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ง

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อตองการวิเคราะหเ กี่ยวกับการบริหาร
จัดการในองคกรในการจัดประชุมในอาเซียนตางๆ โดยเฉพาะเรื่อง “การประสานงาน” ซึ่งเปนสิ่งที่
สําคัญมากพอๆ กับ “การทํางานเป นทีม ” โดยสองสิ่งนี้จะช วยทําใหการขับเคลื่อนภารกิจบรรลุ
เปาประสงค ซึ่ง “ภารกิจ” ที่ตองขับเคลื่อน คือ บทบาทของกรมอาเซียน (เฉพาะดานพิธีการและ
อํานวยการ) ในการประชุม (และการจัดประชุม ) ระหวางประเทศภายใตกรอบอาเซียน และให
บุคลากรที่เกี่ยวของไดตระหนักถึงการที่จะตองเตรียมความพรอมไวใหเปนอยางดีทั้งดานสารัตถะ
พิธีการ และอํานวยการ วา หากการเตรียมความพรอมดานสารัตถะดี แตการเตรียมความพรอมดาน
พิธีการและอํานวยการไมดี ก็ไมอาจคาดหวังไดมาก วา ผลการประชุมจะออกมาดี
ทั้งนี้ ผูเขียนอธิบายโดยการศึกษาจากเอกสาร ขอมูลที่เกี่ยวของในเชิงทฤษฎี และการ
ปฏิบัติ โดยเนนใหดําเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเจาหนาที่ทุกระดับทุกสายงาน
โดยไมก ระทบตอการเปลี่ ยนแปลงโครงสร าง และสายงานบังคั บบัญชา เนนเฉพาะการบริหาร
จัดการภายในดานพิธีการและอํานวยการ รวมทั้งศึกษาวิธีการทํางาน กฎและระเบียบที่เกี่ยวของที่
อาจจําเปนและเปนประโยชนในการเพิ่มเติมประสิทธิภาพของบุคลากรและประสิทธิผลของงาน
ผู เ ขี ย นกล า วถึ ง การรั บ มื อ กั บ หน วยงานต า งๆ เพื่ อ ให เ ข า ใจถึ ง การทํ า งานร วมกั บ ผู อื่ น
นโยบายขององคกรอื่นที่จะสงผลตอพฤติกรรมการทํางานของเพื่อนรวมงาน เพื่อชวยใหเขาใจถึง
การทํางานเปนทีม ความแตกตางทางวัฒนธรรมองคกร บุคลิกภาพ อารมณ คานิยม แนวความคิด
ความต อ งการและเป า หมาย ความขั ด แย ง และความเครี ย ด การเจรจาต อ รอง และทั ก ษะการ
ติดตอสื่อสาร ที่จะชวยใหสามารถรวมงานกันไดเปนอยางดี และอาจตองคาดการณอนาคต เพื่อ
เตรียมพรอมรับสถานการณตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งความสําคัญของการมี “ประสบการณ” ซึ่ง
ตามทฤษฎีก็คือเหตุผลอันเดนชัดที่ทําใหบุคลากรที่มีความรอบรู สามารถตัดสินใจไดอยางชาญ
ฉลาดและรวดเร็ว
รายงานการศึกษาเรื่ องนี้ สวนใหญจะเปนขอคิ ดเห็ นเชิ งวิ เคราะห จากประสบการณ ของ
ผูเขียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในองคกรในดานการจัดประชุมในกรอบอาเซียนทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ โดยจะมีมุมมองการบริหารงานบุคคลในองคกร วา ควรยึดหลักแนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับสมรรถนะและผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เปนเจาหนาที่ทุกระดับที่เปนสวนหนึ่งของ
ระบบราชการที่มีระเบียบกฎเกณฑ ขอบังคับ และ “กําหนดมาตรฐานการทํางานไวสูง ” โดยเฉพาะ
กระทรวงการตางประเทศ
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กิตติกรรมประกาศ
เอกสารรายงานการศึกษาสวนบุคคล ของหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 1 นี้ สําเร็จลุลวง
ไดดวยคําปรึกษาและขอแนะนําที่ทรงคุณคายิ่งจากคณาจารยที่ปรึก ษา คือ ผูชวยศาสตราจารยดร. ชู
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กรมองคการระหวางประเทศ รวมทั้ง นายนพปฎล คุณวิบูลย เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร
นายจักริน ฉายะพงศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ที่ ไดกรุณาใหโอกาสผูศึกษาเขาสัมภาษณ เพื่อ
ถายทอดความรู ประสบการณ และขอคิดเห็นตางๆ อันเปนประโยชนยิ่งตอการเขียนรายงานฉบับนี้
นอกจากนี้ นางสาวจันทรทิพา ภูตระกูล ผูอํานวยการสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ
กระทรวงการตางประเทศ และ นายวุตติ วุตติสันต นบส. รุนที่ 59 ผูที่ไดใหการชี้แนะและคําอธิบาย
ตลอดจนผูบรรยายในหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2552 ที่ไดมาใหความรู
เสริมสรางความเขาใจ และมุมมองดานการบริหารแกขาพเจาใหกวางขวางมากยิ่งขึ้น
จึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
1.1.1. ความเปนมา
กระทรวงการตางประเทศเป นหนวยราชการระดับกระทรวงที่มี ขนาดเล็ก มีขาราชการ
โดยรวมทั้งสิ้น 1,582 คน1 แบงเปนขาราชการซึ่งปฏิบัติงานในประเทศ 1,052 คน และปฏิบัติงานใน
ตางประเทศ 530 คน สวนราชการของกระทรวงการตางประเทศที่อยูในประเทศนั้นเกือบทั้งหมด
เป นหนวยงานในส วนกลาง มี การแบง หนวยงานออกเป นกรมและสํา นั ก ตามหน า ที่รับผิ ดชอบ
ออกเปน 11 กรม และ 6 สํานัก กรมที่ใหญและมีขาราชการมากที่สุดคือ กรมการกงสุล และสํานักที่
ใหญและมีข าราชการมากที่สุ ดคือ สํานัก งานปลั ดกระทรวงฯ รองลงมา คือ สํ านักงานเพื่ อการ
พัฒนาระหวางประเทศ หรือ สพร.(กรมวิเทศสหการเดิม ) ในแตละกรม/สํานักมีจํานวนขาราชการ
ไมมากนัก สวนใหญจะมีขาราชการประมาณกรมละ 30-45 คน กระทรวงการตางประเทศไดมีการ
แบงสวนราชการระดับกรมออกเปนกองตางๆ ตามหนาที่รับผิดชอบ ซึ่งแตละกองจะมีขาราชการ
ปฏิบัติหนาที่อยูในแตละกองระหวาง 4-10 คน
กรมอาเซียนเปนหนวยงานหลักกรมหนึ่งในสิบเอ็ดของกระทรวงการตางประเทศ มีภารกิจ
ที่สําคัญคือ การดําเนินความสัมพันธในกรอบอาเซียน กรมอาเซียนกําเนิดขึ้นนับตั้งแตประเทศไทย
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส และสิงคโปร ไดรวมกันลงนามใน “ปฏิญญากรุงเทพฯ” (Bangkok
Declaration) จัดตั้ง “สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ” (Association of South East
Asian Nations หรือ “อาเซียน” ASEAN) ขึ้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2510 ที่ประเทศไทย2 ในขณะ
นั้น กระทรวงการตางประเทศไดจัดตั้ง “สํานักงานเลขาธิการอาเซียนแหงประเทศไทย” (ASEAN
Secretariat of Thailand) ใหเปนหนวยงานที่มีสถานะเที ยบเทากรมหนึ่งในกระทรวงฯ (ซึ่งคือกรม
อาเซียนในปจจุบัน) ใหทําหนาที่เปนหนวยงานหลักของไทยที่มีบทบาทสําคัญในการประสานงาน
ทั้งดานสารัตถะ พิธีการ และอํานวยการ ตลอดจนเพื่อเตรียมความพรอม

1

ขอมูลสํานักบริหารงานบุคคล กระทรวงการตางประเทศ (ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2552)
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นานาสาระเกี่ยวกับอาเซียน : กรมสารนิเทศ กระทรวงการตางประเทศ (พ.ศ.2552)
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สําหรับการประชุมระหวางประเทศภายใตกรอบอาเซียน ใหแกหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงฯ จากทั้งภาครัฐและเอกชน ในปจจุบัน ตามขอบังคับของ “กฎบัตร
อาเซียน” (ASEAN Charter) ซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดของอาเซียน (เพิ่งมีผลบังคับใชเมื่อเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2551) กําหนดใหแตละประเทศสมาชิกจะตองจัดตั้ง “สํานักเลขาธิการอาเซียน
แหงชาติ” (ASEAN National Secretariat - สํ าหรับ ไทยคือ กรมอาเซีย น) ใหทํ าหนา ที่เปนผู
ประสานงานกลางของแตละประเทศสมาชิก รวมทั้งสนับสนุนการเตรียมการระดับชาติของการ
ประชุมอาเซียน3
กรมอาเซียนมีอธิบดีเปนหัวหนาสวนราชการ4 มีรองอธิบดี 2 คน ชวยบริหารและกํากับดูแล
งานในความรับผิดชอบ กรมอาเซียนแบงเปน 1 สํานักงานเลขานุการกรม กับ 4 กอง สํานักงาน
เลขานุการกรม แบงเปน 2 กลุมงาน ไดแก 1) กลุมงานบริหารรับผิดชอบงานสารบรรณ บุคลากร
งบประมาณ และพัสดุ/ครุภัณฑ รวมทั้งงานอํานวยการตางๆ ของกรม และ 2) กลุมงานนโยบาย
รับผิดชอบดานสารัตถะของการประชุมคณะกรรมการประจําอาเซียน การประชุมดานการเมืองและ
ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟก การประชุมระดั บเจาหนาที่อาวุโสอาเซียน การประชุม
ระดับรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน การประชุมสุดยอดอาเซียน
นอกจากนี้ ยังมีกองตางๆ ไดแก 1) อาเซียน 1 รับผิดชอบภาพรวมความสัมพันธและความ
รวมมือระหวางอาเซียนกับประเทศคู เจรจาที่ไมอยูในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกความสัมพันธและ
ความรวมมือระหวา งอาเซีย นกับองคก ารระหว างประเทศและประเทศภายนอกภูมิภาคอาเซีย น
รวมทั้งภาพรวมความสัมพันธและความรวมมือระหวางอาเซียนกับประเทศตางๆในดานการเมือง
และความมั่นคง 2) กองอาเซียน 2 รับผิดชอบภาพรวมความสัมพันธและความรวมมือระหวาง
อาเซียนกับประเทศคูเจรจาในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 3) กองอาเซียน 3 รับผิดชอบภาพรวม
ความสัมพันธและความรวมมือระหวางอาเซียนกับประเทศประเทศตางๆ ในดานเศรษฐกิจ และ
4) กองอาเซียน 4 รับผิดชอบภาพรวมความสัมพันธและความรวมมือระหวางอาเซียนกับประเทศ
ตางๆในดานสังคมและวัฒนธรรม
ทั้ง นี้ กฎบั ตรอาเซี ย นมี บ ทบั ญญั ติเปลี่ ย นแปลงโครงสร า งของอาเซี ย น 5 หลายประเทศ
สมาชิกจึงมีแผนที่จะปรับโครงสรางของกรมอาเซียน รวมทั้งไทยดวย งานของแตละกองก็ควรมี
3

กฎบัตรอาเซียน ขอ 13 (พ.ศ.2551)
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การแบงสวนราชการกรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 119 พ.ศ. 2545
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3

ลักษณะงานที่สอดคลองกับ 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน (การเมือง/ความมั่นคง เศรษฐกิจ และ
สังคม/วัฒนธรรม ตามวัตถุประสงคหลักของกฎบัตรอาเซียนที่ตองการใหอาเซียนรวมตัวกัน เปน
ประชาคมภายในป พ.ศ. 2558 เพื่อเพิ่มอํานาจตอรองและขีดความสามารถการแขงขันของอาเซียน
ในเวทีระหวางประเทศในทุกดาน รวมถึงความสามารถในการรับมือกับปญหาใหมๆ ในระดับโลก
ที่สงผลกระทบมาถึงภูมิภาคอาเซียน)

อธิบดี
รองอธิบดี

กลุมงาน
นโยบาย
งานความ
รวมมือดาน
การเมืองและ
ความมั่นคง

กองอาเซียน 2
ความสัมพันธ
กับประเทศคู
เจรจาใน
ภูมิภาคเอเซีย
ตะวันออก

รองอธิบดี

กองอาเซียน 3
ความสัมพันธ
และความ
รวมมือดาน
เศรษฐกิจ

สํานักงาน
เลขานุการกรม
งานบริหาร
ทั้งหมด

กองอาเซียน 1
ความสัมพันธ
กับประเทศคู
เจรจานอก
ภูมิ ภ าคเอเชีย
ตะวันออก

กองอาเซียน 4
ความสัมพันธ
และความ
รวมมือดาน
สังคม และ
วัฒ นธรรม

แผนภูมิที่ 1 การแบงสวนราชการกรมอาเซียน
งานในความรับผิ ดชอบของกรมอาเซี ยนเป นสวนหนึ่ง ของนโยบายตา งประเทศตามคํ า
แถลงของคณะรัฐมนตรี เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 กลาวคือ “สงเสริมความรวมมือเพื่อสราง
ความแข็ ง แกร ง ของอาเซี ย นในวาระที่ ไ ทยดํ า รงตํ า แหน ง ประธานอาเซี ย นและบรรลุ ก ารจั ดตั้ ง
ประชาคมอาเซียนตามกฎบัตรอาเซียน โดยใหอาเซียนเปนองคกรที่มีประชาชนอยูเปนศูนยกลาง
สงเสริมใหประเทศสมาชิกรวมกันเคารพสิทธิมนุษยชนและผลักดันใหอาเซียนมีบทบาทนําที่สราง
สรรคในเวทีระหวางประเทศ รวมทั้งขยายความรวมมือกับประเทศในเอเชียอื่นๆ ภายใตกรอบความ
รวมมือตางๆ ทั้งในภูมิภาคเอเชียและระหวางเอเชียกับภูมิภาคอื่น”

4

การดํ า เนิ น ความสั ม พั น ธ ใ นกรอบอาเซี ย นเป น แนวทางที่ สํ า คั ญ ประการหนึ่ ง ของ
ยุทธศาสตรกระทรวงการตางประเทศ 2552 ซึ่งมีสาระสําคัญ กลาวคือ
1) การสงเสริมประสิทธิภาพของไทยในฐานะประธานอาเซียน
2) การสงเสริมผลประโยชนและบทบาทไทยในกรอบประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน
3) การสงเสริมผลประโยชนและบทบาทของไทยในกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
4) การสงเสริมผลประโยชนและบทบาทของไทยในสวนประชาสังคมและวัฒนธรรมของ
อาเซียน
5) การสงเสริมความรวมมืออาเซียนกับประเทศคูเจรจา และประชาคมระหวางประเทศ
วิสัยทัศนของกรมอาเซียนคือการสงเสริมใหประเทศไทยมีบทบาทนําในอาเซียนทั้งทาง
การเมือง ความมั่ นคง เศรษฐกิจ สัง คมและวั ฒนธรรม ไทยตองการใหป ระเทศอื่ นนอกภู มิภาค
มองเห็นประเทศไทยเปนลําดับแรกเมื่อมองมาที่อาเซียน 6 ในอดีต ไทยเคยเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
ในภูมิภาคมาหลายด านแลว กลาวคือ ในดานการเมืองและความมั่ นคง ไทยริเริ่มใหมี การกอตั้ ง
สมาคมอาเซียน ดานเศรษฐกิจไทยก็ไดเสนอใหมีการจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน
พันธกิ จและอํานาจหน าที่ของกรมอาเซียนมี ระบุไ ววา 7 “ใหก รมอาเซีย น กระทรวงการ
ตางประเทศ มีภารกิจเกี่ยวกับการดําเนินงาน และการสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศสมาชิก
สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือ อาเซียน ในฐานะสํานักเลขาธิการอาเซียน
แหงชาติ เพื่อดําเนินงานความรวมมือของอาเซียนใหสําเร็จ และบรรลุผลตามมติที่ประชุมสุดยอด
และเปาหมายของการจัดตั้งอาเซียน (ที่ตองการสงเสริมความเขาใจอันดีตอกันระหวางประเทศใน
ภูมิภาค) และเสริมสรางความแข็งแกรง และความสามารถใน กรอบความรวมมือระหวางประเทศ”
1.1.2 ความสําคัญของปญหา
ที่ผ านมาอาเซีย นจัดการประชุ มทุ ก ระดับ เพื่อกํา หนดนโยบายและทิศ ทางความร วมมื อ
ตลอดจนเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางกันผานกรอบความรวมมื อนั้นๆ ซึ่งการประชุมระดับ
ต า งๆ ดั ง กล า ว จะเป นกลไกการขั บ เคลื่ อ นความสั ม พั น ธ ร ะหว า งอาเซี ย นกั บ ประเทศคู เ จรจา
(Dialogue Partners ประกอบดวย 9 ประเทศ ไดแก จีน ญี่ปุน เกาหลีใต สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย
แคนาดา อินเดีย นิวซีแลนด รัสเซีย และ 1 องคกร คือ สหภาพยุโรป) เชน การประชุมระดับรัฐมนตรี
6
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ตางประเทศอาเซียนที่จัดขึ้นเปนประจําทุกปในเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคม การประชุมระดับผูนํา
อาเซียน การประชุมผูนําอาเซียน+1 (จีนหรือญี่ปุนหรือเกาหลีใต) การประชุมผูนําอาเซียน+3 (จีน
และญี่ปุนและเกาหลีใต) รวมทั้งการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit ประกอบดวย
ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ รวมกับอีก 6 ประเทศ ไดแก จีน ญี่ปุน เกาหลีใต ออสเตรเลีย
อินเดีย และนิวซีแลนด) ที่จัดขึ้นเปนประจําทุกปในเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม
นับตั้งแตมีการจัดตั้ง “สมาคมอาเซียน” วาระการดํารงตําแหนงประธานอาเซียน (ซึ่งมีภารกิจ
หลักที่สําคัญคือการเปนเจาภาพจัดการประชุมอาเซียนทุกระดับ) จะเปนการหมุนเวียนตามตัวอักษร
ภาษาอังกฤษของชื่อประเทศสมาชิก และตามธรรมเนียมเดิมกอนมีกฎบัตรอาเซียนการเขารับหนาที่
ประธานอาเซียนเปนเวลา 1 ป จะเริ่มตนในเดือนกรกฎาคม แตเมื่อมีกฎบั ตรอาเซียนแลว การเข า
รับหนาที่ประธานอาเซียนใหนับตามปปฎิทิน คือ เริ่มตนในเดือนมกราคมและสิ้นสุดในเดือนธันวาคม
ด วยเหตุ นี้ เมื่ อการเป นประธานอาเซี ยนหมุ นเวี ยนมาจนถึ งคราวของไทย จึ งต องเข ารั บ
ตําแหนงประธานอาเซียนตามธรรมเนียมเดิมไปกอนโดยเริ่มตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 พรอมทั้ง
เป นประธานอาเซี ยนตามข อบั งคั บของกฎบั ตรอาเซี ยน เริ่ มตั้ งแต เดื อนมกราคมจนสิ้ นสุ ดเดื อน
ธันวาคม 2552
ดังนั้นการดํารงตําแหนงประธานอาเซียนของไทยจึงอยูในจังหวะเวลาที่สําคัญ เนื่องจากเปน
ชวงที่กฎบัตรอาเซียนเริ่มมีผลบังคับใช ทําใหประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน นอกจากจะตองทํา
หนาที่ในฐานะเจาภาพจัดการประชุมในระดับตางๆ ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู
เจรจา เชน การประชุมระดับอธิบดี การประชุมระดับเจ าหนาที่อาวุโส การประชุมระดั บรัฐมนตรี
ตางประเทศ ตลอดจนการประชุ มระดั บผู นํา (หรื อเรียกว า การประชุ มสุ ดยอดอาเซี ยน-ASEAN
Summit) แลว ยั งตองดําเนินบทบาทตามที่กฎบัตรอาเซียนระบุ ไววา ประธานอาเซียนต องจัดการ
ประชุมสุดยอดอาเซียนปละ 2 ครั้ง8 ซึ่งเปนการเปลี่ยนจากเดิมที่ผูนําประเทศสมาชิกอาเซียนจะพบปะ
กันปละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูนําไดมีโอกาสหารือเรื่องสําคัญและเรงดวนในภูมิภาค
กันมากขึ้น
อยางไรก็ดี สิ่งที่สําคัญที่สุดในการดําเนินความสัมพันธและความรวมมือระหวางประเทศ
สมาชิกอาเซียนดวยกัน และระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศคูเจรจาหรือกับประเทศอื่น คือ
จะตองจัดใหมีการประชุม ปรึกษา และหารือกันอยูตลอดเวลา เพื่อแสวงหา “ฉันทามติ” รวมกันใน
ประเด็นปญหาและ/หรื อเรื่องสํ าคั ญ และ/หรื อ เรื่ องทั่วไปตางๆ ที่ เกี่ ยวของและเป นผลประโยชน
รวมกั นของประเทศสมาชิ กอาเซี ยนทั้ งหมด ตลอดจนในเรื่ องของการร วมกั นแก ป ญหาตางๆ ที่ มี
8
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ผลกระทบตอสวนรวม โดยถือวาการตัดสินใจในเรื่องใดๆ ก็ตาม ประเทศสมาชิกอาเซียนจะตองเห็น
พองรวมกันในฐานะรัฐสมาชิกของประชาคม และจะถือเปนขอมติรวมกันของประเทศสมาชิกอาเซียน
ทั้งมวล
ดวยเหตุนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคูเจรจาหรือประเทศที่อาจมีสวนเกี่ยวของใน
ประเด็นตางๆ ตองมีการประชุมระหวางกันอยูอยางสม่ําเสมอ และมีการหมุนเวียนจัดประชุมกันตาม
สถานที่ ข องประเทศต า งๆ แล ว แต จะตกลงกั น คื อ แม แ ต ก ารจั ดเตรี ย มสถานที่ จั ดการประชุ ม
นอกเหนือจากสถานที่ ของประธานอาเซี ยนในเวลานั้น ประเทศสมาชิ กอาเซี ยนก็ยั งต องเห็ นพ อง
รวมกันเกี่ยวกับสถานที่จัดประชุม
เนื่องจากการประชุม การปรึกษา การหารือ ในเรื่องตางๆ ถือเปนการปฏิบัติงานหลักที่สําคัญ
อยางหนึ่งของประเทศสมาชิกอาเซียน ทําใหประเทศสมาชิกตางก็มีประสบการณในการจัดเตรียมการ
ประชุมระหวางกัน และการจัดประชุมระหวางประเทศคูเจรจา ทั้งการประชุมใหญ การประชุมเล็ก
หรือการประชุมใหญและเล็กที่หลากหลายในคราวเดียวกัน รวมทั้งการจัดประชุมรวมกัน
ของหน วยงานที่ เกี่ ยวข องกั บเรื่ องหรื อประเด็ นนั้ นๆ เช น ประเด็ นป ญหาเรื่องพม าที่ อาจส งผลต อ
การเมื องและความมั่ นคงในภู มิภาค ก็ จะมี การจัดประชุ มร วมกั นของหน วยงานจากกระทรวงการ
ตางประเทศ หนวยงานจากกระทรวงกลาโหมของประเทศสมาชิก เปนตน หรือประเด็นปญหาเรื่องการ
ระบาดของไขหวัดสายพันธุใหม ก็จะมีการจัดประชุมรวมกันของหนวยงานจากกระทรวงสาธารณสุข
ของประเทศสมาชิก โดยมีกระทรวงการตางประเทศ เขารวมประชุมดวย เปนตน
ในการจัดการประชุมหรือการเขารวมการประชุมของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ จะมี
กระทรวงการตางประเทศเปนหนวยงานที่ตองเขาไปรวมการประชุมตางๆ เสมอ เพราะการประชุม
ระหวางประเทศที่มีประเด็นปญหาหรือเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของราชการ หรือของ
ประเทศโดยรวม กระทรวงการตางประเทศยอมตองเขาไปมีสวนรวมงานดวยเพราะถือเปนงานหลัก
ของกระทรวงฯ ในฐานะที่ดําเนินงานดานการตางประเทศของประเทศ และเมื่ อเปนการประชุมที่
เกี่ยวกับความสัมพันธและความรวมมือในกรอบอาเซียนก็จะตองมีกรมที่เกี่ยวของของกระทรวงการ
ตางประเทศเปนกรมหลักเขาไปประสานงานทั้งทางดานสารัตถะ ดานพิธีการ และดานอํานวยการ ซึ่ง
กรมดังกลาว ไดแก กรมอาเซียนในฐานะที่เปน “สํานักงานเลขาธิการอาเซียนแหงประเทศไทย” มา
ตั้งแตแรกกอตั้งสมาคมอาเซียน ในป พ.ศ. 2510 จนกระทั่งถึงปจจุบันนี้ที่ตามกฎบัตรอาเซียน กรม
อาเซียนก็จะถือเปน “สํานักเลขาธิการอาเซียนแหงชาติ ” ทําหนาที่เปนหนวยงานหลักของประเทศ
ไทย ในการดําเนินความสัมพันธและความรวมมือในกรอบอาเซียนกับประเทศสมาชิกอาเซียน
ประเทศคูเจรจา ตลอดจนประเทศตางๆ ที่อาจมีประเด็นปญหา หรือ เรื่องสําคัญ/ไมสําคัญตางๆ ที่
เกี่ยวของ
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ดังนั้น บทบาทหลักของกรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศคือเปนหนวยงานกลางในการ
ประสานงานทุกดานในการดําเนินความสัมพันธและความรวมมือในกรอบอาเซียน
ในการเข าร วมประชุมในกรอบอาเซี ยนของหนวยงานภายนอกกระทรวงการตางประเทศ
เชน การเขารวมประชุมที่สํานักเลขาธิการอาเซียนที่กรุงจาการตาของสํานักงบประมาณเพื่อรวมกัน
หารือกับประเทศสมาชิกอาเซียนในการจัดสรรงบประมาณประจําปสําหรับการดําเนินงานของสํานัก
เลขาธิการอาเซียน โดยงบประมาณจะตองมาจากประเทศสมาชิกอาเซียนจายเงินบํารุงประจําปประเทศ
ละเทาๆ กัน และจะตองสงใหทันตามเวลาที่กําหนด กรมอาเซียนก็จะมีบทบาทหลักที่ตองเขารวมการ
ประชุมดวย ในฐานะหนวยงานกลางในการประสานงานความสัมพันธและความรวมมือในกรอบ
อาเซียน และกอนที่จะเขารวมการประชุม กรมอาเซียนก็จะตองทําหนาที่ตั้งแตตน ดังนี้
1) เตรี ย มข อมู ล ด า นสารั ตถะที่ จะต องใช ใ นการหารื อ ซึ่ ง ข อมู ล ก็ จะได ม าจากสํ า นั ก
งบประมาณเนื่องจากเปนหนวยงานที่ดูแลเรื่องการจัดสรรงบประมาณในสวนของไทยที่จะสงไปเปน
คาบํารุงประจําปของสํานักงานเลขาธิการอาเซียน
2) เตรี ยมการเรื่ องค าใชจายในการเดิ นทางไปประชุ ม ค าตั๋ วเครื่ องบิ น ค าที่ พั ก สํ าหรั บ
เจาหนาที่สํานักงบประมาณ และเจาหนาที่กรมอาเซียน
3) ประสานงานกับเจาหนาที่ของสํานักงานเลขาธิการอาเซียนที่กรุงจาการตา และสอท. ณ
กรุงจาการตาเพื่อใหดูแลและอํานวยความสะดวกใหแกเจาหนาที่ไทยที่จะเดินทางไปรวมการประชุม
เปนตน
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่อตองการศึกษาวิเคราะหการบริหารจัดการภายในองคกรสําหรับการประชุมอาเซียน
ตลอดจนการประสานงานเพื่อให การขับเคลื่อนภารกิจบรรลุเปาประสงค ซึ่ง “ภารกิจ” ที่ตอง
ขับเคลื่อนนั้นเปนบทบาทของกรมอาเซียน (เฉพาะดานพิธีการและอํานวยการ) ในการประชุมและ
การจัดประชุมระหวางประเทศภายใตกรอบอาเซียน
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แผนภาพที่ 1 ความเกี่ยวพันของการจัดประชุมดานสารัตถะ พิธีการ และอํานวยการ
ภาพที่แสดงขางบนนี้เปนการตระหนักถึงความเกี่ยวพันกันของการจัดประชุมที่ตองเตรียม
ความพรอมไวเปนอยางดีทั้งดานสารัตถะ พิธีการ และอํานวยการวาหากการเตรียมความพรอมดาน
สารัตถะดี แตการเตรียมความพรอมดานพิธีการและอํานวยการไมดี ก็ไมอาจคาดหวังไดมากวาผล
การประชุ ม จะออกมาดี ความสามารถในการแก ไ ขป ญหาเฉพาะหน า นั้ น ก็ เป นสิ่ ง ที่ สํ า คั ญมาก
โดยเฉพาะการปฏิบัติงานดานพิธีการและอํานวยการ ผูปฏิบัติงานที่เกี่ ยวของจึงตองมีทักษะและ
ความชํ านาญ และพยายามฝก ฝนทั ก ษะนั้ นไว เพื่อใหเกิ ดความชํ านาญ ซึ่ง ตามแนวคิ ดเกี่ ยวกั บ
สมรรถนะ (Competency)9 ของนาย David McClelland ไดเปรียบเทียบวาบุคลิกลักษณะของคน
เปรียบเสมือนภูเขาน้ําแข็งในสวนที่อยูเหนือน้ําสามารถสังเกตเห็นไดงาย เช น ทักษะ (Skills) ซึ่ง
เปนสวนที่บุคคลสามารถพัฒนาใหมีขึ้นไดไมยากนัก ดังที่จะกลาวตอไปในบทที่ 2 เรื่องแนวคิด /
ทฤษฎี
1.3 ขอบเขตการศึกษา
ผูเขียนอธิบายโดยศึกษาจากเอกสาร ขอมูลที่เกี่ยวของในเชิงทฤษฎี และการปฏิบัติโดยเนน
การดําเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเจาหนาที่ทุกระดับในแงสมรรถนะของบุคลากร
โดยไมกระทบตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและสายงานบังคับบัญชา เนนเฉพาะบริหารจัดการ
ภายใน ดานพิธีการและอํานวยการ รวมทั้งศึกษาวิธีการทํางาน กฎและระเบียบที่ เกี่ยวของที่อาจ
9

การปรับปรุงการบริหารกองแปซิฟกใต กรมอเมริกาและแปซิฟกใต : นายวุตติ วุตติสันต (เอกสารหลักสูตร
นักบริหารระดับสูง รุนที่ 59 ของสํานักงาน ก.พ.)
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จําเปนและเปนประโยชนในการเพิ่มเติมประสิทธิภาพของบุคลากร และประสิทธิผลของงานในเชิง
บริหาร 1) ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ความสามารถในการใชทรัพยากรตางๆ ที่มีอยูไมวา
จะเป น คน เงิ น หรื อวั ตถุ ดิ บ ได อ ย า งคุ ม ค า ที่ สุ ด เพื่ อให ก ารทํ า งานสํ า เร็ จตามเป า หมาย และ 2)
ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การทําใหบรรลุผลตามเปาหมายที่ตั้งขึ้น โดยเลือกเปาหมายที่
เหมาะสม การตัดสินใจที่ถูกตองและสามารถดําเนินการใหบรรลุผลตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว
ดั ง นั้ น ประสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผลจึ ง เป นเหมื อนดั ช นี ชี้ วั ดความสํ า เร็ จ ขององค ก ร ว า เลื อ ก
เป า หมายที่ เหมาะสมและบรรลุ เ ป า หมายนั้นได ด วยการใช ทรั พ ยากรที่ มี อยูอย างคุ มค า หรื อไม
ผูบริหารมืออาชีพจึงตองคํานึงถึงทั้งสองสิ่งนี้ เพื่อจะบรรลุเปาหมายอยางมีคุณภาพ ซึ่งบอยครั้งจะ
พบวาองคกรบางแหงจะคํานึงถึงการใชทรัพยากรโดยไมมีการวางแผนและกําหนดวิธีการนําไปใช
อยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากนั้น ขอบเขตการศึกษาจะอธิบายและวิเคราะหเกี่ยวกับการรับมือกับหนวยงาน
ตางๆ เพื่อใหเขาใจถึงการทํางานรวมกับผูอื่น นโยบายขององคกรอื่นที่จะสงผลตอพฤติกรรมการ
ทํางานของเพื่อนรวมงานชวยใหเขาใจถึงการทํางานรวมกัน ความแตกตางทางวัฒนธรรมองคกร
บุคลิก ภาพ อารมณ คานิยมแนวความคิด ความตองการ และเปาหมาย ความขัดแยงและความเครียด
การเจรจาตอรอง และทักษะการติดตอสื่อสาร ที่จะชวยใหสามารถรวมงานกันไดเปนอยางดี
1.4 ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษา
โดยที่การศึกษาเรื่องนี้จะมีมุมมองการบริหารงานบุคคลในองคกรวา ควรยึดหลักแนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะและผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งเปนเจาหนาที่ทุกระดับ ที่ เปนสวน
หนึ่งของระบบราชการที่มีระเบียบกฎเกณฑ ขอบังคับ และ “กําหนดมาตรฐานการทํางานไวสูง ”
โดยเฉพาะกระทรวงการตางประเทศ
ประโยชนที่ผูเขียนประสงคจะใหผูอานไดรับจากการศึกษาเรื่องนี้ คือ การใหความสําคัญกับ
เรื่ องของการทํา งานเปนที ม ซึ่ง ในหลายองค กรละเลยที่ จะใหค วามสํา คั ญกั บ เรื่ องนี้ พอสมควร
รวมทั้งกระทรวงการตางประเทศดวย การนําแนวคิด ทฤษฎีสมรรถนะของบุคคล จะเปนประโยชน
ต อการคั ดเลื อกบุ ค ลากรให ป ฏิ บั ติง านที่ เหมาะสมในแต ล ะที ม ได ดี ยิ่ ง โดยให ต ระหนั ก ถึ ง การ
ตัดสินใจที่ตองใชไหวพริบและความชํานาญ รวมทั้งคํานึงถึงขอมูลที่ถูกตองและทันตอสถานการณ
หรื อ เหตุ ก ารณ ต า งๆ อยู ต ลอดเวลา ซึ่ ง จะช ว ยการทํ า งานให ผ า นพ น ไปได ด ว ยดี ตลอดจนให
ความสําคัญกับการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารที่เชื่อถือได และสามารถนําเทคโนโลยีสมัยใหมมา
ประยุกตใชกับการทํางาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององคกร …
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานการวิจัย/ศึกษาที่เกี่ยวของ/กรอบความคิดที่ใชในการศึกษา
กรมอาเซียนเปนหนวยราชการซึ่งนาย Max Weber10 เปนบุคคลแรกที่ศึกษาระบบราชการ
ในรูปแบบองคกรไดกําหนดความหมายของระบบราชการวา เปนองคกรที่มีการวางกฎเพื่อเปน
แนวทางสําหรับการปฏิบัติงานและพฤติกรรมของบุคคลในองคกรอยางเปนทางการ การที่บุคคลยึด
มั่นในกฎจะทําใหการปฏิบัติงานมีขั้นตอนและเปนรูปแบบเดียวกัน ซึ่งจะทําใหองคกรมีระเบียบ
วินัย ระบบราชการจะไมยึดตัวบุคคล มีการแบงงานกันทํา เปนกระบวนการการแบงแยกหนาที่ตาม
ลักษณะของงาน โดยบุคลากรจะไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานตามความชํานาญของบุคคล ซึ่งจะ
ทํา ให องค ก รสามารถใช ป ระโยชน จากบุ ค ลากรและบริ ก ารงานได อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ระบบ
ราชการจะมีโครงสรา งแบบลํา ดั บขั้ นสายการบั งคั บบั ญชา กํา หนดวา ใครเปนผูมี อํา นาจในการ
ตัดสินใจในเรื่องตางๆ มีขอผูกมัดระยะยาวหรือความมั่นคงในอาชีพของบุคลากร มีความกาวหนา
ในอาชีพการงาน และผูบริการของระบบราชการจะใชหลักเหตุผลในการตัดสินใจเพื่อใหสามารถ
บรรลุเปาหมายขององคกร
ตามแนวความคิดของนาย Max Weber เชื่อวา การทําใหองคกรมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั้น
ลักษณะสําคัญขององคกรจะตองประกอบไปดวย 1) กําหนดอํานาจหนาที่ตามลําดับชั้นของ
โครงสรางองคกรอยางชัดเจน 2) กําหนดกฎระเบียบและกระบวนการทํางานใหเปนลายลักษณ
อักษร เพื่อใหเปนระบบเดียวกัน 3) แบงหนาที่ในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน 4) ไมมีเรื่องสวนตัว
เกี่ยวของ และ 5) ปฏิบัติงานอยางมีคุณธรรม
ถึงแมวาในปจจุบัน การจัดการแบบราชการถูกมองในดานลบ เนื่องจากไมมีความ
ยืดหยุน มีกฎระเบียบที่ยุงยาก และทําใหลาชาตอการแกปญหา แตสําหรับนาย Max Weber นัก
สังคมวิทยาชาวเยอรมันกลับมองวา การจัดการแบบราชการเปนสิ่งที่มีเหตุผลตรงไปตรงมาและมี
ประสิทธิภาพ
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2.1 แนวคิด ทฤษฎี
2.1.1 สมรรถนะ
การทํารายงานการศึกษาสวนบุคคลเรื่องนี้ ผูเขียนจะเนนการใช ทฤษฎี/แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ
นาย David McClelland11 ใหคําจํากัดความคําวา “สมรรถนะ (Competency)” คือ บุคลิกลักษณะที่ซอนอยู
ภายในปจเจกบุคคลซึ่งสามารถผลักดันใหป จเจกบุคคลนั้นสรางผลการปฏิบัติงานที่ดี หรือ ตามเกณฑที่
กําหนดในงานที่ตนรับผิดชอบ
นาย David McClelland อธิบายวา Competency มีองคประกอบหลัก 6 ประการ คือ 1) Skills เปน
สิ่งที่บุคคลทําไดดี มีการฝกปฏิบัติเปนประจําจนทําใหเกิดความชํานาญ เชน ทักษะของนางพยาบาลในการ
ดูแลคนไข 2) Knowledge เปนความรูเฉพาะดานของบุคคล เชน ความรูดานภาษาสเปน 3) Social Role เปน
สิ่งที่บุคคลตองการสื่อใหบุคคลอื่นในสังคมเห็นวาตัวเขามีบทบาทอยางไรตอสังคม เชน ชอบชวยเหลือผูอื่น
4) Trait คือบุคลิกลักษณะประจําตัวของบุคคล เชน บุคคลนั้นเปนคนที่ซื่อสัตย 5) Self-concept คือ ทัศนคติ
คานิยม และความคิดเห็น เกี่ยวกับภาพลักษณของตน หรือสิ่งที่บุคคลเชื่อวาตนเองเปน เชน คนที่มีความ
เชื่อมั่นในตนเองสูง จะเชื่อวาตนสามารถเขาใจสถานการณตางๆ และแกไขปญหาไดดี และ 6) Motive คือ
แรงจูงใจหรือแรงขับภายใน ซึ่งทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุงไปสูเปาหมายของเขา
นอกจากนี้ นาย David McClelland ยังไดเปรียบเทียบความหมายของคําวาสมรรถนะ โดยอธิบาย
บุคลิกลักษณะของคนเปรียบเสมือนภูเขาน้ําแข็ง 1) สวนที่อยูเหนือน้ํา สามารถสังเกตเห็นไดงาย เชน ทักษะ
(Skills) และความรู (Knowledge) เปนสวนที่บุคคลสามารถพัฒนาใหมีขึ้นไดไมยากนัก โดยการศึกษา
คนควาทําใหเกิดความรู (Knowledge) และการฝกฝนปฏิบัติเปนประจําทําใหเกิดทักษะ ความชํานาญ (Skills)
ทั้ง สององค ป ระกอบนี้ เป นองค ประกอบสวนที่ ม องเห็ นได ชัดจากภายนอก และ 2) ส วนที่ อยูใ ต น้ํา
สังเกตเห็นไดยาก เชน ภาพพจนที่รับรูตัวเอง (Self-concept) อุปนิสัย (Traits) และแรงกระตุน (Motive) เปน
สิ่งที่พัฒนาไดยาก เพราะทั้งสามองคประกอบนี้เปนสวนที่ซอนอยูภายในตัวบุคคล เชน การมีภาวะผูนํา ใน
บทความชื่อ “Testing for Competence Rather Than Intelligence” นาย David McClelland สรุปวา IQ ไมใช
ตัวชี้วัดหลักที่ดีของผลงานและความสําเร็จโดยรวม แต “สมรรถนะ (Competency)” ตางหาก ที่เปนสิ่งที่
สามารถคาดหมายความสําเร็จในงานไดดีกวา ซึ่งแสดงใหเห็นวา “ผูที่ทํางานเกง” มิไดหมายความถึง “ผูที่
เรียนเกง” แตผูที่ประสบความสําเร็จในการทํางาน ตองเปนผูที่มีความสามารถในการประยุกตใชหลักการ
หรือวิชาการที่มีอยูในตัวเอง ใหเกิดประโยชนตองานที่ตนทําหรือรับผิดชอบ จึงจะเปนผูที่มี “Competency”12
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นาย Lyle Spencer13 ไดขยายความของความหมายและรายละเอี ยดของ“Competency” ในหนังสือที่
กลาวไดวาเปนคูมือดาน Competency Model สําหรับผูบริหาร โดยไดนิยามคําจํากัดความ “Competency” ไว
ในหนังสือที่มีชื่อเสียงของเขา “Competence At Work: Models for Superior Performance” วา “A
Competency is an underlying characteristic of an individual that is causally related to criterion-referenced
effective and/or superior performance in a job or situation.” ซึ่ง รศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ ไดแปลสรุปไว
ใหเขาใจงายวา “สมรรถนะ คือ ลักษณะที่เปนฐานรากของบุคคลหนึ่งๆ ซึ่งมีความเชื่อมโยงเชิงเหตุและผล
กับ ผลการปฏิบัติงานที่เหนือกวาและ/หรือประสิทธิผลที่สามารถอางอิงกับเกณฑมาตรฐานในงานหนึ่งหรือ
สถานการณหนึ่งได”
นักวิชาการหลายคนพิจารณาวา Competency ที่สําคัญและจําเปนสําหรับงานดานการบริหารจัดการ
อาจแบงออกได 3 กลุม คือ 1) สมรรถนะหลัก (Core Competency) เปนสมรรถนะที่บุคลากรทุกคนใน
องคกรจะตองมี เพื่อที่จะทําใหองคกรสามารถปฏิบัติภารกิจไดสําเร็จลุลวงตามเปาหมายขององคกร ปจจุบัน
นักวิชาการมองวา ความสามารถของบุคคล กับ ความสามารถขององคกร เปนเรื่องที่มีความเกี่ยวของและ
เชื่อมโยงกัน14 2) สมรรถนะเฉพาะลักษณะงาน (Functional/Technical Competency) เปนสมรรถนะเฉพาะที่
บุคลากรในสายงานจําเปนจะตองมีสําหรับการปฏิบัติงาน เชน นักการทูตตองมีสมรรถนะเฉพาะงานดาน
งานการทู ต และ 3) สมรรถนะของความเป น ผู นํ า /สมรรถนะทางด า นการบริ ห ารจั ด การ (Leadership/
Managerial Competency) เปนสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการเปนผูบริหารระดับสูง กลาวคือ จะตองมีภาวะ
ผูนํา โดยเฉพาะในยุคการทํางานเปนทีมเชนในปจจุบัน ผูบริหารตองปรับตัวใหสามารถเปนผูนําทีม เพื่อนํา
ทีมไปสูผลสําเร็จของงานใหได นอกจากนี้ ผูบริหารยังตองมีสมรรถนะดา นการบริหารจัดการ เพราะจะตอง
สามารถบริหารจัดการทรัพยากรตางๆ ไมวาจะเปนทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรขององคกร และอื่นๆ เพื่ อ
นําพาองคกรไปสูเปาหมายที่วางไว
สํานักงาน ก.พ.15 อธิบายคําวา สมรรถนะ หรือ Competency วาคือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เปน
ผลมาจากความรู ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ เชน มนุษยสัมพันธ ที่ทําใหบุคคลสามารถ
สรางผลงานไดโดดเดนกวาเพื่อนรวมงานอื่นๆ ในองคกร และวาสมรรถนะหลักทั่วไปของขาราชการมี 5
ดาน ไดแก 1) เรื่องการมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 2) การบริการที่ดี (Service Mind) 3) การ
สะสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 4) การมีจริยธรรม (Integrity) และ 5) ความรวมแรงรวมใจ
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(Teamwork)
สํานักงาน ก.พ. ในฐานะองคกรกลางในการบริหารงานบุคคลทั่วประเทศ จึงไดปรับปรุงนโยบาย
พัฒนาขาราชพลเรือนมาตั้งแตป 2532 จนปจจุบัน มีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ที่
มีเจตนารมณสําคัญที่จะเปลี่ยนแปลงมุมมองตอระบบบริหารราชการ จากเดิมที่เนนพัฒนาขาราชการใหมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน มาเปนการใหขาราชการเปนผูรูรอบ รูลึก และเปนแรงผลักดันตอความสําเร็จของ
องคกร และบริหารงานบุคคลโดยยึดหลัก “สมรรถนะ” และผลการปฏิบัติงาน16
2.1.2 คุณลักษณะองคกร
เมื่อกลาวถึงสมรรถนะทําใหตองเชื่อมโยงกับทฤษฎีคุณลักษณะขององคกรทั่วไป 7 ประการ17 ที่
ทุกๆ องคกรจะตองมีเปนปจจัยภายใน ซึ่งคุณลักษณะทั้ง 7 นี้ ถือวามีสวนเกี่ยวของโดยตรงตอการขับเคลื่ อน
ใหองคกรสามารถสรางผลงานไดอยางเปนเลิศ โดยคุณลักษณะทั้ง 7 ที่มีความเกี่ยวพันกันนั้นมีสาระสําคัญ
กลาวคือ
1) โครงสร า ง (Structure) หมายถึ ง รู ป แบบการจั ด แบ ง กลุ ม งานอย า งเป น ระบบ และมี ก าร
กําหนดการเชื่อมโยงเขาดวยกัน โดยมีจุดประสงคเพื่อเปนกลไกในการทํา งานใหบรรลุวัตถุ
ประสงคขององคกรที่วางไว ซึ่งโดยทั่วไปก็คือ ผังองคกรนั่นเอง เปนการจัดแบงโครงสรางดานการบริหาร
จัดการใหเปนสายงาน และระดับชั้นการบังคับบัญชา รวมถึงการกําหนดอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบจะ
มีสวนชวยสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาศักยภาพ และความสามารถของบุคลากร
ในองคกร
2) กลยุทธ (Strategy) หมายถึง วิธีดําเนินการอยางเปนระบบที่องคกรใชในการปฏิบัติงานให
ประสบความสําเร็จและบรรลุเปาหมาย กลยุทธ หรือแนวทางการดําเนินงานของ
องค ก ร จะต อ งได รั บ การถ า ยทอดลงสู ก ารปฏิ บั ติ อ ย า งทั่ ว ถึ ง ซึ่ ง จะส ง ผลให ก ระบวนการจั ด การด า น
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย ต อ งดํ า เนิ น การในหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบให ไ ด ม าซึ่ ง บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ค วาม
ความสามารถที่ตรงตามความตองการขององคกร
3) ระบบการทํางาน (Systems) หมายถึง วิธีการทํางาน การปฏิบัติงาน ทั้งที่ เปนทางการหรือไมก็
ตามของฝายงานตางๆ ภายในองคกร ซึ่งใชบุคลากรและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ในการขับเคลื่อนให
บรรลุตามภารกิจหนาที่ การสรางและออกแบบระบบการดําเนินงานภายในองคกรมีสวนสําคัญที่จะทําให
บุคลากร ไดรับการพัฒนาศักยภาพใหมีความรูความสามารถสอดคลองกับระบบที่วางไว
4) ลักษณะการทํางาน (Style) หมายถึง ลักษณะ พฤติกรรม การทํางาน และการปฏิบัติตัวของผูนํา
16
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ซึ่งมีผลตอการรับรูและความเชื่อถือของบุคลากรในองคกร มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจน และแสดงออกถึง
ความเปนผูนําในการใหความสําคัญตอการพัฒนาความสามารถของบุคลากร ตลอดจนใหการสนับสนุน
ทรัพยากรที่จําเปน
5) ทักษะ (Skills) หมายถึง สิ่งที่องคกรทําไดดี เปนเอกลักษณที่ไดรับการยอมรับ เชน ความ
เชี่ยวชาญ ความชํานาญในดานตางๆ เปนการกําหนด “สมรรถนะ” ที่ประกอบดวย ความรู ทักษะ และ
พฤติกรรมของบุคลากร ทั้งที่เปนสมรรถนะหลัก ระดับองคกร (Organization Competency) สมรรถนะ
ระดับหนวยงาน (Job Competency) สมรรถนะระดับบุคคล (Personal Competency) ซึ่งจะกอใหเกิดการ
พัฒนาบุคลากรไปในทิศทางที่สอดคลองกับทิศทางการดําเนินงานขององคกร

แผนภาพที่ 2 คุณลักษณะขององคกรทั่วไป 7 ประการที่เกี่ยวพันกัน
6) บุคลากร (Staff) หมายถึง พฤติกรรมของบุคลากรในองคกร แนวคิด คานิยม ทัศนคติ แรงจูงใจ
ความรู ความสามารถ รวมไปถึ งระบบการวัดประเมินผล การไดรับผลตอบแทนการฝ กอบรม ซึ่งกลา ว
โดยรวมก็คือ คุณภาพขวัญ/กําลังใจของบุคลากรนั่นเอง บุคลากรจะปฏิบัติงานตามนโยบายขององคกร ให
ความสําคัญตอแผนการพัฒนาบุคลากร โดยพยายามที่จะเรียนรู ฝกอบรม และพัฒนาความสามารถของ
ตนเองอยูเสมอ
7) คานิยมองคกร (Shared Values or Super ordinate Goals) หมายถึง คานิยม หรือ ความรูสึกรวมกัน
ของบุคลากรในองคกรที่อยูบนพื้ นฐานของการทํางานอันมีผลในเชิงจิตวิทยา อาจหมายถึง คติพจนหรือคํา
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ขวัญ เพื่อกระตุนใหทุกคนมีความรูสึกและปฏิบัติรวม มีการสรางคานิยม หรือวัฒนธรรมขององคกรที่จะ
กอใหเกิดแรงบันดาลใจตอการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรทุกคนในองคกร
2.2 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เมื่อกลาวถึงองคกรทําใหตองเชื่อมโยงกับองคประกอบหลักขององคกร ซึ่งนักวิจัยชื่อนาย Edgar
Schein18 ไดอธิบายไววา ไมวาจะเปนองคกรที่หวังผลกําไรและไมหวังผลกําไร องคประกอบขององคกรจะ
ประกอบดวย
1) มีเปาหมายรวมกัน (Common Purpose) กลาวคือ สรางเอกภาพในกลุมบุคลากรขององคกร และ
ทําใหพวกเขาเขาใจถึงพันธกิจขององคกร
2) มีความสามารถในการประสานงาน (Coordination Efforts) กลาวคือ การประสานงานมีในทุก
ระดับบุคคลขององคกร การประสานงานเปนสิ่งที่ขาดไมได เนื่องจาก แตละบุคลากรไมสามารถทํางานให
สําเร็จไดเพียงลําพังคนเดียว
3) มีการแบงงานกันทํา (Division of Labor) กลาวคือ ความชํานาญในงาน (Work Specialization)
การแยกงานออกเป นส วนๆ และมอบหมายให แต ล ะบุ ค ลากรไปปฏิ บัติ เนื่ องจากงานบางอย า งมี ค วาม
ซับซอน และตองใชความชํานาญเฉพาะ ผูบังคับบัญชาตองมอบหมายงานใหแกผูที่มีความเชี่ยวชาญในงาน
นั้นๆ นําไปปฏิบัติ ซึ่งจะนําไปสูประสิทธิภาพในการทํางานในภาพรวม
4) มีอํานาจหนาที่ตามลําดับขั้นสายการบังคับบัญชา (Hierarchy of Authority) กลาวคือ มีกลไกการ
ควบคุมมีการเลือกบุคลากรที่เหมาะสมใหทํางานอยางถูกตอง การใชอํานาจหนา ที่อยางมีประสิทธิผล จําเปน
จะตองเปนไปตามลําดับขั้นการบังคับบัญชา
5) ขอบเขตการควบคุม (Span of Control) กลาวคือ จํานวนบุคลากรในสายการบังคับบัญชาที่
จะตองเสนองานผานผูบังคับบัญชาแตละคน เชน กลุมงานนโยบาย กองอาเซียน 2 และ 3 เสนองานผานรอง
อธิบดีคนหนึ่ง กลุมงานบริหารกองอาเซียน 1 และ 4 เสนองานผานรองอธิบดีอีกคนหนึ่ง เปนการกลั่นกรอง
งานกอนเสนออธิบดี
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2.3 สรุปกรอบแนวคิด
กรอบแนวคิดดาน “สมรรถนะ”
อธิบายวา การปฏิบัติงานของบุคลากรไมวาจะเปนการทํางานลําพังคนเดียว หรือการทํางานรวมกัน
เป น ที ม จะประสบผลสํ า เร็ จ ได เ ป น อย า งดี ยิ่ ง ต อ งอาศั ย การมี “สมรรถนะ” ของบุ ค ลากร ซึ่ ง ก็ คื อ
บุคลิกลักษณะที่ซอนอยูภายในปจเจกบุคคล โดยสามารถผลักดันใหปจเจกบุคคลนั้นสรางผลการปฏิบัติงาน
ที่ดี หรือตามเกณฑที่กําหนดในงานที่ตนรับผิดชอบ ทั้งนี้ บุคลากรแตละคนจะมีสมรรถนะซอนอยูภายใน
และจะแสดงออกมาเวลาที่บุคลากรปฏิบัติงาน ซึ่งผลงานก็จะออกมาแตกตางกันตามสมรรถนะของบุคคล
ด ว ยเช น กั น สมรรถนะโดยคุ ณ สมบั ติ ข องตั ว มั น เองจะมี ห ลากหลายรู ป แบบ เนื่ อ งจากสมรรถนะคื อ
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เปนผลมาจากความรู ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ และคุณลักษณะอื่ นๆ
ของแตละบุคคล และ “สมรรถนะ” นี้ บุคคลสามารถฝกฝนใหมีมากขึ้นไดทุกคน
กรอบแนวคิดดาน “ลักษณะขององคกร”
อธิบายวา แตละองคกรจะตองขับเคลื่อนใหองคกรสามารถสรางผลงานไดอยางเปนเลิศ โดยอาศัย
บุคลากรที่มี “สมรรถนะ” และเปนที่ยอมรับ เชน ความเชี่ยวชาญ ความชํานาญในดานตางๆ เปนสมรรถนะที่
ประกอบดวย ความรู และทักษะ มีทั้งสมรรถนะระดับองคกร (Organization Competency) สมรรถนะระดับ
หนวยงาน (Job Competency) และสมรรถนะระดับบุคคล (Personal Competency) บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่
อยูในแตละองคกรตางๆ มีสมรรถนะอยูภายในตัวทุกคน ไมเชนนั้น งานตางๆ จะไมอาจบรรลุเปาหมายและ
ประสบผลสําเร็จได อยางไรก็ดี ตองยอมรับความจริงที่วา แตละบุคคลยอมมีสมรรถนะ และมีวิธีการเพิ่ม
สมรรถนะใหกับตัวเองไมเทากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับโอกาสของแตละคนที่จะไดรับจากการขวนขวายใฝรูของ
ตัวเอง จากผูบังคับบัญชา และจากองคกร ตามลําดับ

บทที่ 3
ระเบียบและวิธีการศึกษา
การทํารายงานการศึกษาสวนบุคคลเรื่องนี้ ศึกษาการปฏิบัติงานของขาราชการและลูกจางใน
กรมอาเซียน โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางเฉพาะผูที่ปฏิบัติงานดานพิธีการและอํานวยการจํานวน 20 คน
จากประชากรผูปฏิบัติงานและผูบริหารในกรมอาเซียนรวมทั้ งสิ้น 50 คน โดยศึกษาบทบาทหนาที่ของ
ผูปฏิบัติงาน การประสานงาน การสั่งงาน และสายการบังคับบัญชา ปจจัย ที่สงผลใหการปฏิบัติงานไม
เต็มประสิทธิภาพ การศึกษาจะกลาวถึงวิธีการตางๆ เพื่อเปนการเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทํางานใหมี
มากขึ้น การปรับวิธีการทํางาน การเพิ่ม ศักยภาพในการทํางาน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ว า จ า งบุ ค ลากรภายนอก (outsourcing) เป นต น ทั้ ง นี้ ผู ศึ ก ษาจะพรรณนาในฐานะผู ทํ า งานผ า น
ประสบการณโดยสังเกตการณแบบมีสวนรวม
อนึ่ง การศึกษาสวนบุคคลนี้ ยังไดพยายามคนควาขอมูลจากตําราวิชาการ ซึ่งหมายถึง หนั งสือ
ตําราเรียน และบทความทางวิชาการในวารสารที่เกี่ยวกับการจัดองคกร ความสามารถหลักขององคกร
การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการสมัยใหม และหนังสือหรือบทความที่เกี่ยวกับอาเซียน
สําหรับเอกสารทางราชการที่ใชเปนขอมูลในการศึกษานั้น หมายถึง เอกสารที่จัดพิมพ หรือ
ผลิตโดยสวนราชการตางๆ ทั้งในรูปแบบกฎหมาย อาทิ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง
ราชกิจจานุเบกษาฉบับที่เกี่ยวของ คํารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงการตางประเทศประจําป
งบประมาณ 2551/2552 แผนปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัด การกําหนดสมรรถนะของบุคลากร รวมทั้ง
เอกสารที่ ใช ภายในส วนราชการ เชน บทสรุป สํา หรั บผู บริ หาร และข อมู ลภู มิหลัง ของเรื่องต างๆ ที่
เกี่ยวกับอาเซียน ตลอดจนคูมือการปฏิบัติงานสําหรับการเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่
14 (ดานพิธีการและอํานวยการ) ซึ่งผูเขียนไดรวมกับคณะทํางานของกรมอาเซียนจัดทําขึ้นในโอกาสที่
ประเทศไทยเขาดํารงตําแหนงประธานอาเซียน
ทั้งนี้ การศึกษาจะหาขอมูลจากเอกสารทางราชการของกรมอาเซียน กรมพิธีการทูต การหารือ
กับประเทศอาเซียนที่มีประสบการณ การสั มภาษณเอกอัครราชทูตบางคนที่ในอดีตเคยมีประสบการณ
ในการปฏิบัติงานการประชุมของอาเซียนมาแลวหลายครั้ง

บทที่ 4
ผลการศึกษา
จากแผนการปฏิบัติงานของกรมอาเซียนในการจัดประชุมพบวามีหลายปจจัยที่สงผลใหการ
ปฏิบัติงานยังไมถึงกับเต็มประสิทธิภาพมากนัก ทั้งจากปจจัยภายในและภายนอกองคกร และพบวาการ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกรในเรื่องการเพิ่มอัตรากําลังคนนั้นก็ถูกตอง แตควรมีการสรางจิตสํานึกของ
บุคลากรในองคกรใหตระหนักถึงหนาที่ความรับผิดชอบที่มีตอภารกิจขององคกรโดยรวม ทั้งนี้ เพื่อให
องคกรประสบความสําเร็จในการดําเนินงานตางๆ
นอกจากนี้ ยังพบวา การทํางานรวมกันโดยเฉพาะกับคนหมูมาก การทํารายการขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน (checklist) ของแตละงานไวใหละเอียด มีความจําเปนและสําคัญมาก และควรมอบหมายงาน
ที่ตรงกับลักษณะของแตละบุคคล ทั้งนี้ บุคลากรตองมีความสามารถในการทํางานเปนหมูคณะ ผูบริหาร
จึ ง ควรส ง เสริ ม และเสริ ม สร า งการทํ า งานในลั ก ษณะเป นที ม งานให ม ากขึ้ น มี ก ารประเมิ นผลการ
ปฏิบัติงานของแตละทีม ซึ่งจะทําใหการติดตอสื่อสารระหวางกันชัดเจนขึ้น ชวยใหประสิทธิภาพการ
ทํางานของแตละคนดีขึ้น และเปนไปในทิศทางเดียวกัน
การเพิ่ ม ภาระหน า ที่ น อกเหนื อ จากงานประจํ า ก็ เ ป น เรื่ อ งละเอี ย ดอ อ นที่ ส ง ผลกระทบต อ
แรงจูงใจในการทํางาน การกําหนดบทบาทหนาที่ของเจาหนา ที่ที่ตองรับผิดชอบงานจัดประชุม อาเซียน
ที่นอกเหนือจากงานประจํา จะตองไดรับการชี้แจงจากผูบังคับบัญชาใหผูปฏิบัติงานเขาใจใหชัดเจนโดย
ไม ค ลุ ม เครื อ เพื่ อ ไม ใ ห เกิ ด ความเข า ใจผิ ดในบทบาทหน า ที่ ใ นการทํ า งานของแต ล ะคน แล ว เกิ ด
ความรูสึกถูกกดดันที่ตองทํางานเพิ่มขึ้น โดยตองอธิบายถึงประโยชนตางๆ ที่เจาหนาที่จะไดรับจากการ
มอบหมายงานนั้นๆ ทั้งประโยชนทางตรงและทางออม วาจะทําใหไดรับประสบการณและเปนความ
ภูมิใจที่มีสวนรวมในความสําเร็จของงานประชุม
ทั้งนี้ การจัดประชุมเปนงานที่ตองเรงดําเนินการในกรอบเวลาที่จํากัด มีการเปลี่ยนแปลงอยู
เสมอ ตองอาศัยการแกไขปญหาตางๆ มากมาย ดังนั้น จึงพบวา ความถูกตอง ทันกาล และสมเกียรติ จึง
เปนหลักการและปจจัยสําคัญในการนําไปสูความสําเร็จของการทํางานดานพิธีการ และอํานวยการ ซึ่ง
จะมีสวนอยางสําคัญในการสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศคูเจรจา
ตลอดจนภาพพจน และเกียรติภูมิของประเทศไทย เมื่อตองเปนเจาภาพจัดการประชุม

บทที่ 5
ขอสรุปและขอเสนอแนะ
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของอาเซียนที่เกิดขึ้นหลังจากที่กฎบัตรอาเซียนมีผลบังคับใช และ
การปรั บ โครงสร า งกรมอาเซีย นของหลายประเทศสมาชิ ก ทํ า ให ก รมอาเซี ย นของไทย จํา เป นต อง
ปรับ ตัวและเปลี่ ยนแปลงโครงสร างการบริหารงานของกรม เพื่อให สอดคล องกั บการเปลี่ ยนแปลง
โครงสรางของอาเซียนดังกลาว โดยจัดบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงาน และใหมุงเนนพัฒนาการ
ทํางานเปนทีม เพราะลักษณะงานการจัดประชุมอาเซียนนั้น ผูปฏิบัติงานแตละคนไมอาจทํางานเพียง
ลําพังคนเดียวได
ผูบริหารควรกระตุนใหบุคลากรคนหาความรูในเชิงลึก และใชประโยชนจากเครือขายที่มีอยูให
มากขึ้น และตองสามารถดึงศักยภาพของบุคลากรที่มีความแตกตางกันมาใชใหเกิดประโยชนแกกรม
มากที่สุด สรางความรวมมือระหวางคนในองคกรเพื่อบรรลุผลประโยชนรวมกัน และสรางวัฒนธรรม
องคกรซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหบุคลากรในองคกรมีคานิยมรวมกัน และทํางานรวมกันดวยดี ฝกฝน
การมองโลกในแงดีคิดเชิงบวก และการสรางความมั่นใจใหแกองคกรตลอดจนสงเสริมการสรางขวัญ
และกําลังใจของบุคลากรดวยการใหไดเดินทางไปชวยงานจัดประชุมในตางจังหวัดและตางประเทศ
และใหไดมีโอกาสเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับงานการจัดประชุม หรือที่เห็นว าเปนประโยชนตองาน
ของกรมในภาพรวม รวมทั้ ง จั ดสั ม มนาเรื่ องแนวทางการจั ด เตรี ย มการประชุ ม ในด า นพิ ธี ก ารและ
อํานวยการ เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะใหแกบุคลากร
การเขา ฝก อบรมและสั มมนานั้ น ต องถือวา มีค วามสํ าคั ญอย างที่ สุ ด ตอการเสริ มสรา งและ
พัฒนาบุคลากรในการเตรียมความพรอมรับมือกับสถานการณที่อาจจะเกิดขึ้นจากการประสานงานใน
การจัดหรือเขารวมการประชุม ทั้งนี้ ถึงแมวา ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของจะไดผานประสบการณการจัดและ
เขารวมการประชุมมาแลวมากมายหลายมิติ แตการที่บุค ลากรจะไดคอยหมั่นฝกฝนความชํานาญใหมี
ยิ่งๆ ขึ้นไป ถือเปนการเพิ่มพูนความรูความสามารถ รวมทั้งเปดรับสิ่งใหมๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตาม
ยุคสมัย เพื่อใหไดบุคลากรที่มีความพรอมตอการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
การเขาฝกอบรมและสัมมนาของบุคลากร โดยเฉพาะในตา งจังหวัดหรือตางประเทศ จะ
เป นโอกาสใหบุ ค ลากรได มีโลกทั ศ นที่ ก วา งขึ้น ยิ่ง หากไดเข ารั บ การฝก อบรม และสั ม มนารวมกั บ
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งจากภายในและภายนอกกระทรวงฯ และทั้งจากภาครัฐและเอกชน และทั้งกับผู
ปฏิบัติชาวไทยและชาวตางประเทศที่อยูในแขนงงานเดียวกัน
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ยิ่งจะทําใหเกิดการสรางเครือขาย (network) ไวใชประโยชนในงานของกันและกันไดเปนอยางดี เปน
การไดเพิ่มทักษะทางดานมนุษยสัมพันธ (Human Skills)19 ซึ่งนักวิจัยพิจารณาวาเปนทักษะที่พัฒนายาก
ที่สุด เพราะทักษะแบบนี้ประกอบไปดวยความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่ นอยางมีประสิทธิภาพ
รวมไปถึงความสามารถในการจูงใจและการติดตอสื่อสารกับผูอื่น
เมื่อบุคลากรไดรับการฝกอบรมและสัมมนามาแลว ยอมนําความรูตางๆ ที่ไดรับมาปรับใชกับ
งานของแตละคนเนื่องจากโดยปกติแลว บุคลากรของกรมอาเซียนทุกคน เปนผูที่ใฝรู และขวนขวายที่ จะ
แสวงหาการทํางานในลักษณะที่ดีที่สุด (best practice) ใหกับงานทุกชิ้น ทั้งนี้บุคลากรของกรมอาเซียนก็
ควรไดรับการตอยอดการเขาฝกอบรมและสัมมนาแลว ไดแก การเขารวมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
(workshop) โดยใหมีการลองฝกซอมการปฏิบัติใหมาก กอนที่จะเขาสูการปฏิ บัติในเหตุการณจริงตอไป
หากบุ คลากรไม มี โอกาสได เขา รั บ การฝ กอบรมและสัม มนา เพื่ อเพิ่ ม พูนทั ก ษะและความรู
เทาที่ควร ก็จะขาดประสบการณ ทั้งที่เปนผูมีศักยภาพ มีความรูความสามารถ มีประสบการณมาแลวใน
ระดับหนึ่ง และทุกคนตางก็มีความตั้งใจจริงและเต็มใจทํางาน แตเจาหนาที่บางคนอาจขาดทักษะและ
ประสบการณที่เพียงพอในดานการบริหาร การประสานงาน และการทํางานรวมกัน ซึ่งสิ่งตางๆ เหลานี้
จําเปนตองไดรับการฝกฝนใหเกิดความชํานาญอยูอยางสม่ําเสมอ
จากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ตามยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2552 - 2556 ไดระบุโครงการศึกษาวิจัยระบบการพัฒนาขาราชการแหงอนาคต วา
สํานักงาน ก.พ. ไดมอบหมายใหสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ศึกษาวิจัยสภาพปญหาของการ
พัฒนาข าราชการไทยในป จจุบั น และแนวโนม ของการพั ฒนาข า ราชการไทยในอนาคต ซึ่ง ผลการ
ศึกษาวิจัย20 สรุปไดวา แนวโนมการพัฒนาขาราชการในอนาคต ควรเปนลักษณะองครวม คือ การพัฒนา
ใหมีความรู ทักษะ ความสามารถในการคิดรูปแบบตางๆ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความฉลาดทางอารมณ
ในการทํางานรวมกับผู อื่น และมี ความสามารถดา นการใชเทคโนโลยีส ารสนเทศในการเรียนรูและ
พัฒนาตนเองมากขึ้น
การพัฒนาขาราชการจะไมเปนหนาที่ของหนวยงานที่รับผิดชอบดานการฝกอบรมและพัฒนา
เทานั้น หากแตเปนหนาที่ของผูบริหารทุกระดับที่จะเปนผูมีสวนสําคัญในการพัฒนาขาราชการ และตอง
พัฒนาใหขาราชการเกิดการเรียนรูอยูเ สมอ โดยจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development
Plan : IDP) และมีระบบการติดตามผลการฝกอบรมวา มีการนําไปใชจริงไดมากนอยเพียงใดดวย
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ดังนั้น ผูบริหารก็นาจะหาโอกาสใหมีการจั ดทํา IDP เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานของ
ข า ราชการ และเป น ประโยชน ต อ ประเทศโดยรวมต อ ไป รวมทั้ ง ดํ า เนิ น การตามยุ ท ธศาสตร ข อง
สํานักงาน ก.พ. ในการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการทุกคนทุกระดับ ใหมีพลังกายที่
เขมแข็ง และพลังใจที่พรอมอุทิศ เพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยมีเปาหมายเพื่อใหขาราชการเกิด “ความ
ตระหนัก” และ “มีจิตสํานึก” ของการมีสวนรวมในการทํางานใหดีขึ้น และสามารถปฏิบัติตนไดอยาง
เหมาะสม โดยการจัดอบรม/สัมมนาขาราชการ หลักสูตรการพัฒนาขาราชการ ไดแก 1) การคิดเชิงบวก
2) การทํางานที่ชาญฉลาด 3) การบริหารจัดการดานการเงิน 4) การบริหารเวลา 5) การทํางานเปนทีม
เปนตน
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เอกอัค รราชทูตฯ ยั ง ได ก ลา วถึง การว าจ า งบุ ค ลากรภายนอก (outsourcing) วา ใน
ป จ จุ บั นที่ ภ ารกิ จ การจั ด ประชุ ม มี ม ากมายและซ้ํ า ซ อนช ว งวั น เวลากั น การว า จ า งบุ ค ลากร
ภายนอกจึ ง เป น สิ่ ง ที่ สํ า คั ญ บางครั้ ง เป น สิ่ ง ที่ จํ า เป น และไม อ าจหลี ก เลี่ ย งได ทั้ ง นี้ เ พื่ อ
ประสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผลของงานและความสํ า เร็ จขององค ก รโดยรวม ซึ่ ง การว า จ า ง
บุคลากรภายนอก นั้น กรมอาเซียนยังถือวากรมเปนเจาของงานจัดประชุม แตกรมใชวิธีการ
บริ ห ารจั ด การแบบว า จ า งบุ ค ลากรภายนอก โดยคํ า นึ ง ถึ ง ว า การจั ด ประชุ ม นั้ น มั ก จะมี
รายละเอียดบางอยางที่ “คนอื่น (outsourcing) จะทําไดดีกวาเรา (เจาหนาที่กรมอาเซียน)” เชน
1) คาที่พักโรงแรมซึ่งจะไดราคาลดลงมาก และถูกกวาราคาที่โรงแรมใหแกภาครัฐบาล 2) ไม
เสียคาปรับสําหรับการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งในการสํารองบัตรโดยสารเครื่องบิน 3) สามารถ
สรางความประทับใจใหแกผูเขารวมการประชุม เชน สิทธิพิเศษตางๆ ดาน Health Care ภายใน
โรงแรม เปนตน ทั้งนี้ เนื่องเพราะ outsourcing มีเครือขายเปนธุรกิจรวมกับบรรดาโรงแรมและ
สายการบินตางๆ อยูแลว
เอกอั ค รราชทู ตฯ ได ตั้ ง ข อ พิ จ ารณาว า กฎระเบี ย บการเงิ น การคลั ง ของหน ว ยงาน
ราชการไทย บางครั้งก็ไมเอื้ ออํานวยใหคิดนอกกรอบบาง ซึ่งโดยขอเท็จจริงแลว การวาจาง
บุ ค ลากรภายนอกจะทํ า ให ป ระหยั ด งบประมาณรั ฐ บาลในการจั ด ประชุ ม และจะได
ผลประโยชนกลับมาที่มากกวาดวย
นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังไดกลาววา ยังมีรายละเอียดการเตรียมการดานพิธีการ
และอํานวยการ ไดแก
1) พิธีรับ/สงที่สนามบิน
2) กําหนดการแยกของคูสมรสผูนํา
3) กําหนดการเขาเฝาฯ
4) การจัดเลี้ยงตางๆ รวมถึงงานเลี้ยงอาหารค่ําอยางเปนทางการ (Gala Dinner)
5) พาหนะสําหรับผูเขารวมการประชุม
6) โรงแรมที่พักผูนํา
7) เจาหนาที่ประสานงาน (Liaison Officers - LOs)
8) เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเว็บไซด
9) ของขวัญและของที่ระลึก
10) กําหนดการเยือนทวิภาคีในชวงกอนหรือหลังการประชุมของผูนํา
เปนตน

24

อนึ่ง ผูเขียนพิจารณาวา เมื่อกลาวถึง การวาจางบุคลากรภายนอกที่มีความชํานาญและ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางตรงตามที่องคกรตองการนั้น ปจจุบัน แนวทางการวาจางบุคลากรภายนอก
ใหดําเนินการในบางกิจกรรมใหแกองคกร จะมีความสําคัญมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ดวยเหตุผล 2
ประการ21คือ 1) องคกรมีขอจํากัดในการที่จะระดมบุคลากรและทรัพยากร ไดแก ขอจํากัดดาน
การสรรหาทรัพยากร ดานการลงทุน ดานความคุมคา หรืออาจเกี่ยวของกับระยะเวลาที่อาจไม
ทันตอเหตุการณ และ 2) องคกรจะมีเวลาและเหลือทรัพยากรที่เพียงพอตอการที่จะทุมเทใหกับ
การปฏิบัติงานหลักๆ ที่มีความสําคัญตอองคกรอยางแทจริง แทนที่จะมาดําเนินการในทุกเรื่อง
ด ว ยตนเอง แล ว ก็ ยั ง จะได เ ห็ น นวั ต กรรม คื อ การสรรหาและนํ า เสนอสิ่ ง ใหม ๆ หรื อ การ
ปรับปรุงสิ่งที่มีอยูใหดีขึ้น
กระทรวงการตางประเทศเริ่มเรียนรูการวาจางบุคลากรภายนอกเมื่อประมาณไมเกิน 5
ปมานี้เอง เนื่องจากที่ผานมา วัฒนธรรมภายในองคกรของกระทรวงฯ นั้น ยังยึดติด หรือมีความ
ไม แ น ใ จ หรื อ อี ก นั ย หนึ่ ง คื อ ยั ง ไม มี ค วามไว ว างใจว า การว า จ า งบุ ค ลากรภายนอก จะมี
ประสิทธิภาพมากนอยเพียงไร เพราะทั้งผูบริหารและบุคลากรของกระทรวงฯ ยังคงมีความรูสึก
ที่วา บุคลากรภายในกระทรวงฯ จะปฏิบัติงานดานอํานวยการ โดยเฉพาะอยางยิ่งงานดานพิธี
การ ซึ่งกระทรวงฯ เชี่ยวชาญอยูแลว ไดดีกวาบุคลากรภายนอก และแมวาบางครั้งกรม/กองได
ตั ดสิ นใจว า จ า งบุ ค ลากรภายนอกให เ ข า มาช ว ยงานแล วก็ ตาม ผู บ ริ หารหรื อ บุ ค ลากรของ
กระทรวงฯ ก็มักเขาไปคอยควบคุมอยางละเอียดแทบทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานของบุคลากร
ภายนอก ซึ่งมักเรียกกันวาเปนบริษัท organizer ซึ่งรับจัดงานประชุม สัมมนา นิทรรศการ สํารอง
บัตรโดยสารเครื่องบิน บริการรถเชา ฯลฯ
บุคลากรกระทรวงฯ มักจะเคยชินกับการปฏิบัติงานในดานอํานวยการตางๆ เอง และ
มักจะนึกคิดเสมอวา แมจะไดวาจางบริษัทจัดการประชุมแลวก็ตาม แตก็ไมอาจแนใจไดวา จะ
ปฏิบัติงานไดดีกวา หรือเทากับบุคลากรของกระทรวงฯ ซึ่งในปจจุ บันนี้ แนวคิดดังกลาวของ
กระทรวงฯ โดยภาพรวมเริ่มลดนอยลง และเริ่มตระหนักกันมากขึ้นวา บริษัทที่กระทรวงฯ
วาจางใหมาจัดการประชุมนั้น สวนใหญก็ปฏิบัติงานไดดี มีขอบกพรองนอยมาก อาจเปนเพราะ
กรม/กองที่ เกี่ ย วข องดํ า เนิ นการคั ดเลื อกบริ ษั ท มาเป นอย า งดี หรื ออาจเป นเพราะเจ า หน า ที่
กระทรวงฯ ที่เกี่ยวของเขาไปชวยกํากับการดําเนินงานของบริษัทใหตรงกับจุดประสงคของงาน
กระทรวงฯ และบอยครั้งที่เมื่องานการจัดประชุมหรือสัมมนาไดผานพนไปเปนที่เรียบรอย
เจาหนาที่ของหนวยงานที่เขารวมการประชุมทั้งจากภายในและภายนอกกระทรวงฯ และจาก
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ตางประเทศก็จะชื่นชมบริษัท organizer ที่ไดดําเนินการจนประสบผลสําเร็จเปนอยางดี
2) นายจักริน ฉายะพงษ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ซึ่งเคยดํารงตําแหนงทั้ง
เลขานุการกรม ผูอํานวยการกอง และรองอธิบดีกรมอาเซียน จึง เปนผูที่มีประสบการณมากใน
การจัดประชุมในกรอบอาเซียนทั้งภายในและภายนอกประเทศ
เอกอัครราชทูตฯ ไดกลาวจากมุมมองในดานบวกวา ในชวงการดํารงตําแหนงประธาน
อาเซียนของไทยนั้น เปนชวงที่ไทยกําลังเผชิญกับปญหาใหญเกี่ยวกับการเมืองภายในประเทศ
แตกรมอาเซียนก็ยังสามารถทําหนาที่ในฐานะหนวยงานหลักของไทยที่มีบทบาทสําคัญในการ
ประสานงานทั้งดานสารัตถะ พิธีการ และอํานวยการสําหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนและ
การประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง รวมกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งภายในและภายนอก
กระทรวงฯ และทั้งภาครัฐและเอกชน
เอกอัค รราชทูตฯ ไดใ หข อพิ จารณาว า กรมอาเซี ยนได ใช จุดแข็ง ของกระทรวงการ
ตางประเทศ ในดานการมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง ขาราชการทุกระดับทุกสายงานมีศักยภาพ
มาก มีประสบการณหลากหลายมิติ มีความพรอมที่จะปฏิบัติงานที่สําคัญๆ ไดตลอดเวลา ที่
สําคัญคือมีภาวะผูนํา สามารถประสานงานการจัดประชุมสุดยอดอาเซี ยนไดเปนอยางดี ทั้งๆ ที่
กําลังปฏิบัติภารกิจอยูในทามกลางความขัดแยง ความเปลี่ยนแปลง และประสบกับอุปสรรค
ตางๆ ที่ เกิดจากขึ้นจากสภาพการเมืองภายในประเทศไทยเอง แต กรมอาเซียนก็ยัง สามารถ
ดํา เนิ นการให มีก ารจั ดประชุ มขึ้ นได แม วา จะมี เหตุ การณ ตางๆ ที่ อยู นอกเหนื อการควบคุ ม
(beyond control) เกิดขึ้นหลายครั้ง และกระทบตอความราบรื่นในการจัดประชุมและภารกิจที่
เกี่ยวของตางๆ
เอกอัครราชทูตฯ ไดแสดงความคิดเห็นวาจุดแข็งของกระทรวงการตางประเทศ ที่มี
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ ทําหนาที่อยางสม่ําเสมอในการฝกอบรมเพื่อพั ฒนา
ขาราชการของกระทรวงฯ ในทุกระดับทั้งสายการทูต สายสนับสนุน และอื่นๆ ใหมีการสราง
จิตสํานึกรวมกัน ในการที่จะใหภารกิจของกระทรวงฯ สําเร็จลุลวงดวยดี
เอกอั ค รราชทู ตฯ ได ก ล า วย้ํ า ว า โดยแท จริ ง แล ว ข า ราชการไม ค วรคิ ดเห็ นว า เรามี
อุปสรรคในการจัดประชุมสุดยอดอาเซียน แตใหคิดวา เปนงานที่ทาทาย และหากปฏิบัติหนาที่
นี้ไดสําเร็จลุลวงดวยดี ก็จะเปนความภาคภูมิใจ
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ทายที่สุด ผูเขียนพิจารณาวา งานดานพิธีการและอํานวยการในการจัดประชุมและการ
ไปเขารวมการประชุมตางๆ ของอาเซียน ซึ่งเปนบทบาทหลักบทบาทหนึ่งของกรมอาเซียน
โดยเฉพาะในฝายบริหารภายในสํานักงานเลขานุการกรม นั้น โดยความจริงแลว ในระดับหนึ่ง
กรมอาเซียนหรือแมแตทุกองคกรมีการวางระบบการบริหารที่ดี และมีบุคลากรที่มีสมรรถนะดี
อยูแลว มิฉะนั้น งานตางๆสวนใหญก็คงไมสําเร็จลุลวงไปได
อยางไรก็ตาม ภายใตกระแสการปฏิ รูประบบราชการในปจจุบัน รัฐบาลและบุคคล
ทั่วไปตางมีความคาดหวังตอ บทบาทหลักของกรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศมากขึ้น
ในฐานะที่เปนองคกรหลักในดานการตางประเทศ ในกรอบความรวมมืออาเซียน ในการรักษา
ผลประโยชน ข องประเทศและประชาชน ซึ่ ง ภารกิ จตา งๆ ไม อาจประสบผลสํ า เร็ จได ตาม
เปาหมาย หากไมอาศัยการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และการทําหนาที่อยางสมศักดิ์ศรีทั้งใน
ฐานะประธานอาเซียน การเปนเจาภาพจัดประชุม ตลอดจนการเขารวมการประชุมตางๆ ของ
อาเซียน
ทั้งนี้ ผูเขียนพบวาในการจัดประชุมและการไปเขารวมการประชุมนั้นปญหาดานต างๆ
ที่ ( อาจ)เกิ ด มี ขึ้ น เช น ด า นบุ ค ลากร งบประมาณ งานพิ ธี ก ารและอํ า นวยการ รวมทั้ ง การ
ประสานงาน ในทางปฏิบัติแลวนับเปนปญหาที่มีรายละเอียดมากเทากับที่มีความออนไหวมาก
เนื่องจากเปนการปฏิบัติงานที่ตองเกี่ยวของกับบุคคลหลากหลายและจํานวนมาก แตในทาง
หลักการแลวนับเปนปญหาที่กรมอาเซียนสามารถแกไขและควบคุมไดเปนอยางดีจนสามารถ
ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ให ผ า นพ น ไปได ด ว ยความสํ า เร็ จ ยกเว น ป ญ หาที่ เ ป น ป จ จั ย ภายนอก เช น
สถานการณการเมืองภายในของไทย ซึ่งถือวาเปนเรื่องที่สําคัญมากและสงผลกระทบตอการจัด
ประชุมในประเทศ
อยางไรก็ดี ผูบริหารองคกรตองยอมรับความจริงที่วา การประสานงานเปนสิ่งที่สําคัญ
มากเทากับการทํางานเปนทีม ดังที่กลาวแลว ซึ่งจะชวยทํา ใหองคกรดําเนินงานไปไดอยางมี
ประสิ ท ธิ ภาพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผลของงานเพิ่ ม มากขึ้ น การมี ท รรศนะคติ ที่ ดี มี มุ ม มองใน
ทางบวกและสร างสรรค ตอผูใต บังคั บบั ญชา การเคารพในความสามารถที่ หลากหลายและ
แตกตางกันของบุคลากร และใหความสําคัญกับการปฏิบัติตอบุคลากรในองคกรอยางเทาเทียม
กัน จะทําใหผูบริหารสามารถขับเคลื่อนภารกิจไปไดดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันจะกอใหเกิดขวัญและ
กําลังใจแกบุคลากร โดยการพรอมที่จะทุมเททํางานทั้งกําลังกายและกําลังใจใหมากและอยางดี
ที่สุ ด และก อให เกิ ดความรั ก และความผูก พั นกั บ องค ก ร รวมทั้ ง ตองการให องค กรประสบ
ความสําเร็จในภารกิจตางๆ ตอไปในอนาคต

การสัมภาษณเอกอัครราชทูตที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานการประชุมในอดีต
1) นายนพปฎล คุณวิบูลย เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร ซึ่งเคยดํารงตําแหนงทั้งรอง
อธิบดี และอธิบดีกรมอาเซียน จึงเปนผูที่มีประสบการณมากในการจัดประชุมในกรอบอาเซียนทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ
เอกอัครราชทูตฯ ไดกลาววา ตามหลักปฏิบัติของทานนั้น หากทราบวา ไทยจะตองเขารับ
ตําแหนงเปนประธานอาเซียน ลําดับแรกที่ทานจะดําเนินการ คือ จะมอบหมายใหเจาหนาที่จัดทํา
ตารางการแบงงานของขาราชการกรมอาเซียนที่เกี่ยวของใหชัดเจน ระบุวา ขาราชการแตละคนตอง
ทําหนาที่อะไรบาง โดยดูตามความรู ความสามารถ และความถนัดของแตละคน มีการกําหนดกรอบ
เวลาการปฏิบัติงานของแตละคน วาใครตองทําอะไร และจะแลวเสร็จเมื่อไหร
เอกอัครราชทูตฯ กลาวย้ําถึงการใหความสําคัญเปนอยางมากกับการจัดทํารายการขั้นตอน
การปฏิบัติงาน (checklist) แตละงานอยางละเอียด ควรทําเปนตารางงาน แลวทําเครื่องหมายเปน
ขอๆ ใหเห็นเดนชัดวา งานใดทําแลวหรือยังไม ไดทํา อุปสรรคในงานที่ ยังไมไดทําคืออะไร ซึ่ ง
ภายในกรมอาเซียนตองมีการแบงงานระหวางอธิบดีซึ่งจะดูภาพรวมทั้งหมด สวนรองอธิบดีฝาย
บริหารจะเปนผูกํากับภารกิจและหนาที่ของผูปฏิบัติ บังคับบัญชาการแบงทีมงาน การใหคําแนะนํา
ปรึกษา หารือในรายละเอียดกับแตละทีมงานในฝายพิธีการและอํานวยการ
เอกอัครราชทูตฯ ไดยกตัวอยางการจัดหาสถานที่จัดประชุมที่เหมาะสม หากเปนโรงแรม
ตองจองโรงแรมลวงหนากี่วัน ตองมีการวางแผนปฏิบัติงาน (Planning) แยกประเภทการปฏิบัติ
ภารกิจระหวางงานดานพิธีการ (protocol) และดานอํานวยการ (physical arrangement/logistics) กับ
งานดาน ซึ่งงานดานพิธีการ จะเปนงานที่กรมพิธีการทูตรับผิดชอบสวนใหญ ไดแก การจัดหา
โรงแรม/ที่พัก การจัดเลี้ยงตางๆ การตรวจสอบอาหารที่จะใช จัดเลี้ยงอาหารสําหรับระดับ VVIP
และ VIP การสํารวจพื้นที่สนามบิน การจัดรถรับ /สงในโอกาสเดินทางมาถึงและการเดินทางกลับ
กําหนดการของคูสมรส การคัดเลือกพนักงานขับรถ เปนตน สวนงานดานอํานวยการ สวนใหญ
เปนความรับผิดชอบของกรมอาเซียนในฐานะเจาของเรื่อง ไดแก กําหนดการประชุม (ซึ่งจะตอง
จัดทํา 2 ประเภท คือ 1. กําหนดการสําหรับ ผูปฏิบัติงาน และ 2. กําหนดการสําหรับ ผูเขารวม
ประชุม) การสํารวจเพื่อจัดสรรพื้นที่ในโรงแรมสําหรับภารกิจตางๆ ของการประชุม การจัดอาหาร
วางสําหรับผูเ ขารวมประชุม การจัดอาหารสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติ
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11. พักตรประไพ

24 ก.ค. (TG620 09.20 น.)

3 ส.ค. (TG625 14.30 น.)

12. นาฏพร
13. กมลวรรณ

20 ก.ค. (TG624 15.15 น.)
25 ก.ค. (TG620 09.20 น.)

27 ก.ค.(TG621 14.30 น.)
2 ส.ค. (TG625 20.30 น.)

14. วิศณี

28 ก.ค. (TG620 09.20 น.)

2 ส.ค. (TG625 20.30 น.)

15. คณิตา

15 ก.ค. (TG624 15.15 น.)

2 ส.ค. (TG625 20.30 น.)

16. พฤกษภพ

29 ก.ค. (TG620 09.20 น.)

2 ส.ค. (TG625 20.30 น.)

17. ดลวีร

25 ก.ค. (TG620 09.20 น.)

2 ส.ค. (TG625 20.30 น.)

18. พรพรรณ

29 ก.ค. (TG620 09.20 น.)

1 ส.ค. (TG625 20.30 น.)

19. พุธิลา
20. วราลี

25 ก.ค. (TG620 09.20 น.)
24 ก.ค. (TG620 09.20 น.)

2 ส.ค. (TG625 20.30 น.)
3 ส.ค. (TG621 14.30 น.)

21. สมาน

24 ก.ค. (TG620 09.20 น.)

3 ส.ค. (TG621 14.30 น.)

กําหนดการและประสานงานที่
เกี่ยวของกับภริยารมว.กต. /
สังเกตการณการจัดประชุม
HLTF / Liaison รองปลัดฯ ประดาป
IAI / ชวยงานคุณสุภาค ดานเศรษฐกิจ
/ ประสานกับพาณิชย / Liaison อธิบดี
ประสาน จนท.กรมสารนิเทศและ
สื่อมวลชน / สรุปประเด็นสําหรับ
สื่อมวลชน / Liaison อธิบดี
HLTF / Human Rights / สรุปประเด็น
สําหรับสื่อมวลชน / Liaison รองปลัด
ฯ ประดาป
ชวยงานคุณสรวุฒิ / สังเกตการณการ
จัดประชุม
ชวยผอ.สุนทรทํา TPs / แกไข / จด
บันทึกสําหรับ ASEAN+3, EAS
ชวยผอ.นพพรทํา TPs / แกไข / จด
บันทึกสําหรับ PMC / Bilateral
(แฟมขอมูล)
ชวยงานคุณอุศณา
ชวยงานฝายอํานวยการ / ประสานดาน
การเงิน การคลัง / พัสดุ / อาหาร /
เบ็ดเตล็ด
งาน ICT สื่อสาร / ชวยงานฝาย
อํานวยการ
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ตัวอยางตารางแบงงานของเจาหนาที่กรมอาเซียนในการประชุม AMM ครั้งที่ 40 และการประชุม
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ชื่อ

กําหนดเดินทาง

1.

ผอ.นพพร

ไป
25 ก.ค. (TG620 09.20 น.)

2.

ผอ.สุนทร

25 ก.ค. (TG620 09.20 น.)

3.
4.

วไลกร
อุศณา

24 ก.ค. (TG620 09.20 น.)
25 ก.ค. (TG620 09.20 น.)

5.

สุภาค

20 ก.ค. (TG624 15.15 น.)

6.

สรวุฒิ

29 ก.ค. (TG620 09.20 น.)

7.

อรรถสิทธิ์

24 ก.ค. (TG620 09.20 น.)

8.

จิตวิภา

25 ก.ค. (TG620 09.20 น.)

9.

วัลลภา

29 ก.ค. (TG620 09.20 น.)

10. สุนทริยา

24 ก.ค. (TG620 09.20 น.)

งานในรับผิดชอบ

กลับ
1 ส.ค. (TG625 20.30 น.) ASC / PMC+1 / สรุปประเด็นสําหรับ
สื่อมวลชน
2 ส.ค. (TG625 20.30 น.) ASC / ASEAN+3 / EAS / Overview
ของPMC+10 / สรุปประเด็นสําหรับ
สื่อมวลชน
3 ส.ค. (TG621 14.30 น.) หน.ฝายอํานวยการ
2 ส.ค. (TG625 20.30 น.) ASC / SOM / AMM / SEANWFZ /
ARF / งานดานสารัตถะ /กลั่นกรอง
ประเด็น / TPs /
จดบันทึก / สรุปประเด็นสําหรับ
สื่อมวลชน / ประสานงานเรื่องจัดทํา
รายงานการประชุม
2 ส.ค. (TG625 20.30 น.) HLTF / ชวยดู TPs ดานเศรษฐกิจ /
ประเด็นดานเศรษฐกิจของ PMC+10
2 ส.ค. (TG625 20.30 น.) Order of the day / กําหนดการ
Bilateral ดานพิธีการ / งานพิธี
โดยทั่วไป / สังเกตการณการจัด
ประชุม
3 ส.ค. (TG625 20.30 น.) Liaison ปลัดฯ และรองปลัดฯ นรชิต/
สังเกตการณการจัดประชุม
2 ส.ค. (TG625 20.30 น.) ARF / SEANWFZ / ประสานกับ
กลาโหม
1 ส.ค. (TG625 20.30 น.) ชวยผอ.นพพรทํา TPs /แกไข /
กําหนดการ Bilateral /
จดบันทึกสําหรับ PMC / Bilateral
(แฟมขอมูล)
3 ส.ค. (TG621 14.30 น.) ชวยงานฝายอํานวยการ/ ยกราง Order
of the day
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ตัวอยางแบบรายละเอียดคําของบประมาณรายจายประจําป 2551 งบรายจายอื่น
กรมอาเซียน
แผนงบประมาณ สงเสริมความสัมพันธกับนานาประเทศ
ลําดับ
ที่

1

รายการ
งบรายจายอื่น
คาใชจายในการดําเนิน
กิจกรรมประจําปอาเซียน
การประชุมสุดยอดอาเซียน
ครั้งที่ 13
ที่ประเทศสิงคโปร
กําหนดเวลา : 10 วัน
จํานวนองคประกอบคณะ
ผูแทนไทย20 คน
ประกอบดวย
นรม.
ภริยา
ระดับรมต.
1 คน
ภริยา
1 คน
ระดับ 9 – 11 5 คน
ระดับ 8 ลงมา 13 คน

งบประมาณ
ป 2550

คําของบประมาณ
ป 2551

3,236,250

คําชี้แจงและเหตุผลสรุป

เหตุผล : 1) เปนการประชุมสุดยอด
อาเซียนประจําปของผูนําอาเซียน
และระหวางผูนําอาเซียนกับผูนํา
ประเทศคูเจรจา ไดแก จีน ญี่ปุน
สาธารณรัฐเกาหลี และอินเดีย เพื่อ
กําหนดนโยบายและทิศทางความ
รวมมือภายในอาเซียนและระหวาง
อาเซียนกับประเทศคูเ จรจาเหลานัน้
(ทั้งในรูปแบบ รวม 3 ประเทศ ใน
กรณีของจีน ญีป่ ุน เกาหลี และราย
ประเทศ) นอกจากนี้ ยังมีการประชุม
East Asia Summit และการประชุม
ยอยเพื่อเตรียมการกอนการประชุมดวย
2) เพื่อเปนการเตรียมการประชุมสุด
ยอดอาเซียนและการประชุมทีเ่ กี่ยวของ
ซึ่งประเทศไทยจะตองเปนเจาภาพ จัด
ขึ้นในชวงที่ไทยดํารงตําแหนงประธาน
อาเซียน (ก.ค.2551 – ธ.ค.2552) จึงตอง
สงเจาหนาที่ทเี่ กี่ยวของเพิ่มเติม เพื่อ
ศึกษาดูงานระหวางการประชุม
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการระดับชาติ ฯ มีดังนี้
1) มอบนโยบายและแนวทางการจัดเตรียมการประชุมทั้งในดานสารัตถะ พิธีการ และ
อํานวยการ รักษาความปลอดภัยและจราจร และประชาสัมพันธ เพื่อตอบสนองการ
ปฏิบัติงานของรัฐบาลในการบริหารราชการแผนดิน
2) กํากับดูแลการทํางานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานที่เกี่ยวของ และสั่งการให
ดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย
3) ติดตามประเมินผลการทํางานของคณะอนุกรรมการและคณะทํางานที่เกี่ยวของ
4) ใหความเห็นชอบการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทํางานที่เกี่ยวของ
5) คณะกรรมการระดั บ ชาติ ฯ มี อํ า นาจหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบตั้ ง แต วั น ที่
คณะรัฐมนตรี
6) มี ม ติ ใ ห ค วามเห็ นชอบ และให สิ้ นสุ ดลงเมื่ อ หมดวาระการดํ า รงตํ า แหน ง ประธาน
อาเซียน

แผนภูมิคณะกรรมการระดับชาติของไทย และคณะอนุกรรมการระดับตางๆ เพื่อเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ในชวงที่ไทยดํารงตําแหนงประธานอาเซียน (ก.ค.2551-ธ.ค.2552)
คณะกรรมการระดับชาติ

นรม.
ประธาน
รองนรม. (ดานความมั่งคง)
รองประธาน
รองนรม. (ดานเศรษฐกิจ)
รองประธาน
รองนรม. (ดานสังคม)
รองประธาน
รมว.กต.
รองประธาน
รัฐมนตรีที่เกีย่ วของ
กรรมการ
ปลัดกต.
กรรมการและเลขานุการ
รองปลัดกต.
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
อธิบดีกรมอาเซียน/
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
อธิบดีกรมพิธีการทูต/อธิบดีกรมสารนิเทศ

คณะอนุกรรมการดานสารัตถะ

รมว.กต.
ประธาน
ปลัดกต.
รองประธาน
ปลัดกระทรวงและ อนุกรรมการ
ผูแทนหนวยงานตางๆ
อธิบดีกรมอาเซียน อนุกรรมการ
และเลขานุการ
รองอธิบดีกรมอาเซียน อนุกรรมการ
และผูชวยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการดานพิธีการและอํานวยการ

รองนรม.
รมว.กต.
ปลัดกระทรวงและ
ผูแทนหนวยงานตางๆ
อธิบดีกรมพิธีการทูต

ประธาน
รองประธาน
อนุกรรมการ

อนุกรรมการ
และเลขานุการ
รองอธิบดีกรมพิธีการทูต
อนุกรรมการ
และผูชวยเลขานุการ
รองอธิบดีกรมอาเซียน
อนุกรรมการ
และผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการติดตามการดําเนินงาน

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ประธาน
รองเลขาธิการ
รองประธาน
ผูแทนสนง.ตร./สมช./กรมปชส./กรมการแพทย/กทม./
กรรมการ
สํานักงบประมาณ/กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ/
กรมอาเซียน/กรมพิธีฯ/กรมสารนิเทศ/สํานักบริหารการคลัง กต.
ผูชวยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
กรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการดานรักษาความปลอดภัยและจราจร

รองนรม.
ผบ.ตร.
เลขาธิการ สมช.
ปลัดกระทรวงและ
ผูแทนหนวยงานตางๆ
อธิบดีกรมพิธีการทูต

รองอธิบดีกรมพิธีการทูต
ผูบังคับการ กพป.สนง.ตร.

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
อนุกรรมการ

อนุกรรมการ
และเลขานุการ
อนุกรรมการ
และผูชวยเลขานุการ
อนุกรรมการ
และผูชวยเลขานุการ

แผนภูมิที่ 2 คณะกรรมการเตรียมจัดประชุมสุดยอดอาเซียน

คณะอนุกรรมการดานประชาสัมพันธ

รมต.ประจําสํานักนายกฯ
รองปลัดกต.
โฆษกประจําสํานักนายกฯ/
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ
และผูแทนหนวยงานตางๆ
อธิบดีกรมสารนิเทศ

ประธาน
รองประธาน
อนุกรรมการ

อนุกรรมการ
และเลขานุการ
รองอธิบดีกรมสารนิเทศ/
อนุกรรมการ
รองอธิบดีกรมปชส.
และผูชวยเลขานุการ
ผูแทนกรมอาเซียน/ผอ.สํานักการ
อนุกรรมการ
ประชาสัมพันธ กรมปชส.
และผูชวยเลขานุการ
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5. กําหนดการคูสมรส จัด lunch 1 มื้อ ภริยา นรม.เปนเจาภาพเลี้ยงภริยาผูนํา/รมต./เลขาธิการ
อาเซียน/ออท.ตปท.ในไทย
6. จัดทําบัตรเชิญ
7. อาหารสําหรับผูแทนอื่นๆ จัด lunch 4 มื้อ และ dinner 4 มื้อ สําหรับผูเขารวมประชุม ปท.ละ
25 คน โดยใหเปนคูปอง (การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 12 และ 13 ปท.เจาภาพใหปท.ละ 10 25 คน แตครั้งที่ 12 ปท.เจาภาพเลี้ยงทุกวัน เพิ่มเติมอีก 10 คน เนื่องจากมีหลาย ปท.รองขอ ในขณะ
ที่ครั้งที่ 13 ปท.เจาภาพเลี้ยงเพียง 2 วัน/4 มื้อ และไมเพิ่มคูปองใหอีก)
8. จัดอาหารวางสําหรับผูเขารวมประชุมฯ ทุกวันๆ ละ 2 มื้อ ตลอดชวงการประชุม
9.จัดอาหาร/เครื่องดื่มสําหรับหนวยสนับสนุน อาทิ ฝายยานพาหนะ รปภ. สื่อมวลชน จนท. ตางๆ
สิ่งที่ควรคํานึง
1. ระเบียบการเบิกจายการจัดเลี้ยงอาหารสําหรับการประชุมระหวางประเทศระบุวา 1) จัดเลี้ยงทุก
มื้อไมเกินคนละ 1,200 บาท/วัน 2) จัดเลี้ยงบางมื้อไมเกินคนละ 800 บาท/วัน 3) รมว.กต.เปน
เจาภาพ สามารถเบิกจายไดตามจายจริง แตใหพิจารณาใชดุลยพินิจตามความเหมาะสม 4) จัดเลี้ยง
อาหารวางไมเกินคนละ 120 บาท/ครั้ง
2. รายการอาหารและเครื่องดื่มที่ตองหามสําหรับแขก
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รางคูมือการปฏิบัติงานสําหรับการเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 14
(ดานพิธีการและอํานวยการ - ตัวอยางคูมือฯ ดานอาหารและเครื่องดื่ม)
อาหารและเครื่องดื่ม
ขอบเขตหนาที่
รับผิดชอบการจัดอาหารและเครื่องดื่มตลอดระยะเวลาในชวงการประชุม
หนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของ
1. โรงแรมหรือภัตตาคารที่เกี่ยวของ 2. ทําเนียบรัฐบาล (กองพิธีการ) 3. ก.พาณิชย (กรณี รมว.พณ.
เปนเจาภาพ) 4. หนวยราชการไทยที่เกี่ยวของ (ขอรายชื่อแขกรับเชิญ) 5. คณะทํางานที่เกี่ยวของ
6. LOs
สิ่งที่จะตองดําเนินการ
1. เปรียบเทียบราคาและรายการอาหารจากโรงแรมตางๆ
2. จัดทํา menu ลวงหนา โดยคํานึงถึงขอจํากัดดานอาหารของผูแทนบางคน
3. ดูแลการตั้งโตะอาหารของผูแทนระดับ VVIP VIP และผูแทนทั่วไป ไดแก
3.1 นรม.เปนเจาภาพ working lunch 2 โอกาส ไดแก 1) ผูนํา ปท.อาเซียน + เลขาธิการ
อาเซียน +ประธาน ABAC (+10 นักธุรกิจชั้นนํา) และ 2) ผูนํา ปท. EAS (+1) + เลขาธิการ
อาเซียน (+1)
3.2 รมว.กต. และ รมว.พณ.เปนเจาภาพเลี้ยง working lunch รมต.ปท.EAS + เลขาธิการ
อาเซียน ในวันเดียวกับผูนํา
3.3 นรม.เปนเจาภาพ informal working dinner เลี้ยงผูนํา ปท.อาเซียน + เลขาธิการ
อาเซียน 1 ครั้ง
3.4 รมว.กต./รมว.พณ. เปนเจาภาพเลี้ยง working lunch รมต.ปท.อาเซียน + เลขาธิการ
อาเซียน ในวันเดียวกัน
4. จัด gala dinner 1 มื้อ นรม.และภริยา เปนเจาภาพ มีผูเขารวมจาก ปท. EAS ประกอบดวย ผูนํา/
รมต. ทุกคน/เลขาธิการอาเซียน/SOM leaders/SEOM leaders/DGs และภริยา และผูแทนอื่นๆ อีก
ปท.ละ 10 คน (ปท.เจาภาพอาจเชิญแขกเพิ่มจาก ครม./รัฐสภา/ภาคธุรกิจ
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ภาคผนวก

คูมือการปฏิบัติงานสําหรับการเตรียมการจัดการประชุม
สุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 (ดานพิธีการและอํานวยการ)

จัดทําโดย
กรมอาเซียน
(ณ วันที่ 31 มกราคม 2551)

_____________________________________________________________________________

คณะทํางานจัดทําคูมือฯ : ผูยกราง : นางวไลกร ศิวรักษ นายเสก นพไธสง นายสุรเชษฐ บุญธินันท
นายภรศิษฐ พิบูลนครินทร น.ส.สุนทริยา กาญจนะ น.ส.พรพรรณ ภูเพียงใจ
ผูตรวจ : นายนรชิต สิงหเสนี นายวิทวัส ศรีวิหค นายอรรถยุทธ ศรีสมุทร
นายนพพร อัจฉริยวนิช

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14

สถานที่ประชุม/สถานที่จัดกิจกรรม
ขอบเขตหนาที่
รับผิดชอบและประสานงานการจัดสถานที่ประชุมและสถานที่จัดกิจกรรม
หนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของ
1. กรมอาเซียน 2. กรมพิธีการทูต 3. กรมสารนิเทศ 4. สํานักเลขาธิการอาเซียน 5. เจาของสถานที่ประชุม/
สถานที่จัดกิจกรรม 6. สํานักนายกรัฐมนตรี 7. สนง.ตํารวจแหงชาติ 8. บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด
(มหาชน) 9. บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
สิ่งที่จะตองดําเนินการ
การปฏิบัติ
ระยะเวลาการดําเนินการ ผูรับผิดชอบหลัก
กอนการประชุม
1. จัดประชุมกับหนวยงานตางๆ เพื่อแจงให
ต.ค. – ธ.ค. 51
อาเซียน/พิธี/สลน./
ทราบรายละเอียดสถานที่จัดประชุม/จัดกิจกรรม
สอท.ตปท./ตร.
การรักษาความปลอดภัย การจัดการจราจร
2. ตกแตงและประดับปาย ธงอาเซียนและธง ธ.ค. 51
อาเซียน/พิธี
ประจําชาติ (จัดกิจกรรมวัฒนธรรม) ตอนรับคณะ
ผูเขารวมประชุม ณ สถานที่ประชุม/จัดกิจกรรม
ระหวางการประชุม
3. จัดหองเลขานุการการประชุม และศูนย
5 วันกอนการประชุม – อาเซียน/กสท./ทีโอที
อํานวยการของฝายไทยพรอมอุปกรณสํานักงาน สิ้นสุดการประชุม
คอมพิวเตอร เครื่องพิมพ โทรศัพท/โทรสาร และ
internet access
4. จัดสถานที่สําหรับเปนศูนยขาว หองแถลง
5 วันกอนการประชุม – สารนิเทศ/กสท./ทีโอที
ขาว พรอมอุปกรณสํานักงาน คอมพิวเตอร
สิ้นสุดการประชุม
เครื่องพิมพ โทรศัพท/โทรสาร internet access
และระบบเชื่อมโยงสัญญาณดาวเทียม
5. จัดหอง country rooms พรอมอุปกรณ
2 วันกอนการประชุม – อาเซียน/กสท./ทีโอที
สํานักงาน อาทิ คอมพิวเตอร โทรศัพท/โทรสาร
สิ้นสุดการประชุม
internet access เครื่องถายเอกสาร
6. จัดหองประชุมสําหรับการประชุมหลัก ไดแก ตลอดการประชุม
อาเซียน
SOM/ DG/ SEOM/ FM&Economic Ministers
Meetings, Summit
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การปฏิบัติ
7. ติดตั้งระบบเสียงและระบบการแปลในหอง
ประชุมหลัก
8. จัดที่นั่งของผูเขารวมประชุมตามระเบียบ
พิธีการทูตอาเซียน (ไทยเปนประธาน) ประดับธง
ตั้งโตะ ธงตั้งพื้น ปายชื่อประเทศ และชื่อการประชุม
9. จัดหอง holding rooms กอนและระหวางพัก
การประชุม หอง coffee break ของผูนํา/รมต.
10. จัดหอง listening rooms สําหรับ รมว.กต.
รมว.พณ. SOM leaders SEOM leaders และ
ASEAN DGs รวมทั้งหองรวม (Delegate lounge)
11. จัดหองลงนาม เวที โตะลงนาม Backdrop
ธงตั้งพื้นและตั้งโตะ
12. จัดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยกอนเขา
สถานที่ประชุมและหองประชุม อาทิ ติดตั้งเครื่อง
ตรวจจับโลหะ/วัตถุระเบิด เครื่องจรวจสอบ ID
13. จัดหองอาหารแยกสําหรับผูนํา รมว.กต.
รมว.พณ. SOM leaders SEOM leaders ASEAN
DGs คณะผูแทนประเทศตางๆ ที่เขารวมการ
ประชุม Liaison Officers และจนท. อื่นๆ
14. จัดหองหารือทวิภาคีอยางนอย 8 หอง
15. จัดหองพยาบาล/หอง รปภ.
16. จัด Documentation center
17. จัดสถานที่จอดรถขบวน และที่จอดรถ
สําหรับผูเขารวมประชุมอื่นๆ

ระยะเวลาการดําเนินการ ผูรับผิดชอบหลัก
ตลอดการประชุม
อาเซียน
ตลอดการประชุม

อาเซียน/พิธี

ตลอดการประชุม

อาเซียน/พิธี

ตลอดการประชุม

อาเซียน

ชวงการประชุม

อาเซียน/พิธี

1 วันกอนการประชุม –
วันสุดทายของการ
ประชุม
ตลอดการประชุม

พิธี/ตร.

ตลอดการประชุม
ตลอดการประชุม
ตลอดการประชุม
ตลอดการประชุม

อาเซียน
พิธี/ตร.
อาเซียน
พิธี/ตร.

สิ่งที่ควรคํานึง
1. การบรรยายสรุปและพาคณะทูตไปดูสถานที่
-------------------------------------------

พิธี/อาเซียน
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สถานที่พัก
ขอบเขตหนาที่
ดูแลเรื่องการจัดสถานที่พักใหแกคณะผูแทนและเจาหนาที่ไทย ผูแทนจากสํานักเลขาธิการอาเซียน และ
ผูแทนจากประเทศตางๆ
หนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของ
1. กรมอาเซียน
2. โรงแรมระดับหาดาวในกรุงเทพฯ อาทิ โรงแรม Oriental, Shangri-La, Royal Orchid Sheraton,
Swissotel Nai Lert Park, InterContinental, Royal Meridien Plaza Athenee, Grand Hyatt Erawan,
Conrad Bangkok, Four Seasons, J W Marriott, Millennium Hilton, Peninsula หรือโรงแรมอื่นๆ
ที่เหมาะสม
3. Liaison officers และ จนท. กรมพิธีการทูต ที่ติดตามคณะ (คณะละ 3 หอง)
4. จนท. ตร. จากสํานักงานตํารวจแหงชาติ
4.1 ตร. สันติบาล (อารักขาบุคคลและสถานที่) 5 หอง
4.2 ตร. สื่อสาร (ตั้งกองอํานวยการในโรงแรม) 1 หอง
4.3 ตร. สรรพวุธ (ตรวจวัตถุระเบิด) 1 หอง
4.4 ตร. กองปราบปราม (รถนํา) 2 หอง
4.5 ตร. นครบาล (รถตํารวจและรถมอเตอรไซค) 4 หอง
5. แพทย พยาบาล และพนักงานขับรถพยาบาล 2 หอง (โรงแรมอาจอํานวยความสะดวกใหโดยใช
โรงพยาบาลที่มี contact อยู)
6. พนักงานขับรถยนตในขบวน 3 หอง
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สิ่งที่ตองดําเนินการ
การปฏิบัติ
กอนการประชุม
1. ติดตอขอ block จํานวนหองพักโรงแรม
และตกลงราคาคาหองพัก
2. สํารองหองเพื่อจัดตั้งหองปฏิบัติการ
ในโรงแรม
3. สํารองที่สําหรับคณะรับประทานอาหาร
4. ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตของ
ประเทศที่จะเขารวมการประชุมเพื่อขอทราบความ
ตองการดานหองพัก ทั้งประเภทและจํานวน
ตลอดจนโรงแรมที่พัก
5. สํารองสถานที่จอดรถขบวนและรถเจาหนาที่
ระหวางการประชุม
6. จัดอาหารสําหรับเจาหนาที่

ระยะเวลาการดําเนินการ

ผูรับผิดชอบหลัก

พ.ค. – ก.ค. 51

พิธี/อาเซียน/โรงแรม

พ.ค. – ธ.ค. 51

พิธี/อาเซียน/โรงแรม

พ.ค. – ธ.ค. 51
ก.ค. – ส.ค. 51

พิธี/อาเซียน/โรงแรม
พิธี/อาเซียน

ธ.ค. 51

พิธี/อาเซียน/โรงแรม

กอนการประชุม 1 วัน
และตลอดชวง
การประชุม

พิธี/อาเซียน/โรงแรม

สิ่งที่ควรคํานึง
1. ควรใหคณะผูแทนประเทศเดียวกันไดพักในชั้นเดียวกัน
2. หองพักนายตํารวจติดตามตองอยูใกลหองผูนํา
3. การตอรองคาหองพักตามอัตราราชการสําหรับหองของบุคคลที่ฝายไทยรับเปนแขก และหอง จนท. ฝาย
ไทย และกําหนดอัตราคาโรงแรมสําหรับผูแทนจากประเทศตางๆ
4. คํานึงถึงความนิยมในการใชโรงแรมของประเทศตางๆ
-------------------------------
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กําหนดการ
ขอบเขตหนาที่
รับผิดชอบการจัดทํากําหนดการการประชุม รวมถึงกําหนดการของกิจกรรมคูขนานดวย
หนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของ
1. กรมอาเซียน 2. กรมพิธีการทูต 3. กรมสารนิเทศและหนวยงานดานสื่อ 4. สํานักนายกรัฐมนตรี 5. สํานัก
ราชเลขาธิการ 6. หนวยงานที่จัดกิจกรรม อาทิ พณ. BOI ททท. 7. บริษัทจัดทํา Delegates’ handbook และ
เอกสารประกอบสําหรับการประชุม Advance Visit
สิ่งที่จะตองดําเนินการ
การปฏิบัติ
ระยะเวลาการดําเนินการ ผูรับผิดชอบหลัก
1. ประชุมหารือเพื่อวางแผนและราง
ม.ค. – ก.ค. 51
อาเซียน/พิธี
กําหนดการของการประชุมสุดยอดอาเซียน
2. กําหนดเวลาสําหรับกิจกรรมตางๆ ซึ่งรวมถึง เม.ย. – ก.ค. 51
อาเซียน/พิธี/หนวยงาน
หมายกําหนดการเขาเฝาฯ และกําหนดการของ
ที่จัดกิจกรรมอื่นๆ
ผูนํา/รมต.
3. เวียนรางกําหนดการ ฉบับภาษาอังกฤษ และ ก.ค. – ส.ค. 51
อาเซียน
Admin Circular ใหประเทศตางๆ ทราบ
4. upload ขอมูลใสใน website
ก.ค. – ส.ค. 51
อาเซียน/
บริษัททํา website
5. จัดทําเอกสารประกอบสําหรับการประชุม ต.ค. 51
อาเซียน/พิธี
Advance Visit
6. รวมกับฝายตางๆ ในการจัดทํา scenario ลําดับ พ.ย. – ธ.ค. 51
อาเซียน/พิธี
พิธีการในโอกาสตางๆ seating/standing plan,
guest list และพื้นที่เขา-ออกในแตละบริเวณ
7. จัดทํา Delegates’ Handbook แจกคณะผูแทน พ.ย. – ธ.ค. 51
อาเซียน/พิธี/
บริษัททํา Handbook
สิ่งที่ควรคํานึง
1. รางกําหนดการประชุมตองระบุสถานที่ การแตงกาย และจํานวนผูเขารวมในแตละ session ดวย
2. ใหมีการเปลี่ยนแปลงนอยที่สุด
-----------------------------------
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กําหนดการเขาเฝาฯ
ขอบเขตหนาที่
รับผิดชอบการประสานงานการจัดกําหนดการเขาเฝาฯ
หนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของ
1. กรมอาเซียน 2. กรมพิธีการทูต 3. สํานักราชเลขาธิการ 4. สํานักงานตํารวจแหงชาติ 5. กรมทางหลวง
6. การทางพิเศษแหงประเทศไทย 7. บริษัททางยกระดับ (โทลเวย) 8. บริษัทรถเชา
สิ่งที่ตองดําเนินการ
การปฏิบัติ
ระยะเวลาการดําเนินการ ผูรับผิดชอบหลัก
กอนการประชุม
1. ติดตอกับกรมพิธีฯ และสํานักราชเลขาธิการใน ส.ค. – พ.ย. 51
พิธี/สํานักราชฯ
การขอพระราชทานเขาเฝาฯ (ในชวงวันกอนหรือ
หลังการประชุม) และการจัดทําพิธีการเขาเฝาฯ
2. ประสานงานกับการทางพิเศษแหงประเทศไทย/ พ.ย. – ธ.ค. 51
พิธี
บริษัททางยกระดับ ขอยกเวนคาผานทาง
3. ประสานงานกับกรมทางหลวงกรณีเดินทาง พ.ย. – ธ.ค. 51
พิธี
ไปเขาเฝาฯ ในตางจังหวัด
4. ประสานงานกับสํานักงานตํารวจแหงชาติใน
ธ.ค. 51
ตร.
เรื่องการจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยและ
การจราจรในเสนทางที่ใชในการเดินทาง
ระหวางการประชุม
5. แจงกําหนดการ รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ 3 วันกอนกําหนดการจริง อาเซียน
ชื่อผูติดตอประสานงาน รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ
ที่จําเปนให Liaison Officers ทราบ
สิ่งที่ควรคํานึง
1. สถานที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในขณะนั้น
2. จํานวนของผูนํา/หัวหนารัฐบาลและคูสมรส ที่จะเขาเฝาฯ
3. ขอมูลดานสุขภาพและขอจํากัดดานอาหาร
-----------------------------------------------------------
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กําหนดการคูสมรส
ขอบเขตหนาที่
รับผิดชอบการจัดกําหนดการสําหรับคูสมรสของผูนํา/หัวหนารัฐบาล รมว.ตางๆ และเลขาธิการอาเซียน
หนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของ
1. กรมอาเซียน 2. กรมพิธีการทูต 3. สํานักราชเลขาธิการ 4. สํานักพระราชวัง 5. กระทรวงวัฒนธรรม
6. กระทรวงมหาดไทย 7. การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 8. สํานักงานตํารวจแหงชาติ 9. การทางพิเศษ
แหงประเทศไทย 10. บริษัท ทางยกระดับ (โทลเวย) 11. สถานที่ตางๆ ที่ คูสมรสของ VIP จะเดินทางไป
12. บริษัทเชารถ
สิ่งที่ตองดําเนินการ
การปฏิบัติ
ระยะเวลาการดําเนินการ ผูรับผิดชอบหลัก
1. จัดของที่ระลึกใหคูสมรส
ก.ค. – พ.ย. 51
อาเซียน
2. ประชุมรวมกับสํานักราชเลขาธิการ สํานัก
ต.ค. – พ.ย. 51
สํานักราชฯ/สํานัก
พระราชวัง กระทรวงวัฒนธรรม
พระราชวัง/ก.วัฒนธรรม/
กระทรวงมหาดไทย และการทองเที่ยวแหงประเทศ
ททท.
ไทย ในการจัดกําหนดการคูสมรส
3. จัดมาตรการรักษาความปลอดภัยและ
พ.ย. – ธ.ค. 51
ตร.
กําหนดเสนทางการเดินทาง และการอํานวยความ
สะดวกดานการจราจร
4. ประสานรวบรวมขอมูลขอจํากัดในดาน
พ.ย. – ธ.ค. 51
พิธี
อาหารและขอมูลในดานสุขภาพของคูสมรสผูนํา/
รมต.
5. ขอยกเวนคาผานทาง
พ.ย. – ธ.ค. 51
การทางพิเศษฯ/บริษัท
ทางยกระดับ
6. ประสานงานกับเจาของสถานที่ที่คูสมรสจะ พ.ย. – ธ.ค. 51
พิธี
เดินทางไปในเรื่องของจํานวนบุคคล การตอนรับ
อาหารวาง และการจัดสถานที่
7. ติดตอบริษัทรถเชา จัดเชารถบัส หรือรถตู
พ.ย. – ธ.ค. 51
พิธี
โดยพิจารณาความเหมาะสมของจํานวน และ
กําหนดการของคณะคูสมรส
8. แจงกําหนดการและรายละเอียดที่จําเปนให พ.ย. – ธ.ค. 51
พิธี
Liaison Officers (LOs) ทราบ
สิ่งที่ควรคํานึง
1. สํารวจสถานที่ตางๆที่จะแวะชมลวงหนา
2. จํานวนที่แนนอนคูสมรสของ VIP และจํานวนผูติดตาม
3. ขอจํากัดเรื่องอาหาร
------------------------------------
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อุปกรณประจําสถานที่ประชุม และ Conference Services
ขอบเขตหนาที่
รับผิดชอบการจัดหาอุปกรณที่จะตองใชในโอกาสตางๆ โดยการเชา / ซื้อ / จัดจางบริษัทใหจัดหาและติดตั้ง
หรือขอรับ การสนับสนุนดานอุปกรณดังกลาวจากพันธมิตรทางธุรกิจ และการดูแลการประชุม (conference
services)
หนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของ
1. กรมอาเซียน 2. กรมพิธีการทูต 3. กรมสารนิเทศและหนวยงานดานสื่อ 4. กระทรวง ICT 5. บริษัท กสท.
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 6. บริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 7. การไฟฟานครหลวง 8. หนวยงาน
ดาน รปภ. 9. บริษัทจัดหา/ขาย/ใหเชา หรือบริษัทพันธมิตรที่จะใหการสนับสนุนดานอุปกรณ 10. จนท.ของสถานที่
ประชุม
สิ่งที่จะตองดําเนินการ
การปฏิบัติ
ระยะเวลาการดําเนินการ ผูรับผิดชอบหลัก
1. จัดหา/ขอรับการสนับสนุนอุปกรณสําหรับ
ก.พ. 51 – กอนวัน
อาเซียน/พิธี/สารนิเทศ/
ฝายตางๆ ดังนี้
ประชุม
บริษัทตางๆ
1.1 การลงทะเบียน : คอมพิวเตอร
กลองถายรูป เครื่องพิมพบัตร เครื่องเคลือบัตร
สายคลองบัตร
1.2 การประสานงาน : เครื่องโทรศัพทและ
โทรสารพรอมสาย โทรศัพทมือถือ walkie-talkie
บัตรโทรศัพท สาย internet / สาย land / ระบบ
wi-fi รวมทั้งสายไฟ และปลั๊กตอ
1.3 การรักษาความปลอดภัย : อุปกรณ
ตรวจความปลอดภัย เชน กลอง CCTV เครื่อง
x-ray เครื่อง scanner และเครื่องตรวจจับโลหะ
1.4 สําหรับสํานักงาน : คอมพิวเตอร
เครื่องพิมพขาว-ดํา/สี เครื่อง scanner เครื่อง
ทําลายเอกสาร และรวมถึงตูหรือชั้นจัดเก็บเอกสาร
ตางๆ (หากจําเปน) เครื่องถายเอกสาร วัสดุ/
เครื่องใชสํานักงาน และเครื่องเขียนตางๆ
1.5 สําหรับการประชุม : ระบบเครื่องเสียง
ไมโครโฟน หูฟง กลองวีดิโอรอบทิศ จอฉายภาพ
เครื่องฉายภาพ laptop เครื่องถอดเสียงเปนคําพูด
พรอม software เครื่องอัดเทป/วีดิโอ Booth ลาม
และอุปกรณในการแปล อุปกรณประดับ เชน ธง
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การปฏิบัติ
ระยะเวลาการดําเนินการ
(แขวนหนาสถานที่ประชุม ตั้งพื้น ตั้งโตะ) ปายชื่อ
ประเทศ backdrop
1.6 สําหรับศูนยขาว : อุปกรณและวัสดุ
สํานักงาน คอมพิวเตอร เครื่องพิมพ internet
อุปกรณในการถายทอดหรือสงสัญญาณดาวเทียม
1.7 อุปกรณประจําสถานที่ประชุมอื่นๆ
อาทิ การตกแตงสถานที่ ครุภัณฑประจําสํานักงาน
จอพลาสมาสําหรับหอง listening rooms, holding
rooms ฯลฯ
2. จัดทํางบประมาณในเรื่องขางตน
ก.พ. 51 – มี.ค. 51
(หากงบประมาณไม
พอ ก็อาจตองขอเพิ่ม
จากงบกลางอีกทีหนึ่ง)
3. จัดจางการตกแตงสถานที่ รวมถึงปาย
พ.ย. – ธ.ค. 51
และธง
4. รวบรวมจัดทําเอกสารการประชุม และ
ธ.ค. 51
อุปกรณการประชุม

ผูรับผิดชอบหลัก

อาเซียน (รวบรวมจาก
ทุกฝาย)

อาเซียน/บริษัทฯ
อาเซียน

สิ่งที่ควรคํานึง
1. ควรจัดหาอุปกรณสํารองหรือจัดจํานวนอุปกรณเผื่อไว อีกทั้งจัดใหมีชาง stand by
2. การพิจารณาจํานวนอุปกรณ :
มาเลเซียจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรทั้งหมด 277 เครื่อง และ laptop 7 เครื่อง
ฟลิปปนสจัดเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ และ internet broad band 1 ชุด พรอมกับอุปกรณสํานักงาน
บางอยาง และเครื่องโทรศัพทพรอมสาย IDD รวมทั้ง มี TV ฉายภาพ/ฉายกําหนดการของการประชุมฯ
ใน country room
สิงคโปรจัด laptop เครื่องพิมพและถายเอกสาร 1 ชุด internet wi-fi และเครื่องโทรศัพท/โทรสารพรอม
สาย IDD ใน country room
3. ดูแลการลงทะเบียนในวันประชุม และจัดทําเอกสารและ document kit ตามจํานวนผูสามารถเขาหองประชุมได
(ไมใชทั้งหมด)
-------------------------------
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ประวัติผูเขียน
ชื่อ
วันเกิด
สถานะสมรส
การศึกษา

ตําแหนงปจจุบัน
ประวัติการทํางาน
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- รัฐศาสตรบัณฑิต (การระหวางประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- MA in International Relations, Northeastern Illinois University,
Chicago
เจาหนาที่การทูต 8 กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ
2524
เจาหนาที่การทูต 3 สํานักงานเลขานุการกรม
กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ
2525 – 2527 เจาหนาที่การทูต 3 สํานักงานเลขานุการกรม
กรมพิธีการทูต กระทรวงการตางประเทศ
2528 – 2531 รองกงสุล สถานกงสุลใหญ ณ นครชิคาโก
ประเทศสหรัฐอเมริกา (รับผิดชอบงานดานกงสุล)
2532 – 2535 เจาหนาที่การทูต 5 กองเศรษฐสัมพันธและความรวมมือ
กรมเศรษฐกิจ กระทรวงการตางประเทศ
(รับผิดชอบงานดานความรวมมือกับประชาคมยุโรป
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2536 – 2538 เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ
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กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการตางประเทศ
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2548
เจาหนาที่การทูต 7 (เลขานุการกรม)
กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการตางประเทศ
2549 – 2550 เจาหนาที่การทูต 7 (เลขานุการกรม)
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กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ
2550 – ปจจุบัน เจาหนาที่การทูต 8
กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ

