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กิตติกรรมประกาศ
ในการจัดทํารายงาน เรื่อง การประสานงานเพื่อเตรียมการเขารวมการประชุมระหวาง
ประเทศของนายกรัฐมนตรี : ปญหาและขอเสนอแนะ ฉบับนี้ บุคคลแรกที่ผูเขียนตองกลาวถึงดวย
ความขอบคุณอยางยิ่ง คือ นางนกุลยา รัตนโสภณ ผูอํานวยการสํานักการตางประเทศ ซึ่ง เปน
ผูบังคับบัญชาโดยตรงของผูเขียน
ที่กรุณาใหการสนับสนุนผูเขียนใหเขารับการศึกษาหลักสูตร
“นักบริหารการทูต รุนที่ 3” และใหคําแนะนําตางๆ ที่เปนประโยชนในระหวางการศึกษา ตลอดจน
การจัดทํารายงาน
บุคคลตอมาที่ไดใหความกรุณาแนะนําและใหแนวทางในการจัดทํารายงานอยางตอเนื่อง
คือ ศาสตราจารย ดร. ไชยวัฒน ค้ําชู เอกอัครราชทูต เพ็ญศักดิ์ ชลารักษ และ ผูชวยศาสตราจารย
ดร. อรทัย กกผล อาจารยที่ปรึกษาของผูเขียน คณาจารยทั้ง 3 ทานไดเสียสละเวลามาใหคําปรึกษา
นับตั้งแต
การปรับหัวขอของรายงานใหมีความเหมาะสมและมีความเปนไปไดในการศึกษา
ตลอดจนตรวจรางรายงานของผูเขียนเปนระยะๆ
เพื่อติดตามความกาวหนาและปรับเนื้อหา
การศึกษาใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น จนกระทั่งผูเขียนสามารถจัดทํารายงานฉบับนี้ไดสําเร็จภายใน
กําหนดเวลาของการศึกษาตามหลักสูตร
นอกจากนั้น ผูเขียนตองขอขอบคุณผูบริหารและคณะเจาหนาที่ สถาบันการตางประเทศ
เทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ ที่ไดใหการตอนรับ ดูแลอยางอบอุนและอํานวยความ
สะดวกในทุกดาน ตลอดระยะเวลาที่ผูเขียนเขารับการศึกษา รวมทั้ง ไดใหความชวยเหลือในการ
จัดทํารายงาน ใหถูกตองตามรูปแบบที่กําหนด
คณะบุคคลกลุมสุดทายที่ตองกลาวถึง คือ ผูเขารับการศึกษาหลักสูตร “นักบริหารการทูต
รุนที่ 3” รวมกับผูเขียน ซึ่งทุกทานไดใหความรวมมือรวมใจ ชวยเหลือและใหการสนับสนุนซึ่งกัน
และกัน ในการศึกษาและดูงาน ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ตลอดหลักสูตรเปนอยางดียิ่ง
ทายนี้ หากรายงานฉบับนี้จะกอใหเกิดประโยชนแกผูอานบาง ผูเขียนก็ขออุทิศความดี
ทั้งหมดใหแกคณะบุคคลที่ไดกลาวมาแลวทั้งหมดขางตน
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.
2551 กําหนดใหสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีภารกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการดานการเมือง
ดานวิชาการ ดานเลขานุการ ตลอดจนเปนศูนยประสานการบริหารราชการของนายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งขาราชการการเมืองสังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มุงผลสัมฤทธิ์
และเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ ดี โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) เสนอแนะการกําหนดยุทธศาสตรและนโยบายการบริหารประเทศ
(2) อํานวยการ และประสานงาน กิจการทางการเมือง กับรัฐสภา และองคกรตามรัฐธรรมนูญ
(3) ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รับฟงความเห็นและประสาน
การใหความชวยเหลือประชาชน
(4) เปนศูนยสารสนเทศเพื่อการบริหารราชการแผนดินของนายกรัฐมนตรี รวมทั้งเปน
ศูนยกลางประสานขอสนเทศในระดับรัฐบาล
(5) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานพิธีการและอํานวยการบริการตาง ๆ เพื่อสนับสนุนภาพลักษณ
ผูนําประเทศ
(6) เผยแพรและประชาสัมพันธนโยบาย ยุทธศาสตร และผลงานของรัฐบาล
(7) ดําเนินการดานการตอนรับประมุข ผูนํา และบุคคลสําคัญตางประเทศ รวมทั้งการเยือน
ตางประเทศของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
(8) เสนอความเห็นเพื่อการสั่งการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี
ประจํา สํา นั ก นายกรั ฐ มนตรี
รวมทั้ ง การช วยอํา นวยการในการติ ด ตามและประสานงาน
การจั ดเตรี ย มข อมู ล ประเด็ นการประชุ ม หารื อ และคํา กล า วสุ นทรพจน
(9) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี หรือตามที่นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
จึงเห็นไดวาภารกิจที่สําคัญประการหนึ่งของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี คือ การ
จัดเตรียมการเดินทางเยือนตางประเทศของนายกรัฐมนตรี ทั้งในระดับการเยือนทวิภาคี และการ
เขารวมการประชุมระหวางประเทศ โดยสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะประสานกระทรวง
การตางประเทศและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อจัดเตรียมการเดินทาง นับตั้งแตมีหนังสือตอบรับเชิญ
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การเยือนหรือรับเชิญเขารวมการประชุมระหวางประเทศ
การจัดองคประกอบคณะเดินทาง
กําหนดการเดินทาง พาหนะในการเดินทาง สถานที่พัก คาใชจาย องคประกอบผูเขารวมในแตละ
ภารกิจ การพบหารือทวิภาคีกับผูนําและบุคคลสําคัญของตางประเทศ การจัดเตรียมประเด็นสนทนา
การจัดเตรียมสุนทรพจน การจัดคณะสวนลวงหนาเพื่อเดินทางไปเตรียมการ การอํานวยความ
สะดวกตางๆระหวางการเขารวมการประชุม
ตลอดจนการเสนอผลการเขารวมการประชุมตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อมอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป ซึ่งที่ผานมา การประสานการ
ดําเนินการสวนใหญเปนไปดวยความราบรื่น สงผลใหการเยือนตางประเทศหรือการเขารวมการ
ประชุมระหวางประเทศของนายกรัฐมนตรีประสบความสําเร็จดวยดี
อยางไรก็ดี ในทางปฏิบัติ ก็ยังคงมีปญหาบางประการในการประสานการดําเนินงาน
โดยเฉพาะในการเขารวมการประชุมระหวางประเทศ ซึ่งมีหลายประเทศเขารวมการประชุมดวย
โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศมหาอํานาจ รวมทั้งมีการกําหนดชวงเวลาและสถานที่ที่แนนอนลวงหนา
หากสามารถปรับปรุงแกไขได
ก็จะสงเสริมใหการเขารวมการประชุมระหวางประเทศของ
นายกรัฐมนตรีประสบความสําเร็จ บรรลุผลตามเปาหมายที่ตั้งไวยิ่งขึ้น ประกอบกับรายงาน
การศึกษาฉบับนี้มีระยะเวลาในการจัดทําคอนขางจํากัด จึงจะทําการศึกษาเฉพาะ ป ญหาที่อาจ
เกิดขึ้นในการประสานงาน เพื่อเตรียมการเขารวมการประชุมระหวางประเทศของนายก รัฐมนตรี
ตั้งแตป 2549 ซึ่งผูทําการศึกษาไดเขาดํารงตําแหนง ผูอํานวยการสวนการตางประเทศ สํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี – ปจจุบัน (กรกฎาคม 2554) เพื่อหาแนวทางในการดําเนินการที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเทานั้น
1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้นในการประสานการเตรียมการเขารวมการประชุม
ระหวางประเทศของนายกรัฐมนตรี ระหวางสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
โดยเฉพาะกระทรวงการตางประเทศ
1.2.2 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาขางตน ซึ่งคาดวาจะชวยใหการเขารวมการ
ประชุมระหวางประเทศของนายกรัฐมนตรีดําเนินไปดวยความเรียบรอยและบรรลุผลตรงตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไวยิ่งขึ้น
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1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาเรื่องนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้นในการประสานงานเพื่อเตรียมการเขา
รวมการประชุมระหวางประเทศที่สาํ คัญ ๆ ของนายกรัฐมนตรี โดยเปนการศึกษาจากขอมูล
เอกสารราชการและประสบการณในการปฏิบัติงานตามที่เกิดขึ้นจริง และนํามาวิเคราะหตาม
กรอบแนวความคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ เพื่อจัดทําขอเสนอแนะในเชิงวิชาการในการแกปญหา ทั้งนี้
ในการศึกษาจะแบงประเภทของปญหาตามขั้นตอนในการดําเนินการออกเป น 3 ขั้นตอน คือ กอน
การเดินทางไปเขารวมการประชุม ระหวางเขารวมการประชุม และภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น
1.4 ประโยชนที่จะไดจากการศึกษา
1.4.1 เปนขอมูลประกอบในการจัดทําคูมือสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
ที่จะรับทราบปญหาที่อาจเกิดขึ้นในการประสานงานเพื่อเตรียมการเขารวมการ
ประชุมระหวางประเทศของนายกรัฐมนตรี และแนวทางในการแกไข
1.4.2 ชวยใหการเขารวมการประชุมระหวางประเทศของนายกรัฐมนตรี ดําเนินไปดวย
ความราบรื่นและเรียบรอยยิ่งขึ้น อันจะสงผลใหการเขารวมการประชุมดังกลาวบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.1.1 การประสานงาน
2.1.1.1 ความหมาย
มีนักวิชาการไดใหความหมายของการประสานงานไวหลายทาน ดังนี้
Henri Fayol การประสานงาน หมายถึงภาระหนาที่ที่จะตองเชื่อมโยงงานของทุก
คนใหเขากันไดและกํากับใหไปสูจุดมุงหมายเดียวกัน
Mooney2 การประสานงาน คือ การจัดพลังกลุมอยางมีระเบียบ เพื่อใหเกิดเการกระ
ทําเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงค
Alter and Hage และ Alexander3 การประสานงาน เปนการสรางความรวมมือกัน
ระหวางองคกร เพื่อสรางระบบ ขอตกลงในการทํางานที่จะปรับเขาหากัน และกอใหเกิดการทํางาน
ที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้ง เปนการสรางความสัมพันธที่ดีของบุ คลากรในการทํางาน
รวมกัน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ดวยประสิทธิภาพสูงสุดและ
เกิดประโยชนรวมกัน
สมคิด บางโม และ สมชาติ กิจยรรยง 4 การประสานงาน หมายถึง การจัดระเบียบ
การทํางานและการติดตอกัน เพื่อใหงานและเจาหนาที่ฝายตาง ๆ ในหนว ยงาน รวมมือปฏิบัติการ
1

1

การจัดการตามหลักการจัดการทั่วไป(General Principles of management ) ตามทฤษฎีการจัดการ
ของ Henri Fayol, สืบคนจาก www.idis.ru.ac.th/report/index.php?topic=2076.0 เมื่อวันที่ 27
มิถุนายน 2554
2
วิจักษณา หุตานนท, การประสานงานลักษณะเครือขายระหวางองคกรภาครัฐกับองคกรพัฒนา
เอกชนตอการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาเอดส , วิทยานิพนธระดับปริญญาโท คณะสังคม
สงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2545, หนา 11
3
งามชื่น ดวงเวหา, การพัฒนากระบวนการประสานงานดานตางประเทศในทัศนะของบุคลากร
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย , วิทยานิพนธระดับปริญญาโท คณะสังคม
สงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2551, หนา 17
จิณณพัต อุดมพิทักษเดชา, การเสริมสรางการทํางานเปนทีมและการประสานงานภายใน
สํานักงานรัฐมนตรี:กรณีศึกษากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย , สารนิพนธ
ระดับปริญญาโท คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , 2552, หนา 11
4

5
เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ไมทําใหงานเกิดความซ้ําซอนกัน ขัดแยงกัน หรือเหลื่อมล้ํากัน ทั้งนี้เพื่อให
งานดําเนินไปอยางราบรื่น สอดคลองกับวัตถุประสงคขององคการนั้น อยางสมานฉันทและมี
ประสิทธิภาพ
สมพงศ เกษมสิน5 การประสานงานคือ ความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติ จัด
ระเบียบงานใหเรียบรอยและสอดคลองกลมกลืนกัน เพื่อใหงานสมดุลยและสําเร็จตามเปาหมายใน
เวลาที่กําหนดไว
รังสิมันฑ วิจิตธํารงศักดิ์6 การประสานงาน หมายถึง การที่เจาหนาที่องคการหนึ่ง
องคการใด หรือ หลายองคการ ไดใชความพยายามอยางเป นทางการ เพื่อใหเกิดความรวมมือกัน ทั้ง
กําลังกาย กําลังใจ และทรัพยากรในการทํางาน ไมใหเกิดความซ้ําซอนกัน ไมใหเกิดความขัดแยงกัน
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางรวดเร็ว สอดคลองกลมกลืนกันอยางมีระบบ และบรรลุเปาหมาย
ที่วางไว
2.1.1.2 หลักการ
สมิต สัชฌุกร7 เห็นวา การประสานงานจะสัมฤทธิ์ผลตองยึดถือหลักการสําคัญ ดังตอไปนี้
(1) จัดใหมีกระบวนการบริหารที่เปนระบบ การประสานงานที่ดีจะตองเริ่มตน
ดวยการวางแผนที่ดี กําหนดวัตถุประสงคและนโยบาย กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติตามกระบวนการ
ทํางาน กําหนดเวลาและสถานที่ ตลอดจนผูรับผิดชอบเพื่อใหผูเกี่ยวของทราบวา ในวันเวลาใด ใคร
จะทําอะไรที่ไหน และทําอยางไร เปนการสะดวกแกทุกฝายในการติดตอประสานงาน
(2) จัดใหมีระบบของความรวมมือที่ดี ตองทําใหเกิดการยอมรับระหวางทุกฝาย
ที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีความพรอมที่จะใหความรวมมือซึ่งกันและกัน มีน้ําใจไมตรีตอกัน อันจะเปนผล
ใหงานดําเนินไปดวยดี และบรรลุผลตามวัตถุประสงคตรงตามเปาหมาย
(3) จัดใหมีระบบการสื่อสารที่ดี การติดตอสื่อสารระหวางกันภายในหนวยงาน
หรือระหวางหนวยงาน ตองมีการกําหนดตัวบุคคล สถานที่ติดตอ วัน เวลา และเครื่องมือที่จะใชใน
การสื่อสาร ทั้งจะตองจัดใหมีระบบสื่อสารจากบนสูลาง จากลางสูบน และในระดับเดียวกันอยาง
เหมาะสม
(4) จัดใหมีการประสานวัตถุประสงคและนโยบาย การที่จะทําใหเกิดเอกภาพใน
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วิจักษณา หุตานนท, อางแลว, หนา 12
6
งามชื่น ดวงเวหา, อางแลว, หนา 17
7
สมิต สัชฌุกร, เทคนิคการประสานงาน, พิมพครั้งที่ 2, สํานักพิมพสายธาร, มีนาคม 2553, หนา
35-37

6
การประสานงาน ตองทําความเขาใจในวัตถุประสงควาจะประสานงานใหเกิดผลอยางไร มีนโยบาย
ที่กําหนดขึ้นไวเปนหลักการ เพื่อใชเปนกรอบหรือแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน อันจะเปนผลให
ประสานงานโดยมีจุดมุงหมายเดียวกัน และสอดคลองตองกันทั้งจังหวะและเวลา
(5) จัดใหมีระบบความสัมพันธที่ดี ผูรวมงานตองมีความไวเนื้อเชื่อใจกัน จึงตอง
จัดใหมีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทําความคุนเคยกันบาง เวนแตจะเปนการประสาน
งานในทางลับ ที่มีรหัสแสดงถึงความเปนพวกเดียวกัน เพื่อใหมีความไววางใจกัน
(6) จัดใหรูสิ่งที่ตองประสานงานใหชัดเจน การที่ผูรวมงานไดรูวาจะตอง
ประสานงานในเรื่องใด มีสิ่งใดที่จะตองประสาน ทําใหการประสานงานมีความครอบคลุมครบถวน
ไมขาดตกบกพรอง มีความสอดคลองทั้งกิจกรรมและจังหวะเวลา
(7) จัดใหรูรูปแบบและวิธีการประสานงาน การประสานงานภายในหนวยงาน
เดียวกันอาจไมมีรูปแบบหรือวิธีการมาก
ผูรวมงานมีความรูจักคุนเคยกันอยูแลว
แตการ
ประสานงานระหวางหนวยงานจะตองกําหนดใหรูรูปแบบ และวิธีการในการปฏิบัติใหถูกตองและ
เหมาะสม เพื่อเปนการปองกันปญหาความขัดแยง
Havold Koontz และ Cyrills Donnell8 ไดใหหลักการประสานงานไวดังนี้
(1) การประสานงานนั้นตองกอใหเกิดสัมฤทธิผลในองคกร ทั้งในแนวตั้ง และ
แนวนอน โดยใชการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหบุคคลในองคกรไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
อุดมการณ ความมุงหมาย และชองทางความกาวหนาขององคกร
(2) การประสานงานจะตองเริ่มจากการวางแผนและกําหนดนโยบาย และจะตอง
กําหนดใหกระจางชัดกอนที่จะปฏิบัติตามแผน
(3) จะตองคํานึงถึงองคประกอบและสถานการณรอบดาน เชน ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลตอบุคคล หนวยงานตอหนวยงาน ซึ่งมีผลกระทบกระเทือนกันและกัน
เรวัตร ชาตรีวิศิษฏ9 ไดกลาวถึงหลักการประสานงานเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงคหรือเปาหมาย ตามเวลาที่กําหนดไว 5 ขอ ดังนี้
(1) ผูมีอํานาจสั่งงานชัดเจนไมกาวกายกัน ในการดําเนินงานประสานงานกัน
ระหวางหนวยงานหรือกลุมบุคคลนั้น ทุกคนตางก็มีความคิดเห็นเปนของตนเอง ซึ่งแตละคนจะเห็น
วาสิ่งที่ตนคิดนั้นเปนสิ่งที่ถูกตอง หากทุกคนตางคนตางทํา งานที่เกิดขึ้นจะไมไปในทิศทางเดียวกัน
หรือไมบรรลุผลตามเปาหมายของการทํางาน ดังนั้นการประสานงานกันจําเปนตองมีสายการบังคับ
บัญชาหรือผูมีอํานาจในการตัดสินใจหรือสั่งการที่ชัดเจน
8

วิจักษณา หุตานนท, อางแลว หนา19
9
เพิ่งอาง, หนา19-20
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(2) การติดตอสื่อสาร การประสานงานโดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงานที่อยูคน
ละองคกร หากไมมีการติดตอสื่อสารที่ดีถึงกันแลว จะทําใหเกิดความเขาใจผิดตอกันได และจะไม
สามารถทราบไดวา แตละองคกรที่รับผิดชอบทํางานไปไดมากนอยเพียงไร ซึ่งจะเปรียบเสมือนตาง
คนตางทํา ไมประสานงานกัน ดังนั้น การประสานงานที่ดีจําเปนตองมีระบบการติดตอสื่อสารที่ดี
(3) การรวมมือซึ่งกันและกัน เงื่อนไขของการประสานงานกันเพื่อใหบรรลุผล
ตามความมุงหมายแลว ผูรวมประสานงานจะตองใหความรวมมือซึ่งกันและกัน เพราะการ
ประสานงานมิใชเปนเรื่องเกี่ยวกับการจัดงานใหประสานกันเทานั้น หากแตเปนการปฏิบัติงานของ
ทุกฝายใหสอดคลองกันและกัน เพื่อเสริมใหบรรลุวัตถุประสงคไดเร็วขึ้น การทํางานรวมกั นหาก
บุคลากรแตละคนที่อยูในองคกร ไมมีความตั้งใจเต็มที่ที่จะอุทิศเวลา แรงกายของตน ตลอดจนขาด
การรวมมือเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ไมมีทางที่จะบรรลุผลตามความมุงหมายได
(4) การวางแผนและกําหนดวิธีการทํางาน การที่จะใหเกิดการประสานงานกัน
ระหวางองคกร จําเปนจะตองมีการกําหนดชี้ใหผูปฏิบัติงานไดทราบถึงแนวทางหรือวิธีการทํางาน
เพื่อจะไดประสานงานไดสอดคลองกัน การกําหนดแผนงานดังกลาว ไดแก การกําหนด
วัตถุประสงคและนโยบายของแผน ขั้นตอนการทํางาน แผนงานและระยะเวลาปฏิบัติงาน
(5) การประสานนโยบาย การปฏิบัติงานรวมกัน ไมวาจะเปนหน วยงานเดียวกัน
หรือตางหนวยงานก็ตาม แตละหนวยงานจะมีวัตถุประสงคและนโยบายที่แตกตางกัน ดังนั้น การ
ทํางานรวมกันหรือประสานกันจะตองมีการประสานระหวางนโยบายของหนวยงานหรือองคกรนั้น
ใหสอดคลองกัน จึงจะเปนการประสานการปฏิบัติงานของทั้งสองใหสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
เต็มประสิทธิภาพ
วิจิตร อาวะกุล10 ไดกลาวถึงหลักการประสานงานที่สําคัญหลายประการสรุปไดดังนี้
(1) การประสานนโยบายและวัตถุประสงคขององคการ นโยบายและ
วัตถุประสงคของงานจะเปนเครื่องกําหนดขอบเขตและทิศทางใหทุกคนดําเนินไปในทางเดียวกัน
(2) การประสานกระบวนการดําเนินงาน กิจกรรมตางๆใหสอดคลองกับนโยบาย
และวัตถุประสงค
(3) การประสานเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานรวมกัน คือ จะตองมีกิจกรรมที่จะทําใหผู
มาปฏิบัติงานทุกฝายทํางานกันเปนทีม
(4) การประสานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของที่มีสวนชวยเหลือสนับสนุนงานให
สําเร็จลุลวงไป ไมวาจะเปนหนวยงานในเครือเดียวกัน หรือเปนหนวยงานภายนอก
(5) การประสานเทคนิคการบริหาร เปนการประสานเพื่อใหมีประสิทธิภาพใน
10
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การทํางาน โดยคํานึงถึงสิ่งที่ลงทุนไปกับผลลัพธที่ได วาจะไดคุมคา หรือไดผลตามที่ตั้งเปาหมาย
ไว เปนการประสานทรัพยากรทางการบริหาร ทั้งคน เงิน วัสดุสิ่งของ การจัดการ เครื่องมืออํานวย
ความสะดวก การวางแผนงานและการประสานเวลา
(6) การประสานเกี่ยวกับการสื่อขอความ การสื่อสารเปรียบเสมือนน้ํามันหลอลื่น
ใหเกิดความกระจางแจง ทั้งผูใตบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาและทุกคนที่ทํางานรวมกัน ตองสื่อ
ความเขาใจกันแบบสองทาง
(7) การประสานความคิดเห็นและขอเสนอแนะ การผสมผสานความคิดมิใช
เพียงแตรวบรวมความคิดเห็นใหสอดคลองกันเทานั้น แตตองดําเนินการใหเกิดความพอใจในความ
สอดคลองตองกันดวย
(8) การประสานงานกับการควบคุมงาน การประสานงานจะมีอยูทุกระดับของ
การดําเนินงาน
ซึ่งการบังคับบัญชาควบคุมงานในทุกระดับของการดําเนินงานจะทําใหเกิดการ
ประสานงาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานอยางเต็มที่
(9) การประสานงานกับสภาวะแวดลอม สภาวะแวดลอมเปนปจจัยที่สําคัญที่จะ
อํานวยใหการประสานงานไดผลมากหรือนอย
ผูบริหารควรเปนผูไวตอปญหาแวดลอมและ
ดําเนินการใหมีการประสานงานสอดคลองกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงอยางเหมาะสม
สมพงศ เกษมสิน11 กลาววาหลักการประสานงานที่ดี คือ
(1)
การประสานงานตองมีอยูในทุกระดับชั้นของการบังคับบัญชาในองคการ
ปญหาที่มักเกิดขึ้นในหนวยงาน คือ การจัดสายการบังคับบัญชา บางครั้งสายการบังคับบัญชามีมาก
มีลักษณะไมชัดแจงไมสะดวกตอการปฏิบัติงาน ไมมีการแสดงใหเห็นชัดแจงวาใครเปนผูมีอํานาจ
สั่งงาน ใครเปนผูรับผิดชอบ บางครั้งมีการกาวกายซ้ําซอนกัน มีการสั่งงานใหหลายคนทํางานอยาง
เดียวกัน การแกปญหาในเรื่องเหลานี้ คือ ตองใชวิธีการประสานงาน ทั้งในรูปแบบที่เปนทางการ
และไมเปนทางการควบคูกันไป เนื่องจากรูปแบบทั้งสองเปนรูปแบบที่เกื้อกูลกัน โดยเฉพาะใน
รูปแบบการประสานงานที่ไมเปนทางการ
จะชวยใหการทํางานบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด
สงเสริมขวัญ กําลังใจและความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากร อันจะมีผลในดานการเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการทํางาน
การประสานงานจะมีความสําคัญมากยิ่งขึ้นในองคการทีมีขนาดใหญ
เพราะมีการบังคับบัญชาหลายชั้น หลายระดับ และจํานวนของบุคคลที่ตองเกี่ยวของมีมากขึ้น
บางครั้งทําใหเกิดความลาชาในการดําเนินการในเรื่อ งตางๆ ดังนั้น การประสานงานจึงควรจัดใหมี
ขึ้นในทุกระดับชั้น
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(2) การประสานงานเปนเรื่องเกี่ยวของกับคน งาน จิตใจ ที่ตองอาศัยความรวมมือ
กันจากทุกฝายที่เกี่ยวของ
การประสานงานจึงเปนปจจัยที่กอใหเกิดความเขาใจระหวางผูรวม
ปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายในการทํางาน ฉะนั้น เงื่อนไขแรกของการประสานงาน คือ
ความรวมมือที่แตละคนเค็มใจในการชวยเหลือซึ่งกันและกัน
เพื่อใหงานบรรลุเปาหมายของ
หนวยงานหรือองคการ
หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ การประสานงานจะตองมีการรวมมือ ซึ่งเปนเรื่องของ
จิตใจหรือเจตนารมณของแตละบุคคลหรือแตละฝายที่เกี่ยวของ ถาหากบุคคลที่อยูในหนวยงานหรือ
องคการไมมีความตั้งใจ เต็มใจที่จะอุทิศเวลา แรงกาย ตลอดจนขาดความรวมมือเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ซึ่งอาจเปนเพราะขวัญ กําลังใจของบุคคลแตละคนต่ํา การบรรลุวัตถุประสงคของ
หนวยงานหรือองคการจะเกิดขึ้นไมได หรือในการปฏิบัติงานบุคคลบางคนอาจจะมีสมรรถภาพสูง
ในการปฏิบัติงานในหนาที่ที่รับผิดชอบอยู ปฏิบัติงานโดยเห็นแตความสําคัญของงานที่ตนมีหนาที่
รับผิดชอบ จนขาดการใหความรวมมือหรือเฉยเมยไมเห็นความสําคัญของการใหความรวมมือกับ
บุคคลอื่น
(3) การประสานงานเปนการประสานการปฏิบัติตามนโยบายและวัตถุประสงค
ขององคการเขาดวยกัน ซึ่งเปนหัวใจสําคัญ กลาวคือ นโยบายหรือวัตถุประสงคขององคการที่
ชัดเจน จะเปนเครื่องชี้วัดวาจะดําเนินงานดานใด มีขอบเขตเพียงใด และปจจัยที่จะชวยกอใหเกิด
ความสอดคลองตองกันในการปฏิบัติงาน
และสามารถนําไปปฏิบัติไดตามนโยบายหรือวัตถุ
ประสงคขององคการ คือ การประสานงานที่ดี
(4) การประสานงานเกี่ยวของกับการวางแผนที่ดีของผูบริหาร และผูบริหารตอง
ใชภาวะผูนําในการประสานความคิดเห็นของกลุมใหมีความเหมาะสม มีทั้งการกําหนดแผนงาน
การกําหนดเวลาเพื่อใหการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการประสานสอดคลองกัน และเปนไปดวย
ความราบรื่นภายในระยะเวลาที่กําหนด
การบริหารที่มุงหวังจะใหมีการประสานงานที่ดี ผูบริหารจําเปนตองมีการกําหนด
แผนงานที่ดี และตามแผนงานนั้นจะตองมีการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงค กําหนดขั้นตอน
การดําเนินการ กําหนดกรอบเวลา รวมทั้ง มีการกําหนดขั้นตอนการทํางานในแตละฝายอยาง
ละเอียด เพื่อชวยใหมีการประสานงานไดมากขึ้น โดยแผนดังกลาวอาจอกมาในรูปแผนผังของ
องคการ แผนผังเกี่ยวกับหนาที่การงาน แผนผังเกี่ยวกับการกระจายงาน แผนผังเกี่ยวกับการ
เคลื่อนไหวของงาน แผนผังแสดงสถานที่การทํางาน เปนตน
(5)
การประสานงานเปนเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมที่ตองใหการปฏิบัติงานของ
บุคคลหรือหนวยงานแตละฝายประสานงานกันไดอยางราบรื่นและตอเนื่อง
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การควบคุมงานมีวัตถุประสงคเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวอยาง
เรียบรอย เปนการประคับประคองการปฏิบัติงานของผูที่เกี่ยวของใหประสานกัน และมุงไปสู
จุดมุงหมายเดียวกัน คอยขจัดอุปสรรคที่จะทําใหงานชะงัก หากไมมีการควบคุมและปลอยให
เปนไปตามยถากรรม มักจะทําใหเกิดความขัดแยงทางการบริหาร บางครั้งอาจเกิดการเปนปฏิปกษ
ระหวางบุคคล กลุมบุคคล หรือหนวยงาน ความขัดแยงทางการบริหารจึงควรไดรับการแกไข
ปรับปรุงเพื่อใหการปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค
ซึ่งการแกปญหาหากเปนการ
ขัดแยงภายในหนวยงานหรือองคการ จะเปนหนาที่ของผูบริหารหรือผูควบคุมระดับสูงที่จะเลือกวิธี
แกปญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งการทําหนาที่สงเสริมใหเกิดการประสานงานระหวางกัน เพื่อเปนการชวย
แกปญหา
ในเรื่องของการประสานงานและการควบคุมนี้ รองศาสตราจารยธงชัย สันติวงษ 12
มีความเห็นวา การประสานงานและการควบคุมเปนภารกิจที่มีความสําคัญยิ่ง โดยการควบคุมเปน
เองที่เกี่ยวของกับการทําใหเกิดความมั่นใจวา งานที่แตละหนวยแยกกันทํานั้นไดมีการปฏิบัติไปใน
ทิศทางที่ตองการ สวนการประสานงานเปนสิ่งที่อยูเหนือกวางการควบคุม และเกี่ยวของกับการทํา
ใหเกิดความมั่นใจวา กิจกรรมตางๆของหนวยงานทั้งหลายที่แยกกันทําและตองทํางานเกี่ยวของกัน
ตลอดเวลา สามารถกระทําอยางสอดคลองหรือเขากันไดอยางดี เพื่อใหงานขององคการโดยรวม
สามารถปฏิบัติไปไดอยางมีประสิทธิผลดี
(6) การประสานงานเปนกระบวนการบริหารในรูปของกระบวนการแปรรูป
(Conversion process) หมายถึง กระบวนการที่ทําใหสวนที่ปอนหรือใสเขาไป (Input) ซึ่งก็ตื
ทรัพยากรทางการบริหาร เชน คน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ เปนตน กลายเปนผลผลิตหรือ
ผลงาน (Output) ออกมา
(7) การประสานงานเปนเรื่องเกี่ยวกับการติดตอสื่อสาร ซึ่งโดยทั่วไปหมายถึง การ
แลกเปลี่ยนขอเท็จจริง ความคิด ความเห็น หรือความรูสึกระหวางบุคคลตั้ งแต 2 คนขึ้นไป หรือ
หมายถึงการติดตอสงขาวสารขอเท็จจริง ความคิดเห็นและทาทีตางๆ จากบุคคลหนึ่งหรือหลายคน
ไปยังบุคคลหนึ่งหรือหลายคน ภายในหนวยงานหรือองคการเดียวกันหรือคนละหนวยงานหรือ
องคการ
2.1.1.3 รูปแบบ
สมิต สัชฌุกร13 เห็นวา การประสานงานอาจแบงประเภทใหญๆ ได 2 ประเภท คือ
(1) การประสานงานภายในหนวยงานหรือองคการเดียวกัน กับการประสานงาน
ธงชัย สันติวงษ, ทฤษฎีองคการและการออกแบบ, ไทยวัฒนาพานิช, 2541, หนา 213
13
สมิต สัชฌุกร, อางแลว, หนา45
12

11
ตางหนวยงานหรือองคการ
(2) การประสานงานในแนวดิ่ง หรือการประสานงานระหวาผูบังคับบัญชากับ
ผูใตบังคับบัญชา กับ การประสานงานในแนวนอน หรือการประสานงานระหวางบุคคลในระดับ
เดียวกัน
March และ Simon14 แบงการประสานงานตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดลอม หรือสถานการณขององคการ เปน 2 ประเภท คือ
(1) การประสานงานโดยแผน
(2) การประสานงานโดยผลที่เกิดขึ้น
หลุย จําปาเทศ15 แบงการประสานงานเปน 2 ประเภท คือ
(1) การประสานงานแบบพิธีรีตอง หรือ การประสานงานอยางเปนทางการ เปน
การประสานงานตามบทบาทหนาที่และขอบเขตของงานที่รับผิดชอบ ใชรูปแบบและขั้นตอนตามที่
กําหนดไวในระเบียบ บางครั้งการประสานงานแบบนี้อาจคอนขางลาชา และไมสอดคลองกับ
สถานการณเรงดวนที่ตองการความรวดเร็ว
(2) การประสานงานแบบไมมีพิธีรีตอง หรือ การประสานงานอยางไมเปน
ทางการ รูปแบบนี้มักจะนํามาใชกรณีผูปฏิบัติงานมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด เพื่อลดระเบียบ
ขั้นตอนซึ่งตองใชเวลาในการดําเนินงานออกไป
2.1.1.4 ปญหาและอุปสรรค
สมิต สัชฌุกร16 เห็นวา สาเหตุของปญหาและอุปสรรคในการประสานงาน มีดังนี้
(1) ขนาดขององคการ ยิ่งองคการมีขนาดใหญมากเทาใด ความลําบากในการ
ประสานงานยอมมีมากขึ้น
(2) การใชความชํานาญพิเศษในการปฏิบัติงาน เปนการยากที่จะทําใหบุคคลหรือ
กลุมบุคคลที่มีลักษณะการทํางานที่ใชความชํานาญพิเศษ เชน นั กบัญชี นักกฎหมาย มองสิ่งตางๆใน
แงเดียวกัน อันเปนเปาหมายที่เปนสวนรวมขององคการ
(3) ความจําเปนที่จะตองมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายและวิธีปฏิบัติงาน เพื่อใหกาว
ทันกับความเจริญทางวิชาการและทําใหงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สงผลใหเกิดความยากลําบากใน
การประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ ที่จะตองเปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินงาน
14
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วันที่ 27 มิถุนายน 2554
15
เพิ่งอาง
สมิต สัชฌุกร, อางแลว, หนา63 -71
16

12
(4) ขาดความรวมมือ ผูรวมทํางานมีความขัดแยง มีอคติ ผลประโยชนขัดกัน ให
ความรวมมือไมจริงจัง และที่รายที่สุดคือการแกลงดึงถวงไมใหงานของฝายใดฝายหนึ่งประสบ
ความสําเร็จ
(5) ไมรักษาเวลาทําใหพลาดจังหวะ ซึ่งอาจเปนเพราะมีความแตกตางใน
ประสิทธิภาพการทํางาน ทําใหทํางานเร็วชาตางกัน รอดูทาทีหรือเกี่ยงงอนกัน ตลอดจนการขาด
ความรับผิดชอบตองานในหนาที่
(6) ขาดการวางแผน ทําใหผูรวมงานไมทราบวัตถุประสงค เปาหมายและ
กําหนดเวลาที่แนนอน การมอบหมายอํานาจหนาที่หรื อการมอบหมายงานไม ชัดเจน ขาดการ
ปรึกษาหารือกันระหวางผูที่เกี่ยวของ ทําใหงานไมสอดคลองกัน
(7) การสื่อสารผิดพลาด เกิดความเขาใจไมตรงตามที่ตองการสื่อสาร หรือลาชา
หรือเขาใจไมสมบูรณ เพราะขาดขอมูลที่จําเปน ขาดความรับผิดชอบอยางจริงจังในการสื่อสาร
(8) ผูประสานงานไมมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ขาดความรับผิดชอบ ไมให
ความสําคัญกับเรื่องที่ประสาน ปดความรับผิดชอบ โยนงาน หรือไมเขาใจเรื่องที่ประสานอยาง
แทจริง
วิจิตร อาวะกุล และสมชาติ กิจยรรยง17 ไดกลาวเกี่ยวกับปจจัยที่ทําใหการ
ประสานงานไมบรรลุผล ดังนี้
(1) การขาดมนุษยสัมพันธในการปฏิบัติงาน การประสานงานเปนเรื่องของจิตใจ
ของบุคคลเปนสวนสําคัญ หากผูทํางานรวมกันขาดมนุษยสัมพันธ ความราบรื่นก็จะเกิดขึ้นไดยาก
(2) การขาดแผนการปฏิบัติงาน ทําใหผูรวมทํางานไมเขาใจ ทํางานผิดพลาด ไมมี
ทิศทาง อาจทําใหผิดนโยบาย วัตถุประสงค เกิดการวาวุน ทอถอยขัดแยงได
(3) ความสามารถของผูปฏิบัติงานแตกตางกันมาก ประสิทธิภาพการทํางาน
เหลื่อมล้ํากัน การที่จะใหงานดําเนินไปในจังหวะและเวลาเดียวกัน สัมพันธกันอยางเหมาะสม ยอม
เกิดขึ้นไมได
(4) การติดตอสื่อสารไมดี เกิดติดขัด ขัดของ ทําใหทําความเขาใจกัน ไมได
(5) การแกงแยงกาวกายหนาที่กัน ผูปฏิบัติงานที่มองเห็นแตความสําคัญของงาน
หรือหนวยงานตนมากกวาประโยชนของสวนรวม ยอมกอใหเกิดปญหาในการประสานงาน
(6) ขาดการนิเทศงาน ไมมีเจาหนาที่นิเทศ (Supervisor) สําหรับใหคําปรึกษษ
แนะนํางานโดยถูกตอง
(7) หนวยงานมีการดําเนินนโยบาย สภาพแวดลอม เทคนิคและวิธีปฏิบัติงานที่
17
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แตกตางกัน
(8) การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบไมชัดเจน
(9) ขาดอํานาจในการตัดสินใจ ขาดสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน
2.1.2 การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์
2.1.2.1 ความหมาย
คูมือการพัฒนาระบบการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ ของสํานักงาน ก.พ. ใหความหมายของ
การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ วาคือ วิธีการบริหารที่มุงเนนสัมฤทธิผลขององคกรเปนหลัก โดยพิจารณา
เปรียบเทียบผลผลิตและผลลัพธที่เกิดขึ้นจริงกับเปาหมายที่กําหนด
ดังนั้น ผลสัมฤทธิ์ = ผลผลิต + ผลลัพธ
ผลผลิต หมายถึง งาน บริการ หรือ กิจกรรมที่เจาหนาที่ทําเสร็จสมบูรณพรอมสงมอบให
ประชาชนผูรับบริการ ผลผลิตเปนผลงานที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรมของสวนราชการโดยตรง
ผลลัพธ หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นติดตามมา ผลกระทบ หรือ เงื่อนไขที่เกิดจากผลผลิต
ผลลัพธมีความสัมพันธโดยตรงกับประชนผูรับบริการและสาธารณชน
คูมือคําอธิบายและแนวทางปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ของสํานักงาน ก.พ.ร. ใหความหมายของ การบริหาร
ราชการแบบมุงผลสัมฤทธิ์วา หมายถึง การบริหารงานมุงเนนผลลัพธที่เกิดขึ้น จากการปฏิบัติงานที่
สอดคลองเปนไปในแนวทางเดียวกับภารกิจและวัตถุประสงคที่กําหนดขึ้นไวสําหรับงานนั้นๆ โดย
ผลลัพธที่เกิดขึ้นมีความคุมคากับการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถกําหนดตัวชี้วัด
ผลการทํางานไดอยางชัดเจน ซึ่งจะแสดงผลถึงความสามารถในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ
และเปนประโยชนตรงตอความตองการของประชาชน
2.1.2.2 หลักการ
คูมือการพัฒนาระบบการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ ของสํานักงาน ก.พ. อธิบายวา การบริหาร
มุงผลสัมฤทธิ์ เปนเครื่องมือการบริหารที่มาพรอมกับแนวคิดการบริหารราชการภาครัฐแนวใหม ซึ่ง
มีการนํามาใชในหลายประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ญี่ปุน สิงคโปร
และเขตปกครองพิเศษฮองกง โดยเปนวิธีการบริหารจัดการที่มุงเนนผลการปฏิบัติงาน เพื่อให
องคกรบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย เปนการปรับปรุงผลการดําเนินงานขององคกรที่ทุกคนตอง
18
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คูมือการพัฒนาระบบการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์, ฉบับปรับปรุง พิมพครั้งที่ 4, มิถุนายน 2546,
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มีสวนรวม เพื่อใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความรับผิดชอบตอประชาชนและ
ยกระดับผลการปฏิบัติงานขององคกรใหสามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดดี
ยิ่งขึ้น
ผลการปฏิบัติงานจากระบบงานประยุกตของการบริหารงานมุงผลสัมฤทธิ์
เปนเครื่องชวยใหทราบความกาวหนาของการดําเนิ นงานวาเปนไปในทิศทางที่ถูกตองหรือไม
หากผลการปฏิบัติงานต่ํากวาเปาหมาย ผูบริหารระดับสูงซึ่งมีหนาที่ควบคุมทิศทางการปฏิบัติงาน
ขององคกรจะไดปรับเปลี่ยนกลยุทธเพื่อใหผลสัมฤทธิ์ขององคกรบรรลุวิสัยทัศน
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนปฏิรูประบบบริหาร
ภาครัฐ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหภาครัฐสามารถนําบริการที่ดี มีคุณภาพสูงไปสูประชาชน มีระบบ
การทํางานและเจาหนาที่ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงเทาเทียมกับมาตรฐานสากล และมีการใช
ทรัพยากรอยางคุมคา แผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐประกอบดวยแผนงานหลัก 5 แผน ดังนี้
1. แผนการปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจและวิธีการบริหารงานของ
ภาครัฐ โดยมีการบริหารงานมุงผลสัมฤทธิ์เปนกิจกรรมสําคัญกิจกรรมหนึ่ง
2. แผนการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ การเงิน และการพัสดุ
3. แผนการปรับเปลี่ยนระบบบริหารบุคคล
4. แผนการปรับเปลี่ยนกฎหมาย
5. แผนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและคานิยม
นอกจากนั้น ยังไดมีการนําเอาหลักการของการบริหารราชการแบบมุงผลสัมฤทธิ์ไป
บัญญัติไวเปนสวนหนึ่งของ การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6 ซึ่งกําหนดวา การบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี ไดแก การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมายดังตอไปนี้
(1) เกิดประโยชนของประชาชน
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
(4) ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ
(6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ
(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ
2.1.2.3 ความสําคัญ
คูมือการพัฒนาระบบการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ ของสํานักงาน ก.พ. เห็นวา การบริหารงาน
มุงผลสัมฤทธิ์เชื่อมโยงโดยตรงกับการบริหารผลการปฏิบัติงานภาครัฐ ดังนี้

15
(1) ชวยใหผูบริหารรูตําแหนงขององคกร
การบริหารงานมุงผลสัมฤทธิ์ชวยให
ผูบริหารขององคกรรูวาองคกรกําลังปฏิบัติงานไดดีเพียงใด งานที่ปฏิบัติมุงตรงไปสูเปาประสงคที่
กําหนดไวหรือไม ประชาชนผูรับบริการหรือผูมีสวนไดเสียประโยชนพึงพอใจการปฏิบัติงานของ
องคกรเพียงใด การปฏิบัติงานภายในองคกรอยูในความควบคุมหรือไม และควรปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานที่ใดบาง
(2) สนับสนุนองคกรใหบรรลุวิสัยทัศน ระบบงานประยุกตของการบริหารงานมุง
ผลสัมฤทธิ์ ที่สํานักงานก.พ. ออกแบบ จะเปนเครื่องมือชวยใหผูบริหารรูผลการปฏิบัติงานของ
องคกรในทันทีที่มีการบันทึกคาผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงเขาระบบฯ ซึ่งรายงานนี้เปนเสมือน
สัญญาณเตือนใหผูบริหารรูวา ผลการปฏิบัติงานขององคกรกําลังมุงตรงไปสูวิสัยทัศนที่ กําหนด
หรือ ผลการปฏิบัติงานต่ํากวาเปาหมาย เพื่อใหผูบริหารเรงดําเนินการแกไข
(3) แปลงกลยุทธไปสูการปฏิบัติ
การบริหารงานมุงผลสัมฤทธิ์จะมีการจัดทําแผน
กลยุทธ ซึ่งเปนการกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธระดับสูงในระยะยาว
แลวนํามาแปลงเปน
แผนปฏิบัติการและแผนงาน/โครงการ แบงความรับผิดชอบใหฝายตางๆ เพื่อใหงานเกิดสัมฤทธิผล
ตามที่ตั้งไว
(4) ใหขอมูลเพื่อการสื่อสารและสรางความเขาใจ การบริหารงานมุงผลสัมฤทธิ์เปน
เครื่องมือสื่อสารที่มีประโยชนทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน
โดยภายในหนวยงานจะทําให
ผูปฏิบัติงานเขาใจเปาหมายขององคกร ตระหนักถึงความสําคัญของงานที่รับผิดชอบ ขณะที่
ภายนอกหนวยงาน ก็จะทําใหผูมีสวนไดเสียและประชาชนทั่วไปไดรับทราบขอมูลผลการปฏิบัติ
งาน คุณคาและความสามารถของผูปฏิบัติงาน
(5) สรางพันธะรับผิดชอบของผูบริหาร ผลการปฏิบัติงานที่โปรงใส จะแสดงถึงความ
คุมคาของงบประมาณ ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน และการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศนจะ
ทําใหผูบริหารระดับสูงไมอาจหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบที่มีตอความสําเร็จ /ความลมเหลวของ
หนวยงานได
(6) จัดสรรงบประมาณไดตรงกับความตองการและสถานการณที่เปนจริง
โดย
สามารถพิสูจนใหเห็นถึงคุณคาโครงการ ประโยชนของกิจกรรม ประสิทธิภาพและความสามารถ
ในการใหบริการที่เพิ่มขึ้น
2.1.2.4 ลักษณะ
คูมือคําอธิบายและแนวทางปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ของสํานักงาน ก.พ.ร. อธิบายวา การบริหารงานงานโดยมุง
ผลสัมฤทธิ์มีความมุงหวังใหสวนราชการมีการพัฒนาไปในลักษณะ ดังตอไปนี้
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(1) สวนราชการมีวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และมีเปาหมายที่เนนผลผลิตและ
ผลลัพธที่ชัดเจน ไมเนนการทํางานประจําตามแนวที่เคยปฏิบัติ
(2) ผูบริหารทุกระดับในสวนราชการมีเปาหมายของการทํางานที่ชัดเจน สอดคลองกับ
พันธกิจหลักของสวนราชการ
(3)
มีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานเพื่อใหสามารถติดตามการปฏิบัติงานได และสามารถ
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับองคการอื่นที่มีลักษณะงานที่เทียบเคียงกันได
(4) การจัดสรรงบประมาณใหสวนราชการสามารถพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของงานเปน
หลัก ซึ่งจะสอดคลองกับการใหคาตอบแทน สวัสดิการและรางวัลแกเจาหนาที่ที่จะประเมินจากผล
การปฏิบัติงาน
(5) ขาราชการในสวนราชการนั้นไดรับรูพันธกิจหลักของสวนราชการ และทราบดีวางาน
ในสวนที่ตนรับผิดชอบจะสามารถทําใหบรรลุเปาหมายของส วนราชการไดอยางไร รวมทั้งทุกคน
รูสึกรับผิดชอบตอผลงานที่ไดกําหนดไวอยางเหมาะสมกับกําลังความสามารถของแตละคน
(6) มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการบริหารงานไปสูขาราชการระดับตางๆ ของ
สวนราชการ เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุผลไดอยางเหมาะสม เปนการเปดโอกาสให ขาราชการที่
มิใชผูบริหารระดับสูง ซึ่งเขาใจปญหาเปนอยางดีไดเปนผูแกไขปญหา และสะสมประสบการณเพื่อ
กาวสูผูบริหารระดับสูงขึ้นตอไป ซึ่งจะเปนการลดขั้นตอนการทํางานใหเกิดความรวดเร็วในการ
บริการประชาชน
(7) สวนราชการจะมีการพัฒนาเปนองคการแหงการเรีย นรู ที่จะรับความคิดความรูใหมๆ
และปรับตัวใหเขากับสถานการณไดอยางเหมาะสมอยางสม่ําเสมอ และสามารถติดตอประสาน
ขอมูลและรวมกันทํางานกับองคการภายนอก เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงครวมกันได
(8) เจาหนาที่มีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน เนื่องจากไดมีโอกาสปรับปรุงงานและ
ใชดุลพินิจในการทํางานที่กวางขวางขึ้นและเกิดความรูสึกมีสวนรวมในองคกร มีระบบการทํางาน
ที่สั้นและมีการใชเทคโนโลยีสนับสนุนการทํางานใหสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งจะทําใหการปฏิบัติงาน
เกิดประโยชนสุขตอประชาชน โดยเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานจะไดรับการตอบแทน ตามผลการ
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของงาน
2.2 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.2.1 งามชื่น ดวงเวหา20 ศึกษาเรื่อง การพัฒนากระบวนการประสานงานดานตางประเทศ
ในทัศนะของบุคลากรกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนการศึกษาทัศนะ
20
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ของบุคลากรกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ตอการพัฒนากระบวนการ
ประสานงานดานตางประเทศอยางสมานฉันท วิธีการบริหารทรัพยากรทางการบริหาร และระบบ
การติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยใชการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามจากขาราชการระดับ
3-8 จํานวน 211 คน ประมวลผลดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
ผลการศึกษาในบทสรุปคัดยอพบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นดวยอยางมากตอการพัฒนา
กระบวนการประสานงานอยางสมานฉันท โดยมีความเห็นดวยมากที่สุดตามตัวชี้วัด เรื่อง การ
กําหนดขอบเจตหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจน และการมอบหมายผูที่มีความรู ความสามารถ
ความเหมาะสมรับผิดชอบการปฏิบัติงาน เพื่อการบริหารจัดการองคการในการดําเนินงานใหสําเร็จ
ตรงตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนดอยางมีเอกภาพ ไมมีความซ้ําซอน หรือขัดแยงกัน
และมีความเห็นดวยระดับมากตอระบบการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทั้งการติดตอสื่ อสารที่
เปนทางการ และการติดตอสื่อสารภายในองคการ ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ชวยใหการดําเนินงาน
เปนไปดวยความเรียบรอย รวดเร็ว และบรรลุวัตถุประสงคตรมตามเปาหมายที่ตองการอยางมี
ประสิทธิภาพ
โดยมีขอเสนอแนะวา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยควรให
ความสําคัญตอภารกิจการดําเนินงานดานตางประเทศเพิ่มมากขึ้น
โดยการกําหนดภาพรวมและ
แผนงานดานตางประเทศที่ชัดเจน การกําหนดขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบตามภารกิจ การ
บริหารจัดการดานทรัพยากรเพื่อการบริหารอยางเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่ง การกําหนดแผน
งบประมาณและใชวิธีการงบประมาณควบคุมการบริหารงาน เพื่อใหการดําเนินงานตามโครงการ
กิจกรรม บรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ
2.2.2 หรรษา เจริญทรัพย21 ไดวิจัยการประสานงานของนักสังคมสงเคราะหทางการแพทย
พบวา การประสานงานจะมีลักษณะหรือรูปแบบที่แตกตางกันออกไป ขึ้นอยูกับปจจัยหลายดาน
เชน นโยบาย ระเบียบขององคกร ลักษณะการทํางาน วัฒนธรรมในองคกร เปาหมายของงาน
เปนตน การประสานงานกอใหเกิดประโยชนมากมายตอการปฏิบัติงาน ไมวาจะเปนการปฏิบัติงาน
ในดานใดก็ตาม การประสานงานเปนการผสานความรวมมือรวมใจของบุคลากรผูปฏิบัติงาน การ
รวมมือกันทํางานจะชวยประหยัดทรัพยากรทางการบริหาร และชวยลดปญหาการทํางานซ้ําซอน
ของบุคลากรแตละฝาย ลดความขัดแยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานได เพราะบุคลากรมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในการทํางาน ทําใหมีการเชื่อมโยงความคิดไปในทิศทาง
เดียวกัน และอาจเกิดความคิดใหมๆ ที่เปนประโยชนตอการทํางานตอไปได ประเด็นสําคัญ คือ งาน
จะสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ
21
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2.2.3 รังสิมันฑ วิจิตรธํารงศักดิ์22 ศึกษาเรื่อง แนวทางการประสานงานระหวางเจาหนาที่
ตํารวจทองเที่ยวกับหนวยงานที่ปฏิบัติหนาที่รวมกัน ณ ทาอากาศยานกรุงเทพ เปนการศึกษา
ลักษณะการประสานงาน ปญหาและอุปสรรค และทัศนะตอแนวทางแกไขปญหาการประสานงาน
ระหวางเจาหนาที่ตํารวจทองเที่ยวกับหนวยงานที่ปฏิบัติงานรวมกัน โดยศึกษาจากประชากร 2 กลุม
คือ เจาหนาที่ตํารวจทองเที่ยวที่ปฏิบัติหนาที่สายตรวจและสายสืบ และกลุมหัวหนางานสูงสุดที่
เกี่ยวของ
ผลการศึกษาในสรุปบทคัดยอพบวา
ลักษณะการประสานงานระหวางเจาหนาที่ตํารวจ
ทองเที่ยวกับหนวยงานที่ปฏิบัติหนาที่รวมกัน สวนใหญมีการติดตอแบบไมเปนทางการ การ
กําหนดสิทธิและหนาที่ไมชัดเจนเทาที่ควร การจัดตั้งคณะกรรมการกลางเพื่อกําหนดกฎ ระเบียบ
วิธีการปฏิบัติไมเปนรูปธรรมมากนัก สวนการประชุมบางขั้นตอนมักไมไดปฏิบัติ และการ
ประชาสัมพันธระหวางหนวยงานตองแกไขปรับปรุง
ปญหาและอุปสรรคดานตางๆ ที่เกิดขึ้น อาทิ ผูปฏิบัติหนาที่รวมกันมีปญหาในระดับปาน
กลาง ระบบการทํางานของแตละหนวยงาน พบวา การจัดระบบการปฏิบัติยังไมเหมาะสม รวมทั้ง
ระบบบริหารมีการวางโครงสราง และระบบไมสอดคลองกับตําแหนงหนาที่ สวนปญหาและ
อุปสรรคที่เกิดจากผูบริหาร ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง แตในประเด็นที่เกี่ยวกับการขาดความ
สนใจของผูบริหารที่จะใหการสนับสนุนผูใตบังคับบัญชา จะมีคาเฉลี่ยมากกวาในประเด็นอื่น
สําหรับทัศนะตอแนวทางแกไขการประสานงาน ตองการใหมีการปรับปรุงบรรยากาศใน
การทํางานรวมกันใหเกิดความสุข การปฏิบัติหนาที่ตองประสานงานใหสอดคลองและเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ควรมีการกําหนดเปาหมายและแผนงานใหทันระยะเวลาในการปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงค และตองจัดรูปแบบการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพ
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
จากที่กลาวมาแลวขางตนจึงเห็นไดวา การประสานงานเปนกระบวนการบริหารจัดการที่มี
ความสําคัญยิ่งตอการดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จ ไมวาจะเปนภาครัฐหรือภาคเอกชน การ
ประสานงานที่ดีจะทําใหการปฏิบัติงานรวมกันเปนไปในทิศทางที่ถูกตองตรงตามวัตถุประสงค มี
ความราบรื่นและไมเกิดขอขัดแยงขึ้นในการปฏิบัติงานรวมกัน การประสานงานจึงทําหนาที่เสมือน
ตัวกลางที่นําฟนเฟองของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของใหดําเนินไปอยางสอดคลองตองกัน การประสาน
งานที่ดี จะกอใหเกิดพลังรวมของกลุมที่ทําใหการปฏิบัติงานสัมฤทธิผลในเวลาที่กําหนดไว
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การประสานงานมิใชเปนสิ่งจําเปนที่จะตองมีในการปฏิบัติงานรวมกันระหวางหนวยงาน
เทานั้น แมภายในหนวยงานเดียวกัน การประสานงานก็เ ปนสิ่งที่มีความสําคัญเชนกัน โดยสามารถ
กระทําไดในทุกขั้นตอนและทุกระดับของการปฏิบัติงาน ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ ซึ่ง
ในทางปฏิบัติแลว การประสานงานอยางไมเปนทางการนั้นเปนประโยชนอยางยิ่ง เพราะเปนการ
สรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลตอบุคคล
ซึ่ง จะเปนรากฐานอันมั่นคงในการติดตอ
ประสานงานในโอกาสตอๆไป
การประสานงานที่ดีซึ่งจะทําใหงานบรรลุเปาหมายตรงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว จําเปนจะ
ประกอบดวย
(1) ตัวบุคคลที่เหมาะสม ปจจัยสําคัญที่จะทําใหงานทุกเรื่องบังเกิดผลที่เปน
รูปธรรมได คือ คน และคนที่สามารถจะประสานงานกับคนอื่นๆ ไดอยางดี ควรจะตองเปนคนที่มี
มนุษยสัมพันธดี มีความเขาใจ ความรูสึกที่ดี ไมมีอคติ พรอมที่จะรับฟงความคิดเห็นที่แตกตาง ยินดี
ที่จะใหความรวมมือ เล็งเห็นประโยชนที่จะไดรับจากการประสานงาน นอกจากนั้น จะตองเปนคน
ที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติเปนอยางดี ทั้งวัตถุประสงค เปาหมาย ขอบเขต วิธีการ
ขั้นตอน กฎ ระเบียบและแนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจนกําหนดเวลาที่ตองปฏิบัติงานใหแลว
เสร็จ
(2)
ระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสม แมวาจะมีตัวบุคคลที่เหมาะสมแก
การประสานงานก็ตาม แตการประสานงานมิอาจเกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ หากปราศจาก
ระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสม อาทิ
ก. จะตองมีวิสัยทัศน พันธกิจ แผนที่ยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติงานที่
ชัดเจน เพื่อใหผูที่ตองประสานงานกันมีความเขาใจ และสามารถปฏิบัติงานรวมกันอยางสอดคลอง
ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามที่ไดกําหนดไว
ข. จะตองมีการกําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบของแตละบุคคล หรือ
หนวยงานใหชัดเจน เพื่อจะไดไมเกิดการปฏิบัติที่ซ้ําซอนกัน หรือ เกี่ยงงานกันทํา
ค. จะตองมีระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหผูที่ตองประสานงาน
กันสามารถติดตอสื่อสาร แลกเปลี่ยนขอมูล และสอบถามปญหาขอสงสัยระหวางกันไดอยาง
ตอเนื่อง เพื่อความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน
ง. จะตองมีกฎ ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติที่เอื้ออํานวยตอการ
ประสานงาน ทั้งในเรื่องของงบประมาณ บุคลากร และวัสดุอุปกรณตางๆ
(3) นโยบายของผูบริหาร นับไดวาเปนปจจัยที่มีความสําคัญที่สุด เพราะไมวาจะ
เปนการทํางานในภาครัฐ หรือ ภาคเอกชน หากผูบริหารไมมีนโยบายใหการสนับสนุนในการ
ปฏิบัติงานแลว การประสานงานก็ไมสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ได ผูบริหารเปรียบเสมือนแมทัพที่จะ
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กําหนดทิศทางการดําเนินงานของหนวยงาน แมวาเจาหนาที่ผูประสานงานจะปฏิบัติงานไดอยางดี
มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ แตถาไมไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร ผลที่สุดงาน
นั้นก็จะประสบปญหา ขอขัดของ ไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายที่กําหนดไวได
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บทที่ 3
การประสานงานเพื่อเตรียมการเขารวมการประชุมระหวางประเทศของนายกรัฐมนตรี
ดังไดกลาวมาแลวในบทที่ 1วา การประสานงานเพื่อเตรียมการเดินทางเขารวมการประชุม
ระหวางประเทศของนายกรัฐมนตรี เริ่มตั้งแตการมีหนังสือตอบรับเชิญเขารวมการประชุม และ
สิ้นสุดเมื่อไดมีการนําเสนอสรุปผลการเขารวมประชุมตอคณะรัฐมนตรี
ซึ่งสามารถแบงการ
พิจารณาการดําเนินการประสานงานในรายละเอียดตางๆ ตามชวงเวลา ดังนี้
3.1 กอนการเดินทางไปเขารวมการประชุม
การประสานงานสวนใหญในชวงเวลานี้ จะเปนการประสานงานเพื่อเตรียมการดานตางๆ
ใหเรียบรอย โดยสรุป คือ
3.1.1 การมีหนังสือตอบรับเชิญเขารวมการประชุม
โดยปกติทั่วไป แมวาไทยจะเปนสมาชิกองคการระหวางประเทศและกรอบการ
ประชุมระหวางประเทศตางๆ แตการที่ผูนําจะเดินทางไปเขารวมการประชุมนั้น ผูบริหารระดับสูง
ขององคการระหวางประเทศหรือผูนําของประเทศเจาภาพที่จัดการประชุมจะมีหนังสือเชิญนายกรัฐมนตรีเขารวมการประชุม โดยจะสงผานมาทางกระทรวงการตางประเทศ และหากเปนการ
ประชุมระหวางประเทศที่เปนพันธกรณีที่นายกรัฐมนตรีจะตองเขารวมการประชุม สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีก็จะประสานกระทรวงการตางประเทศยกรางหนังสือตอบรับเชิญ แตหากมิใชการ
ประชุมระหวางประเทศที่เปนพันธกรณีของผูนําและนายกรัฐมนตรีติดภารกิจสําคัญอื่นที่ไดกําหนด
นัดไวแลว ไมวาจะเปนภารกิจภายในหรือภายนอกประเทศ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็จะนํา
กราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณามอบหมายผูแทนระดับสูงเขารวมการประชุมแทน
อยางไรก็ดี มีบางครั้งที่นายกรัฐมนตรีไดมีบัญชามอบหมายผูบริหารระดับสูงไป
เขารวมการประชุมแทนแลว
แตมีการแจงเปลี่ยนแปลงในชวงสุดทายกอนการประชุมวานายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเขารวมการประชุมเอง หรือ นายกรัฐมนตรีมีหนังสือตอบรั บเชิญไปเขารวม
การประชุมแลว แตเกิดเหตุการณภายในประเทศที่ทําใหไมสามารถเดินทางไปดวยตัวเองได ตอง
มอบหมายผูบริหารระดับสูงไปเขารวมการประชุมแทน ทั้งสองกรณีดังกลาวนี้ จําเปนอยางยิ่งที่
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและกระทรวงการตางประเทศ จะตองมีการประสานงานกันอยาง
ใกลชิด
เพื่อใหมีการนําเสนอรางหนังสือตอบแจงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
กราบเรียน
นายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนามไดอยางทันเวลา (เนื่องจากในแตละวันนายกรัฐมนตรีมีภารกิจที่ตอง
เขารวมคอนขางมาก) เชน ในกรณีของการประชุม Nuclear Security Summit เมื่อกลางเดือน
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เมษายน 2553 ที่กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา ซึ่งประธานาธิบดีบารัค โอบามาไดมีหนังสือเชิญ
นายกรัฐมนตรีไทยเขารวมการประชุมดวย และในชั้นแรก นายกรัฐมนตรีไดตอบรับเชิญเขารวมการ
ประชุมแลว แตเมื่อเกิดเหตุการณความวุนวายภายในประเทศ จึงตองมีการเปลี่ยนแปลง โดย
นายกรัฐมนตรีไดมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค สุวรรณคีรี) ไปเขารวมการประชุม
ดังกลาวแทน เปนตน
3.1.2 การจัดองคประกอบคณะ
ในการเดินทางเขารวมการประชุมระหวางประเทศแตละครั้ง
สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีจะตองพิจารณาเสนอรายนามบุคคล ที่มีภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวของกับ
การประชุมเขารวมเปนองคประกอบคณะ ซึ่งเปนขาราชการชั้นผูใหญทั้งขาราชการการเมืองและ
ขาราชการประจําจากกระทรวง ทบวง กรมตางๆ หลังจากนายกรัฐมนตรีมีบัญชาอนุมัติแลว ก็
จะตองประสานงานแจงไปยังกระทรวงการตางประเทศ
เพราะการเขารวมการประชุมระหวาง
ประเทศบางรายการตองมีหนังสือแจงรายนามผูแทนประเทศที่จะเขารวมการประชุมลวงหนา เชน
การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ หรือ การประชุมบางรายการที่จะตองมีการ
ลงทะเบียนผูเขารวมการประชุมลวงหนาทาง internet (ซึ่งสวนใหญจะกําหนดชวงเวลาสิ้นสุดการ
ลงทะเบียนไวดวย) กระทรวงการตางประเทศก็ควรจะตองแจง username และ password ในการ
ลงทะเบียนแกสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในโอกาสแรก เพื่อสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะ
ไดดําเนินการลงทะเบียนไดทันกําหนดเวลา แตปรากฏวาในบางครั้ง กระทรวงการตางประเทศมิได
ดําเนินการตามที่ควรจะเปน
ทําใหสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีระยะเวลาเหลือสําหรับการ
ลงทะเบียนเพียงชวงสั้นๆ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตองใชวิธีการระดมกําลังเจาหนาที่มาเรง
ดําเนินการลงทะเบียนองคประกอบคณะทั้งหมดใหทันตามกําหนดเวลา เพื่อมิใหเกิดปญหาต องพา
ผูบริหารระดับสูงในองคประกอบคณะไปลงทะเบียน ณ สถานที่จัดการประชุม ดังนั้น การ
ประสานงานอยางใกลชิดในเรื่องนี้ จึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญสูง
นอกจากนั้น ที่ผานมา สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมักจะไดรับคําถามจากกระทรวง
การ-ตางประเทศอยูบอยครั้ง เกี่ยวกับจํานวนบุคคลที่รวมอยูในองคประกอบคณะของนายกรัฐมนตรี
ซึ่งกระทรวงการตางประเทศเห็นวามีจํานวนคอนขางมาก โดยเฉพาะการเขารวมการประชุมระหวาง
ประเทศสวนใหญ มักจะมีการกําหนดจํานวนผูที่จะเขารวมการประชุมกับผูนําในจํานวน ที่คอนขาง
จํากัด ทําใหสถานเอกอัครราชทูตที่มีเขตอาณาเหนือประเทศที่เปนเจาภาพจัดการประชุม ตองจัด
เจาหนาที่ (ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตแตละแหงมีจํานวนนอย) มารับผิดชอบดูแลคณะสวน ที่ไมไดเขา
รวมการประชุม
ซึ่งไดกลาวแลววามักจะเปนขาราชการชั้นผูใหญทั้งขาราชการการเมืองและ
ขาราชการประจํา รวมทั้งมีปญหาเกี่ยวกับการจัดที่พักและพาหนะเพื่อรองรับคณะ เนื่องจากเปนการ
ประชุมที่สําคัญระดับผูนํา จึงมักจะมีประเทศตางๆ เขารวมจํานวนมาก ทําใหประเทศเจาภาพตอง

23
จัดสรรที่พักและพาหนะใหแกประเทศตางๆ เทาที่จําเปน ทําใหมีความตองการที่พักและพาหนะเพิ่มขึ้น
สําหรับคณะของผูนําแตละประเทศที่เขารวมการประชุม จึงมีการแยงกันสํารองที่พักและพาหนะที่เหมาะสม
ซึ่งบางครั้งสถานเอกอัครราชทูตที่มี เขตอาณาเหนือประเทศนั้นๆ ก็ตองแจงความจําเปนที่ไมสามารถ
ดําเนินการได
นอกจากประเด็นเกี่ยวกับที่พักและพาหนะแลว ยังมีประเด็นเกี่ยวกับการนัดหมายเขา
พบบุคคลสําคัญของตางประเทศ และการจัดภารกิจใหแกบคุ คลในคณะทีไ่ มไดเขารวมการประชุมตามที่
ไดแจงความประสงคไว ในประเด็นนี้ การประสานงานระหวางสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกับ
กระทรวงการตางประเทศ จึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญ เพื่อใหกระทรวงการตางประเทศทราบเหตุผลความ
จําเปน และในทางกลับกันสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็จะไดรับทราบขอจํากัดในการดําเนินการ
ของกระทรวงการตางประเทศและสถานเอกอัครราชทูต เพราะหากไมมีการประสานงานกันที่เหมาะสม
แลว อาจเกิดขอผิดพลาดขึ้นได
3.1.3 กําหนดการเดินทาง
เมื่อนายกรัฐมนตรีไดตอบรับเชิญเขารวมการประชุมแลว ก็จะตองกําหนดเวลาการ
เดินทางที่เหมาะสม เพื่อใหนายกรัฐมนตรีไดเดินทางไปถึงประเทศนั้นๆ ทันกําหนดการประชุม
โดยมีเวลาสําหรับการเตรียมตัวภายหลังเดินทางถึง ขณะเดียวกันจะตองไมทําใหนายกรัฐมนตรีใช
เวลาในตางประเทศมากเกินสมควร ซึ่งการที่จะสามารถพิจารณาไดอยางถูกตอง จําเปนที่สํานัก เลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะตองไดรับขอมูลที่ครบถวนเกี่ยวกับภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการเขา
รวมการประชุมดังกลาวเสียกอน การประสานงานลวงหนา และการแจงขอมูลอยางตอเนื่องจึงเปน
สิ่งจําเปน และเชนเดียวกัน เมื่อนายกรัฐมนตรีมีบัญชาเห็นชอบกําหนดการเดินทางแลว สํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็จะตองประสานงานแจงขอมูลใหกระทรวงการตางประเทศทราบ เพื่อที่
กระทรวงการตางประเทศจะไดแจงใหสถานเอกอัครราชทูตประสานงานกับประเทศเจาภาพ ในการ
เตรียมการรับ-สงนายกรัฐมนตรีของไทยตอไป
นอกจากกระทรวงการตางประเทศแลว หนวยงานสําคัญอีก 2 หนวยงานที่สํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะตองประสานงานแจงกําหนดการเดินทางใหทราบ คือ สํานักงานตรวจ
คนเขาเมือง และ กรมศุลกากร เนื่องจากสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะตองขอความรวมมือใน
การจัดเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกการตรวจลงตราใหแกนายกรัฐมนตรีและคณะ
ซึ่งก็มี
บางครั้งที่เกิดความผิดพลาดไมมีเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกในวัน เวลาที่นายกรัฐมนตรีและ
คณะจะออกเดินทาง ซึ่งอาจจะเปนเพราะมีการแจงเปลี่ยนแปลงกําหนดการเดินทางบอยครั้ง ทําให
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเกิดความสับสน ไมชัดเจน ซึ่งเปนเรื่องที่เจาหนาที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่ไป
ดูแลอํานวยความสะดวกที่สนามบินจะตองเรงประสานงานเปนการเฉพาะหนา
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อยางไรก็ตาม แมจะมีการประสานงานเตรียมการอยางดีแลว แตก็มีบางครั้งที่ตองเปลี่ยนแปลง
กําหนดการเดินทางกะทันหัน เนื่องจากเกิดเหตุการณภายในประเทศ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและกระทรวง
การตางประเทศจึงตองมีการประสานงานกันอยางใกลชิด เพื่อใหนายกรัฐมนตรีหรือกรณีจําเปนที่ตองมีการ
มอบหมายผูบริหารระดับสูงไปเขารวมการประชุมแทน สามารถเดินทางเขารวมการประชุมดังกลาวไดอยาง
เรียบรอย ดังเชน กรณีการเขารวมการประชุม Nuclear Security Summit เมื่อกลางเดือนเมษายน 2553 ที่กรุง
วอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา ที่ไดกลาวไวแลวขางตน
3.1.4 พาหนะในการเดินทาง
ในเรื่องนี้กระทรวงการตางประเทศไมใชหนวยงานหลักที่สํานัก เลขาธิการนายก
รัฐมนตรีจะประสานงานดวย หากแตเปนกองทัพอากาศ (กรณีเดินทางดวยเครื่องบินพิเศษ) และ
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) (กรณีเดินทางดวยเครื่องบินพาณิชย อยางไรก็ตาม แมวาจะ
เดินทางดวยเครื่องบินพิเศษ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็จะตองประสานงานกับบริษัท การบิน
ไทย จํากัด(มหาชน) เพื่อขอความรวมมืออุปกรณอํานวยความสะดวกในการนําเครื่องบินขึ้น - ลง)
โดยสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะพิจารณาเรื่องนี้ไปพรอมกับกําหนดการเดินทาง กลาวคือ เมื่อ
ทราบกําหนดวันที่เหมาะสมแกการเดินทางแลว สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะประสานงานไป
ยังบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อขอทราบเที่ยวบินที่จะเดินทางไปยังประเทศนั้นๆ หาก
เที่ยวบินพาณิชยไมสอดคลองกับกําหนดการเดินทาง และเปนการเดินทางไปยังประเทศสมาชิก
อาเซียน หรือประเทศใกลเคียงในเอเชีย สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็จะประสานงานไปยัง
กองทัพอากาศ เพื่อขอทราบรายละเอียดการใชเครื่องบินพิเศษในชวงวันดังกลา ว แตหากเครื่องบิน
พิเศษไมสะดวกก็อาจจะตองกราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาปรับกําหนดการเดินทางใหเหมาะ สมตอไป
อยางไรก็ดี
แมกระทรวงการตางประเทศจะไมใชหนวยงานหลัก
แตเมื่อ
นายกรัฐมนตรีมีบัญชาประการใดแลว สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็ตองประสานงานแจงให
กระทรวงการตางประเทศทราบดวย โดยเฉพาะกรณีที่จะใชเครื่องบินพิเศษ เพราะกระทรวงการ
ตางประเทศจะตองประสานงานเกี่ยวกับสนามบินที่จะนําเครื่องบินลงจอด กําหนดเวลาที่เครื่องบิน
พิเศษจะลงจอด และออกเดินทางกลับ (เนื่องจากการประชุมระหวางประเทศที่สําคัญๆ ผูนําที่มา
รวมการประชุมมักจะเดินทางโดยเครื่องบินพิเศษ ทําใหตองมีการแจงลวงหนา เพื่อสํารองจุดจอด
เครื่องบินและกําหนดเวลาขึ้น - ลงของเครื่องบิน ซึ่งสวนใหญมักจะใชเกณฑ first come, first serve)
รวมทั้งตองประสานขออนุญาตบินผานนานฟาของประเทศที่อยูในเสนทางการบิน
ในทํานอง
เดียวกัน หากเปนเครื่องบินพาณิชย กระทรวงการตางประเทศก็จะตองประสานงานไปยังประเทศเจาภาพ
เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการรับ-สงนายกรัฐมนตรีใหเหมาะสมตอไป การประสานงานจึงเปนหัวใจ
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สําคัญของเรื่องนี้ เพราะเปนการประสานงานพรอมกันหลายหนวยงาน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
หนวยงานหนึ่ง จะสงผลกระทบตอหนวยงานอื่นๆ ดวย
3.1.5 สถานที่พัก
ดังที่กลาวแลวในขอ 3.1.2 วาการประชุมระหวางประเทศมักจะมีขอขัดของเกี่ยวกับ
เรื่องที่พักของคณะ หากคณะทั้งหมดเขาพักที่โรงแรมเดียวกัน ก็จะไมมีปญหาในการประสานงานมาก
นัก แตหากตองแยกพักตางโรงแรมกัน ก็จะเกิดปญหาในการจัดหองพักสําหรับคณะวา บุคคลใดบางที่
จะพักโรงแรมเดียวกับนายกรัฐมนตรี ซึ่งแมบุคคลดังกลาวจะไมใชผูบริหารระดับสูง แตภารกิจหนาที่
ทําใหสมควรที่จะพักโรงแรมเดียวกับนายกรัฐมนตรี อาทิ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําตัว
นายกรัฐมนตรี แพทยประจําตัวนายกรัฐมนตรี คณะทํางานของนายกรัฐมนตรี เปนตน ขณะที่บางครั้ง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศก็ตองพักคนละโรงแรมกับนายกรัฐมนตรี หรือ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศอาจไดพักโรงแรมเดียวกับนายกรัฐมนตรี แตคณะทํางานของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศตองไปพักอีกโรงแรม
ซึ่งอาจกอใหเกิดความไมสะดวกในการปฏิบัติงาน
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและกระทรวงการตางประเทศจึงตองประสานงานกันอยางใกลชิด เพื่อ
ใหการดําเนินการตาง ๆลุลวงไปดวยดี
นอกจากนั้น การประชุมระหวางประเทศบางรายการ จัดขึ้นในเมืองที่ไมสามารถ
หาสถานที่พักที่เหมาะสมแกนายกรัฐมนตรีและคณะได เชน การประชุม World Economic Forum
ที่จัดขึ้นที่เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิส เนื่องจากเมืองดังกลาวเปนเมืองตากอากาศเล็ก ๆ เหมาะ
สําหรับการเลนสกีโดยเฉพาะ จึงมีโรงแรมที่พักขนาดเล็ก ลักษณะเปน ski resort และมีหองพัก
จํานวนไมมากนัก จึงเปนความยากลําบากในการจัดสถานที่พักใหเหมาะสม ซึ่งในกรณีนี้ตองใชการ
ประสานงานกับบุคคลในองคประกอบคณะของนายกรัฐมนตรีเพื่อชี้แจงใหทราบขอเท็จจริงและขอ
จํากัดตางๆ
ประเด็นจํานวนหองพักในโรงแรมนี้ เปนเรื่องที่ไมสามารถควบคุมได เพราะแม
นายกรัฐมนตรีจะมีบัญชาอนุมัติองคประกอบคณะ และไดมีการลงนามในสัญญาสํารองหองพักกับ
โรงแรมแลวก็ตาม แตก็อาจมีการปรับเพิ่มองคประกอบคณะของนายกรัฐมนตรี ในกรณีเชนนั้นก็จะ
สงผลใหมีความตองการจํานวนหองเพิ่มขึ้น ซึ่งบางครั้งทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักเพิ่มเติม
ใหได สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและกระทรวงการตางประเทศจึงตองมีการประสานงานกันอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหไดรับทราบขอมูลและสามารถชี้แจงไปในทิศทางเดียวกันได
3.1.6 การพบหารือทวิภาคีกับผูนําและบุคคลสําคัญของตางประเทศ
การประชุมระหวางประเทศที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปเขารวมประชุมนั้น โดย
ทั่วไป มักจะมีผูนําและบุคคลสําคัญจากประเทศตางๆ เดินทางมาเขารวมประชุมดวยเชนกัน จึงเปน
โอกาสอันดีที่จะไดมีการนัดหมาย
(ทั้งกรณีที่ไทยเปนฝายทาบทามขอเขาพบและกรณีที่ผูนํา
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ตางประเทศเปนฝายทาบทามขอพบนายกรัฐมนตรีไทย) เพื่อพบปะหารือกัน โดยไมจําตองเดินทาง
ไปเยือนในระดับทวิภาคี ซึ่งจะเปนการประหยัดทั้งเวลาและคาใชจาย
ดังนั้นสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีและกระทรวงการตางประเทศจึงตองมีการประสานงานกันอยางใกลชิด เพื่อพิจารณา
การนัดหมายดังกลาว โดยตองคํานึงถึงผลประโยชนที่ไทยจะไดรับ และกําหนดเวลาที่ทั้งสองฝาย
สะดวก ทั้งนี้ เมื่อนายกรัฐมนตรีมีบัญชาเห็นชอบหรือไมเห็นชอบกําหนดนัดหมายรายใดแลว
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะเรงประสานแจงกระทรวงการตางประเทศโดยเร็ว
เพราะหาก
ไมไดมีการประสานงานอยางดีกันแลว อาจทําใหเกิดความผิดพลาดในการนัดหมาย ซึ่งอาจสงผล
ใหอีกฝายหนึ่งเกิดความเขาใจผิดและอาจสงผลกระทบในวงกวางได เพราะผูที่นัดหมายจะพบปะ
กันนั้น เปนบุคคลในระดับผูนําและบุคคลสําคัญของตางประเทศ
3.1.7 การจัดเตรียมสุนทรพจนและประเด็นสนทนา
ดังไดกลาวแลววาการเดินทางเขารวมการประชุมระหวางประเทศนั้น เปนโอกาส
อันดีที่นายกรัฐมนตรีจะไดพบปะสนทนากับผูนําและบุคคลสําคัญของตางประเทศที่มาเขารวมการ
ประชุม นอกจากนั้น ยังเปนโอกาสที่จะได กลาวสุนทรพจน เพื่อแสดงใหเห็นถึงบทบาทและทาที
ของไทยในเวทีโลก สถานการณทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของไทย ตลอดจนศักยภาพและ
ความพรอมในการรองรับการเปดเสรีทางการคาและการลงทุน ดังนั้น การจัดเตรียมสุนทรพจนและ
ประเด็นสนทนาสําหรับนายกรัฐมนตรีพิจารณาใชในโอกาสดังกลาว ซึ่งบางครั้งขอ มูลที่จะใชใน
การจัดเตรียมสุนทรพจนและประเด็นสนทนา ตองไดรับจากหนวยงานอื่นๆ นอกเหนือจาก
กระทรวงการตางประเทศ ดังนั้น จึงเปนเรื่องสําคัญที่จะตองมีการประสานงานอันดี ระหวางสํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีกับกระทรวงการตางประเทศและหนวยงานที่เกี่ยวของ ที่ผานมา สํา นัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีใชแนวทางการจัดการประชุมเตรียมการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อ
ขอความรวมมือในการนําสงขอมูลดังกลาวใหกระทรวงการตางประเทศใชยกรางสุนทรพจนและ
จัดทําขอมูลประกอบการสนทนา เพราะหากไมไดรับความรวมมือภายในกําหนดเวลา อาจสงผลให
นายกรัฐมนตรีขาดขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน สมบูรณสําหรับการเจรจาหารือ
อยางไรก็ดี มีการประชุมระหวางประเทศบางรายการที่จะตองรอผลการประชุมใน
ระดับรัฐมนตรีที่มีกอนหนาการประชุมระดับผูนําประมาณ 1 - 2 วัน เพื่อจัดเตรียมทาทีของไทย เชน
การประชุมกรอบความรวมมือเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟก หรือ เอเปก ในกรณีเชนนี้ การประสานงาน
เพื่อจัดเตรียมประเด็นสําหรับการเขารวมการประชุมของนายกรัฐมนตรี ก็จะตองดําเนินไปอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งโดยปกติ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็มักจะกราบเรียนเสนอนายกรัฐมนตรีใหมีการ
จัดประชุมเพื่อรับฟงสรุปผลการประชุมระดับรัฐมนตรี หลังจากเดินทางถึงประเทศนั้นๆ แลว

27
3.2 ระหวางเขารวมการประชุม
เมื่อไดมีการเตรียมการในเรื่องตางๆ เรียบรอยแลว ขั้นตอนตอไปจะเปนการปฏิบัติงานที่
เกิดขึ้นในระหวางที่นายกรัฐมนตรีเขารวมการประชุม โดยสรุปไดดังนี้
3.2.1 การจัดคณะสวนลวงหนาเพื่อเดินทางไปเตรียมการ
กอนที่นายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางไปเขารวมการประชุม สํานักเลขาธิการนายก
รัฐมนตรีจะจัดสงคณะสวนลวงหนาเดินทางไปประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตและประเทศ
เจาภาพจัดการประชุม เพื่อดูสถานที่ที่จะใชในการประชุม การจัดเตรีย มที่พัก การจัดหองหารือ
ทวิภาคี การรักษาความปลอดภัย และเตรียมการในรายละเอียดตางๆ เพื่อมิใหเกิดขอผิดพลาดขึ้น
เพราะการเตรียมการที่ผานมาเปนการประสานงานทางเอกสารและวาจา
การจัดสงคณะสวน
ลวงหนาไปจึงเปนประโยชนที่จะไดตรวจสอบความเรียบรอยและแกไขไดทันกอนที่นายกรัฐมนตรี
จะเดินทางมาถึง แตบางครั้ง สถานเอกอัครราชทูตบางแหงไดแสดงทาทีวาคณะสวนลวงหนาเปน
ภาระที่สถานเอกอัครราชทูตจะตองมารับผิดชอบดูแลเพิ่มเติม จึงเปนเรื่องจําเปนที่สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีจะตองประสานงานแจงเหตุผลความจําเปน
และประโยชนที่จะเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานของคณะสวนลวงหนา ในทํานองเดียวกัน เจาหนาที่ที่เปนคณะสวนลวงหนาของสํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็จะตองปฏิบัติตนไมใหสถานเอกอัครราชทูตรูสึกวาเปนภาระ หรือเปน
การมาเพื่อจับผิด การประสานงานที่ดีจึงเปนเรื่องสําคัญเพื่อให เกิดความเขาใจที่ถูกตองตรงกันวา
คณะสวนลวงหนามาเพื่อรวมกันปฏิบัติงาน
ใหประเทศไดรับประโยชนสูงสุดจากการเขารวม
ประชุมดังกลาวของนายกรัฐมนตรี
3.2.2 องคประกอบผูเขารวมในแตละภารกิจ
โดยทั่วไป การประชุมระหวางประเทศระดับผูนํามักจะจํากัดจํานวนผูที่ จะเขารวม
การประชุมของแตละประเทศไว
เพราะไมสามารถจัดสถานที่รองรับคณะของทุกประเทศได
ทั้งหมด รวมทั้งในการพบปะหารือทวิภาคีก็จําเปนตองกําหนดจํานวนผูเขารวมดวยเชนกัน เนื่อง
เพราะความจํากัดของสถานที่ และการหารือในระดับผูนําควรมีเฉพาะผูบริหารระดับสูงที่เกี่ยวของ
เทานั้นที่ควรจะเขารวมรับฟง เมื่อจํานวนบุคคลที่จะเขารวมแตละภารกิจมีจํากัด ขณะที่จํานวน
องคประกอบคณะของนายกรัฐมนตรี
(ซึ่งรวมขาราชการชั้นผูใหญทั้งขาราชการการเมืองและ
ขาราชการประจําจากกระทรวง ทบวง กรม ตางๆที่เกี่ยวของ) มีจํานวนมากกวา จึงตองมีการ
พิจารณาความเหมาะสมและความจําเปนของแตละภารกิจที่แตละทานจะตองเขารวม ทั้งนี้ สํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะตองพิจารณาจัดสรรจํานวนผูเขารวมในแตละภารกิจใหแกทุกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของอยางสมดุล โดยเฉพาะกระทรวงการตางประเทศ ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการดําเนิน
ความสัมพันธกับตางประเทศ แลวนํากราบเรียนนายกรัฐมนตรีอนุมัติ ประเด็นนี้เปนเรื่องสําคัญที่
จะตองมีการประสานงานใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางกัน
เพราะมิฉะนั้นอาจเกิดความเขาใจ
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ผิดพลาดคลาดเคลื่อนวา
มีการกีดกันไมใหกระทรวงการตางประเทศเขารวมภารกิจของนายก
รัฐมนตรี ในทํานองเดียวกัน กระทรวงการตางประเทศพึงตองเขาใจวา ขาราชการการเมืองที่รวม
คณะของนายกรัฐมนตรีลวนแตตองการเขารวมในภารกิจตางๆ เชนกัน
นอกจากนั้น
ในกรณีที่ผูมีรายนามเขารวมภารกิจของนายกรัฐมนตรีบางรายมี
ภารกิจอื่น สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็จะตองประสานงานเชิญบุคคลอื่นในองคประกอบคณะ
ที่มีความเกี่ยวของในลําดับถัดไป เขารวมภารกิจดังกลาวแทน ซึ่งหากไมมีการแจงขอขัดของให
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทราบลวงหนา
จะทําใหเกิดความฉุกละหุกในการประสานแจง
ดังกลาว
3.2.3 การอํานวยความสะดวกตางๆ
ในการเขารวมการประชุมของนายกรัฐมนตรีและคณะนั้น
แมวาจะไดมีการ
ประสานงานเพื่อจัดเตรียมความพรอมในดานตางๆ แลวก็ตาม แตก็อาจเกิดเหตุการณเฉพาะหนาที่
ไมไดเตรียมการไวกอนขึ้นมาไดตลอดเวลา อาทิ อาจมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดการประชุม กําหนด
การพบหารือทวิภาคี หรือเพิ่มเติมกําหนดการบางรายการ เปนตน ในกรณีดังกลาว สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีจะตองมีการประสานงานอยางใกลชิด กับกระทรวงการตางประเทศและสถานเอก
อัครราชทูต เพื่อจัดการแกไขขอขัดของตางๆ ใหลุลวงไป ดังเชน ในการเขารวมการประชุมผูนํา
เอเชีย – ยุโรป หรือ อาเซม ที่กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อเดือนตุลาคม 2551 เดิมมิไดมี
กําหนดการที่จะมีการหารือกันระหวางผูนําประเทศสมาชิกอาเซียน กอนเขารวมการประชุมอาเซม
แตเมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางไปถึงกรุงปกกิ่งแลว
จึงไดมีการนัดหมายการหารือระหวางการ
รับประทานอาหารค่ํารวมกันขึ้น (working dinner) โดยขณะนั้น ไทยดํารงตําแหนงประธานอาเซียน
จึงตองรับหนาที่ในการเปนเจาภาพจัดการหารือดังกลาว และดวยการประสานงานอันดีระหวาง
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กับกระทรวงการตางประเทศและสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
ปกกิ่ง ทําใหกําหนดการที่มิไดนัดหมายลวงหนานั้นสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีในเวลาดําเนินการอัน
จํากัด ซึ่งหากหนวยงานที่เกี่ยวของขาดการประสานงานกัน จะไมสามารถทําใหการเขารวมประชุม
ของนายกรัฐมนตรีประสบผลสําเร็จตรงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
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3.3 ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น
เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นลงและนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับประเทศไทยแลว ยังคงมีประเด็นท
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะตองประสานการดําเนินงานกับกระทรวงการตางประเทศและสถาน
เอกอัครราชทูตตอไปอีก คือ
3.3.1 คาใชจาย
การดําเนินงานตางๆ ลวนแตตองมีคาใชจาย โดยเฉพาะเรื่องของคาพาหนะในการ
เดินทาง และคาที่พัก ดังไดกลาวขางตนวาการประชุมระหวางประเทศระดับผูนําที่สําคัญๆ มักจะประสบ
ปญหาในการแยงกันสํารองที่พัก ดังนั้น โรงแรมจึงมักจะแจงใหมีการทําสัญญาเพื่อสํารองหองพัก และ
ชําระคามัดจําบางสวนหรือทั้งหมดเปนการลวงหนา และโดยที่มีการสํารองหองพักเปนจํานวนคอนขางมาก
สําหรับคณะของนายกรัฐมนตรีทั้งหมด สถานเอกอัครราชทูตหรือกระทรวงการตางประเทศก็จะมีเงินสํารอง
จายไมเพียงพอ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโดยบัญชาอนุมัติของนายกรัฐมนตรีจึงไดยืมเงินสํารองจาย
ไปกอน แตโดยที่ในทางปฏิบัติแลว ผูเขารวมในองคประกอบของคณะนายกรัฐมนตรีจะตองเบิกจาย
คาใชจายในการเดินทางทั้งหมดจากหนวยงานตนสังกัด ดังนั้น สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงตอง
ประสานงานอยางใกลชิดกับกระทรวงการตางประเทศและสถานเอกอัครราชทูต เพื่อเรงรัดในการขอรับ
ใบเสร็จรับเงินคาหองพักเปนรายบุคคล และนําสงใบเสร็จรับเงินดังกลาวใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
ขอใหชําระเงินคาหองพักที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีใชเงินยืมสํารองจายไปชําระลวงหนาคืนใหแก
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตอไป ทั้งนี้ หากเกิดปญหากรณีที่มีขอผิดพลาดในใบเสร็จรับเงินคาหองพัก
ก็จะตองตองสงใบเสร็จรับเงินที่มีขอผิดพลาดคืนใหกระทรวงการตางประเทศหรือสถานเอกอัครราชทูต
ประสานไปยังโรงแรม เพื่อแกไขใหถูกตอง ซึ่งตองใชเวลาในการดําเนินการอีกระยะหนึ่งดวย
กรณีนี้จึงเปนเรื่องที่เกี่ยวพันกับหลายหนวยงาน หากเกิดขอผิดพลาดขึ้นก็จะสงผล
กระทบไปยังหนวยงานอื่นๆ นอกจากนั้น ยังอาจเกิดปญหาเรื่องปงบประมาณดวย กลาวคือ การ
ประชุมระหวางประเทศอาจมีกําหนดจัดขึ้นในเดือนตุลาคม พฤศจิกายน หรือ ธันวาคม ของปหนึ่ง
ซึ่งกลายเปนปงบประมาณของปถัดไปแลว ขณะที่จําเปนตองชําระคาหองพักลวงหนาตั้งแตเดือน
กรกฎาคม หรือ สิงหาคม ของปเดียวกัน ซึ่งยังอยูในปงบประมาณของปนั้น แตใบเสร็จรับเงินที่จะ
ไดรับสวนใหญมักจะไดรับหลังการประชุมเสร็จสิ้นแลว ซึ่งจะทําใหเกิดปญหาในการประสานงาน
กับหนวยงานตนสังกัดของบุคคลในองคประกอบคณะของนายกรัฐมนตรี เพื่อขอใหชําระเงินคืนอี ก
ทางหนึ่งดวย เพราะหนวยงานตนสังกัดจะตองทําเรื่องขอเบิกจายเงินยอนหลังขามปงบประมาณ ซึ่ง
ตองใชเวลาในการดําเนินการระยะหนึ่ง อันจะสงผลตอการจัดทํารายงานการเดินทาง พรอม
หลักฐานการจายเงินในการเดินทางไปราชการตางประเทศของนายกรัฐมนตรีและคณะ เพื่อหักลาง
หนี้เงินยืมของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่จะตองลาชาตามไปดวย
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นอกจากคาที่พักแลว คาใชจายเกี่ยวกับคาพาหนะเดินทางของนายกรัฐมนตรีและคณะ
ในตางประเทศ ก็อาจเกิดปญหาในลักษณะเดียวกันนี้ เชน ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปเขารวม
การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ เมื่อเดือนกันยายน 2552 ณ นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา
และในชวงเวลาเดียวกันนั้นเอง ประธานาธิบดีบารัค โอบามาแหงสหรัฐอเมริกาไดเชิญนายกรัฐมนตรี
ไทย ซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหนงประธานอาเซียน เขารวมการประชุมผูนํากลุม G-20 ที่เมืองพิตสเบิรก
ดวย เมื่อสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตรวจสอบเที่ยวบินที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางจากนครนิวยอรก
ไปเขารวมการประชุมผูนํากลุม G 20 ที่เมืองพิตสเบิรก แลวเดินทางกลับมายังนครนิวยอรก ปรากฏวา
ไมมีเที่ยวบินที่มีกําหนดเวลาที่เหมาะสมสําหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรี จึงมีความจําเปนที่ จะตองเชา
เครื่องบินภายในประเทศของสหรัฐอเมริกาเพื่อเปนพาหนะในการเดินทางไป – กลับสําหรับการเขารวม
การประชุม (เสนทางนิวยอรก – พิตสเบิรก – นิวยอรก) ซึ่งสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดชําระเงินคา
เชาเครื่องบินใหแกสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เพื่อดําเนินการตอไป แตเมื่อไดรับ
ใบเสร็จรับเงินในครั้งแรก ปรากฏวามีขอผิดพลาดในใบเสร็จรับเงินเกี่ยวกับชื่อของผูชําระเงิน เนื่องจาก
ใบเสร็จรับเงินระบุวาผูชําระเงิน คือ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ทําใหสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีไมสามารถนําใบเสร็จรับเงินมาใชในการเบิกจายเงินคาเชาเครื่องบินได จึงตองสงคืน
ใบเสร็จรับเงินไปใหแกไขใหถูกตองตามความเปนจริง ซึ่งใชเวลาในการดําเนินการอีกระยะหนึ่ง ทําให
การจัดทํารายงานการเดินทางเพื่อหักลางเงินยืมทดรองราชการลวงเลยขามปงบประมาณมาเปนระยะ
เวลาพอสมควร สงผลใหเจาหนาที่ของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบเรื่องนี้ถูกตําหนิ จึง
เห็นไดวา แมจะเปนเรื่องความผิดพลาดในการออกใบเสร็จรับเงินเพียงใบเดียว แตสงผลกระทบใน
ภาพรวมของการจัดทํารายงานการเดินทางทั้งคณะ ดังนั้น ความบกพรองจากการขาดการประสานงานที่
ดี ไมวาในประเด็นใด ก็สามารถกอใหเกิดปญหาขึ้นไดเสมอ การประสานงานอยางใกลชิดและตอเนื่อง
จึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง
3.3.2 การเสนอผลการเขารวมการประชุมตอคณะรัฐมนตรี
เมื่อนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางกลับจากการเขารวมการประชุมแลว กระทรวงการ
ตางประเทศในฐานะที่เปนหนวยงานหลัก จะจัดทํารายงานผลการเขารวมการประชุมระหวางประเทศ
ดังกลาว พรอมทั้งประเด็นที่ไทยจะตองดําเนินการตอไปและหนวยงานที่รับผิดชอบในแตละประเด็น
กราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามอบหมายงาน เมื่อนายกรัฐมนตรีมีบัญชา
เห็นชอบใหเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีแลว สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็จะสงเรื่องไปยังสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการตอไป ในขณะเดียวกันก็จะประสานงานแจงไปยังกระทรวงการ
ตางประเทศ ซึ่งการประสานงานในชั้นนี้มักจะเปนการประสานงานอยางเปนทางการ คือ มีหนังสือแจง
เปนลายลักษณอักษร ยกเวนเปนกรณีเรงดวน จึงจะประสานงานดวยวาจา เพราะในการเสนอเรื่องเพื่อ
คณะรัฐมนตรีพิจารณานั้น จะตองมีผูแทนจากหนวยงานเจาของเรื่องเปนผูชี้แจงตอที่ประชุม ในกรณี
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ที่คณะรัฐมนตรีมีขอสงสัย หากไมไดมีการประสานงานลวงหนาระหวางกัน อาจทําใหไ มมีผูแทน
จากกระทรวงการตางประเทศในการพิจารณาเรื่องดังกลาว หรืออาจจะมีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศเขารวมการประชุม แตอาจไมไดมีการเตรียมตัวในเรื่องดังกลาวเทาที่ควร
3.4 สรุป
จากที่กลาวมาแลวทั้งหมด คงพอจะทําใหเห็นภาพไดวา การประสานงานในการเตรียมการ
เขารวมการประชุมระหวางประเทศของนายกรัฐมนตรีเปนสิ่งที่จะตองทําอยางใกลชิดและตอเนื่อง
ในทุกขั้นตอน เพราะหากเกิดขอผิดพลาดบกพรองขึ้นในประเด็นที่แมจะเล็กนอย ก็สามารถจะ
สงผลกระทบตอการดําเนินการในภาพรวมได
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บทที่ 4
สรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
4.1.1 รูปแบบของปญหา
จากที่กลาวมาแลวทั้งหมดขางตน จะเห็นไดวา การเตรียมการเขารวมการประชุมระหวาง
ประเทศของนายกรัฐมนตรีเปนภารกิจที่ตองมีการประสานงาน
ระหวางสํานักเลขาธิการนายก
รัฐมนตรีกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของอยางใกลชิดและตอเนื่อง โดยเฉพาะกระทรวงการ
ตางประเทศ และ สถานเอกอัครราชทูตที่มีเขตอาณาเหนือประเทศเจาภาพที่จัดการประชุม เพราะ
ปญหาสามารถเกิดขึ้นไดในทุกขั้นตอน ซึ่งสามารถสรุปปญหาที่อาจเกิดขึ้นตามที่ไดกลาวไวในบท
ที่ผานมาได ดังนี้
(1) การนําเสนอรางหนังสือตอบรับเชิญเขารวมการประชุม หรือ หนังสือแตงตั้งผูบริหาร
ระดับสูงเขารวมการประชุมแทนลาชา หรือไมทันภายในกําหนดเวลา
(2) การลงทะเบียนบุคคลในองคประกอบคณะของนายกรัฐมนตรีเพื่อเขารวมการประชุม
ลาชา หรือไมทันตามกําหนดเวลา
(3) กําหนดการเดินทาง หรือพาหนะการเดินทางของนายกรัฐมนตรี ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ไมไดมีการประสานงานแจงหนวยงานที่เกี่ยวของอยางชัดเจน ทําใหเจาหนาที่ที่ตองมาปฏิบัติงาน
ในวันเดินทางไป – กลับของนายกรัฐมนตรี เกิดความสับสน
(4) การสํารองที่พักสําหรับนายกรัฐมนตรีและคณะลาชาและไมเพี ยงพอ รวมทั้งการจัด
หองพักไมสอดคลองในการอํานวยความสะดวกใหแกคณะ
(5) การนัดหมายการพบหารือทวิภาคีกับผูนําและบุคคลสําคัญของตางประเทศเกิดความ
ผิดพลาด ทําใหไมมีการพบหารือตามที่นายกรัฐมนตรีเห็นชอบ
(6)
ประเด็นการสนทนาและสุนทรพจนที่จัดเตรียมไวไมเหมาะสม ขาดข อมูลที่เปน
ปจจุบัน หรือ ขอมูลไมครอบคลุมทุกประเด็นที่เกี่ยวของ
(7) คณะสวนลวงหนาไมไดรับความรวมมือในการปฏิบัติงาน หรือ คณะสวนลวงหนา
กอใหเกิดปญหาในการปฏิบัติงาน
(8) ผูเขารวมในภารกิจตางๆ ของนายกรัฐมนตรีไมไดรับทราบกําหนดการภารกิจที่
จะตองเขารวมที่ชัดเจน
(9) ใบเสร็จรับเงินคาที่พัก คาเชาพาหนะเดินทางในตางประเทศมีความผิดพลาด และ
การนําสงใหสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีลาชา
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(10) การนําเสนอรายงานผลการเขารวมการประชุมระหวางประเทศของนายกรัฐมนตรี
ลาชา หรือ ไมมีผูชี้แจงในการนําเสนอเรื่องเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา
(11) ปญหาเฉพาะหนาอื่นๆ
ที่เกิดขึ้นในการเขารวมประชุมระหวางประเทศของ
นายกรัฐมนตรี
4.1.2 สาเหตุของปญหา
เมื่อทราบปญหาที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนตางๆ แลว การที่จะหาวิธีแกไขหรือปองกันไมให
เกิดปญหาได จําเปนตองทราบสาเหตุของปญหาที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งสามารถสรุปได ดังนี้
(1) นโยบายของฝายการเมือง
จะเห็นไดวาปญหาสวนหนึ่ง เปนผลจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของฝายการ
เมือง ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงกําหนดการเดินทางอยางกะทันหัน การปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติม
องคประกอบในคณะเดินทาง ซึ่งปญหาเหลานี้ เปนปจจัยที่อยูนอกเหนือการควบคุม ผูปฏิบัติงานมี
หนาที่เพียงประการเดียว คือ ตองประสานงานกันอยางใกลชิดเพื่อรวมกัน จัดการใหภารกิจที่
เปลี่ยนแปลงไปนั้น สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี หรือเกิดผลกระทบในวงแคบที่สุด
อยางไรก็ดี บางครั้งการที่นโยบายเปลี่ยนแปลงไป ก็ มไิ ดเนื่องจากการตัดสินใจ
ของฝายการเมืองที่ตองการจะเปลี่ยนแปลงเพียงประการเดียว แตยังอาจเกิดจากสถานการณทาง
การเมืองภายในประเทศที่เกิดขึ้นในชวงเวลาเดียวกันดวย เชน กรณีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลที่จะ
เขารวมการประชุม Nuclear Security Summit จากนายกรัฐมนตรี ไปเปนรองนายกรัฐมนตรี (นาย
ไตรรงค สุวรรณคีรี) เมื่อกลางเดือนเมษายน 2553 นั้น เห็นไดอยางชัดเจนวา เปนผลสืบเนื่องจาก
เหตุการณความวุนวายที่เกิดขึ้นภายในประเทศ จนทําใหนายกรัฐมนตรีไมสามรถเดินทางไปเขารวม
การประชุมได เปนตน แตไมวาสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเมืองจะเนื่องมาจาก
เหตุผลใด ผูปฏิบัติงานก็จะตองประสานงานกันแกไขอยางดีที่สุด เพื่อใหการเขารวมการประชุม
ระหวางประเทศนั้น ๆ ดําเนินไปไดอยางราบรื่นและเรียบรอย
(2) ตัวบุคคลที่ประสานงาน
ดังไดกลาวแลววาการประสานงานในการเตรียมการเขารวมการประชุมระหวาง
ประเทศของนายกรัฐมนตรี เปนสิ่งที่จะตองทําอยางใกลชิดและตอเนื่องในทุกขั้นตอน เนื่องจาก
ปจจัยสําคัญที่จะทําใหการประสานงานบรรลุผลสําเร็จได ก็คือ ผูปฏิบัติงานนั่นเอง
จากรูปแบบของปญหา จะเห็นไดวา การประสานงานในชวงกอนการเขารวม
ประชุม จะเปนการติดตอสื่อสารทางโทรศัพท เอกสาร internet หรือ MSN โดยมิไดมีการพบปะตัว
บุคคลระหวางกัน ดังนั้น ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น มักเกิดจากการสื่อสารที่ไมครบถวน ขาดขอมูล
รายละเอียด เชน กรณีการแจงประสานการเปลี่ยนแปลงกําหนดการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลง
พาหนะที่ใชในการเดินทางกะทันหัน
บางครั้งอาจทําใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในหนวยงานที่
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เกี่ยวของ เชน กรมศุลกากร หรือ สํานักงานตรวจคนเขาเมือง เกิดความสับสน ดังไดกลาวแลวในบท
ที่ผานมา เปนตน
สวนการประสานงานที่เกิดขึ้นในระหวางการเขารวมประชุม และภายหลังการ
ประชุมเสร็จสิ้นแลวนั้น สวนใหญผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของจะไดมีโอกาสพบปะกันดวยตนเองแลว
ดังนั้น ปญหาในการประสานงานจึงเกิดจากการที่ผูปฏิบัติงานยังไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎ
ระเบียบแบบแผน ขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวของไมเพียงพอ เชน ในกรณีของการจัดทํา
ใบเสร็จรับเงินคาเชาเครื่องบิน (สําหรับนายกรัฐมนตรีใชในการเดินทางไปเขารวมการประชุม ผูนํา
กลุม G 20 ที่เมือง
พิตสเบิรก ในระหวางที่เขารวมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ
ที่นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา) ที่ระบุชื่อของผูชําระเงินผิดพลาด เนื่องจากผูปฏิบัติงานมิได แจงแก
เจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูต ที่ติดตอเชาเครื่องบินใหชัดเจนวา ใหระบุวาสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีเปนผูชําระเงิน จึงทําใหเกิดความผิดพลาดขึ้น เปนตน
(3) ระบบการบริหารจัดการ
ตามที่ไดกลาวมาแลวขางตนวา ผูปฏิบัติงาน คือ ปจจัยสําคัญที่จะทํา ใหการ
ประสานงานประสบความสําเร็จ
ซึ่งการที่ผูปฏิบัติงานจะสามารถปฏิบัติงานในแนวทางและ
มาตรฐานเดียวกันไดนั้น จําเปนตองมีระบบการบริหารจัดการบุคลากรที่เหมาะสม แตปรากฏวา
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรียังมิไดมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการนิเทศงาน หรือ ฝกอบรม
ผูปฏิบัติงานอยางเปนระบบ รวมทั้งไมมีคูมือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อเตรียมการเขา
รวมการประชุมระหวางประเทศของนายกรัฐมนตรี
ดังนั้น
ในทางปฏิบัติ
ผูปฏิบัติงานดานตางประเทศของสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีสวนใหญจะใชวิธีการสอนงานจากรุนพี่สูรุ นนอง
จึงอาจสงผลใหแนวทางการ
ปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานแตละคนแตกตางกันไปตามที่ไดรับการถายทอดมา ขณะที่การสอนงาน
มักจะเปนการอธิบายขอบเขต ลักษณะการปฏิบัติงานในภาพรวมอยางกวางๆ ไมไดครอบคลุม
รายละเอียด หรือ ปญหาในอดีตที่เคยเกิดขึ้น จึงทําใหบางครั้งเกิดป ญหาที่ไมควรจะเกิดขึ้น เชน การ
ปฏิบัติงานของคณะเจาหนาที่สวนลวงหนา ซึ่งแตละคณะมักจะมีแนวทางการปฏิบัติที่แตกตางกัน
ในรายละเอียด และการปฏิบัติงานของคณะสวนลวงหนาบางคณะก็อาจทําใหเกิดความรูสึกที่ไมดี
ระหวางกันกับเจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูตที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนสิ่งที่ไมควรจะเกิดขึ้น เปนตน
4.2 ขอเสนอแนะ
เมื่อไดทราบสาเหตุของปญหา
ในการประสานงานเพื่อเตรียมการเขารวมการประชุม
ระหวางประเทศของนายกรัฐมนตรีแลว ก็จะสามารถนําแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ มาปรับใชและ
กําหนดเปนขอเสนอแนะได ดังนี้
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(1) นโยบายของฝายการเมือง
จากที่กลาวแลวมาแลวขางตนวา ปญหาที่เกิดขึ้นจากนโยบายของฝายการเมืองที่
เปลี่ยนแปลงไป เปนปจจัยที่อยูนอกเหนือการควบคุม ผูปฏิบัติงานมีหนาที่เพียงประการเดียว คือ
ตองประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของอยางใกลชิด เพื่อรวมกันจัดการใหภารกิจที่เปลี่ยนแปลง
ไปนั้น สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี หรือเกิดผลกระทบในวงแคบที่สุด ดังนั้น ขอเสนอแนะในการ
แกปญหานี้ จึงเปนภาระหนาที่ของผูบริหารสูงสุดฝายราชการประจํา ซึ่งก็คือ รองเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีฝายบริหารที่กํากับดูแลงานดานตางประเทศ ในการประสานชี้แจงใหฝายการเมือง
รับทราบและเกิดความเขาใจ เกี่ยวกับขอจํากัดที่มี และปญหา ขอขัดของที่อาจเกิดขึ้นในการเขารวม
การประชุมระหวางประเทศดังกลาว
(2) ตัวบุคคลที่ประสานงาน
การประสานงานในชวงกอนเขารวมการประชุมระหวางประเทศ ผูปฏิบัติงานควร
เพิ่มความละเอียด รอบคอบในการติดตามผลของการประสานงานวา หนวยงานที่เกี่ยวของไดรับ
ทราบขอมูลการเปลี่ยนแปลงที่ถูกตอง และมีความเขาใจตรงตามที่ตองการสื่อสารแลว เชน หลังจาก
มีการประสานงานแจงการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทางเอกสาร ควรมีการติดตอประสานงานดวยวาจา
ทางโทรศัพทเพื่อยืนยันขอมูลใหเกิดความชัดเจนในทุกขั้นตอน เปนตน รวมทั้ง ควรมีการกําหนด
หนาที่ ความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานในแตละสวนใหมีความชัดเจน แนนอน เพื่อไมใหเกิดการ
ประสานงานที่ซ้ําซอน (เพราะจะทําใหสิ้นเปลืองเวลา และผูไดรับการประสานอาจเกิดความสับสน)
หรืองานเรื่องใดเรื่องหนึ่งขาดการประสานงานตามที่ควรจะเปน
(เพราะจะทําใหหนวยงานที่
เกี่ยวของไมไดรับทราบขอมูลลาสุด ซึ่งจะทําใหเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติ )
สําหรับในขั้นตอนของการประสานงาน ระหวางเขารวมการประชุมและภายหลัง
การประชุมเสร็จสิ้น ผูปฏิบัติงานควรไดรับการพัฒนาความรูเกี่ยวกับกฎ ระเบียบแบบแผน ขั้นตอน
แนวทางการปฏิบัติที่ถูกตอง โดยเฉพาะทางดานการเงินการคลัง การเสนอเรื่องเพื่อคณะรัฐมนตรี
พิจารณา เพื่อสามารถประสานรายละเอียดการปฏิบัติงานไดอยางราบรื่น รวมทั้งแกไขสถานการณ
เฉพาะหนาที่อาจเกิดขึ้นดวย
(3) ระบบการบริหารจัดการ
เพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีมาตรฐานเดียวกัน ควรมีการจัดทํา
คูมือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อเตรียมการเขารวมการประชุมระหวางประเทศของ
นายกรัฐมนตรี ซึ่งระบุรายละเอียดขั้นตอนตางๆ ปญหา ขอขัดของ อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจน
แนวทางเบื้องตนในการแกไขปญหา และบุคคลที่มีอํานาจในการตัดสินใจเพื่อแกไขปญหาในแตละ
ขั้นตอนตามลําดับชั้นสายการบังคับบัญชา เพื่อใชเปนเอกสารอางอิง และกําหนดทิศทางในการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน มีความสอดคลองกับเปาหมาย วัตถุประสงคของ
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หนวยงาน รวมทั้งผูบังคับบัญชาในแตละระดับ ควรมีกลไกในการติดตามผลการปฏิบัติอยางเปน
ระบบ แตทั้งนี้จะตองไมเปนการเพิ่มภาระแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในการจัดทํา เอกสารรายงานผล
การปฏิบัติงาน
นอกจากนั้น ควรมีการจัดการสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกันระหวาง
ผูปฏิบัติงานในหนวยงานที่เกี่ยวของเปนประจํา อยางนอยปละ 1 ครั้ง (โดยเฉพาะกับเจาหนาที่ของ
กระทรวงการตางประเทศที่มีการสับเปลี่ยนตําแหนง หนาที่ ความรับผิดชอบบอยครั้ง ) เพื่อสราง
ความรูจักคุนเคย และความสัมพันธอันดีระหวางผูปฏิบัติงานที่ตองประสานการทํางานรวมกัน อัน
จะมีผลเปนการสรางเครือขายสําหรับการประสานการทํางาน และชวยอํานวยความสะดวกใหเกิด
การประสานงานอยางไมเปนทางการ
เพื่อใหงานสําเร็จลุลวงภายในเวลาที่กําหนดไดอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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วันเดือนปเกิด

1 กันยายน 2505

การศึกษา

รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติการรับราชการ มิถุนายน 2526 เขารับราชการในสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตําแหนง
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน3 กองงานคณะที่ปรึกษาและ
กรรมการ
2528 เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 4
2532 เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5
2537 เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6 กองการเมืองตางประเทศ
2539 เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7 สํานักการเมืองตางประเทศ
2548 ผูอํานวยการสวนการตางประเทศ
2551 - ปจจุบัน ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหและประสานงานตางประเทศ 2
สํานักการตางประเทศ

ง

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
รายงานเรื่อง
การประสานงานเพื่อเตรียมการเขารวมการประชุมระหวางประเทศของ
นายกรัฐมนตรี : ปญหาและขอเสนอแนะ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้นในการ
ประสานการเตรียมการเขารวมการประชุมระหวางประเทศของนายกรัฐมนตรี
ระหวางสํา นัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีกับหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะกระทรวงการตางประเทศ รวมทั้งจะ
เสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว ซึ่งคาดวาจะชวยใหการเขารวมการประชุมระหวาง
ประเทศของนายกรัฐมนตรีดําเนินไปดวยความเรียบรอยและบรรลุผลตรงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
ยิ่งขึ้น โดยเปนการศึกษาจากขอมูลเอกสารราชการและประสบการณในการปฏิบัติงานตามที่
เกิดขึ้นจริง และนํามาวิเคราะหตามกรอบแนวความคิดในเรื่องการประสานงานและการบริหารมุง
ผลสัมฤทธิ์ เพื่อจัดทําขอเสนอแนะในเชิงวิชาการ ทั้งนี้ไดแบงประเภทของปญหาตามขั้นตอนใน
การดําเนินการออกเปน 3 ขั้นตอน คือ กอนการเดินทางไปเขารวมการประชุม ระหวางเขารวมการ
ประชุม และภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น
ผลการศึกษาพบวา ปญหาสามารถเกิดขึ้นไดในทุกขั้นตอน นับตั้งแต การนําเสนอราง
หนังสือตอบรับเชิญเขารวมการประชุม หรือ หนังสือแตงตั้งผูบริหารระดับสูงเขารวมการประชุม
การลงทะเบียนบุคคลในองคประกอบคณะ การเปลี่ยนแปลงกําหนดการเดินทาง หรือพาหนะการ
เดินทาง การสํารองที่พัก การนัดหมายการพบหารือทวิภาคีกับผูนําและบุคคลสําคัญของตางประเทศ
การจัดเตรียมประเด็นการสนทนาและสุนทรพจน การปฏิบัติงานของคณะสวนลวงหนา ผูเขารวม
ในภารกิจตางๆ การนําสงและรายละเอียดในใบเสร็จรับเงินคาใชจาย การนําเสนอรายงานผลเพื่อ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา ตลอดจนปญหาเฉพาะหนาอื่นๆ โดยสามารถจําแนกสาเหตุของปญหาได 3
ประการ คือ
1) นโยบายของฝายการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป ไมวาจะเปนเรื่องการมอบหมายผูเขารวม
การประชุมแทน กําหนดการเดินทาง พาหนะเดินทาง หรือสถานที่พัก
2) ตัวบุคคลที่ประสานงาน มักเกิดจากการสื่อสารที่ไมครบถวน ขาดขอมูลรายละเอียด
ผูปฏิบัติงานยังไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบแบบแผน ขั้นตอน และ
แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวของไมเพียงพอ
3) ระบบการบริหารจัดการ ยังมิไดมีระบบการนิเทศงาน หรือ ฝกอบรมผูปฏิบัติงานที่เปน
มาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งไมมีคูมือในการปฏิบัติงาน
จากสาเหตุขางตน จึงมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้

จ
1) ผูบริหารสูงสุดฝายราชการประจําของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งก็คือ รอง
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายบริหารที่กํากับดูแลงานดานตางประเทศ ควรประสานชี้แจงใหฝาย
การเมือง รับทราบและเกิดความเขาใจ เกี่ยวกับขอจํากัดที่มี และปญหา ขอขัดของที่อาจเกิดขึ้น จาก
การเปลี่ยนแปลง
2) ผูปฏิบัติงานควรเพิ่มความละเอียด รอบคอบในการติดตามผลของการประสานงานวา
ทุกฝายไดรับขอมูลที่ถูกตองตรงกัน รวมทั้ง ควรมีการกําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบของ
ผูปฏิบัติงานในแตละสวนใหมีความชัดเจน แนนอน เพื่อไมใหเกิดการประสานงานที่ซ้ําซอน หรือ
งานเรื่องใดเรื่องหนึ่งขาดการประสานงาน นอกจากนั้น ผูปฏิบัติงานควรไดรับการพัฒนาความรู
เกี่ยวกับกฎ ระเบียบแบบแผน ขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติที่ถูกตอง โดยเฉพาะทางดานการเงินการ
คลัง การเสนอเรื่องเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา
3) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีควรมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการ
ดําเนินการเพื่อเตรียมการเขารวมการประชุมระหวางประเทศของนายกรัฐมนตรี ซึ่งระบุรายละเอียด
ขั้นตอนตางๆ และ ปญหา ขอขัดของ อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนแนวทางเบื้องตนในการแกไข
ปญหา และบุคคลที่มีอํานาจในการตัดสินใจเพื่อแกไขปญหาในแตละขั้นตอนตามลําดับชั้นสายการ
บังคับบัญชา รวมทั้ง ควรมีกลไกในการติดตามผลการปฏิบัติอยางเปนระบบ และควรมีการจัดการ
สัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกันระหวางผูปฏิบัติงานในหนวยงานที่เกี่ยวของเปนประจํา
เพื่อสรางเครือขายสําหรับการประสานการทํางาน

