแหงใหมเพิ่มเติมเพียง
แห ง เดีย ว คือ สถานเอกอัค รราชทูต ณ กรุง มาปู โ ต ซึ่ ง หลัง จากผ านการพิ จ ารณาของกลไก 4
หนวยงานแลว ไดนําเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ และขอรับจัดสรรอัตรากําลัง
เพิ่มเติม โดยไดดําเนินการจัดตั้งในป 2559
42

องคประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารราชการในตางประเทศ และระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารราชการในตางประเทศ พ.ศ. 2552 ปรากฏตามภาคผนวก
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3.5 เครือขายและรูปแบบของสํานักงานในตางประเทศของไทยในปจจุบัน
3.5.1 ปจจุบันไทยมีสํานักงานคณะผูแทนในตางประเทศประกอบดวยสถานเอกอัครราชทูต
66 แหง (และสํานักงานการคาและเศรษฐกิจไทย ประจําไทเป) สถานกงสุลใหญ 27 แหง คณะผูแทนถาวรไทย
ประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก และนครเจนีวา คณะผูแทนถาวรไทยประจําอาเซียน ณ
กรุงจาการตา และคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการการคาโลกและองคการทรัพยสินทางปญญาโลก43
ในภาพรวมไทยมีเ ครือข ายสํ านัก งานคณะผู แทนทางการทู ตตั้ง อยูในประเทศพั นธมิ ตรที่ สําคั ญ
และประเทศที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร และมีศักยภาพดานเศรษฐกิจที่คอนขางครอบคลุมใน
ทุกภูมิภาค นอกจากนี้ ในประเทศหรือเมืองสําคัญที่ไทยยังมิไดเปดสถานเอกอัครราชทูตก็ไดมีการ
แตงตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ทําหนาที่ในการเปนผูแทนดูแลผลประโยชน ดูแลงานดานการกงสุลและให
ความชวยเหลือดูแลคุมครองคนไทย ปจจุบันไทยมีสํานักงานกงสุลกิ ตติมศักดิ์ในประเทศและเมือง
สําคัญตางๆ ทั่วโลกรวม 148 แหง44
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบานในอาเซียน ไทยมีจํานวนสํานักงานคณะผูแทน
ทางการทูตมากเปนลําดับที่สามของอาเซียน รองจากอินโดนีเซียซึ่งมีสํานักงานในตางประเทศรวม
135 แหง และมาเลเซีย ซึ่ง มีสํานัก งานในตางประเทศ 105 แหง ในขณะที่ฟลิปปนสและสิงคโปร
มีจํานวนสํานักงานในตางประเทศ 83 แหง และ 50 แหง ตามลําดับ
3.5.2 รูปแบบของโครงสรางสํานักงานในตางประเทศของไทยในปจจุบัน สามารถแบงได
เปน 5 กลุม กลาวคือ
1) สถานเอกอัครราชทูตในประเทศที่มีความสําคัญ ทางยุท ธศาสตร มีจํานวน
ขาราชการจากกระทรวงการตางประเทศประจําการ 7 คนขึ้นไป มีสํานักงานผูชวยทูตฝายทหารและ
สํานักงานผูชวยทูตฝายกิจการพิเศษประจําอยู
ป จ จุ บั น มี ห น ว ยงานของส ว นราชการไทยที่ ป ระจํ า อยู ใ นต า งประเทศ
ประกอบดวยสํานักงานผูชวยทูตฝายทหาร สํานักงานพาณิชยในตางประเทศ สํานักงานสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ สํานัก งานเศรษฐกิจ การลงทุน สํานักงานที่ปรึกษาดานอุตสาหกรรม สํานักงาน
แรงงาน สํานัก งานผูดูแลนักเรียน สํานัก งานที่ปรึก ษาการเกษตรตางประเทศ สํานักงานที่ป รึกษา
เศรษฐกิจและการคลัง สํานักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานที่ปรึกษาการ
ศุลกากร ทั้งนี้ ในประเทศเพื่อนบานซึ่งมีความรวมมือกันในเรื่องปญหาขามแดนไดมีการสงเจาหนาที่
จากสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด สํานักนายกรัฐมนตรี และสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ไปประจําการดวย นอกจากนี้ ยังมีสํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย บริษัทการบินไทย จํากัด
(มหาชน) และธนาคารแหงประเทศไทย ประจําอยูดวยในหลายเมือง โดยปฏิบัติงานรวมกันเปนทีม
ประเทศไทย ภายใตการนําของเอกอัครราชทูต
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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 ตั้งอยูในเมืองที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง และ/
หรือมีชุมชนไทยจํานวนมาก ประกอบดวยขาราชการจากกระทรวงการตางประเทศและสํานักงานหรือ
เจาหนาที่กงสุลฝายการคา การลงทุน การเกษตร ประจําอยูดวยในบางแหง
5) สถานกงสุ ล ใหญ ข นาดเล็ ก ตั้ ง อยู ใ นเมื อ งที่ มี ภ ารกิ จ เฉพาะด า น อาทิ
การคุมครองดูแลผลประโยชนของคนไทย
การจัดกลุมสํานักงานในตางประเทศตามโครงสรางสํานักงาน ปรากฏตามตารางที่ 1
(ภาคผนวก)
3.6 แนวทางการจัดตั้งสํานักงานในตางประเทศของไทยในระยะตอไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
สํานักงานในตางประเทศ
3.6.1 กระทรวงการตางประเทศไดจัดทําแผนการเปดสํานักงานในตางประเทศในระยะตอไป
ในชวงป 2559–2561 ประกอบดวยแผนการเปดสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญแหงใหม
รวม 8 แหง เพื่อเพิ่มประสิท ธิภาพในการขยายความสัมพันธในภูมิภาคที่ไทยยังมีสํานัก งานผูแทน
ทางการทูตจํานวนนอย อาทิ ในละตินอเมริกาและแคริบเบียน เอเชียกลาง และการเปดสถานกงสุลใหญ
เพิ่มเติมในเมืองที่มีชุมชนไทยจํานวนมาก อาทิ ในสหรัฐฯ และออสเตรเลีย เพื่อแบงเบาภารกิจงาน
ดานการกงสุลของสํานักงานที่มีอยู รวมทั้งไดวางแผนที่จะเปดสถานกงสุลใหญในประเทศเพื่อนบาน
เพิ่มเติม เพื่ออํานวยความสะดวกในการติดตอประสานงานและเสริมสรางความรวมมือในพื้นที่บริเวณ
ชายแดน
อยางไรก็ดี ในชวงที่ผานมาแผนการเปดสํานักงานในตางประเทศแหงใหมไดรับ
การพิจ ารณาทบทวนหลายครั้ง ในระดับ ผูบ ริห ารของกระทรวงฯ เนื่องจากสถานการณร ะหวาง
ประเทศ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ในชวงกอนการจัดทําแผนเปดสํานักงานสําหรับป 2559–
2561 กระทรวงฯ ไดพิจ ารณาใหช ะลอแผนการเปดสํานัก งานแห ง ใหม ประกอบดวยการจัดตั้ ง
สถานเอกอัครราชทูต 4 แหง และสถานกงสุล ใหญ 6 แหง ที่เ คยจัดไวในแผนการเปดสํานัก งาน
เนื่องจากเห็นวายังไมสอดคลองกับหลักเกณฑที่ไดมีการปรับปรุงใหมและไมมีความจําเปนเรงดวน
ทั้งนี้ หลักเกณฑในการพิจารณาเปดสํานักงานคณะผูแทนในตางประเทศแหงใหม
ซึ่งไดมีการปรับปรุงในป 255845 ไดกําหนดใหพิจารณามิติตางๆ ประกอบดวย (1) ความจําเปนของ
การมีผูแทนไทย (Diplomatic Representation) ในพื้นที่เพื่อเสริมสรางความสัมพันธทางการทูต
(2) ความสําคัญทางในเชิงยุทธศาสตรและบทบาทของประเทศนั้นในเวทีโลก (3) ผลประโยชนของไทย
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สํานักนโยบายและแผน กระทรวงการตางประเทศ, “สรุปผลการประชุมทบทวนการเปดสํานักงานในตางประเทศ,”
(16 มิถุนายน 2558).
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ในด า นเศรษฐกิ จ การค า การลงทุ น การท อ งเที่ ย ว เป น ตลาดใหม แ ละมี ศั ก ยภาพในอนาคต
(4) ตอบสนองประสิทธิภาพในการดําเนินการพันธกิจของกระทรวงฯ46 (5) รองรับประชาคมอาเซียน
และการคาชายแดน (6) ดูแลผลประโยชนคนไทยและคุมครองคนไทย
3.6.2 ในการจัดทําขอเสนอแนะแนวทางการจัดตั้งสํานักงานในตางประเทศของไทยใน
ระยะตอไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสํานักงานในตางประเทศ ผูจัดทํารายงานไดสัมภาษณและขอรับ
ขอคิดเห็นจากผูบริหารของกระทรวงการตางประเทศในระดับ รองอธิบดี ผูอํานวยการสํานัก และ
ผูอํานวยการกอง ซึ่งกํากับดูแลงานดานความสัมพันธทวิภาคี พหุภาคี การกงสุล การบริหารบุคคล
การพัฒนาบุคลากร งบประมาณ และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวม 9 ทาน เกี่ยวกับการดําเนินการใน
การเปดสํานัก งานของกระทรวงการตางประเทศ ปญ หาและขอจํากัด และขอเสนอแนะ ซึ่ง ไดรับ
ขอคิดเห็นในประเด็นตางๆ ดังนี้
1) ผู บ ริ ห ารกระทรวงการต า งประเทศเห็ น พ อ งว า การจั ด ตั้ ง สํ า นั ก งานใน
ตางประเทศแหงใหมในระยะตอไปควรใหความสําคัญกับการใชยุทธศาสตรเปนกรอบในการพิจารณา
ลําดับแรก ทั้งยุทธศาสตรดานตางประเทศในภาพรวมและยุทธศาสตรรายภูมิภาค ซึ่งมีการจัดลําดับ
ความสําคัญของความรวมมือในแตล ะพื้นที่ในมิติตางๆ โดยกระทรวงการตางประเทศควรรับ ฟง
ขอคิดเห็นจากหนวยงานอืน่ ๆ เกี่ยวกับมุมมองความสําคัญทางยุทธศาสตรในมิติตางๆ อยางรอบดาน
รวมทั้ ง รับ ฟง ขอ คิดเห็นของภาคเอกชนและผู มีสวนไดส วนเสี ย ควรมี ก ารวิ เ คราะหค วามคุม ค า
ผลประโยชนที่จะไดรับ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษประกอบการพิจารณาอยางถี่ถวน47
2) ปจจัยสําคัญลําดับตอมาไดแกบุคลากรและงบประมาณของกระทรวงฯ โดยที่
การเปดสํานัก งานในตางประเทศจะมีผ ลกระทบตอการบริห ารจัดการบุคลากรของกระทรวงฯ
ในระยะยาว จึง ควรมีก ารพิจ ารณาวางแผนในเรื่องอัตรากําลัง ของบุคลากรลว งหนา เนื่องจาก
กระทรวงการตางประเทศเปนกระทรวงขนาดเล็ก มีอัตรากําลังขาราชการในปจจุบันรวม 1,586 คน
การจัดตั้งสํานักงานในตางประเทศเพิ่มเติมจะมีผลกระทบตออัตรากําลังของขาราชการที่ปฏิบัติงานใน
สวนกลาง ซึ่ง จําเปนตองมีบุคลากรที่เพียงพอรองรับ การปฏิบัติง านที่มีปริม าณงานมากขึ้นอยาง
ตอเนื่อง ในชวงที่ผานมามีอัตราสวนขาราชการที่ปฏิบัติงานในประเทศตอขาราชการที่ปฏิบัติงานใน
ตางประเทศลดลงตามลําดับ โดยอัตราสวนขาราชการปฏิบัติง านในกระทรวงฯ ตอขาราชการที่
ประจําการในตางประเทศลดลงจากรอยละ 57 ตอ 42 ในป 2550 เหลือเพียงรอยละ 49 ตอ 47 ในป
255848 หลัง จากที่มีก ารเปดสํานัก งานในตางประเทศใหมห ลายแหง ในชวงดัง กลาว (อัตราสว น
ขาราชการประจําการในประเทศ ตอขอราชการประจําการในตางประเทศ ปรากฏตามตารางที่ 2
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พันธกิจของกระทรวงการตางประเทศ ปรากฏตามภาคผนวก
สัมภาษณ ภัทรัตน หงษทอง, ผูอํานวยการสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ, 23 มิถุนายน 2559;
สัมภาษณ ศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน, ผูอํานวยการสํานักบริหารบุคคล, 23 มิถุนายน 2559; สัมภาษณ สรจักร บูรณะ
สัมฤทธิ์, ผูอํานวยการกองตะวันออกกลาง, 23 มิถุนายน 2559; สัมภาษณ กาญจนา ภัทรโชค, รองอธิบดีกรม
องคการระหวางประเทศ, 24 มิถุนายน 2559; สัมภาษณ วิชชุ เวชชาชีวะ, รองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟกใต,
24 มิถุนายน 2559.
48
ไมรวมขาราชการที่ลาศึกษาตอ และลาติดตาม
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ภาคผนวก) นอกจากนี้ ขณะนี้มีขาราชการระดับนักการทูตระดับชํานาญการ/ที่ปรึกษาที่ปฏิบัติงานใน
กระทรวงฯ มีไมเพียงพอ เนื่องจากสวนใหญประจําการอยูในตางประเทศ49
ในการแกไขปญหาขอจํากัดดานบุคลากร กระทรวงฯ ไดวางแผนที่จะแกไข
ปญหา โดยการเพิ่มการจางลูกจางทองถิ่นที่มีคุณภาพปฏิบัติงานแทนเจาหนาที่การทูตระดับกลางใน
สํานักงานในตางประเทศเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหสามารถดึงเจาหนาที่การทูตระดับกลางกลับมาปฏิบัติงาน
ในสวนกลางได ม ากขึ้น โดยจะตองดําเนินการปรับ คาตอบแทนและสวัส ดิก ารลู ก จางทองถิ่นใน
ตางประเทศใหเหมาะสม เพื่อใหไดบุคลากรที่มีคุณภาพมาปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ จะสนับสนุนใหมีการใชการสงขาราชการจากสวนกลางไปสนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจในตางประเทศชั่วคราวในชวงที่มีภารกิจในตางประเทศบางแหงเพิ่มขึ้นแทนการสง
ขาราชการไปประจําการถาวร โดยที่ผานมาไดดําเนินการแลว อาทิ การสงขาราชการไปชวยดูแลให
ความชวยเหลือผูแสวงบุญชาวฮัจยในซาอุดิอาระเบียในชวงที่ชาวไทยเดินทางไปแสวงบุญจํานวนมาก
สงขาราชการไปดูแลผูแสวงบุญชาวพุทธที่พุทธคยาเปนระยะเวลา 3 เดือน สงขาราชการไปชวยปฏิบัติ
หนาที่ที่คณะผูแทนถาวรไทยประจํานครนิวยอรกในชวงที่ไทยรับหนาที่ประธานกลุม G77 ในป 2559
เปนตน50
ในดานงบประมาณ กระทรวงการตางประเทศตองจัดสรรงบประมาณเพื่อ
รองรับภารกิจของสํานักงานในตางประเทศเปนสัดสวนเพิ่มขึ้นตามลําดับ ในป 2559 งบประมาณของ
สํานักงานในตางประเทศมีวงเงิน 4,596 ลานบาท จากงบประมาณรวม 8,015.14 ลานบาท คิดเปน 5
ใน 8 สวนของงบประมาณประจําปของกระทรวงการตางประเทศ 51 หรือคิดเปนคาใชจายในการ
ดําเนินงานของสํานักงานโดยเฉลี่ยแหงละประมาณ 48 ลานบาทตอป
แม วา ในระยะที่ผ า นมากระทรวงการต างประเทศจะไดรั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณจากรัฐบาลเปนคาใชจายในการเปดสํานักงานแหงใหมอยางตอเนื่อง แตวงเงินที่ไดรับ
จัดสรรสําหรับการดําเนินงานของสํานักงานในตางประเทศ โดยเฉพาะงบคาใชจายในการเดินทางและ
งบภารกิจ ยุทธศาสตรยังไดรับจัดสรรอยางจํากัด ไมเพียงพอในการจัดสรรใหสํานักงานในตางประเทศ
ดําเนิน ภารกิจไดตามแผน ทําใหสํานักงานในตางประเทศหลายแหงไมสามารถเดินทางไปเยือนหรือ
สรางปฏิสัม พันธกับประเทศในความรับผิดชอบไดตามเปาหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งสํานักงานใน
ตางประเทศที่มีประเทศในเขตอาณาจํานวนมากในภูมิภาคแอฟริกาและละตินอเมริกา52
3) จากขอจํากัดในดานบุคลากรและงบประมาณดังที่กลาวมา ผูบริหารกระทรวงฯ
หลายทานสนับสนุนใหมีก ารทบทวนโครงสรางและอัตรากําลัง ของสํานัก งานในตางประเทศของ
กระทรวงการตางประเทศที่มีอยูในปจจุบันไปพรอมๆ กับการพิจารณาจัดตั้งสํานักงานในตางประเทศ
แหงใหม โดยทบทวนภารกิจและปริมาณงานของสํานักงานในตางประเทศที่มีอยูในปจจุบัน และเสนอ
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ขาราชการระดับชํานาญการ/ที่ปรึกษา ที่ประจําการในตางประเทศมีจํานวน 245 คน ในขณะที่ประจําใน
กระทรวงฯ จํานวน 220 คน (สํานักบริหารบุคคล กระทรวงการตางประเทศ, กุมภาพันธ 2559).
50
สัมภาษณ ศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน, ผูอํานวยการสํานักบริหารบุคคล, 23 มิถุนายน 2559.
51
งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน และงบรายจายอื่น
52
สัมภาษณ สรจักร บูรณะสัมฤทธิ, ผูอํานวยการกองตะวันออกกลาง, 23 มิถุนายน 2559; สัมภาษณ โสรัจ
สุขถาวร, ผูอํานวยการสวนงบประมาณ สํานักบริหารการคลัง กระทรวงการตางประเทศ, 7 กรกฎาคม 2559.
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ปรับลดขนาดสํานัก งานที่มีภารกิจ ลดลง เพื่อโอนบุคลากรและงบประมาณไปสนับ สนุนสํานักงาน
ในตางประเทศแหงอื่นที่มีภารกิจเพิ่มขึ้น หรือกลับมาสนับ สนุนสวนกลาง รวมทั้งอาจพิจารณาปด
สํานักงานที่มีภารกิจลดลง และใชรูปแบบอื่นๆ หรือตัวเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลพื้นที่ดังกลาวแทน
อยางไรก็ดี ในสวนของการปดสํานักงานฯ ผูบริหารกระทรวงฯ ยังมีแนวคิดที่
แตกตางกันในเรื่องนี้ ในขณะที่สวนหนึ่งเห็นวาเปนแนวทางที่ควรดําเนินการเพื่อนําทรัพยากรบุคคล
และงบประมาณไปใชในสวนอื่น ที่มีความจําเปนเพิ่ม ขึ้น ผูบ ริห ารบางสวนเห็นวาควรตองมีก าร
พิจารณาอยางรอบคอบ เนื่องจากอาจสงสัญญาณที่ผิดและมีผลกระทบตอความสัมพันธกับประเทศ
เจาบาน ทั้งนี้ รัฐบาลไทยไดเคยปดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแบกแดด และสถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงตริโปลี เปนการชั่วคราวเนื่องจากสถานการณความไมสงบในประเทศ สําหรับการพิจารณาปด
สํานักงานในตางประเทศเนื่องจากมีความสําคัญทางยุทธศาสตรลดลงยังมิไดมีการดําเนินการในชวงที่
ผานมา
3.6.3 โดยที่ในปจจุบันไทยมีสํานักงานคณะผูแทนทางการทูตในประเทศที่มีความสําคัญ
ทางยุท ธศาสตรและมีศั ก ยภาพดานเศรษฐกิจ ค อนขางครอบคลุม ในทุก ภูมิภาค แนวทางในการ
ดําเนินการเพื่อจัดตั้งสํานักงานทางการทูตของไทยในระยะตอไป จึงอาจพิจารณาดําเนินการไดตาม
ขั้นตอนอยางคอยเปนคอยไป โดยหลัง จากที่ก รมภูมิภาคพิจ ารณาเห็นวาเมืองหรือประเทศใดมี
ความสําคัญทางยุท ธศาสตรเพิ่มมากขึ้นและควรเพิ่ม ปฏิสัม พันธร ะหวางกัน และไดเ สนอใหอยูใน
แผนการเปดสํานักงานแลวแตยังมิไดมีการดําเนินการ หรือกระทรวงฯ ใหชะลอไวนั้น อาจพิจารณาให
เริ่มใชกลไกตัวเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อเสริมการดําเนินงานของกลไกทีม่ ีอยูไดทันที เพื่อประเมินปริมาณงาน
และความคุม คาหากจะมีการเปดสํานัก งานในระยะตอไป ซึ่ง เปนแนวทางที่มีความคลองตัว และ
สามารถปรับ รูป แบบของคณะผูแทนทางการทูตใหส อดคลองกับ สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปใน
อนาคตได
ทั้ง นี้ แนวทางนี้ส อดคลองกับ หลัก เกณฑที่ ก.พ.ร. กําหนดใหห นวยงานแสดง
หลักฐานใหเห็นชัดเจนในการเสนอคําขอเปดสํานักงานฯ ให ก.พ.ร. พิจารณาวาไดทดลองใชตัวเพิ่ม
ประสิท ธิภาพดําเนินการระยะหนึ่ง แลว ไมสามารถบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในการนี้ หนวยงานที่เ กี่ยวของในกระทรวงฯ ควรรวมกันพิจ ารณาการใชตัวเพิ่ม ประสิท ธิภาพที่
เหมาะสมสําหรับแตละประเทศหรือเมือง โดยพิจารณานํารูปแบบการจัดตั้งคณะผูแทนทางการทูตที่
ไทยเคยดําเนินการในอดีต รวมทั้งรูปแบบที่กระทรวงการตางประเทศของประเทศอื่นๆ ไดนํามาใช
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของสํานักงานในตางประเทศ โดยอาจพิจารณาแนวทาง ดังนี้
1) การจัดตั้งสถานเอกอัครราชทูตประจําภูมิภาค (Regional Embassy) โดย
ยกระดับสถานเอกอัครราชทูตที่ตั้งอยูในประเทศที่เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและการคมนาคมใน
ภูมิภาค และดูแลประเทศเขตอาณาที่มีความสําคัญและสถานกงสุลกิตติมศักดิ์หลายแหงในภูมิภาค
ใหเปน Regional Embassy เพื่อใหสถานเอกอัครราชทูตดังกลาวปฏิบัติภารกิจในการขยายความ
รวมมือกับประเทศในเขตอาณาไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเพิ่ม บุคลากรและงบประมาณ
ภารกิจยุทธศาสตรใหสถานเอกอัครราชทูตดังกลาวเพื่อดําเนินงานในการสงเสริมความสัมพันธทางการเมือง
การคา การลงทุน อาทิ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง ซึ่งดูแลเขตอาณาประเทศมองโกเลียและ
เกาหลีเหนือ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ซึ่งดูแลเขตอาณาประเทศอุสเบกิสถานและประเทศ
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ในเอเชียกลางอื่นๆ สถานเอกอัครราชทูตในภูมิภาคแอฟริกาและละตินอเมริกาบางแหงซึ่งมีประเทศ
เขตอาณาจํานวนมาก แนวทางนี้จะชวยลดความจําเปนของการจัดตั้งสํานักงานแหงใหมในประเทศ
ใกลเคียงกันในภูมิภาคหรืออนุภูมิภาคเดียวกัน
อยางไรก็ดี เพื่อใหสถานเอกอัครราชทูตประจําภูมิภาคดําเนินการไดผลตาม
เปาหมายที่ตั้งไว ควรกําหนดแผนงาน เปาหมาย ผลผลิตและผลลัพธของงบประมาณและบุคลากรที่
จัดสรรเพิ่มเติมใหชัดเจน โดยใหมีก ารประเมินผลการดําเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตประจํา
ภูมิภาคเพิ่มเติมจากสํานักงานแหงอื่นๆ
2) การแตงตั้งเอกอัครราชทูตสัญจร เปนเอกอัครราชทูตประจําประเทศทีป่ ระสงค
จะกระชับความสัมพันธเพิ่มมากขึ้น โดยใหเอกอัครราชทูตปฏิบัติหนาที่ที่กระทรวงฯ แทนการเปด
สํานักงานถาวรในประเทศดังกลาว ซึ่งเปนแนวทางที่กระทรวงฯ เคยดําเนินการระยะหนึ่งในชวงป
2550 แนวทางนี้จ ะชวยสง เสริม ความสัม พันธ กับ ประเทศเปาหมายไดเ พิ่ม ขึ้ นโดยลดภาระดา น
งบประมาณในการเปดสํานักงานและการจางบุคลากรประจํา เอกอัครราชทูตสัญจรจะทําหนาที่กํากับ
ดูแลการสงเสริมความรวมมือกับประเทศในความรับผิดชอบในทุกมิติ รวมทั้งในดานการคา การลงทุน
โดยจัดคณะผูแทนหนวยงานจากภาครัฐและเอกชนในดานตางๆ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจในการเจรจา
ความรวมมือในมิติตางๆ กับประเทศในความรับผิดชอบเปนระยะ โดยมีเจาหนาที่โตะจากกรมภูมิภาค
เปนผูสนับสนุนการปฏิบัติงานของเอกอัครราชทูต โดยเอกอัครราชทูตเปนผูพิจารณาจัดทําแผนการ
ดําเนินงานรายปและเสนอคําของบประมาณภารกิจยุทธศาสตรสําหรับดําเนินการในแตละปผานกรม
ภูมิภาคได
แนวทางนี้เหมาะสมสําหรับประเทศที่ไทยตองการสงเสริมความสัมพันธดาน
การคาการลงทุนเพิ่ม ขึ้น โดยมีภารกิจประจําไมมากนัก หรือมีส ถานกงสุล กิตติมศักดิ์ในพื้นที่ชวย
สนับสนุนการดําเนินงานดานการกงสุลอยูแลว หรือประเทศที่อยูในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูต
ที่มีภารกิจมากและมีเขตอาณาหลายแหง ทําใหเ อกอัครราชทู ตซึ่งดูแลเขตอาณาไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ในการดูแลเขตอาณาไดทั่วถึง
สําหรับการแตง ตั้ง เอกอัครราชทูตสัญ จร กระทรวงการตางประเทศจะตอง
แกไขขอจํากัดในเรื่องอัตราตําแหนงขาราชการระดับเอกอัครราชทูต ซึ่งมีไมเ พียงพอ รวมทั้ง การ
บริหารงานภายในเกี่ยวกับ สายการบัง คับ บัญ ชาของเจาหนาที่ก รมภูมิภาคที่ปฏิบัติง านสนับสนุน
เอกอัครราชทูตสัญจร และแนวทางการปฏิบัติงานของเอกอัครราชทูตสัญจรในดานการวางแผนงาน
และการเบิกจายงบประมาณ โดยแนวทางหนึ่งในการดําเนินการภายใตขอจํากัดดังกลาว กระทรวงฯ
อาจพิจารณาแตงตั้งขาราชการระดับอัครราชทูต ใหปฏิบัติหนาที่ในลักษณะเดียวกับเอกอัครราชทูต
สัญจรได53
การจัดตั้ง Regional Embassy และการแตงตั้งเอกอัครราชทูตสัญจร เปน
รูปแบบที่สามารถนํามาใชเปนการชั่วคราวในชวงประเมินแนวโนมและศักยภาพของประเทศเปาหมาย
ซึ่ง ยั ง ไมมี ความชั ดเจนในดานปริ ม าณงาน เพื่ อประเมิน ความคุม คาในการเป ดสํา นัก งานต อไป
53

สัมภาษณ สรจักร บูรณะสัมฤทธิ, ผูอํานวยการกองตะวันออกกลาง, 23 มิถุนายน 2559; สัมภาษณ วิชชุ
เวชชาชีวะ, รองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟกใต, 24 มิถุนายน 2559.
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นอกจากนี้ยังเปนทางเลือกที่อาจมีความจําเปนตองนํามาปรับใชมากขึ้นในระยะตอไป สืบเนื่องมาจาก
ภัยดานการกอการรายในตางประเทศที่เพิ่มมากขึ้นในปจจุบัน สถานเอกอัครราชทูตตางประเทศมักตกเปน
เปาหมายหลักของการกอการราย ดังนั้น ในพื้นที่ที่มีความเปนอยูยากลําบาก ประเทศที่มีสภาพการณ
พิเศษ มีความขัดแยงทางการเมืองหรือความไมปลอดภัยสูง อาจพิจารณาใชเปนรูปแบบทางเลือกแทน
การเปดสํานักงานในพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของขาราชการ โดยใชสถานเอกอัครราชทูต
ในประเทศที่มีความเปนอยูและการคมนาคมสะดวกและปลอดภัยเปนฐานการปฏิบัติงานดูแลประเทศ
ในเขตอาณา หรือการใชกระทรวงการตางประเทศในสวนกลางเปนฐานในการปฏิบัติงานแทน
3) ในประเทศที่มีเมืองสําคัญที่มีภารกิจที่ตองประสานงานเพิ่มมากขึ้นในดานการ
การคา การลงทุน หรือการกงสุล และอยูในระหวางพิจารณาจะเปดสถานกงสุลใหญเพิ่มเติม อาทิ
สหรัฐฯ ออสเตรเลีย หรือญี่ปุน อาจพิจารณาแตงตั้งเจาหนาที่จากสถานเอกอัครราชทูตในเมืองหลวง
ใหปฏิบัติหนาที่เปน “นักการทูตสัญจร” (circuit riders หรือ city officer) ทําหนาที่เดินทางไป
ปฏิบัติงานสรางเครือขายการติดตอกับบุคคลและภาคสวนตางๆ ในพื้นที่เมืองสําคัญๆ อยางสม่ําเสมอ
เพื่อสรางความสัมพันธอยางใกลชิดกับพื้นที่และสรางเครือขายการติดตอระหวางสถานเอกอัครราชทูต
กับเมืองสําคัญ และหากมีปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น จําเปนตองมีการติดตอกันอยางสม่ําเสมอ สามารถ
ยกระดับขึ้นเปนการจัดตั้งสํานักงานขนาดเล็ก หรือ One–Man Office ตอไป
4) การสรางความรวมมือกับสถาบันทางวิชาการในทองถิ่นเพื่อชวยทําหนาที่ใน
การเผยแพรความรูเกี่ยวกับประเทศไทย โดยจัดตั้งเปนศูนยไทยศึกษา เปนรูปแบบที่สามารถเสริมการ
ดําเนินงานดานการทูตเพื่อประชาชนของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญในเมืองตางๆ ได
โดยกระทรวงการตางประเทศสนับสนุนใหสถาบันการศึกษาของไทยจับคูจัดทําความตกลงแลกเปลีย่ น
ความรวมมือกับ สถานบันการศึก ษาในทองถิ่นในตางประเทศ เพื่อจัดตั้ง ภาควิชาภาษาไทยหรือ
ศูนยไทยศึกษา หรือการแลกเปลี่ยนนักเรียน โดยสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญในพื้นที่ให
งบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมแกสถาบันการศึกษาที่มีภาควิชาภาษาไทยหรือศูนยไทยศึกษาให
จัดกิจกรรมทางวิชาการและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับประเทศไทย ซึ่งรูปแบบนี้สถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญไทยในจีนไดดําเนินการมาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการรวมกับ
สถาบันการศึกษาจัดกิจกรรมในเทศกาลสําคัญตางๆ สงกรานต ลอยกระทง สามารถชวยเผยแพร
วัฒนธรรมไทยสูคนรุนใหมไดอยางกวางขวาง
3.6.4 สํา หรั บ พื้น ที่ ที่ก ระทรวงการต างประเทศพิจ ารณาแล ว เห็ น วา การใช ตั วเพิ่ ม
ประสิท ธิภาพตางๆ ที่ก ลาวมาแลว ไมสามารถบรรลุเ ปาหมายได หรือมีป ริม าณงานเพิ่ม ขึ้นมาก
จําเปนตองมีการเปดสํานักงานถาวร อาจใชแนวทางดําเนินการ ดังนี้
1) การเปดสํานักงานขนาดเล็ก (mini–embassies) เปนทางเลือกสําหรับพื้นที่ที่
ประเมินวา มีความจําเปนตองมีผูแทนไทยในพื้นที่เพื่อสงเสริมความสัมพันธทางการทูตและปฏิบัติงาน
ดานการกงสุล แตยังมีปริมาณงานจํากัด โดยกําหนดองคป ระกอบของสํานัก งานฯ ประกอบดวย
เอกอัครราชทูตและเจาหนาที่ 1 หรือ 2 คน เพื่อดําเนินภารกิจสง เสริม ความรวมมือเฉพาะสาขา
ซึ่งหลายประเทศมีการดําเนินการในลักษณะนี้ อาทิ มาเลเซีย และไอรแลนด ซึ่งมีสํานักงานขนาดเล็ก
ที่ป ระกอบดวยเอกอัครราชทูตและเจาหนาที่ก ารทูต 1 คน โดยเอกอัครราชทูตเปนหลัก ในการ
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ดําเนินงาน และใชประโยชนจากเทคโนโลยีสมัยใหม โดยสํานักงานที่มีขนาดเล็กอาจไมตองรับผิดชอบงาน
ในทุกมิติ แตเจาะจงมิติที่สําคัญที่เปนเปาหมายหลักของความรวมมือกับประเทศนั้นๆ54
สําหรับการปฏิบัติงานดานงานคลังและพัสดุของสํานักงานขนาดเล็ก สามารถจาง
เจาหนาที่ทองถิ่นเปนผูชวยดําเนินการ โดยกระทรวงการตางประเทศอาจพิจ ารณาตั้ง สํานักงาน
สนับสนุนการบริหารงานของสํานักงานในตางประเทศในสวนกลางเพื่อสนับสนุนการปฏิบั ติงานดาน
การคลัง พัสดุ และงานบริหารอื่นๆ ใหแกสํานักงานขนาดเล็กทุกแหง โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และฐานขอมูลกลาง อาทิ ระบบบัญชี พัสดุ รายงานผลการเบิกจายงบประมาณออนไลน ขึ้นมารองรับ
2) การเปดสํานัก งานสวนแยกของสถานเอกอัครราชทูต (Outpost) ในพื้นที่ที่
ตองการขยายความรวมมืออยางใกลชิดเพิ่ม ขึ้น อาทิ ในเมืองที่มีศัก ยภาพ หรือมีความจําเปนตอง
ติด ตอ ประสานงานกั บ หนว ยงานในท อ งถิ่ นอยา งใกลชิ ด หรือ เป น เมื องที่มี ค วามจํ าเป นในการ
ปฏิบัติงานเฉพาะดาน อาทิ การกงสุล คุมครองดูแลคนไทย โดยมีภารกิจงานไมมากพอที่จะจัดตั้ง
สถานกงสุลใหญ โดยจัดสงเจาหนาที่จากสถานเอกอัครราชทูตไปปฏิบัติงานในสํานักงาน โดยถือเปน
สวนหนึ่งของสถานเอกอัครราชทูต ทั้งนี้ ตองพิจารณาแนวปฏิบัติและขอความเห็นชอบจากประเทศ
ผูรับดวย
3) โดยที่ปจจุบันไทยไดเพิ่มบทบาทดานการทูตเพื่อการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น และมี
ความรวมมือเพื่อการพัฒนาอยางใกลชิดกับหลายประเทศ ในระยะตอไปกระทรวงฯ อาจพิจารณา
จัดตั้งสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาในตางประเทศ ในลักษณะเดียวกับหนวยงาน USAID ของ
สหรัฐฯ หรือ JICA ของญี่ปุน55 ในประเทศหรือเมืองที่ไทยมีโครงการความชวยเหลือเพื่อการพัฒนา
จํานวนมาก อาทิ ภูฏาน เปนตน โดยสํานักงานฯ จะชวยทําหนาที่ในการประสานงานการใหความ
ชวยเหลือระหวางไทยกับรัฐบาลทองถิ่น ดูแลอาสาสมัครของไทยที่ไปทํางานในการใหความชวยเหลือ
รวมทั้งสงเสริมความรวมมือระหวางประชาชนของทั้งสองฝาย
3.6.5 นอกจากการใชรูปแบบการจัดตั้งสํานักงานทางดานกายภาพดังที่ไดกลาวมาแลว
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในตางประเทศโดยการปรับรูปแบบการประสานงานและการ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใช เปนปจ จัยที่สําคัญที่สามารถเพิ่ม ประสิทธิภาพการทํางานของ
สํานักงานในตางประเทศไดดียิ่งขึ้น
1) ในดานการประสานงาน
ปจจุบันการสั่งการและติดตอประสานงานภายในเครือขายของกระทรวงการ
ตางประเทศและสํานักงานในตางประเทศดําเนินการผานกระทรวงการตางประเทศ โดยสํานักงานใน
ตางประเทศรายงานตรงมายัง กระทรวงฯ โดยมีกรมภูมิภาคเปนผูกํากับ แผนการดําเนินงานของ
สํานักงานในตางประเทศในภูมิภาคที่รั บผิดชอบ มีการนําเทคโนโลยีส ารสนเทศมาใชในการติดตอ
ประสานงานเพิ่มมากขึ้น 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
การประชุม เอกอัครราชทูตในภูมิภาคและอนุภูมิภาค ปล ะ 1–2 ครั้ง เพื่อประสานแผนงานและ
ยุทธศาสตรรายภูมิภาคและอนุภูมิภาค โดยมีทั้งการประชุมที่มีผูแทนจากกระทรวงการตางประเทศ
เขารวม และการประชุม รวมกันระหวางผูแทนสํานักงานในตางประเทศในภูมิภาค รวมทั้งมีก าร
ประชุมรวมระหวางคณะผูแทนจากกระทรวงการตางประเทศและทีมประเทศไทยในภูมิภาค ซึ่งใน
เรื่องนี้ควรผลักดันใหสํานัก งานในตางประเทศจัดประชุม รวมกันอยางสม่ําเสมอ โดยใหมีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาเปนเครื่องมือจัดการประชุมผานการประชุมทางวี ดีทัศน เพื่อใหผูแทนจาก
กระทรวงฯ สามารถรวมประชุมกับสํานักงานในตางประเทศไดมากขึ้น
นอกจากนี้ ควรเริ่มดําเนินการตามแนวคิดที่จะใหมีการกําหนดใหสถานทูตแหงใด
แหงหนึ่งทําหนาที่เปน “ผูประสานงานในภูมิภาค” (Regional Coordinator) ทําหนาที่ประสานงาน
กับ สถานทู ตอื่ นๆ เพื่ อจั ดทํ าแผนการจัด กิจ กรรมร วมกันในแต ล ะป รว มกั นจั ดทํ าแนวทางการ
ประชาสัมพันธและชี้แจงขอมูลที่สําคัญ รวมทั้งใหการสนับสนุนบุคลากรระหวางกันในชวงที่มีภารกิจมาก
เปนตน
2) การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
ขณะนี้ก ระทรวงการตางประเทศมีแผนงานที่จ ะปรับปรุง ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศภายใต ห ลั ก การสะดวก ปลอดภั ย และเป น มื อ อาชี พ โดยมี แ ผนพั ฒ นาระบบการ
ติดตอสื่อสารระหวางสวนกลางกับ สํานักงานในตางประเทศ ใหรวดเร็วคลองตัวยิ่งขึ้น ผานระบบ
portal และ e–submission โดยจะเชื่ อมต อระบบงานที่ ใชใ นสว นกลางเขากั บ สํา นัก งานใน
ตางประเทศ ซึ่งจะทําใหการสั่งการและรายงานขอมูลจากสวนกลางกับสํานักงานในตางประเทศทําได
อยางรวดเร็วมากขึ้น ใหมีการนําระบบ Gchat ซึ่งเปนการสงขอความออนไลนของรัฐบาลมาใชในการ
ติดตอ สื่อสารระหว างกั น นอกจากนี้ มีก ารปรับ ปรุง ระบบการติดต อระหวา งหน วยงานรั ฐบาล
เพื่อรองรับ การสั่ง การและประสานงานในสถานการณ ฉุก เฉินที่ ตองมีก ารประสานงานระหวา ง
หนวยงานในประเทศและหนวยงานในตางประเทศหลายหนวยงานพรอมกัน และสามารถรองรับการ
จัดประชุมทางวีดิทัศนรวมกับสํานักงานในตางประเทศได
นอกจากนี้ มีแผนจะพัฒนาระบบฐานขอมูลกลางออนไลน ใหหนวยงานของ
กระทรวงฯ ทั้ง ในและต างประเทศจั ดสง ขอมู ล ผ านระบบฐานขอมู ล กลาง เพื่ อลดภาระในการ
ปฏิบัติงานซ้ําซอน เพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะหประมวลผลขอมูล ชวยลดเวลาในการทํางาน
รวมทั้งสามารถเปดใหประชาชนเขาถึงขอมูลพื้นฐานดานการตางประเทศในบางสวนได56
ในดานงานกงสุล กรมการกงสุลไดนําเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบงานเพื่ออํานวย
ความสะดวกใหแกคนไทยที่จะเดินทางไปตางประเทศ และชาวตางประเทศที่จะเดินทางมาทองเที่ยว
ในไทยมากขึ้น ซึ่งจะชวยลดภาระงานของเจาหนาที่ของสํานักงานในตางประเทศในขณะเดียวกัน
โดยพัฒนาระบบตางๆ อาทิ การขอใชสิทธิ์ล งทะเบียนเลือกตั้งในตางประเทศผานระบบออนไลน
ซึ่งจะทําใหสามารถจัดเก็บขอมูลคนไทยในตางประเทศที่เขาลงทะเบียนเพื่อใชในการติดตอในโอกาส
ตอไปได การพัฒนาระบบ e–visa เพื่ออํานวยความสะดวกในการขอวีซาของนักทองเที่ยว ซึ่งจะชวย
56

สัมภาษณ จักรกฤดิ กระจายวงศ, ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 7 มิถุนายน 2559.
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เพิ่มประสิท ธิภาพในการตรวจสอบเอกสารและเก็บ ข อมูล ผูม าขอวีซา สามารถเชื่อมตอขอมูล กับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ทําใหการอนุมัติวีซาดําเนินการไดรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพการบริการและชวย
ลดภาระงานของเจาหนาที่ กงสุลในตางประเทศลงไดอยางมาก
นอกจากนี้ กรมการกงสุลยังไดพัฒนาแอปพลิเคชัน ThaiConsular สําหรับ
ประชาชนที่ตองการติดตอสถานทูตสถานกงสุล ในตางประเทศ จัดตั้ง Call Center 24 ชั่วโมง
เพื่อตอบคําถาม ดานการกงสุลใหแกประชาชนทั้งในประเทศและตางประเทศ และจัดใหมีหมายเลข
hotline ของสถานทูตสถานกงสุลทุกแหงเพื่อใหประชาชนสามารถติดตอในกรณีฉุกเฉินได57
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สัมภาษณ โวสิต วรทรัพย, รองอธิบดีกรมการกงสุล, 7 มิถุนายน 2559.

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
4.1.1 รัฐบาลไทยไดตระหนักถึงความจําเปนในการปรับแนวทางการดําเนินภารกิจและ
โครงสรางองคกรของสํานักงานในตางประเทศตั้งแตชวงหลังจากวิกฤตทางเศรษฐกิจในป 2540 โดย
ตั้งแตป 2547 เปนตนมารัฐบาลไดผลักดันใหมีการปรับปรุงโครงสรางสํานักงานในตางประเทศ ภายใต
แนวคิดยุทธศาสตรการตางประเทศเชิงรุก เพื่อใหไทยไดรับประโยชนจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในศตวรรษที่ 21 ใหมากที่สุด
คณะกรรมการยุทธศาสตรดานการตางประเทศในระดับชาติ ไดวางแนวทางในการ
ปฏิรูประบบการบริหารราชการตางประเทศ ใหมีการบูรณาการการทํางานของหนวยงานที่มีภารกิจใน
ตา งประเทศ ภายใต ก ารนํ า ของเอกอั ครราชทูต ในฐานะหัว หน า ทีม ประเทศไทย และการเพิ่ ม
ประสิท ธิภาพการบริ ห ารงานในตางประเทศภายใตแนวคิด Maximum Coverage–Minimum
Resources ซึ่งเปนแนวทางที่ดําเนินการตอมาจนถึงปจจุบัน
4.1.2 โครงสรางสํานักงานในตางประเทศของไทยในขณะนี้มีเครือขายครอบคลุมประเทศ
และภูมิภาคเปาหมายสําคัญทางยุทธศาสตร และประเทศที่มีความสัมพันธอันดีระหวางกันอยางทั่วถึง
การจัดตั้งสํานักงานในตางประเทศแหงใหมในระยะตอไปจึงสามารถดําเนินการไดอยางคอยเปนคอยไป
โดยพิจารณาจากความจําเปนทางยุทธศาสตรและชวงเวลาที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงขอจํากัดในดาน
อัตรากําลังขาราชการและงบประมาณ ซึ่งแมวาในปจจุบันจะไดรับการสนับสนุนอยางตอเนื่องจาก
รัฐบาล แตจําเปนตองมีการวางแผนการบริหารเพื่อใหการขับเคลื่อนองคกรในระยะยาวเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
ในการดํ า เนิน การเพื่ อ พิ จ ารณาการจั ดตั้ ง สํ า นั ก งานในต า งประเทศแห ง ใหม
ควรดําเนินการตามขั้นตอนในการใชตัวเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อเสริมการดําเนินงานของคณะผูแทนไทย
ที่มีอยูในปจจุบันเปนลําดับแรก เพื่อประเมินปริมาณงานและความคุมคาหากจะมีการเปดสํานักงาน
ซึ่งเปนแนวทางที่ยืดหยุน มีความคลองตัว สามารถปรับใหสอดคลองกับสถานการณระหวางประเทศที่
มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบัน
4.1.3 การวางแผนการจัดตั้งสํานักงานแหงใหมในระยะตอไปจําเปนตองพิจารณาควบคูไ ป
กับ การทบทวนความจําเปนของเครือขายสํานักงานผูแทนทางการทูตที่มีอยูในปจ จุบัน โดยตอง
พิจ ารณาความสําคัญ ทางยุท ธศาสตรของแตล ะภูมิภาค ซึ่ง มีก ารเปลี่ยนแปลงในแตล ะชวงเวลา
โดยพิจ ารณาปรับ ลดจํานวนขาราชการหรือปดสํานัก งานที่มีภารกิจ ลดลง เพื่อนําบุคลากรและ
งบประมาณไปสนับสนุนสํานักงานในตางประเทศแหงอื่นที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตรเพิ่มมากขึ้น
หรือที่สวนกลาง ซึ่งการทบทวนนี้จะตองดําเนินการทั้งสํานักงานของกระทรวงการตางประเทศและ
สํานักงานในตางประเทศของหนวยงานอื่นๆ ที่เปนสวนหนึ่งของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญดวย
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ในสวนของกระทรวงการตางประเทศแมวาจะยังมิไดมีก ารยุบ เลิกหนวยงานที่มีความจําเปนลดลง
เนื่องจากเหตุผลความจําเปนทางยุทธศาสตร แตไดมีก ารปรับ ลดอัตรากําลังบุคลากรจากพื้นที่ที่มี
ภารกิจลดลงเปนระยะ เพื่อนําตําแหนงไปสนับสนุนหนวยงานในพื้นที่ที่มีความจําเปนมากขึ้นและที่
สวนกลางซึ่งมีภารกิจเพิ่มขึ้น
4.1.4 ในดานการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของสํานักงานในตางประเทศ ไดเริ่มมีการ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการปฏิบัติงานพอสมควร แตยังสามารถพัฒนาไดอีกมาก โดยมี
แผนงานที่จ ะนําเทคโนโลยีม าชวยเพิ่มประสิท ธิภาพการทํางานในดานการกงสุล และการติดตอ
ประสานงานระหวางหนวยงานในตางประเทศกับสวนกลางใหคลองตัวยิ่งขึ้น ซึ่งการพัฒนาในระยะ
ตอไปนาจะสามารถปรับวัฒ นธรรมการทํางานของกระทรวงการตางประเทศ ใหบุคลากรสามารถ
เขาถึงขอมูลไดอยางคลองตัว ใชระบบการติดตอสื่อสารที่รวดเร็ว ทันสมัย ปลอดภัยและเปนมืออาชีพ
มากขึ้น
4.1.5 การประสานแผนงานและการทํางานรวมกันของสํานักงานในตางประเทศในพื้นที่
ใกลเคียงกันยังมีจํากัด แมวาจะเริ่มมีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมรวมกันในบางภูมิภาค โดยสามารถ
สนับสนุนใหมีมากขึ้น รวมทั้งการจัดประชุมรวมกันในภูมิภาค หรือระหวางหนวยงานในภูมิภาคกับ
หนวยงานในสวนกลางที่กํากับดูแลภูมิภาค จึงควรเพิ่มกลไกการประสานงานในภูมิภาคใหมีมากขึ้น
รวมทั้ง สนับ สนุนใหสํานัก งานใกลเ คียงในภูมิภาคมีก ารประสานแผนงานและใชท รัพยากรตางๆ
รวมกันใหมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและประหยัดงบประมาณในภาพรวม
4.1.6 การพัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารบุคลากรยังเปนสิ่งที่ตองปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง ปจจุบันกระทรวงการตางประเทศมีผูเชี่ยวชาญดานภาษาตางประเทศที่มิใชภาษาอังกฤษ
จํานวนไมเพียงพอตอความจําเปนในการปฏิบัติงานในสํานักงานในตางประเทศที่ตองมีความรูภาษา
ทองถิ่น รวมทั้งควรตองพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในภาษาเพื่อนบานและภูมิภาคศึกษาเพิ่ม
มากขึ้น ซึ่ง ขณะนี้มีการจัดสรรทุนใหนักเรียนทุนกระทรวงฯ ไปศึกษาตอในดานดัง กลาวมากขึ้น
อยางไรก็ดี ควรตองจัดระบบการบริหารบุคลากรใหผูที่เปนผูเชี่ยวชาญดานภาษาและภูมิภาคศึกษา
ไดมีโอกาสปฏิบัติงานและไปประจําการในประเทศที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อสั่งสมประสบการณอยาง
ตอเนื่อง ในขณะที่เ ปดโอกาสใหไปปฏิบัติง านเพื่อเรียนรูงานในดานอื่นๆ ดวย เพื่อเสริม สรางให
ขาราชการมีทักษะที่จําเปนของนักการทูตครบถวน และใหเติบโตเปนนักการทูตที่มีความเชี่ยวชาญ
และมีความรอบรูอยางรอบดาน
โครงสรางของกระทรวงการตางประเทศที่มีสํานักงานในตางประเทศจํานวนมากทําให
ตองมีการหมุนเวียนขาราชการไปปฏิบัติงานในตางประเทศตลอดเวลา ทําใหการพัฒนาบุคลากรใหมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานทําไดไมตอเนื่อง ซึ่งเปนความทาทายของกระทรวงการตางประเทศในระยะยาว
ซึ่งตองการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ สั่งสมความชํานาญในอาชีพ
4.1.7 ในภาพรวมกระทรวงการตางประเทศของไทยตองเผชิญกับความทาทายในลักษณะ
เดียวกับที่กระทรวงการตางประเทศอื่นๆ ประสบอยูในปจจุบัน กลาวคือ การถูกตั้งคําถามถึงบทบาท
และความสําคัญของหนวยงาน ที่ถูกมองวามีความเกี่ยวของและความสําคัญลดลง บทบาทและผลงาน
ถูกมองเห็นชัดเพียงบางสวน นอกจากนี้ บทบาทของกระทรวงการตางประเทศไทยในฐานะหนวยงานหลัก
ดานการตางประเทศยังถูกมองวามีความสําคัญลดลง ในขณะที่หนวยงานอื่นๆ มีบทบาทเพิ่มขึ้นใน
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การดําเนินภารกิจ ดานตางประเทศ ทําใหก ระทรวงการตางประเทศตองพยายามปรับ บทบาทใน
การทํ า งาน โดยต อ งเพิ่ ม บทบาทในการประสานนโยบายและท า ที ข องหน ว ยงานไทยในด า น
ตางประเทศใหเปนเอกภาพ เพื่อคงสถานะองคกรนําในการขับเคลื่อนนโยบายการตางประเทศไว
4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) โดยที่ก ารจัดตั้ง สํานั ก งานแหง ใหมเ ปนภาระดานงบประมาณในระยะยาว
จึงจําเปนที่จะตองพิจารณาดวยความรอบคอบและคํานึงถึงป จจัยตางๆ อยางรอบดาน โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง พลวัตของการเมืองและเศรษฐกิจโลกในปจจุบัน และอัตรากําลังขาราชการของกระทรวงฯ
ซึ่งปจจุบันมีความตึงตัวอยางมาก การจัดตั้งสํานักงานในตางประเทศในระยะตอไปจึงควรดําเนินการ
ควบคูไปกับการพิจารณาปรับโครงสรางสํานักงานผูแทนทางการทูตที่มีอยูในปจจุบันไปพรอมๆ กัน
อยางเปนระบบ
ในการนี้ ควรมี ก ารจั ด ตั้ ง กลไกในรู ป แบบ “คณะกรรมการ” ในระดั บ
กระทรวงฯ ประกอบดวยผูบริหารระดับสูง ทําหนาที่ทบทวนโครงสรางสํานักงานในตางประเทศทีม่ อี ยู
ในปจจุบันในภาพรวม โดยใชหลักเกณฑการตอบสนองยุทธศาสตรดานตางประเทศเปนกรอบหลักใน
การประเมิน เพื่อพิจารณาความจําเปน ความคุมคา เปรียบเทียบกับผลที่ไดรับจากการปฏิบัติงานของ
สํานักในตางประเทศในแตละพื้นที่
ผลที่ไดจ ากการประเมินจะนําไปสูก ารกําหนดแนวทางทบทวนการจัดวาง
บุคลากร การจัดสรรงบประมาณ และระบบการบริหารงาน อาทิ การปรับลดจํานวนบุคลากรจาก
พื้นที่ที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตรล ดลงไปใชในพื้นที่ที่มีความจําเปนเพิ่มขึ้น หรือในสวนกลาง
การจัดสรรงบประมาณภารกิจ ยุ ท ธศาสตร ไปใหสํานั ก งานที่มีภ ารกิจ สําคั ญ เพิ่ม ขึ้น รวมทั้ง อาจ
พิจารณาปดสํานักงานในพื้นที่ที่มีความจําเปนลดลงดวย
โดยที่ก ระทรวงการตางประเทศไดจัดทําแผนการดําเนินความสัม พันธกั บ
ประเทศและกลุมประเทศเปาหมายฉบับใหม ซึ่งจัดกลุมประเทศเปาหมายเปน 12 กลุม โดยมีการ
จัดลําดับ ความสําคัญของภารกิจ ในแตละประเทศและกลุม ประเทศ 58 จึง นาจะเปนโอกาสอันดีที่
กระทรวงฯ จะทบทวนการจัดวางบุคลากรของกระทรวงฯ ในสํานักงานทางการทูตทั่วโลกในภาพรวม
ใหส อดคลองกับ แผนดัง กลาว โดยจัดระดับ ความสําคัญ ของสํานัก งานในแตล ะภูมิภาคตามแผน
ยุท ธศาสตร กําหนดสํานัก งานที่เ ปน Strategic Posts และจัดสรรอัตรากําลัง ขาราชการและ
งบประมาณสําหรับดําเนินภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตรสําคัญใหอยางเหมาะสม และโอนยายบุคลากร
จากสํานักงานที่มีปริมาณงานลดลงไปสนับสนุนใหแกสํานักงานแหงอื่นหรือสวนกลางแทน
2) กระทรวงการตางประเทศยังควรเปนหนวยงานหลักในการพิจารณาเรื่องการ
จัดตั้ง สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล ใหญแหง ใหมในตางประเทศ อยางไรก็ดี กระทรวงการ
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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
และขอรับขอคิดเห็นและขอประเมินเกี่ยวกับการดําเนินงานของสํานักงานในตางประเทศในภูมิภาคตางๆ
เพื่อนําขอมูลไปประกอบการพิจารณาความจําเปนจัดตั้งสํานักงานในตางประเทศแหงใหม หรือการ
ปรับลดโอนยายบุคลากรของสํานักงานในตางประเทศที่มีความจําเปนลดลง
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ห ารราชการฯ ควรเชิ ญ ผู แ ทนภาคเอกชน
ภาควิชาการ และผูมีสวนไดสวนเสีย เขารวมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขอคิดเห็น เพื่อนํามาใช
ประกอบการพิจารณาจัดตั้งหรือการยุบเลิกสํานักงานในตางประเทศดวย
โดยที่บัดนี้ก ารพิจ ารณาคําขอจัดตั้ง สํานัก งานแหง ใหมในตางประเทศตอง
ดําเนินการผานกลไกการพิจารณาของ ก.พ.ร. และการพิจารณารวมของ 4 หนวยงานกอนเสนอให
คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ กระทรวงการตางประเทศจึงควรมีบทบาทหลักในการประสานงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยใชที่ประชุมคณะกรรมการบริหารราชการฯ แจงถึงนโยบายและเปาหมาย
ยุท ธศาสตรดานตางประเทศที่นําไปสูความจําเปนในการจัดตั้ง สํานัก งานแหงใหมในตางประเทศ
กอนการเสนอเรื่องเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เพื่อใหความเห็นชอบตอไป
3) ในฐานะที่กระทรวงการตางประเทศเปนฝายเลขานุการของคณะทํางานและ
คณะอนุก รรมการโครงสรางบุค ลากรที่ป ระจําการในตางประเทศ (กลไกภายใตคณะกรรมการ
ยุทธศาสตรฯ) ซึ่งมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเปนประธาน กระทรวงการตางประเทศ
จึงมีภารกิจและบทบาทในการพิจารณาความเหมาะสมของการจัดโครงสรางและองคประกอบคณะผูแ ทน
ของสํ า นั ก งานในต า งประเทศในแต ล ะแห ง หลั ก เกณฑ ใ นการพิ จ ารณาควรคํ า นึ ง ถึ ง บริ บ ทที่
เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน ซึ่งงานดานการตางประเทศมีความเชื่อมโยงกับมิติที่หลากหลาย ทั้งในดาน
การคา การลงทุน การศึกษา วัฒนธรรม สาธารณสุข วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งไดเริ่มเขามามี
บทบาทสําคัญในงานดานการตางประเทศ ดังนั้น กระทรวงการตางประเทศตองพิจารณาความเหมาะสม
ของการจัดองคประกอบของผูแทนจากสวนราชการอื่นๆ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของสถานเอกอัครราชทูต
โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรรายสาขาดวย โดยควรตองมีการสง
เจาหนาที่ ที่มีค วามชํานาญเฉพาะดานไปปฏิบัติ ง านในตา งประเทศเพื่ อขับ เคลื่อ นนโยบายและ
ยุทธศาสตรรายสาขา ตามความจําเปนและปริมาณงาน โดยประเมินความคุมคา ผลผลิตและผลลัพธ
และสนับ สนุ นใหมี ก ารใช “ตั วเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภาพ” ในการปฏิบั ติง านแทนการสง ขา ราชการไป
ประจําการใหมากที่สุด โดยกระทรวงการตางประเทศตองบูรณาการการทํางานของทีมประเทศไทย
เพื่อรวมกันผลักดันยุทธศาสตรใหเปนไปตามเปาหมาย
นอกจากนี้ ควรมีกลไกการประเมินและทบทวนความจําเปนขององคประกอบ
ของคณะผูแทนจากสวนราชการอื่นๆ ที่มีภารกิจในตางประเทศใหมีความเหมาะสมเปนระยะ ใหมีการ
ยุบเลิก ปรับลด เกลี่ยอัตรากําลังตามความสําคัญทางยุทธศาสตรที่เปลี่ยนแปลงไป พรอมๆ กับการ
พิจารณาจัดตั้งสํานัก งานแหง ใหมในพื้นที่ที่มีความจําเปนเพิ่ม ขึ้น 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
ตางประเทศเฉพาะในกรณีมีการจัดตั้งสํานักงานในตางประเทศแหงใหม หากกระทรวงฯ จะใชแนวทาง
การใชตัว เพิ่ม ประสิ ท ธิภาพเพื่ อสนั บ สนุน การดําเนิ นงานของสํานั ก งานในต างประเทศ จะตอ ง
ดําเนินการดวยงบประมาณและกรอบอัตรากําลังขาราชการที่มีอยูเดิม ซึ่งทําใหเปนขอจํากัดในการ
ปฏิบัติ
ในการนี้ กระทรวงฯ จึง ควรหารือกับหนวยงานกลางเพื่อทําความเขาใจถึง
แนวทางที่จ ะดําเนินการ เพื่อขอรับ การสนับ สนุนอัตรากําลัง ขาราชการและงบประมาณเพิ่มเติม
สําหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสํานักงานในตางประเทศแทนการเปดสํานักงานใหม
โดยเฉพาะงบดําเนินงานและงบประมาณภารกิจ ยุท ธศาสตรเ พื่อสนับ สนุนการทํางานของสถาน
เอกอัครราชทูตประจําภูมิภาคและเอกอัครราชทูตสัญจร รวมทั้งคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของนักการทูตสัญจร เปนตน
ในการดําเนินการเพื่อจางเจาหนาที่ทองถิ่นที่มีคุณภาพมาปฏิบัติง านแทน
เจาหนาที่การทูตระดับกลางเพิ่มขึ้น จําเปนจะตองมีการปรับเพิ่มอัตราคาจางและสวัสดิการสําหรับ
ลูกจางใหมีอัตราที่ดึง ดูดคนที่มีศักยภาพและคุณภาพมาปฏิบั ติงาน กระทรวงฯ จึงตองโนมนาวให
สํานักงาน ก.พ. และกรมบัญชีก ลาง ซึ่งเปนหนวยงานกลางที่กํากับดูแลอัตรากําลัง เงินเดือนและ
สวัสดิการลูกจางทองถิ่น เห็นถึงความสําคัญและใหการสนับสนุนในเรื่องดังกลาว
นอกจากนี้ กระทรวงฯ ควรพิ จ ารณาจั ด สรรงบภารกิ จ ยุ ท ธศาสตร เ พื่ อ
สนับสนุนการปฏิบัติง านของสํานักงานในตางประเทศที่มีภารกิจมากขึ้น โดยอาจจะตองพิจ ารณา
แนวทางที่จะบูรณาการงบประมาณรวมกับหนวยงานอื่นๆ ในการดําเนินภารกิจในตางประเทศมากขึน้
เพื่อลดความซ้ําซอนของการจัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกันในพื้นที่ใกลเคียงกันในตางประเทศ และนํา
งบประมาณที่ปรับลดไดไปสนับสนุนกิจกรรมที่มีความสําคัญเพิ่มขึ้นแทน
2) โดยที่กระบวนการพิจารณาคําขอเปดสํานักงานในตางประเทศในปจจุบันใช
กลไกภายใตระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารราชการในตางประเทศ พ.ศ. 2552 ซึ่งมี
ขั้นตอนในการพิจารณาที่ใชระยะเวลาคอนขางนาน ดังนั้น กระทรวงการตางประเทศจึงควรพิจารณา
จัดทําแผนการเปดสํานักงานในตางประเทศลวงหนาอยางนอย 2 ป โดยควรเตรียมการใหพรอมกอน
การเสนอแผนประกอบคําของบประมาณประจําปสําหรับการจัดตั้ง สถานทูตสถานกงสุล เพื่อให
สามารถดําเนินการและเบิก จายงบประมาณไดตามแผน ไมเกิดความลาชาหรือปรับแผนบอยครั้ง
ซึ่งอาจสงผลกระทบตอกรอบวงเงินที่จะไดรับจัดสรรในอนาคต
นอกจากนี้ กระทรวงฯ ควรขยายขอบเขตการใช ง บประมาณเป ด สถานทู ต
สถานกงสุล เพื่อใชในขั้นตอนการจัดทําแผนการเปดสํานัก งานฯ ในชวงกอนการเสนอคําขอเปด
สํานักงานแหงใหมดวย โดยในการจัดทําแผนจําเปนตองมีการจัดสงคณะไปรวบรวมขอมูลในพื้นที่เพื่อ
ประเมินความเหมาะสมในการเปดสํานักงานฯ หรือการใชตัวเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน พบ
หารือกับ หนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่และหารือถึง แนวปฏิบัติของประเทศเจาบานในแตล ะกรณี
รวมทั้งจัดการหารือกับภาคสวนที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกกระทรวงฯ โดยเฉพาะภาคเอกชน
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เพื่อเปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนการจัดตั้งสํานักงานในตางประเทศที่ชัดเจนและมีขอมูลที่ทันตอ
เหตุการณประกอบการพิจารณาของกระทรวงฯ ตอไป
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ตารางที่ 1 สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญไทย และคณะทูตถาวรฯ ในตางประเทศในภูมิภาคตางๆ
ภูมิภาค

สอท. ขนาดใหญ
และ คทถ.
เอเชียตะวันออก พนมเปญ
เฉียงใต
จาการตา
กัวลาลัมเปอร
เวียงจันทน
ยางกุง
สิงคโปร
ฮานอย
คทถ. จาการตา
เอเชียตะวันออก ปกกิ่ง
เฉียงเหนือ โตเกียว
โซล
ไทเป
(สนง. การคาฯ)
เอเชียใต

นิวเดลี

เอเชียกลาง
ตะวันออกกลาง ไคโร
และแอฟริกา
เหนือ

แอฟริกา

พริทอเรีย

ยุโรป

เวียนนา
บรัสเซลส
ลอนดอน
เบอรลิน
ปารีส
มอสโก

สอท. ขนาดกลาง สอท. ขนาดเล็ก สกญ. ขนาดใหญ สกญ. ขนาดเล็ก
มะนิลา
บันดารเสรี–
เบกาวัน

ธากา
กาฎมาณฑุ
โคลัมโบ
เทลอาวีฟ
ราบัต
อัมมาน
มัสกัต
โดฮา
ริยาด
อาบูดาบี
มานามา
เตหะราน
ไนโรบี
อาบูจา
ดาการ
ตริโปลี*
โรม
มาดริด
ปราก
โคเปนเฮเกน
เอเธนส
บูดาเปสต

ดีลี

อิสลามาบัด
อัสตานา
คูเวต

โฮจิมินห
สะหวันนะเขต
โกตาบารู
ปนัง

กวางโจว
เซี่ยงไฮ
เฉิงตู
คุนหมิง
ฮองกง
โอซากา
มุมไบ

หนานหนิง
ซีอาน
เซี่ยเหมิน
ชิงตาว

เจดดาห
ดูไบ

มาดากัสการ

มาปูโต

บูคาเรสต
ลิสบอน
เฮลซิงกิ
ออสโล

แฟรงกเฟรต

กัลกัตตา
เจนไน
การาจี
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ภูมิภาค

สอท. ขนาดใหญ สอท. ขนาดกลาง สอท. ขนาดเล็ก สกญ. ขนาดใหญ สกญ. ขนาดเล็ก
และ คทถ.
คทถ. เจนีวา
เฮก
คทถ. WTO
วอรซอ
สตอกโฮลม
เบิรน
อังการา
อเมริกาเหนือ วอชิงตัน
ออตตาวา
ลอสแอนเจลิส นิวยอรก
คทถ. นิวยอรก
ชิคาโก
แวนคูเวอร
ละตินอเมริกา
บัวเอโนสไอเรส
บราซิเลีย
ซานติอาโก
เม็กซิโก
ลิมา
แปซิฟกใต แคนเบอรรา
เวลลิงตัน
ซิดนีย
รวม (แหง)
26
36
9
16
11

หมายเหตุ * สถานเอกอัครราชทูตปดชั่วคราว 1 แหง ไดแก สอท. ณ กรุงตริโปลี
ตารางที่ 2 อัตราสวนขาราชการประจําการในประเทศและประจําการในตางประเทศ
จํานวนขาราชการ
จํานวนขาราชการสายการทูต
ทั้งหมด
ป พ.ศ.
ประจําการในประเทศ ประจําการในตางประเทศ
(คน)
(คน)
(คน)
2550
1,600
534
423
2553
1,543
536
419
2555
1,530
482
471
2558
1,580
520
501
ที่มา: ขอมูลเพื่อการบริหารบุคคล สํานักบริหารบุคคล กระทรวงการตางประเทศ
(www.mfa.go.th/mofa)

อัตราสวน*
(รอยละ)
57.5 : 42.5
53.9 : 42.2
49.4 : 48.2
49.7 : 47.9

หมายเหตุ * อัตราสวนขาราชการประจําการในประเทศต อขาราชการประจําการในตางประเทศ
ไมรวมขาราชการลาศึกษาตอและลาติดตาม ในชวงเวลาดังกลาว
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ตารางที่ 3 พันธกิจของกระทรวงการตางประเทศ
1. เปนตัวแทนรัฐบาลในการประชุมและการเจรจาระหวางประเทศ ปกปอง รักษา และสงเสริม
ผลประโยชนของไทย ในเวทีทวิภาคี พหุภาคี และมีสวนรวมในการกําหนดบรรทัดฐานระหวาง
ประเทศ
2. เปนองคกรที่กํากับดูแลนโยบายการตางประเทศในภาพรวม ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะเชิง
ยุทธศาสตร นโยบาย และกลยุทธดานการตางประเทศ ตลอดจนกฎหมายระหวางประเทศแก
รัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของของไทย
3. คุม ครอง สง เสริม และดูแลสิท ธิ และผลประโยชนอั นชอบธรรมของคนไทยในตา งประเทศ
ตลอดจนการใหบริการแกประชาชนดานการกงสุล
4. นําองคความรูจากตางประเทศ มาตรฐานสากลและบรรทัดฐานระหวางประเทศมาชวยขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย
5. เสริมสรางความเชื่อมั่นและภาพลักษณที่ดีของไทยในตางประเทศและเวทีระหวางประเทศ
6. ดําเนินงานเกี่ยวกับพิธีการและระเบียบแบบแผนสากลเพื่อสนับสนุนงานดานการตางประเทศ
7. สงเสริมและดําเนินงานดานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและ
พหุภาคี
8. สรางองคความรูดานการตางประเทศ และใหความรูความเขาใจดานการตางประเทศตอภาคสวน
ตาง ๆ และสาธารณชนไทย
9. บูรณาการภารกิจดานการตางประเทศกับทุกภาคสวน
10. พัฒนาองคกรใหมีความพรอมในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล
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องคประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการยุทธศาสตรดานตางประเทศในระดับชาติ
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารราชการในตางประเทศ พ.ศ. 2552
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เอกสารรายการคําถามโดยผูจัดทํารายงานการศึกษาสําหรับการสัมภาษณและขอรับขอคิดเห็น
จากผูบริหารกระทรวงการตางประเทศ
แบบสอบถามขอคิดเห็นของผูบริหารกระทรวงการตางประเทศ
หัวขอรายงานการศึกษา
แนวทางการจัดตั้งสํานักงานในตางประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในตางประเทศ
ผูตอบแบบสอบถาม

หนวยงาน

ทานมีความคิดเห็นสอดคลองกับขอใด
เครือขายสํานักงานคณะผูแทนทางการทูตของไทย
กระทรวงการตางประเทศควรดําเนินการเพื่อขยายเครือขายสํานักงานคณะผูแทนทางการทูต
อยาง ตอเนื่อง หากไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณและบุคลากรในการดําเนินการ
การเปดสํานักงานในตางประเทศเพิ่มเติม ควรมีการพิจารณาอยางรอบคอบและดําเนินการ
เฉพาะในกรณีมีความจําเปนในการขยายความรวมมือและผลักดันยุทธศาสตรอยางชัดเจน โดย
พิจารณาเงื่อนเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากจะเปนภาระดานงบประมาณและบุคลากรในระยะยาว
กระทรวงการตางประเทศควรพิจ ารณาทบทวนภารกิจ และปริม าณงานของสํานัก งานใน
ตางประเทศที่มีอยูในปจจุบัน และเสนอปรับลดขนาดสํานักงานที่มีภารกิจลดลง เพื่อโอน
บุคลากรและงบประมาณไปสนับสนุนสํานักงานในตางประเทศแหงอื่น หรือสวนกลาง
กระทรวงการตางประเทศควรพิจ ารณาทบทวนภารกิจ และปริม าณงานของสํานัก งานใน
ตางประเทศที่มีอยูในปจจุบัน และเสนอปดสํานักงานที่มีภารกิจลดลง และใชรูปแบบอื่นหรือตัว
เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลพื้นที่ดังกลาวแทน
การปดสํานักงานคณะผูแทนทางการทูตของไทยในพื้นที่ที่มีปริมาณงานลดลงจะสงสัญญาณที่
ผิดและกระทบตอความสัมพันธ และควรหลีกเลี่ยงการดําเนินการ
การปดสํานักงานคณะผูแทนทางการทูตของไทยในพื้นที่ที่มีปริมาณงานลดลง สามารถอธิบาย
ได โดยเหตุผลดานการปรับยุทธศาสตรของไทย และเปนแนวปฏิบัติที่กระทรวงการตางประเทศ
อื่นปฏิบัติเชนกัน
การปด สํา นัก งานทางการทู ต จํา เป นต องคํานึ ง ถึ ง ข อคิ ดเห็น ของหนว ยงานอื่น ในรัฐ บาล
ภาคเอกชน และผูมีสวนไดสวนเสีย และควรมีชองทางในการหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
อยางเปนทางการกอน
กระทรวงการตางประเทศควรเปนหนวยงานหลักในการพิจารณาปดสํานักงานทางการทูต โดย
ใชชองทางอยางไมเปนทางการในการรวบรวมขอคิดเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
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กระทรวงการตางประเทศควรเปนหนวยงานหลักในการพิจารณาตัดสินใจวาควรเปดสํานักงาน
ใน ตางประเทศในพื้นที่ใด โดยรวบรวมขอมูลและพิจารณาปจจัยที่เกี่ยวของอยางรอบดาน โดย
เปนการพิจารณาภายในกระทรวงฯ และเสนอคําขอเปดสํานักงานไปตามชองทางปกติ (การ
พิจ ารณาของ กต. รว มกับ กพ. กพร. สํานั ก งบประมาณ) และนํา เสนอ ครม. โดยรับ ฟ ง
ขอคิดเห็นของหนวยงานอื่นในชั้น ครม. และแจงใหหนวยงานอื่นทราบภายหลัง กรณีเห็นควร
ใหมีการสงขาราชการจากหนวยงานอื่นไปประจําการ
กระทรวงการต างประเทศควรหารือรว มกับ หน วยงานอื่ นกอนการพิจ ารณาตัดสิ นใจเป ด
สํานักงาน ในตางประเทศแหงใหม ผานกลไกที่เหมาะสม อาทิ คณะกรรมการบริหารราชการใน
ตางประเทศ เพื่อรับฟงทิศทางยุทธศาสตรในมิติที่เกี่ยวของอยางรอบดาน และรวมกันพิจารณา
ในหลักการเกี่ยวกับองคประกอบที่เหมาะสมของสํานักงานคณะผูแทน กอนนําเสนอคําขอไป
ตามชองทางปกติ (การพิจารณาของ กต. รวมกับ กพ. กพร. สํานักงบประมาณ) และนําเสนอ
ครม.
กระทรวงการต างประเทศควรหารือรว มกับ หน วยงานอื่ นกอนการพิจ ารณาตัดสิ นใจเป ด
สํานักงาน ในตางประเทศแหงใหม ผานกลไกที่เหมาะสม อาทิ คณะกรรมการบริหารราชการใน
ตางประเทศ เพื่อรับฟงทิศทางยุทธศาสตรในมิติที่เกี่ยวของอยางรอบดาน และขอเห็นความ
เห็นชอบในหลักการกอนเสนอคําขอ ไปตามชองทางปกติ (การพิจารณาของ กต. รวมกับ กพ.
กพร. สํานักงบประมาณ) และนําเสนอ ครม.
สําหรับการพิจารณาองคประกอบของหนวยงานอื่นในสํานักงานคณะผูแทน ควรเปนเรื่องที่แต
ละหนวยงานนําไปพิจ ารณาเองภายหลัง ตามยุท ธศาสตรของหนวยงาน อัตรากําลัง และ
งบประมาณ
ความเห็นเพิ่มเติม / เหตุผลในการสนับสนุน (หากมี)
รูปแบบของ Representation ที่ควรพิจารณานํามาใช
ทานเห็นวาควรใชรูปแบบใดในการเพิ่มปฏิสัมพันธกับประเทศที่มีศักยภาพที่ไทยประสงคจะ
ขยายความรวมมือในระยะตอไป ในขณะที่ยังไมมีการเปดสํานักงานทางการทูต (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
ตั้ง Regional Embassy โดยตั้ง สอท. ที่ตั้งอบูในประเทศที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตรและ
ดูแ ลเขตอาณาหลายแห ง เปน Regional Embassy โดยสง ขา ราชการไปเพิ่ ม และเพิ่ ม
งบประมาณโครงการภารกิจยุทธศาสตรใหดําเนินการขยายความรวมมือกับประเทศเปาหมาย
ใหมีผลอยางมีรูปธรรม และใหมีการใชตัวเพิ่มประสิทธิภาพในการชวยดําเนินงานในประเทศ
เขตอาณาดวย
ปญหาและอุปสรรคของทางเลือกนี้
เอกอัครราชทูตสัญจร โดยกําหนดใหเจาหนาที่โตะ ทําหนาที่สนับสนุนงานของ ออท. โดยให
ออท. สามารถเสนอคําของบประมาณภารกิจยุทธศาสตรสําหรับดําเนินภารกิจได โดยเสนอคํา
ของบประมาณผานกรมภูมิภาค
ปญหาและอุปสรรคของทางเลือกนี้
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การแตงตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์
การเปด outpost หรือ one-man office ในประเทศที่มีสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล
ใหญตั้งอยู เพื่อเพิ่ม ประสิท ธิภาพในการปฏิบัติง านในเมืองที่มีภารกิจมากในบางดาน อาทิ
การคา การกงสุล
การเปดสถานเอกอัครราชทูตขนาดเล็ก
การเปดสถานเอกอัครราชทูตขนาดเล็กและสง Junior Ambassador ไปประจําการ
การจัดตัง้ Regional Hub ในแตละภูมิภาค โดยจัดสงขาราชการที่มีความเชี่ยวชาญ ในดานงาน
คลัง พัสดุ บุคลากร ระเบียบ กฎหมาย IT กงสุล ไปประจําการ เพิ่มเติมให สอท. ที่เปน Hub
และทําหนาที่ใหคําแนะนํา และไปชวยแกไขปญหาแกสํานักงานในเครือขาย
ควรจัดตั้งที่ภูมิภาค หรือ ควรใหกระทรวงฯ เปนศูนยกลางในดานดังกลาวแทน โดยใช IT เขา
มาชวย ในการติดตอประสานงาน โดยควรพัฒนาใหมีระบบดัง กลาวเพิ่ม เติม เนื่องจากการ
ติดตอประสานงาน กับ เจาหนาที่ ที่รับผิดชอบโดยตรงในกระทรวงฯ จะไดคําตอบที่ชัดเจน
ถูกตองมากกวา
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ควรมีการประชุม vdo conference ระหวางกระทรวงฯ กับสํานักงานในตางประเทศ เปน
ระยะ/ เปนรายภูมิภาค เพิ่มเติมจากการประชุมทูตทั่วโลก/ ประชุมทูตภูมิภาค
กรมตาง ๆ ควรใช vdo conference ประชุมหารือกับสํานักงานในตางประเทศเพิ่มขึ้น
(คําถามสําหรับผูบริหารกรมการกงสุล และผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพิ่ ม เติ ม - ขอทราบนโยบาย และแผนงานการนํ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช ใ นการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของสํานักงานในตางประเทศ)
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในตางประเทศ (ดา นความรูภาษาตา งประเทศของ
ขาราชการ)
สํานั ก งานผู แทนทางการทู ตที่ ตั้ง อยูใ นประเทศที่ ไม ไดใ ชภ าษาอัง กฤษเป นภาษาราชการ
จําเปนตองมี ขาราชการที่รูภาษาทองถิ่น เพื่อตรวจสอบความถูกตองของเอกสารราชการสําคัญ
ของสํานักงานฯ และตรวจสอบการแปลของเจาหนาที่ลามในกรณีมีการหารือที่สําคัญ
ไม จํ า เป น สามารถใช ก ารจ า งเจ า หน า ที่ ท อ งถิ่ น ในตํ า แหน ง ล า มที่ มี ค วามสามารถสู ง มี
ประสบการณ และไวใจได
กระทรวงการตางประเทศควรกําหนดใหขาราชการที่มีความรูภาษาตางประเทศนอกเหนือจาก
ภาษา อังกฤษไปประจําการในประเทศที่รูภาษา เพื่อใชประโยชนในการทํางานและเพิ่มทักษะ
ในการใชภาษา
ไมควรกําหนด เพื่อความคลองตัวในการจัดสงคนไปประจําการ
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ในระยะต อ ไปกระทรวงการต า งประเทศควรมี น โยบายกํ า หนดให ข า ราชการเรี ย น
ภาษาตางประเทศเพิ่มเติมนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ และผานการทดสอบโดยสถาบันภาษา
และนํามาใชประกอบการ พิจารณาสงขาราชการไปประจําการ
กระทรวงการต า งประเทศควรสนั บ สนุ น ให ขา ราชการเรี ย นภาษาต า งประเทศเพิ่ ม เติ ม
นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ตามความสนใจ และไมนํามาเปนปจจัยตัดสินในการสงขาราชการ
ไปประจําการ
ขอเสนอแนะอื่น ๆ หากมี

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