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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ตามหลักทั่วไป การพัฒนาองค์การมิได้หมายความว่าจะต้องดาเนินการเฉพาะกับองค์การที่
มีปัญหาเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว เป็นสิ่งที่ควรดาเนินการกับทุกองค์การ โดยองค์การใดที่มี
คุณภาพอยู่แล้ว ก็สามารถที่จะพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอีกได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อองค์การนั้น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเป็นองค์การที่ต้องแสวงหาผลกาไร เพราะต้องพัฒนาความ
สามารถในการแข่งขันเพื่อให้องค์การอยู่ได้อย่างยั่งยืน หากเมื่อใดที่คิดว่าองค์การของตนดี เลิศแล้ว
และหยุดนิ่งไม่คิดที่จะพัฒนาต่อยอด ก็เท่ากับว่าองค์การนั้นกาลังถอยหลังเข้าคลองและไม่เท่าทันผู้อื่น
ซึ่งกองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ กรมอาเซียน ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการ
ก็มิได้เป็นข้อยกเว้น และจาเป็นต้องพัฒนาให้มีขีดความสามารถสู งยิ่งขึ้นด้วยซ้าไป เพราะภารกิจของ
กองฯ เกี่ยวข้องกับอาเซียนและความร่วมมือในระดับภูมิภาค จึงต้องการความมีพลวัตร ความพร้อม
ความตื่นตัว และความมีประสิทธิภาพ ทาให้การปรับปรุงกองฯ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่ง
ใหม่ๆ กลายเป็นเรื่องจาเป็นไปโดยปริยาย ทั้งนี้ ในการพัฒนากองฯ ผู้ศึกษาเห็นว่าต้องอาศัยหลักการ
พื้นฐานต่าง ๆ มาใช้ประกอบกัน เช่น การคิดล่วงหน้า การคิดนอกกรอบ การวางแผนทางเลือก การ
วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง การบริหารงานบุคคล การปรับตัว และความยืดหยุ่นในการทางาน เป็นต้น
เพื่อมุ่งให้ เกิดความเปลี่ยนแปลงใน ๓ ด้าน คือ การปรับปรุงประสิทธิภาพ การพัฒนาคุณภาพ และ
การเสริมสร้างสมรรถนะองค์การ ทั้งในส่วนของงานและคน เพื่อทาให้กองฯ เกิดความพร้อมที่จะทา
หน้ าที่สนั บ สนุน นโยบายและผลั กดันยุทธศาสตร์ของกรมอาเซียนและกระทรวงการต่างประเทศ
โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของไทยเพื่อเข้าสู่ป ระชาคมอาเซียน ตลอดจนการขยายบทบาทนา
ของไทยในภูมิภาค ให้บังเกิดผลลัพธ์ในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
การที่จะพัฒนาและขับเคลื่อนกองฯ ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงได้
นั้น ผู้บริหารกองฯ จาเป็นต้องมีขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการที่ดีและมองเห็นปัญหาด้วย
ทั้งนี้ ตามหลักการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การ ต้องเริ่มต้นจากการศึกษาปัญหาและสภาพการณ์
ที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้าน จุดอ่อน จุดแข็ง วิกฤตและโอกาส แล้วกาหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ ตามด้วย
ยุทธศาสตร์ที่จะนาไปสู่การปฏิบั ติงานเพื่อบรรลุ วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ตั้งไว้ ซึ่งจะช่วยทาให้ การ
ปฏิบัติงานของข้าราชการทุกคนในกองฯ มีทิศทาง แนวทาง และเป้าหมายที่ชัดเจนและสอดคล้อง
ต้องกัน นอกจากนี้ การบริหารจัดการกองฯ ในส่วนต่าง ๆ ยังต้องอาศัยเครื่องมือด้านการบริหารเข้า
ช่วยด้วย ซึ่งผู้ศึกษาได้ทาการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์การเพื่อใช้ประกอบ
การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการจัดทาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อ
ให้รายงานฉบับนี้มีความสมบูรณ์และเป็นไปตามหลักวิชาการ ได้แก่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และ
เครื่องมือด้านการบริหารประเภทต่าง ๆ รวมทั้งได้ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์การ
เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกับแนวคิดทฤษฎีตามที่กล่าวมาด้วยอีกส่วนหนึ่ง
จากการศึกษาสภาพการณ์ของกองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศที่
เป็ น อยู่ ในปั จ จุ บั น พบว่า กองฯ จ าเป็ น ต้ อ งได้ รั บ การปรั บปรุ ง เพื่อ เพิ่ ม ขีด ความสามารถในการ
ดาเนิน งานให้มีประสิทธิภ าพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากภารกิจที่อยู่ในความดูแลรับผิ ดชอบ ได้แก่ การ

จ
กาหนดนโยบายและการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างอาเซียน+๑ กับจีน ญี่ปุ่น และ
เกาหลีใต้ อาเซียน+๓ (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวั นออก รวมทั้ง
ประเด็นทะเลจีนใต้ และการปฏิบัติหน้าที่ประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-จีน (วาระเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๕ - กรกฎาคม ๒๕๕๘) ถื อ เป็ น งานเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ข องกรมอาเซี ย น และมี
ความสาคัญต่อการแสดงบทบาทนาของไทยในการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ความเป็นเอกภาพ และ
ความเป็นแกนกลางของอาเซียน (ASEAN Centrality) ในสถาปัตยกรรมในภูมิภาคที่ยังพัฒนาไปอย่าง
ไม่หยุดยั้ง (evolving regional architecture) รวมทั้งการส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และความ
มั่นคงในภูมิภาค อย่างไรก็ดี แม้ว่ากองฯ จะมีภารกิจสาคัญที่ถือว่าหนัก แต่ยังต้องเผชิญกั บข้อจากัด
ต่าง ๆ อาทิ กาลังคนซึ่งมีอยู่เพียง ๖ คน ความถี่ของการเข้าร่วมและจัดการประชุมที่มีตลอดทั้งปี ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ความ ผันผวนของสถานการณ์ในภูมิภาค โดยเฉพาะปัญหาทะเลจีนใต้ ซึ่ง
สร้างแรงกดดันต่อไทยในฐานะเป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-จีน นอกจากนี้ ยัง
ประสบปัญหาสภาพแวดล้ อมต่าง ๆ ภายในกองฯ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการ
ทางานของข้าราชการ รวมทั้งมีประเด็นที่ ท้าทายความสามารถ ได้แก่ การเพิ่มภารกิจดูแลความ
สัมพันธ์อาเซียน+๑ จากเดิมที่มีอยู่ เพื่อให้สะท้อนภารกิจและอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย การพัฒนา
กองฯ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และบุคคลเรียนรู้ รวมทั้งการมุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการบริหารจัดการ เพื่อเป็นแบบอย่างของกองอื่น ๆ ในกรมอาเซียนต่อไป
ดังนั้น ผู้ศึกษาหวังว่า ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะในการดาเนินการที่ได้จาก
การศึกษาตามที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการนาไปปรับใช้กับกองฯ ในอนาคต
เพื่อให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ของกองฯ บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาส่วนบุคคลเรื่อง “การปรับปรุงกองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กร
ระหว่างประเทศ กรมอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” นี้ เป็นส่วนหนึ่ง
ของการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ ๕ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งสาเร็จลุล่วงลงได้ก็ด้วย
คาชี้แนะอันทรงคุณค่า ความดูแลเอาใจใส่ และการให้คาปรึกษาด้านวิชาการจากคณะอาจารย์ที่
ปรึกษา ทั้ง ๓ ท่าน ได้แก่ เอกอัครราชทูต อุ้ม เมาลานนท์ รองศาสตราจารย์ ดร. ขจิต จิตตเสวี และ
ดร. เดชา ตั้งสีฟ้า ซึ่งผู้ศึกษาต้องขอแสดงความขอบคุณอย่างลึกซึ้งไว้ ณ ที่นี้
ผู้ศึกษาใคร่ ขอขอบคุณท่านปลั ดกระทรวงการต่ างประเทศ (นายสี หศักดิ์ พวงเกตุแก้ว )
อธิ บ ดี ก รมอาเซี ย น (นายอรรถยุ ท ธ์ ศรี ส มุ ท ร) และท่ า นรองอธิ บ ดี ก รมอาเซี ย น (นายนพพร
อัจ ฉริ ย วนิ ช ) ที่ ส นั บ สนุ น ให้ เ ข้า รั บการฝึ ก อบรมในหลั ก สู ต รนี้ ตลอดจนเพื่อ นข้า ราชการในกอง
ความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ กรมอาเซียน ที่ได้ทุ่มเททั้งพลังกายและพลังใจใน
การร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบในช่วงที่ผู้ศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม จนภารกิจต่าง ๆ
ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี และขอขอบ คุณเจ้าหน้าที่สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการทุกท่าน
ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการจัดทารายงานส่วนบุคคลฉบับนี้ จนกระทั่ง
เสร็จสิ้นสมบูรณ์สมตามความมุ่งหมาย
สุดท้ายนี้ ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการศึกษา แนวคิด และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ตามที่
ปรากฏในรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ตามสมควรต่อการนาไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
กองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ กรมอาเซียน ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ ใน
กระทรวงการต่างประเทศต่อไปในอนาคต

มงคล วิศิษฏ์สตัมภ์
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สารบัญแผนภูมิ
บทที่ ๑ บทนา
๑.๑ ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา
๑.๓ ขอบเขตการศึกษา วิธีการดาเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
๑.๔ ประโยชน์ของการศึกษา
๑.๕ นิยามศัพท์
บทที่ ๒ แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ แนวคิดทฤษฎี
๒.๒ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ สรุปกรอบแนวคิด
บทที่ ๓ ผลการศึกษา
๓.๑ ภารกิจในความรับผิดชอบของกองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กร
ระหว่างประเทศ
๓.๒ ปัญหาและข้อจากัดของกองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่าง
ประเทศ
๓.๓ โอกาสของกองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ
๓.๔ ประเด็นท้าทายของกองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ
๓.๕ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
บทที่ ๔ บทสรุปและข้อเสนอแนะ
๔.๑ สรุปผลการศึกษา
๔.๒ ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก เอกสารด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ของไทยเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ประวัติผู้เขียน
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ซ

สารบัญตาราง
ตารางที่ ๑ การประชุมตามปฏิทินอาเซียนประจาปี ๒๕๕๖ ของกองความสัมพันธ์กับคู่
เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ กรมอาเซียน
ตารางที่ ๒ การใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) เพื่อประเมินกอง
ความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ กรมอาเซียน

๑๗
๒๗

ฌ

สารบัญแผนภูมิ
แผนภูมิที่ ๑ ขั้นตอนการเตรียมการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน -จีน
แผนภูมิที่ ๒ ข้อเสนอโครงสร้างใหม่ของกองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่าง
ประเทศ กรมอาเซียน

๒๑
๓๕

บทที่ ๑
บทนา
๑.๑ ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในการจัดทารายงานฉบับนี้ ผู้ศึกษาได้ศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคต่อการดาเนินงาน
ของกองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ กรมอาเซียน ตลอดจนปัจจัยแวดล้อมที่
ทาให้ เกิด ความจาเป็ น ต้องปรั บ ปรุ งและพัฒ นากองฯ โดยเฉพาะการปรับโครงสร้างใหม่ของกรม
อาเซี ย น และภารกิ จ ที่ อ ยู่ ใ นความดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบ ซึ่ ง จะน าไปสู่ ก ารวิ เ คราะห์ ปั ญ หาและจั ด ท า
ข้อเสนอแนะได้อย่างถูกทิศทาง ดังนี้
๑.๑.๑ การปรับโครงสร้างกรมอาเซียน
เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๖ กระทรวงการต่างประเทศได้ออกกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการกรมอาเซียนใหม่ ซึ่งมีผ ลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อให้การดาเนินงานของกรมอาเซียนสอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น เหมาะสมกับสภาพของงานที่
เปลี่ยนแปลงไป และทาให้การปฏิบัติภารกิจตามอานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น สรุปได้ดังนี้
๑) ให้กรมอาเซียนมีภารกิจส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
ในฐานะส านั กเลขาธิก ารอาเซี ย นแห่ งชาติ เพื่ อให้ ก ารส่ งเสริ มความร่ ว มมือของอาเซี ยนประสบ
ผลสาเร็จตามมติที่ประชุมสุดยอดและเป้าหมายของการจัดตั้ งอาเซียน และกฎบัตรอาเซียน ตลอดจน
เสริมสร้างความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศ และ
เพิ่มอานาจต่อรองของประเทศไทยในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
๒) ให้กรมอาเซียนมีอานาจหน้าที่
(๑) ด าเนิ น งานในฐานะส านั ก เลขาธิ ก ารอาเซี ย นแห่ ง ชาติ เพื่ อ เป็ น ผู้
ประสานงานกลางระดับชาติในการเก็บรักษาข้อสนเทศทั้งปวงเกี่ยวกับอาเซียน การอนุวัติการข้อตัด
สินใจของอาเซีย น การเตรียมการการประชุมของอาเซียน การส่งเสริมอัตลักษณ์และความสานึก
เกี่ยวกับอาเซียน การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประชาคมอาเซียน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๒) ดาเนินงานและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
และระหว่ า งประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นกั บ คู่ เ จรจาและองค์ ก รระหว่ า งประเทศ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
แนวนโยบายของรัฐบาล และ
(๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด ให้เป็น อานาจหน้าที่ของกรม
หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
๓) แบ่งส่วนราชการกรมอาเซียนใหม่เป็น สานักเลขานุการกรม กองยุทธศาสตร์
และความร่วมมืออาเซียน กองการเมืองและความมั่นคง กองเศรษฐกิจ กองสังคมและวัฒนธรรม และ
กองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ

๒
ดังนั้น การที่กรมอาเซียนในฐานะสานักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ จะสามารถ
ปฏิบัติภารกิจตามอานาจหน้าที่ที่กล่าวถึงข้างต้นให้ประสบความสาเร็จ และรักษาผลประโยชน์ของ
ไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมอาเซียนภายใต้โครงสร้างส่วนราชการใหม่ ก็จาเป็นต้องเป็นหน่วยงาน
ที่เข้มแข็ง มีพลวัตร ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค
และสามารถตอบสนองต่อสิ่งท้าทายใหม่ ๆ (strong, dynamic, relevant and resilient) อย่างไรก็
ดี การจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวนี้ได้อย่างเป็นรูปธรรม หน่วยงานระดับกองในสังกัดกรมอาเซียน ก็
ต้องทาหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมการดาเนินงานของกรมอาเซียนในภาพรวมให้ประสบความสาเร็จ
ตามเป้าหมายอย่างเข้มแข็งด้วยเช่นกัน โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของกรม
อาเซียน (รายละเอียดตามภาคผนวก) ดังนั้น ในฐานะที่กองฯ มีภารกิจต้องสนับสนุนกรมอาเซียนใน
การส่งเสริมความ สัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ ให้
สอดคล้ องกับแนว นโยบายของรัฐ บาล จึงเป็นเรื่องท้าทายว่า จะต้องปรับปรุงและพัฒ นาตนเอง
อย่างไร เพื่อให้การทาหน้าที่ของกองฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๑.๒ ภารกิจของกองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ
ภายใต้โครงสร้างส่วนราชการใหม่ของกรมอาเซียน ได้กาหนดให้กองความสัมพันธ์
กับ คู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดาเนินการเกี่ยวกับการกาหนดนโยบายภาพรวม รวมทั้งงานความสัมพันธ์และ
กรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ และในกรอบการประชุม
สุดยอดเอเชียตะวันออก
๒) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยว ข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
ดัง นั้ น ในฐานะผู้ อ านวยการกองความสั ม พั น ธ์ กั บคู่ เ จรจาและองค์ กรระหว่ า ง
ประเทศ จึงเห็นเป็นเรื่องท้าทายอย่างยิ่ งว่า จะสามารถจัดวางระบบบริหารจัดการและวางแผนการ
ทางานของ กองฯ ให้ ดาเนิ น ไปด้ว ยความราบรื่นและมีประสิ ทธิภ าพภายใต้ข้อจากัดและสภาวะ
แวดล้อมต่าง ๆ ได้อย่างไร ถือเป็นการศึกษาปัญหาที่เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุด และเป็นการนาองค์ความรู้
ที่ได้รับในระหว่าง การเข้าร่วมฝึกอบรมหลั กสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) มาประยุกต์ใช้ให้ เกิด
ประโยชน์กับการปฏิบัติภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปรับปรุงและพัฒนา
กองฯ เพื่อให้การดาเนินงานของกองฯ เป็นไปอย่างมีระบบ เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และ
ตอบสนองนโยบายของกรมอาเซียน
นอกจากนี้ ยั งสามารถใช้ แ นวคิ ด ด้ านการบริ ห ารมาจั ด การเรื่ องความสั ม พั น ธ์
ระหว่างข้าราชการในกองฯ ซึ่งเป็ นทรัพยากรส าคัญที่สุ ดและมีอยู่อย่างจากัด รวมทั้งการพัฒ นา
สภาพแวดล้อมภายในกองฯ เพื่อก่อ ให้เกิดภาวะแวดล้อมที่เอื้ออานวยการต่อทางานของข้าราชการให้
เป็นไปอย่างมีความสุข มี สุขภาพจิตที่ดี และเป็นพลังสนับสนุนการดาเนินงานของกรมอาเซียนและ
กระทรวงการต่างประเทศในท้ายที่สุด

๓
๑.๑.๓ การเตรียมความพร้อมของไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ๑
อาเซียนมีเป้าหมายรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ใน
วันที่ ๓๑ ธัน วาคม ๒๕๕๘ ๒ ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนมีวิสั ยทัศน์ที่จะร่วมกันสร้างประชาคมที่
เข้มแข็งและมั่นคง มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง มีกฎเกณฑ์และกติกาที่ชัดเจน และมีประชาชน
เป็นศูนย์กลาง จึงนับเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งปวง ที่จะต้องส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างกันเอง และกับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อบรรลุเป้าหมายสาคัญ
ดัง กล่ า ว รวมทั้ ง พัฒ นาความร่ ว มมื อระหว่ า งกั น ให้ ก้ า วหน้ ายิ่ ง ขึ้น ภายหลั ง จากที่ไ ด้ มีก ารจั ด ตั้ ง
ประชาคมอาเซียนขึ้นแล้ว
ประเทศไทยในฐานะเป็นประเทศที่ร่วมก่อตั้งอาเซียนเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐
ได้แสดงบทบาทอย่างแข็งขันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับอาเซียนในมิติต่าง ๆ มาโดยตลอด รวมทั้ง
ผลั กดัน ข้อริ เริ่ มที่เป็ น ผลประโยชน์ร่ว มกันของทุกประเทศในภูมิภ าคในหลาย ๆ เรื่อง อาทิ การ
ส่งเสริมสั นติภาพและความมั่น คงในภูมิภ าค การยุติปัญหาความขัดแย้งในกัมพูชา การจัดตั้งเขต
การค้าเสรีอาเซียน การแก้ไขปัญหาโรคระบาดร้ายแรง เช่น SARS AIDS H๕N๑ การลดช่องว่างด้าน
การพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเก่ากับอาเซียนใหม่ การพัฒนาความเชื่อมโยงในภูมิภาค
การศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ จึงเป็นเรื่องท้าทายสาหรับประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง
ว่า ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมทางการเมืองและเศรษฐกิจทั้งในระดับโลกและภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว รวมทั้งปัญหาทางการเมืองและสังคมภายในของไทย ประเทศไทยจะสามารถรักษา
บทบาทนาในภูมิภาคดังเช่นในอดีตไว้ได้อย่างไร และกองฯ จะต้องปรับวิธีในการทางานเช่นไร เพื่อ
ผลักดันการแสดงบทบาทนาของไทย และเพิ่มประสิทธิภาพในการกากับดูแลนโยบายของไทยในการ
ส่ งเสริ มความสั ม พัน ธ์ร ะหว่า งประเทศสมาชิก อาเซียนกั บคู่เจรจาและองค์กรระหว่า งประเทศ ๓
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างความเข้ม แข็งและเอกภาพให้กับประชาคมอาเซียน และการรักษาความ
เป็นแกนกลางของอาเซียน (ASEAN Centrality) ในสถาปัตยกรรมในภูมิภาคที่ยังพัฒนาไปอย่างไม่
หยุดยั้ง (evolving regional architecture)
๑.๑.๔ ความสาคัญและความเร่งด่วนของภารกิจ
กองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศมีภารกิจสาคัญประการ
หนึ่ง ได้แก่การดูแลรับผิดชอบความสัมพันธ์อาเซีย น-จีน รวมถึงประเด็นทะเลจีนใต้ (ซึ่งเป็นปัญหา
ระหว่างจีนกับประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศ คือ บูรไน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม)
๑

การดาเนินภารกิจของกองฯ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมของไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ซึ่งจะประกอบด้วย ๓ ประชาคมใน ๓ เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง (ASEAN Political and
Security Community: APSC) ประชาคมเศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community: AEC) และประชาคม
สังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC)
๓
เป็นที่สังเกตด้วยว่า ตามตารางสรุปผลคะแนนของผลการประเมินการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการกระทรวงการต่างประเทศในห้วงที่ผ่านมา ในมิติที่ ๑ ด้านประสิทธิผล ระดับความสาเร็จในการส่งเสริม
บทบาทของไทยในอาเซียน ได้มีการให้ค่าน้าหนักมากถึงร้อยละ ๔ ซึ่งเทียบเท่ากับระดับความสาเร็จในการดาเนิน
ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้น จึงสะท้อนถึงความสาคัญของภารกิจส่งเสริมบทบาทของไทยในการ
ดาเนินนโยบายต่างประเทศในอาเซียนเป็นอย่างดี
๒

๔
และการปฏิบัติหน้าที่ของไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-จีนเป็นเวลา ๓ ปี
(กรกฎาคม ๒๕๕๕ - กรกฎาคม ๒๕๕๘) โดยที่ปัญหาทะเลจีนใต้กระทบต่อสันติภาพ เสถียรภาพ และ
ความมั่น คงของภู มิภ าค และกลายเป็ นปั ญหาที่ ส่ งผลกระทบต่อ ความเป็ นเอกภาพของอาเซี ย น
ตลอดจนความ สัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและจีน ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศจึงให้ความสาคัญ
และพยายามร่วมมือกันแก้ไขปัญหา เพื่อป้องกันมิให้ความขัดแย้งขยายตัว และเร่งรัดการเจรจาจัดทา
แนวปฏิบัติ ในทะเลจีนใต้ (Code of Conduct in the South China Sea: COC) ให้สาเร็จโดยเร็ว
ทาให้ปัญหา ทะเลจีนใต้เป็นประเด็นร้อนที่มักถูกหยิบยกขึ้นหารือกันแทบทุกเวทีและโอกาส อีกทั้ง
เป็นที่จับตามอง ของประชาคมระหว่างประเทศ ความสาคัญและความร้อนแรงของปัญหาจึงก่อให้เกิด
งานที่ มี ลั ก ษณะเร่ ง ด่ ว นตามมาอี ก มาก โดยเฉพาะการจั ด ท าท่ า ที ข องไทย ประเด็ น สนทนา/
intervention/คากล่าว และข้อริเริ่มในการแก้ไขปัญหาตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
ดังนั้น จึงเป็นปัญหาด้าน การบริหารจัดการของกองฯ ว่าจะรับมือกับปัญหาที่ท้าทายความสามารถ
และเกือบจะครอบงาภารกิจทั้งหมดของกองฯ นี้ได้อย่างไร เพื่อให้ไทยได้มีโอกาสแสดงบทบาทนาใน
ฐานะที่มิไ ด้เป็ น ประเทศที่ อ้า งสิ ทธิ์ ในทะเลจี นใต้ และเป็น ประเทศผู้ ประสานงานความสั มพัน ธ์
อาเซียน-จีน
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา
ศึกษาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่าง
ประเทศ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงาน ท่ามกลาง
ความเปลี่ยน แปลงของโลกและภูมิภาคที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและแหลมคม และเตรียมความพร้อม
ของไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๑.๓ ขอบเขตการศึกษา วิธีการดาเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
๑.๓.๑ ขอบเขตการศึกษา
โดยที่ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี เ ป้ า หมายส าคั ญ อยู่ ที่ ก ารจั ด ท า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อมุ่งพัฒนาปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานของกอง
ความสัมพันธ์กับ คู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ กรมอาเซียน รวมทั้งแสวงหาทิศทางองค์การ
ด้วยการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ที่จะกาหนดขึ้นตามพันธกิจ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ที่จะมี
ขึ้น ดังนั้น ขอบเขต ของการศึกษาในหัวข้อนี้ จึงครอบคลุมขอบข่ายภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกองความสัมพันธ์กับ คู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ ทั้งตามอานาจหน้าที่ และตามที่ได้รับ
มอบหมายจากกรมอาเซียนในทางปฏิบัติ ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน+๑ กับจีน ญี่ปุ่น และ
เกาหลีใต้ อาเซียน+๓ (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก รวมถึงความ
ร่ว มมือในเรื่องต่าง ๆ ที่อยู่ภ ายใต้กรอบความร่วมมือทั้งหลายดังกล่ าว และภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมายเพิ่มเติมเป็นพิเศษ ทั้งนี้ เพื่อให้กองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ
สามารถสนับสนุนภารกิจของกรมอาเซียนและกระทรวงการต่างประเทศ ในการเตรียมความพร้อม
ของไทยเพื่ อ เข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น และการแสดงบทบาทน าของไทยในภู มิ ภ าคได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๕
๑.๓.๒ วิธีการดาเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
ผู้ศึกษาสนใจที่จะใช้วิธีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อสร้างข้อสรุปจาก
การศึกษาข้อมูลจานวนหนึ่งที่ได้มาจากข้อมูลปฐมภูมิ (primary source materials) ได้แก่ เอกสาร
ด้านนโยบายของรัฐบาล กระทรวงการต่างประเทศ และกรมอาเซียน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเตรียม
ความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้แก่ คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชิน
วัต ร นายกรั ฐ มนตรี ต่ อ รั ฐ สภา เมื่อ วั น ที่ ๒๓ สิ ง หาคม ๒๕๕๔ ยุ ท ธศาสตร์ ป ระเทศ (Country
Strategy) พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๑ วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย
ในปี ๒๕๕๘ ประเด็นเร่งด่ว นที่มีความสาคัญลาดับต้นของไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี
๒๕๕๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๑ วิสัยทัศน์ของกระทรวงการ
ต่ า งประเทศ วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ เป้ า ประสงค์ ห ลั ก และยุ ท ธศาสตร์ ข องกรมอาเซี ย น เอกสาร
ประกอบการประชุมต่าง ๆ ตลอดจนการศึกษาสถานการณ์และสภาพปัญหาของกองความสัมพันธ์กับ
คู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ ที่เป็นอยู่ จริง ณ ปัจจุบัน และการแลกเปลี่ ยนความเห็ นกับ
ข้าราชการในกองฯ และผู้บริหารของกรมอาเซียน นอกจากนี้ ยังใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ
(secondary source materials) ได้แก่ หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับแนวคิดและ
ทฤษฏีด้านการบริหารจัดการองค์การ
๑.๔ ประโยชน์ของการศึกษา
๑.๔.๑ รู้ถึงปัญหาและข้อจากัด สิ่งท้าทาย และศักยภาพของกองความสัมพันธ์กับคู่เจรจา
และ องค์กรระหว่างประเทศ กรมอาเซียน เพื่อนาไปสู่การจัดทาข้อเสนอแนะสาหรับการปรับปรุงและ
พัฒนา การดาเนินงานของกองฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๑.๔.๒ กองฯ มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของตนเอง เพื่อเป็นเป้าหมายและ
แนวทางสาหรับการทางานของข้าราชการในกองฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความชัดเจนและ
เป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดาเนินงานของกรมอาเซียนและกระทรวงการต่างประเทศ ใน
การเตรียมความพร้อมของไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้บรรลุเป้าหมาย
๑.๔.๓ ใช้ผลการศึกษาเป็นแนวทางการจัดทาแผนกลยุทธ์สาหรับการปรับปรุงและพัฒนา
กองฯ รวมทั้งประกอบการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการตั้ง
งบประมาณเพื่อดาเนินกิจกรรมและโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือที่ อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
ของกองฯ ต่อไป
๑.๔.๔ ช่วยกระตุ้น ให้ข้าราชการกรมอาเซียนและกระทรวงการต่างประเทศ เกิดความ
ตื่นตัวเกี่ยวกับการพัฒนาหน่วยงานของตน และเห็นถึงความสาคัญของการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การทางานโดยใช้ประโยชน์จากเครื่องมือด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่
๑.๕ นิยามศัพท์
๑.๕.๑ สถาปัตยกรรมในภูมิภาค (regional architecture) มีความหมายครอบคลุมถึง
ระเบียบ ระบบและโครงสร้างความร่วมมือที่มีอยู่ในภูมิภาค ซึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกมีกรอบ
ความร่วมมือที่สาคัญคือ อาเซียน+๓ (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) ซึ่งมีเป้าหมายระยะยาวที่จะพัฒนา

๖
ไปสู่การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก (East Asian Economic Community: EAEC)
และประชาคมเอเชียตะวันออก (East Asian community: EAc) ๔ และการประชุมสุดยอดเอเชีย
ตะวันออก (East Asia Summit: EAS) ซึ่งเป็นวิวัฒนาการของกรอบอาเซียน+๓ เพื่อเป็นเวทีหารือใน
ระดับผู้นาในประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ที่มีความสาคัญต่อภูมิภาค (strategic and leader-led forum)
โดยมีประเทศที่เข้าร่วม ๑๘ ประเทศ ได้แก่ ประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐฯ และรัสเซีย นอกจากนี้ ยังมีกรอบความร่วมมืออื่น ๆ เช่น การ
ประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก (ASEAN
Regional Forum: ARF) และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับคู่เจรจา (ASEAN Defence
Ministers’ Meeting Plus: ADMM+)
ทั้ ง นี้ อาเซี ย นพยายามที่ จ ะรั ก ษาบทบาทน าและเป็ น แกนกลาง (ASEAN
Centrality) ในสถาปัตยกรรมในภูมิภาค เพื่อให้สามารถขับเคลื่ อนความร่วมมือในกรอบต่าง ๆ
ดังกล่าวให้ พัฒนาก้าวหน้า เป็ น ผู้ นาในการกาหนดวาระและประเด็นความร่ว มมือในภูมิภ าคโดย
ปราศจากการชี้นาจากภายนอก และป้องกันความซ้าซ้อนของความร่วมมือในแต่ละกรอบ
๑.๕.๒ ปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (Declaration on the Conduct
of Parties in the South China Sea: DOC) เป็นเอกสารที่ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่าง ประเทศอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศและจีน เมื่อปี ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมือง
ร่วมกันที่จะปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนดไว้เพื่อมุ่งรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ และความปลอดภัยใน
ทะเลจีนใต้ การป้องกันความขัดแย้งขยายตัว และการแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธี บนพื้นฐานของ
กฎหมายระหว่ า งประเทศ รวมถึ ง อนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒
ตลอดจนส่งเสริมการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อมุ่งเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและผลประโยชน์
ร่วมกัน เช่น ความปลอดภัยและการติดต่อสื่อสารในการเดินเรือ การวิจัยทางสมุทรศาสตร์ การรักษา
สิ่งแวดล้อมในทะเล การค้นหาและกู้ภัย และการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางทะเล
๑.๕.๓ แนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Code of Conduct in the South China Sea: COC)
จะใช้เป็นบรรทัดฐาน (norm / set of rules) ที่เป็นระเบียบแบบแผนของการปฏิบัติร่วมกันของรัฐ
ต่าง ๆ ในเขตทะเลจีนใต้ ซึ่งเป็นการต่อยอดจากปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้
(DOC) แต่มีความเข้มข้นมากกว่า และมีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติตาม (legally binding) ทั้งนี้ ตามข้อ
๑๐ ของ DOC กาหนดไว้ว่า อาเซียนและจีนยืนยันที่จะดาเนินการร่วมกันบนพื้นฐานของฉันทามติ
เพื่อบรรลุการจัดทาแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้
๑.๕.๔ วิสัยทัศน์ (vision) เป็นการกาหนดสภาพด้านการพัฒนาที่องค์การต้องการจะเป็น
ในอนาคต ตามระยะเวลาที่กาหนด โดยระบุเป็นข้อความที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นเกี่ยวกับทิศทางและ
จุดยืนที่ต้อง การผลักดันให้เกิดขึ้น เป็นจุดหมายปลายทางร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
๑.๕.๕ พันธกิจ (mission) เป็นการกาหนดขอบเขตหรือบทบาทหน้าที่ที่ องค์กรต้องทาใน
ลักษณะอาณัติ (mandate) หรือตามกฎหมาย เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ หรือเป็นภารกิจตาม
๔

สาเหตุที่ใช้ c ตัวเล็กเพราะ EAc เป็นเป้าหมายระยะยาวที่ยังไม่มีการกาหนดรูปแบบหรือโครงสร้างทีช่ ัดเจนใน
ขณะที่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) มีความชัดเจนทั้งในด้านโครงสร้าง องค์ประกอบ และเงื่อน
เวลา

๗
ยุทธศาสตร์
๑.๕.๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ (strategic issue) เป็นการกาหนดประเด็นสาคัญที่องค์กร
จาเป็นต้องดาเนินการเพื่อให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ โดยจะเกิดจากการเปรียบเทียบวิสัยทัศน์ที่
องค์กรต้อง การจะเป็น กับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) หรือความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ

บทที่ ๒
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ แนวคิดทฤษฎี
ผู้ ศึ ก ษาเลื อ กที่ จ ะศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ประกอบการวิ เ คราะห์ แ ละการ
สังเคราะห์ข้อมูล สาหรับการจัดทาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อให้รายงานฉบับนี้
เป็นไปตามหลักวิชาการ ได้แก่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และเครื่องมือด้านการบริหาร ดังนี้
๒.๑.๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ ม เป็ น เทคนิ ค การวิ เ คราะห์ ที่ ใ ช้ ค้ น หาจุ ด แข็ ง
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) และภัยคุกคาม (threats) เพื่อนาไปสู่
การตัดสินใจเลือกกลยุทธ์หรือวิธีการดาเนินงาน ที่จะใช้เป็นหลักปฏิบัติสาหรับการมุ่งไปสู่เป้าหมาย
หรือสภาพที่องค์การต้องการจะเป็นหรือได้รับในอนาคต โดยมีหลักการสาคัญคือ การวิเคราะห์ด้วย
การสารวจสภาพการณ์ ๒ ด้าน ได้แก่ สภาพการณ์ภายในและภายนอก เพื่อให้รู้จักตนเองและรู้จัก
สภาพแวดล้อม ในการดาเนิน งาน การวิเคราะห์ นี้จะช่วยให้ผู้ บริหารขององค์การทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งที่เกิด ขึ้นแล้ว และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงที่มีต่อองค์การของตนด้วย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการกาหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนการดาเนินงานต่าง ๆ ขององค์การ
๒.๑.๒ เครื่องมือด้านการบริหาร (Management Tools)
การพั ฒ นาองค์ ก ารเพื่ อ ให้ มี ขี ด สมรรถนะสู ง ได้ นั้ น องค์ ก ารจ าเป็ น ต้ อ งมี
ความสามารถด้านการบริหารยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยการกาหนดยุทธศาสตร์ การแปลงยุทธศาสตร์
ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามและประเมินผล ซึ่งการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์เพื่อนาไปสู่การ
ปรับปรุงองค์การให้ดีขึ้นนั้น มี แนวปฏิบัติมากมาย จึงจาเป็นต้องอาศัยเครื่องมือด้านการบริหารเข้า
ช่วย เพื่อให้สามารถพัฒนาและขับเคลื่อนองค์การไปสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงให้บรรลุ
เป้าหมายและอย่างมีหลักการ ซึ่งเครื่องมือด้านการบริหารสมัยใหม่มีอยู่มาก ทั้งนี้ Bain & Company
ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่มีชื่อ เสียงของโลก ได้จัดทารายงานผลการสารวจเครื่องมือด้านการบริหารที่
ได้รับความนิยมทั่วโลกทุก ๆ ๒ ปี ๑ ซึ่งผู้ศึกษาสนใจเลือกศึกษาเครื่องมือที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
การจั ดทารายงานฉบั บ นี้ จากรายงานฉบับล่ าสุ ดปี ๒๕๕๖ อันได้แก่ Strategic Planning และ
Change Management Programmes สรุปสาระสาคัญเกี่ยวกับเครื่องมือทั้งสองได้ดังนี้
๑) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning)
เป็นเครื่องมือด้านการวางแผนซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการจัดการเชิง
กลยุทธ์ (Strategic Management) เพื่อกาหนดแผนการดาเนินงานในระยะยาวและจัดวางกรอบการ
๑

เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ ๕ วิชา New Management Tools โดย รศ. ดร. พสุ เดชะ
รินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖

๙
ทางานให้กับองค์การเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการในอนาคต โดยขั้นตอนการกาหนดกลยุทธ์
ประกอบด้วย (๑) กาหนดวิสัยทัศน์ (visions) และพันธกิจ (missions) ขององค์การ เพื่อกาหนดเป้า
หมายของการดาเนินการร่วมกันเพื่อให้เกิดความชัดเจนของสิ่งที่จะทาตั้งแต่แรกเริ่ม (๒) การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลกระทบ ซึ่งสามารถทาได้โดยใช้การวิเคราะห์แบบ SWOT (๓) การ
กาหนดแผนและกลยุทธ์ เพื่อกาจัดหรือลดผลกระทบจากปัจจัยด้านลบ และใช้โอกาสจากปัจจัยด้าน
บวก (๔) การนาแผนและกลยุทธ์ไปปฏิบัติ และ (๕) การควบคุมและประเมินผล โดยอาจใช้ประโยชน์
จากตัวชี้วัด เพื่อให้สามารถวัดผลประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่นาไปปฏิบัติ
กฎสาคัญของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ (๑) การแปลงกลยุทธ์ไปสู่ผู้ปฎิบัติ
โดยสร้างให้เกิดความเข้าใจพื้นฐานร่วมกัน ซึ่งทุกคนจะรู้เป้าหมายของตนเองอย่างชัดเจนว่ าตนเอง
ต้องทาอะไรบ้าง (๒) ปรับองค์การให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เพื่อให้การดาเนินงานขององค์การมีความ
ราบรื่น มีเอกภาพ และเข้มแข็ง (๓) ทาให้กลยุทธ์เป็นเสมือนงานประจาวันของทุกคนในองค์การ ทุก
คนต้องเข้าใจกลยุทธ์และสามารถทางานของตนไปในทิศทางที่สอดคล้องและสนับสนุนความสาเร็จ
ของกลยุทธ์ มิใช่เป็นการสั่งการจากบนลงล่าง แต่เป็นการสื่อสารระหว่างทั้งสองระดับ (๔) ขับเคลื่อน
การเปลี่ยน แปลงด้วยภาวะผู้นาที่เข้มแข็ง
ทั้งนี้ ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจการบ้าน
เมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้นาเอาเครื่องมือการจัดการเชิง กลยุทธ์มาปรับใช้ด้วยเช่นกัน เพื่อให้ผู้บริหาร
ได้ศึกษาทบทวนสถานการณ์ภายนอกและภายในองค์การ รวมทั้งกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธ
ศาตร์ในการดาเนินงานขององค์การให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ “งาน
มาก แต่มีเงินและคนน้อย” เช่น ในมาตรา ๓๓ ที่ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่า
ภารกิจใด มีความจาเป็นหรือสมควรที่จะดาเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคานึงถึงแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบายของคณะรัฐมนตรี กาลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและ
สถานการณ์ อื่นประกอบกัน เป็นต้น
๒) การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Programmes)
แบล็คและพอร์เตอร์ (Stewart J. Black & Lyman Porter) ได้นาเสนอไว้ใน
หนังสือ Management Meeting New Challenges เกี่ยวกับการจัดการการเปลี่ยนแปลงในองค์การ
โดยให้ความสาคัญต่อปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์การ ซึ่ งมีทั้งปัจจัยภายนอก
ได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจ คู่แข่งขัน เทคโนโลยี การเมืองและกฎหมาย สังคมและประชากร และปัจจัย
ภายใน ได้ แก่ การปรั บ โครงสร้ า งซึ่งส่ งผลให้ องค์การมีผ ลผลิ ตเพิ่ มขึ้นและมีวิ ธีการแก้ปัญ หาที่ มี
ประสิทธิภาพ มากขึ้น กลยุทธ์ กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการทางาน เทคโนโลยี วัฒนธรรม และ
บุคลากร
สาหรับกิจกรรมด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ได้แก่ (๑) การปรับ
เปลี่ยนด้านวิสัยทัศน์ เป็นการจัดการด้านวิสัยทัศน์ที่องค์การต้องการมุ่งสู่กลยุทธ์ที่ประสงค์ในอนาคต
(๒) การออกแบบองค์การ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกาหนดสายงานการบังคั บบัญชา บทบาทและความ
รับผิดชอบต่องานใหม่ที่เกิดขึ้น ทักษะที่ต้องการสาหรับงานใหม่ หรือที่เปลี่ยนไปจากเดิม (๓) การ
สร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อผลักดันให้องค์การไปสู่เป้าหมายความสาเร็จที่ต้องการ (๔) การสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งขึ้นกับระดับการไหลเวียนของข่าวสารที่ ผู้บริหารต้องการสื่อไปยังพนักงานหรือกลุ่ม

๑๐
เป้าหมายอื่น ๆ ได้อย่างครบถ้วนและชัดเจน รวมทั้งระดับของความเข้าใจของพนักงานในสารที่ได้รับ
ทั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้นาแนวคิดเรื่อง
การบริหารการเปลี่ยนแปลงมาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ พั ฒนาคุณภาพ และเสริมสมรรถนะของ
ส่วนราชการเพื่อให้สามารถผลักดันการบริหารงานและดาเนินการตามยุทธศาสตร์ให้บังเกิดผลในทาง
ปฏิบัติ และสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยใช้เป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการประจาปี ในมิติที่ ๔ ด้านการพัฒนาองค์กร เพื่อ
วัดระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
๒.๒ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
วรรณกรรมที่ผู้ศึกษาใช้ประกอบการศึกษาและวิเคราะห์ในรายงานฉบับนี้ ได้แก่
๒.๒.๑ นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ข องรั ฐ บาล หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกระทรวงการ
ต่างประเทศ และกรมอาเซียน ที่มีสาระเกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้ อมของไทยเพื่อเข้า สู่
ประชาคมอาเซียน
ได้ แ ก่ (๑) ค าแถลงนโยบายของคณะรั ฐ มนตรี น.ส. ยิ่ ง ลั ก ษณ์ ชิ น วั ต ร
นายกรัฐมนตรี ต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ซึ่งจุดมุ่งหมายหนึ่งที่ต้องการบรรลุคือ นา
ประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ อย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและ
ความเข้มแข็ง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การเมืองและความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์
ประเทศ (Country Strategy) พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๑ ซึ่งเป็นกรอบสาหรับการสร้างฐานเศรษฐกิจที่
มั่นคงและยั่งยืน (new growth model) เพื่อให้ประเทศไทยพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๑ ประกอบด้วย ๓ หัวข้อหลัก ได้แก่ การ
ยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนาอย่างยั่งยืน และ การก้าวเข้าสู่สากล ด้วยการสร้างความ
พร้อมของระบบราชการไทยเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งสานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (กพร.) เห็นว่า การเตรียมความพร้อมของไทยมีความ สัมพันธ์กับเป้าหมายยุทธศาสตร์
ประเทศใน ๒ ประเด็น คือ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการสร้างสมดุล
และการปรับระบบการบริหารจัดการภายในภาครัฐ (๔) วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนของประเทศไทยในปี ๒๕๕๘ ตามผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน
ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน (๕) วิสัยทัศน์ของ
กระทรวงการต่างประเทศ (๖) วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก และยุทธศาสตร์ของกรมอาเซียน
(๗) ประเด็นเร่งด่วนที่มีความสาคัญลาดับต้นของไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทั้งสามเสาในปี
๒๕๕๘ ตามมติที่ป ระชุมคณะกรรมการอาเซียนแห่ งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน
๒๕๕๖ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก
๒.๒.๒ หนังสือและบทความด้านการพัฒนาองค์การและเครื่องมือด้านการบริหาร ได้แก่
๒.๒.๒.๑ หนังสือ The Fifth Discipline: The Art and Practice of the
Learning Organization เขียนโดย ศ. Peter M. Senge แห่ง MIT Sloan School of
Management (ค.ศ. ๑๙๙๐) ซึ่งได้ให้ คานิยามเกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ไว้ในหนังสื อเรื่อง
“วินัย ๕ ประการ” (The Fifth Discipline) ว่า “เป็นที่ซึ่งผู้คนสามารถขยายขีดความสามารถในการ

๑๑
สร้างผลงานที่ต้องการได้อย่างแท้จริง เป็นที่ซึ่งความคิดใหม่ ๆ ได้รับการเอาใจใส่ มีอิสระในการสร้าง
แรงบันดาลใจ และที่ซึ่งคนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยกันได้ ” ทั้งนี้ การที่จะสร้างองค์การแห่งการ
เรียนรู้ขึ้นได้นั้น องค์การต้องสร้างวินัย ๕ ประการให้เกิดขึ้นแก่บุคลากร ได้แก่ (๑) การคิดอย่างเป็น
ระบบ (system thinking) เพื่อช่วย ทาให้เข้าใจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนได้ดีขึ้น โดยมองเห็นเหตุและ
ผลของปัญหาต่าง ๆ มีกรอบแนวคิดคือ คิดเป็นกลยุทธ์ เน้นรูปแบบที่สามารถนามาปฏิบัติจริงได้ คิด
และแก้ไขปัญหาได้ทันเหตุการณ์และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีอิทธิพล
ต่อองค์การ มองเห็นโอกาสและสภาพการณ์ในอนาคต เพื่อให้สามารถกาหนดทิศทางการปฏิบัติในเชิง
รุ ก ได้ อย่ างมีป ระสิ ท ธิภ าพ (๒) บุ คคลรอบรู้ (personal mastery) คื อการเรี ยนรู้เ พื่อ เพิ่ ม
ความสามารถส่วนบุคคล ทาให้บุ คคลนั้น ๆ สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการ และทาให้องค์การมี
บรรยากาศที่ส่งเสริมให้สมาชิกขององค์กรพัฒนาตนเองอยู่เสมอและอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเน้นการ
เรี ยนรู้ ในที่ทางาน หรือการเรีย นรู้ งานในหน้าที่ (๓) แบบแผนทางความคิด (mental model)
หมายถึงแบบแผนทางความคิด ความเชื่อ และทัศนคติ อันเป็นการแสดง ออกถึงวุฒิภาวะที่ได้จากการ
สั่งสมประสบการณ์ จนกลายเป็นกรอบความคิดที่ทาให้บุคคลนั้น ๆ มีความสามารถในการทาความ
เข้าใจ วินิจฉัยและตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม (๔) การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม (building
shared vision) หมายถึง การสร้างสานึกของความมุ่งมั่นของคนในองค์การ เพื่อให้สามารถมองเห็น
ภาพของจุดมุ่งหมายที่กลุ่มต้องการ จนได้ ภาพที่มีรายละเอียดชัดเจนและเป็นภาพเดียวกันของทุก ๆ
คน (๕) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (team learning) หมายถึง กระบวนการ ที่ ทาให้กลุ่มสามารถ
พั ฒ นาภู มิ ปั ญ ญาและขี ด ความสามารถของกลุ่ ม ให้ เ กิ ด ขึ้ น มากกว่ า ผลรวมของภู มิ ปั ญ ญาและ
ความสามารถของสมาชิกแต่ละคน กล่าวคือ ไม่ควรปล่อยให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งในองค์การเก่งอยู่แต่
เพียงผู้เดียว ควรก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น ทางการ
เพื่อก่อให้เกิดเป็นความรู้และความคิดร่วมกันภายในองค์การ ซึ่งจะช่วยให้ความสามารถของกลุ่ม
เพิ่มขึ้นอย่างมีพลังและอย่างยั่งยืน
๒.๒.๒.๒ หนังสือ The Heart of Change: Real-Life Stories of How People
Change Their Organizations เขียนโดย John P. Kotter และ Dan S. Cohen (Harvard
Business Review Press, ค.ศ. ๒๐๑๒) ซึ่งชี้เหตุปัจจัยแห่งความสาเร็จและความล้มเหลวของการ
เปลี่ยนแปลงภายในองค์การ โดยให้ข้อเสนอแนะ ๘ ประการของความสาเร็จในเรื่องการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง ได้แก่ (๑) สร้างความรู้สึกของความเร่งด่วนให้เกิดขึ้น (create a sense of urgency)
เพื่อให้ ทุกคน ในองค์การตระหนั กว่า ถึงเวลาแล้ว ที่ต้องมีการเปลี่ ยนแปลง (๒) สร้างทีมชี้นาการ
เปลี่ยนแปลง (pull together a guiding team) เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเปลี่ยนแปลง โดยกาหนดตัว
ผู้รับผิดชอบในกระบวนการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจน และเป็นการดาเนินการร่วมกันของกลุ่มคนที่เห็น
ถึงความสาคัญ ของพลังการเปลี่ยนแปลง (๓) กาหนดวิสัยทัศน์ขององค์การที่ชัดเจน เรียบง่าย และ
สร้างความฮึกเหิม (create clear, simple, uplifting visions) เพื่อเป็นแนวทางและเป้าหมาย
ส าหรั บ การเปลี่ ย นแปลง (๔) สื่ อสารวิสั ยทัศน์ใหม่ให้ คนในองค์การทราบผ่ านช่องทางต่าง ๆ
(communicate the vision through simple and heartfelt message) เพื่อสร้างการยอมรับ (๕)
ให้อานาจ (empower people) เพื่อร่วมกันขจัดอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลง (๖) สร้างชัยชนะ
ระยะสั้น (create short-term wins) เพื่อสร้างพลวัตรของการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น (๗) รักษาพล

๑๒
วัตร (maintain momentum) เพื่อให้ การเปลี่ยนแปลงสามารถดาเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง และได้รับ
การสนับสนุนจากคนภายในองค์การ (๘) ให้การเปลี่ยนแปลงนั้นคงอยู่ต่อไป (make change stick)
จนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
๒.๒.๒.๓ บทความเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ด้านการบริหารที่ปรากฏในรายงานผลการ
ส ารวจเครื่ องมื อด้ า นการบริ ห ารที่ ไ ด้รั บ ความนิ ยมทั่ ว โลกฉบั บปี ๒๕๕๖ ของบริ ษั ท Bain &
Company ที่น่า สนใจและเกี่ยวข้องกับการจัดทารายงานฉบับนี้ ได้แก่
๑) What is Strategy เขียนโดย Michael E. Porter (Harvard
Business Review Press, ค.ศ. ๑๙๙๖) ซึ่งเห็นว่า ความมีประสิทธิภาพในการดาเนินงานคือการทา
กิจกรรมต่าง ๆ ได้ดีกว่าเดิม นั่นคือเร็วขึ้นและผิดพลาดน้อยลงกว่าเดิม (ดีกว่าคู่แข่ง) โดยบริษัทของ
ญี่ปุ่นในยุคทศวรรษ ๑๙๗๐-๑๙๘๐ ได้นาหลั กการบริหารและปรับปรุงคุณภาพนี้ไปใช้จนกระทั่ง
ประสบความสาเร็จทางธุรกิจ และเห็นว่าการจัดวางยุทธศาสตร์ เป็นความพยายามที่จะทาให้ความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ด้วยการรักษาสิ่งที่บริษัทหรือองค์การมีความแตกต่าง
จากคู่แข่ง หมายความว่า การทาในสิ่งที่แตกต่างไปจากคู่แข่ง หรือทาในสิ่งที่คล้ายคลึงกับคู่แข่งด้วย
วิธีการที่แตกต่างออกไป ทั้งนี้ การจัดวางยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๓ หลักการ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์
คือการสร้างจุดยืนที่มีเอกลักษณ์และมีคุณค่า ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมอันหลากหลาย (๒) ยุทธศาสตร์
บีบให้เราต้องเลือกในการแข่งขัน โดยเลือกว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทาหรือไม่ควรทา หรือการได้มาซึ่งสิ่ง
หนึ่งก็จาเป็นต้องแลกกับสิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่ง (๓) ยุทธศาสตร์คือการสร้างความเหมาะเจาะให้กับการ
ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทหรือองค์กรว่าจะปฏิสัมพันธ์หรือเสริมซึ่งกันและกันได้อย่างไร
๒) Fall and Rise of Strategic Planning เขียนโดย Henry
Mintzberg (Harvard Business Review Press, ค.ศ. ๑๙๙๔) ซึ่งนาเสนอมุมมองของความแตกต่าง
ระหว่างบทบาทของนักวางแผน (planer) กับนักยุทธศาสตร์ (strategist) ในองค์กร ซึ่งนักวางแผน
มิใช่ผู้รับผิดชอบด้านยุทธศาสตร์ แต่เป็นผู้ให้ข้อมูล เป็นผู้ผลักดันให้ผู้จัดการคิดอย่างมียุทธศาสตร์
เป็นผู้จัดวางและติดตามการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ขององค์กร ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงด้านยุทธศาสตร์
ต้องการนวัตกรรมทางความ คิดใหม่ ๆ โดยไม่ยึดติดอยู่กับของเดิม เพื่อให้องค์การเกิดความก้าวหน้า
อย่างมีพลวัติ และสามารถปรับ เปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
๒.๓ สรุปกรอบแนวคิด
หลังจากที่ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
และเครื่องมือด้านการบริหาร ได้แก่ การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการบริหารการเปลี่ยนแปลง มาใช้
ประกอบการศึกษาเอกสารเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล กระทรวงการต่างประเทศ และ
กรมอาเซียน ในส่วนที่เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซี ยน ผู้ศึกษาเห็น
ว่า การใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม จะช่วยทาให้ผู้ศึกษาเข้าใจถึงวิธีการมองและทาความเข้าใจกับ
สภาพ ปัญหาที่เกิดขึ้นในกองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ กรมอาเซียน ใน
ปัจจุบัน ได้อย่างมีนัยสาคัญและถูกต้องแม่นยา โดยเฉพาะจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคามของ
กองฯ ภายใต้สภาพแวดล้อมและข้อจากัดต่าง ๆ ทั้งที่อยู่ภายในและภายนอกกองฯ ซึ่งจะนาไปสู่การ
ใช้ประโยชน์ จากเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการตามหลักการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการบริหารการ
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เปลี่ ย นแปลง ในการจั ดทาข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายและวิธีการดาเนินการ เพื่อมุ่ งปรับปรุงและ
พัฒนาการดาเนินงานของกองฯ ให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของกองฯ ที่
จะกาหนดขึ้ น ในภาย หลั งได้ อย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ รวมถึง แนวทางการปรับ ปรุง บรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมภายในกองฯ ที่เหมาะสม เพื่อ ให้ข้าราชการทุกคนมีความสุขกับการทางาน ตลอดจนมี
สุขภาพกายและสุขภาพจิต ที่ดี ซึ่งในท้ายที่สุด ความสาเร็จในการเตรียมความพร้อมของไทยเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน และการมีบทบาทนาเพิ่มขึ้นของไทยในสถาปัตยกรรมในภูมิภาคที่ยังพัฒนาไป
อย่างไม่หยุดยั้ง จะกลายเป็นเครื่องสะท้อนอย่างดีถึงบทบาทและความสาคัญของกองฯ ในฐานะเป็น
กลจักรและฟันเฟืองที่ขาดหายไปมิได้ของกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ และรัฐบาล

บทที่ ๓
ผลการศึกษา
จากการศึกษา สังเกต และวิเคราะห์สภาพการณ์ของปัญหาที่เกิดขึ้นจริงภายในกองความ
สัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ กรมอาเซียน ผู้ศึกษาขอเสนอผลการศึกษา ดังต่อไปนี้
๓.๑ ภารกิจในความรับผิดชอบของกองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ
ตามโครงสร้างใหม่ของกรมอาเซียนตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอาเซียน ซึ่งมีผล
บั งคับ ใช้ตั้ง แต่วั น ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ ได้กาหนดให้ กองความสั ม พันธ์กั บคู่เจรจาและองค์ก ร
ระหว่างประเทศ มีอานาจหน้าที่กากับดูแลการกาหนดนโยบายและการส่งเสริมความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ และในกรอบการประชุมสุดยอด
เอเชียตะวันออก อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติ กองฯ ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบเพียงความสัมพันธ์
ระหว่างอาเซียน+๑ กับจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ (จากคู่เจรจาของอาเซียนที่มีอยู่ทั้งหมด ๑๐ ประเทศ/
กลุ่ม และองค์กรระหว่างประเทศอีกจานวนหนึ่ง ๑) อาเซียน+๓ (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) และการ
ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ซึ่งในแต่ละกรอบ จะมีกลไกส่งเสริมความร่วมมื อและการประชุมแยก
ย่อยลงไปอีกมาก นอกจากนี้ กองฯ ยังมีภารกิจเพิ่มเติมจากการที่ไทยต้องปฏิบัติหน้าที่ประเทศผู้
ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-จีนเป็นเวลา ๓ ปี (กรกฎาคม ๒๕๕๕ - กรกฎาคม ๒๕๕๘) รวมทั้ง
ช่วยสนับสนุนกรมอาเซียนในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยนแก่หน่วยราชการ
และสาธารณชน และภารกิจอื่น ๆ ตามแต่จะได้รับมอบหมาย เช่น การจัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมใน
ฐานะผู้แทนกรมอาเซียน การช่วยเหลือกองอื่น ๆ เพื่อจัดการประชุมและกิจกรรมครั้งสาคัญ ๒ ดังนั้น
แม้ว่ากองฯ จะมิได้กากับดูแลความ สัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศที่
มีอยู่ทั้งหมด แต่ก็ถือได้ว่าภารกิจที่อยู่ ในความรับผิดชอบของกองฯ มีความสาคัญมากต่อการกาหนด
นโยบายและการแสดงบทบาทนาของไทยในการเสริมสร้างความเข็มแข็งและความเป็นเอกภาพให้กับ
อาเซี ย น การส่ ง เสริ ม บทบาทน าของอาเซี ย นและความเป็ น แกนกลางของอาเซี ย น (ASEAN
Centrality) ในการส่งเสริมสันติภาพและความร่วมมือ ในสถาปัตยกรรมในภูมิภาคที่กาลังพัฒนาไป
อย่างไม่หยุดยั้ง (evolving regional architecture) ซึ่งประกอบด้วยกรอบความร่วมมืออาเซียน+๓
ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก (East Asia Economic
๑

กองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียนดูแลความสัมพันธ์อาเซียนกับสหภาพยุโรป กองการเมืองดูแล
ความสัมพันธ์อาเซียนกับรัสเซีย MERCOSUR CELAC ECO SAARC GCC UN ปากีสถาน (ในฐานะคู่เจรจาเฉพาะ
ด้าน) และกับประเทศทีส่ าม กองเศรษฐกิจดูแลความสัมพันธ์อาเซียนกับอินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ กอง
สังคมและวัฒนธรรมดูแลความสัมพันธ์อาเซียนกับสหรัฐฯ และแคนาดา
๒
เช่น การฝึกซ้อมบรรเทาภัยพิบัติ ๒๕๕๖ ภายใต้กรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและ
ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ARF DiREx ๒๐๑๓) ในวันที่ ๗-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ทีอ่ าเภอชะอา-หัวหิน
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Community: EAEC) และอาจถึงขั้นเป็นประชาคมเอเชียตะวันออก (East Asia community: EAc)
ต่อไปในอนาคต ตลอดจนความพยายามของประเทศสมาชิกอาเซียนในการรักษาคุณค่าของการ
ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ให้เป็นเวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์ ในระดับผู้นาอย่างแท้จริง (strategic
and leaders-led forum) โดยไม่แปรเปลี่ยนไปเป็นกลไก (functional body) หรือมีความร่วมมือที่
ซ้าซ้อนกับความร่วมมือเดิมที่มีอยู่แล้วในกรอบอื่น ๆ
นอกจากนี้ ภารกิจของกองฯ ที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือประเด็นปัญหาทะเลจีนใต้ ซึ่งเป็น
ความขัดแย้งระหว่างจีนกับประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศ ได้แก่ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ บรูไนฯ
และมาเลเซีย จากการอ้างอธิปไตยเหนือดินแดนและ/หรือสิทธิอธิปไตยเหนือทะเลและไหล่ทวีปใน
ทะเลจีนใต้ การที่ผู้ศึกษาต้องการกล่าวถึงปัญหานี้เป็นพิเศษ เนื่องจากปัญหาทะเลจีนใต้ส่งผลกระทบ
ต่อสันติภาพ เสถียรภาพ และความปลอดภัยในทะเลจีนใต้ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทุกประเทศ
ในภูมิภาคและของโลก จากการที่ทะเลจีนใต้เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งทางทะเลที่สาคัญแห่งหนึ่ง
ของโลก และคาดว่าเป็น แหล่ งทรัพยากรน้ามันและก๊าซปริมาณมหาศาล และสุ่ มเสี่ ยงต่อการถูก
แทรกแซงจากประเทศอื่น ๆ ที่อยู่น อกภูมิภาค ดังนั้น อาเซียนในฐานะเป็นองค์การระหว่างรัฐบาลที่
อยู่ในภูมิภาค จึงต้องยื่นมือเข้ามาเกี่ยวข้องโดยร่วมมือกับจีน ที่ผ่านมา อาเซียนและจีนได้มีการจัดทา
ปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (Declaration on the Conduct of Parties in
the South China Sea: DOC) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองร่วมกันในการ
ช่วยกันธารงรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในทะเลจีนใต้ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและความขัดแย้ง
โดยสันติวิธีบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ ป้องกันความขัดแย้งขยายตัวด้วยการส่งเสริม
ความร่วมมือทางทะเลเพื่อมุ่งเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจผ่านการดาเนินกิจกรรมและโครงการความ
ร่วมมือต่าง ๆ ถือว่า DOC เป็นเครื่องมือทางการทูตที่จะช่วยลดและป้องกันการเกิดความขัดแย้งใน
ปัญหาทะเลจีนใต้เพียงชิ้นเดียวที่มีอยู่ในปัจจุบัน แม้กระนั้นก็ตาม ก็ยังมีเหตุการณ์หลากหลายรูปแบบ
เกิดขึ้นในทะเลจีนใต้ ซึ่งบางครั้งสุ่มเสี่ยงอย่างมากที่จะกลายเป็นชนวนที่นาไปสู่การใช้กาลังต่อกัน แม้
เป็นที่เข้าใจได้ว่าการกระทาดังกล่าวมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนและยืนยันการอ้างสิทธิของตนในทะเลจีน
ใต้ ซึ่งไม่เป็นผลดีและกระทบต่อบรรยากาศที่สันติสุขของภูมิภาค รวมถึงความสัมพันธ์และความเข้าใจ
อันดีระหว่างอาเซียนและจีนที่ถือเป็นเสาหลักสาคัญของการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับ
ภายนอกภูมิภาค
ผู้ศึกษาอยากชี้ให้เห็นถึงเหตุผลที่ว่า ทาไมปัญหาทะเลจีนใต้ถึงมีความสาคัญต่ออาเซียน ซึ่ง
เกี่ยวโยงกับการดาเนินงานของกองฯ อันที่จริง ปัญ หาทะเลจีนใต้เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นมานานแล้ว
หลายทศวรรษ จนถึงขั้นใช้กาลังเข้ายึดครองและมีการบาดเจ็บล้มตาย อาเซียนพยายามเรียกร้องให้
คู่กรณีใช้ความยับยั้งชั่งใจและแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศมา
โดยตลอด แต่ปัญหาได้ทวีความเข้มข้นขึ้นอี กครั้งในปี ๒๕๕๔ จน กระทั่งส่งผลให้ที่ประชุมรัฐมนตรี
ต่าง ประเทศอาเซียน (ASEAN Ministerial Meeting: AMM) ครั้งที่ ๔๕ ที่กรุงพนมเปญ เมื่อเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๕ ไม่สามารถออกแถลงการณ์ร่วมอันเป็นผลลัพธ์ของการประชุมได้ เพราะไม่สามารถ
ตกลงกัน ได้เกี่ย วกับ ถ้อยคาในประเด็นทะเลจีนใต้ นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของอาเซียน
นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ดังนั้น ไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-จีน ซึ่งรับหน้าที่
ต่อจากเวีย ดนามหลั งเสร็ จ สิ้ น การประชุม AMM ครั้งที่ ๔๕ จึงต้องรับบทหนักในการเยียวยา

๑๖
ความสัมพันธ์อาเซียน-จีน ให้กลับคืนสู่สภาวะเดิม (back on track) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
เสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างอาเซียนและจีนให้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ในขณะเดียวกัน อาเซียนยัง
เห็นพ้องกันว่า ถึงเวลาแล้วที่ต้องผลักดันการเจรจากับจีนเพื่อจัดทาแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Code
of Conduct in the South China Sea: COC) เพื่อเป็นบรรทัดฐาน (norm / set of rules) ที่เป็น
ระเบียบแบบแผนของการปฏิบัติร่วมกันของรัฐภาคีในทะเลจีนใต้ ซึ่งเป็นการต่อยอดจาก DOC แต่มี
ความเข้มข้นกว่า และมีผลผูกพันให้รัฐภาคีต้องปฏิบัติตาม (legally binding) และประชาคมระหว่าง
ประเทศก็สนับสนุนให้การจัดทา COC เสร็จ สิ้นโดยเร็วด้วย จึงเท่ากับสร้างแรงกดดันต่ออาเซียนและ
จีนที่ต้องร่วมมือกันผลักดันการเจรจาจัดทา COC เพื่อป้องกันการแทรกแซงจากภายนอก
นอกจากนั้ น ประเด็ น ทะเลจีน ใต้ยั ง ได้ ก ลายเป็น หั ว ข้ อ ส าคั ญของการประชุม ในกรอบ
อาเซียนแทบทุกการประชุม และเป็นประเด็นร้อนในการประชุมระหว่างอาเซียนกับจีน การประชุมสุด
ยอดเอเชียตะวันออก และ ARF ซึ่งเต็มไปด้วยความสับสนและวุ่นวายจากการที่จีนพยายามวิ่งเต้น
เพื่อกัน มิให้ป ระเด็นทะเลจีน ใต้ปรากฏในวาระการประชุมหรือเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมใน
ลักษณะที่ ไม่เป็นคุณหรือเป็นการกล่าวหาจีน ในขณะที่อาเซียนเองต้องการแสดงจุดยืนเพื่อมุ่งรักษา
สันติภาพและเสถียรภาพในทะเลจีนใต้ การปฏิบัติตาม DOC และการรักษาบรรยากาศเพื่อมุ่งสู่การ
เจรจาจัดทา COC โดยเร็วที่สุด จึงเป็นภาระหน้าที่ของไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานที่จะต้อง
แสวงหาความพอดีเพื่อให้การดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ และการหาทางออกให้กับปัญหา เป็นที่ยอมรับ
ของทุกฝ่าย และ ต้องดาเนินการอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันมิให้ถูกมองว่าไทยเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ซึ่งที่ผ่านมา การทาหน้าที่ของไทยประสบความสาเร็จด้วยดี และได้รับความชื่นชมจากทั้งฝ่ายอาเซียน
และจีน โดยเฉพาะการดาเนินการผ่านการทูตแบบปิด (closed door diplomacy) นอกจากนี้ ใน
การหารือข้อราชการ ทั้งในระดับผู้นาและเจ้าหน้าที่ระดับสูงในระหว่างการเยือนหรือการประชุมต่าง
ๆ ประเด็นทะเลจีนใต้ ก็มักได้รับการหยิบยกเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างกันอยู่เสมอ ดั งนั้น
ปัญหาทะเลจีนใต้จึงกลาย เป็นประเด็นที่เกือบจะครอบงาเวลาการทางานของกองฯ ซึ่งเจ้าหน้าที่โต๊ะ
ทะเลจีนใต้ที่มีอยู่เพียงคนเดียว ต้องอุทิศทั้งพลังกายและพลังใจอย่างมาก โดยนอกจากต้องจัดเตรียม
เอกสารและประเด็นสาหรับการประชุมและการหารือต่าง ๆ แล้ว (ทาประเด็นสนทนาสาหรับการ
เยือนและการหารือข้อราชการกับแขกต่างประเทศเฉลี่ยสัปดาห์ละ ๒-๓ ครั้ง) ยังต้องศึกษาปัญหาและ
ติดตามสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และเสนอ
ข้อริเริ่มใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันการณ์ ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนบทบาทนาของไทยใน
ฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-จีน จึงถือเป็นเรื่องท้าทายสาหรับผู้บริหารกองฯ ว่า
จะสามารถจัดการกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างไร เพื่อให้การดาเนินงานของกองฯ เป็นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภ าพ รวดเร็ ว และทัน ต่อเหตุการณ์ รวมทั้งสามารถจัดล าดับความส าคัญของงาน และ
แยกแยะระหว่างงานประจากับ งานด้านยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองนโยบายของกรมอาเซียนและ
กระทรวงได้อย่างถูกต้อง

๑๗
๓.๒ ปัญหาและข้อจากัดของกองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ
ภารกิจในความรับผิดชอบของกองฯ ตามข้อ ๓.๑ ถือเป็นภารกิจที่สาคัญระดับแนวหน้าของ
กรมอาเซี ย น เพราะเป็ น ช่ อ งทางที่จ ะช่ ว ยให้ ไ ทยได้ แ สดงบทบาทน า ซึ่ง เป็ น ความคาดหวั ง ของ
นักวิชาการ สื่อมวลชน และสาธารณชน ในขณะเดียวกัน ก็ได้สร้างแรงกดดันในการทางาน ในขณะที่
กองฯ มีปัจจัยและข้อจากัดต่าง ๆ จึงกระทบต่อประสิทธิภาพในการดาเนินงานของกองฯ ไม่ ว่าจะเป็น
ปั ญ หาก าลั ง คน ความถี่ ข องการประชุ ม ที่ มี ต ลอดทั้ ง ปี แ ละการพบปะหารื อ กั บ ผู้ แ ทนสถาน
เอกอัครราชทูตต่างชาติในประเทศไทย ความผันผวนของสถานการณ์ต่าง ๆ ในภูมิภาค รวมถึงปัญหา
ทะเลจีนใต้ ดังนั้น ข้าราชการทุกคนในกองฯ จึงต้องมีความอดทนและความมานะพยายามอย่างมาก
เพื่อให้การปฏิบัติงานของกองฯ ในการกาหนดนโยบาย ท่าที และทิศทางการแสดงบทบาทนาของไทย
ในภูมิภาคและในกรอบความร่วมมือที่อยู่ในความรับผิดชอบปรากฏผลเป็นที่ประจักษ์ชัด และสามารถ
รักษาผลประโยชน์ของไทยได้ในขณะเดียวกัน อย่างไรก็ดี การที่กองฯ จะดาเนินการเช่นนั้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงจาเป็น ต้องปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในกองฯ ให้ดียิ่งขึ้น โดย
นาแนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการองค์การที่ได้ศึกษาไว้ตามบทที่ ๒ มาปรับประยุกต์ใช้ ซึ่งจะช่วย
พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส สร้างผลงานอันเป็นที่พึงพอใจ ลดความด้อยประสิทธิภาพและความผิดพลาด
และเพิ่มโอกาสให้กับความสาเร็จของการทางานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ต่อไป ซึ่งผู้ศึกษาจะขอ
กล่าวถึงปัญหาและข้อจากัดของกองฯ ในรายละเอียดดังนี้
๓.๒.๑ ภารกิจเข้าร่วมและจัดการประชุม
ภารกิจสาคัญของกองฯ คือการเข้าร่วมหรือจัดการประชุม ทั้งภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ ซึ่งมีอยู่เป็นจานวนมากในแต่ละปี โดยเฉพาะการประชุมตามปฏิทินประจาปีของอาเซียน
ได้แก่ การประชุมในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส รัฐมนตรีต่างประเทศ และผู้นาอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น และ
เกาหลีใต้ อาเซียน+๓ และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ที่ต้องมีผู้แทนของกองฯ เข้าร่ วมด้วย
เสมอ จึงขอยกตัวอย่างการประชุมในรอบปี ๒๕๕๖ มาเพื่อให้เห็นภาพ ดังนี้
ตารางที่ ๑ การประชุมตามปฏิทินอาเซียนประจาปี ๒๕๕๖ ของกองความสัมพันธ์กับ คู่เจรจาและ
องค์กรระหว่างประเทศกรมอาเซียน
ASEAN Senior Officials’ Meeting (SOM)
๘-๑๐ ม.ค. บรูไนฯ
ASEAN SOM (to prepare for the Summit)
๒๒-๒๔ เม.ย.
บรูไนฯ
th
๑๙ ASEAN-China Senior Officials’ Consultation
๒ เม.ย. กรุงปักกิ่ง
nd
๒๒ ASEAN Summit
๒๔-๒๕ เม.ย.
บรูไนฯ
ASEAN SOM / ASEAN+๓ SOM / East Asia Summit SOM
๒๑-๒๔ พ.ค. บรูไนฯ
th
๘ ASEAN-China Joint Working Group (JWG) on the
๒๙ พ.ค. กรุงเทพฯ
Implementation of the Declaration on the Conduct of
(กองฯ จัด)
Parties in the South China Sea (DOC)
๑๗th ASEAN-Republic of Korea Dialogue
๑๐-๑๑ มิ.ย. อินโดนีเซีย
ASEAN SOM / ASEAN+๓ SOM / East Asia Summit SOM / ๒๗ มิ.ย. - ๒ ก.ค. บรูไนฯ

๑๘
๔๖th ASEAN Foreign Ministers’ Meeting / Post Ministerial
Conference / ASEAN+๓ Foreign Ministers’ Meeting / ๓rd
East Asia Summit Foreign Ministers’ Meeting
ASEAN SOM Retreat
Workshop on “Enhancing Connectivity through Multilayered Regional Frameworks: The Roles of Dialogue
Partners”
High Level Forum on the ๑๐th Anniversary of ASEAN-China
Strategic Partnership
ASEAN Foreign Ministers’ Meeting Retreat

๔ ก.ค. สิงคโปร์
๑๙ ก.ค. กรุงเทพฯ
(กองฯ จัด)

๒ ส.ค. กรุงเทพฯ
(กองฯ จัด)
๑๓-๑๔ ส.ค.
หัวหิน
(กองฯ รับผิดชอบ
ด้านสารัตถะ)
Special ASEAN-China Foreign Ministers’ Meeting (to
๒๘-๒๙ ก.ย. กรุงปักกิ่ง
th
commemorate the ๑๐ Anniversary of the ASEAN-China
Strategic Partnership)
ASEAN SOM / Joint Preparatory Meeting (JPM) / ASEAN+๓
๙-๑๑ ก.ย.
บรูไนฯ
SOM / East Asia Summit SOM
ASEAN Ministerial Preparatory Meeting for the ๒๓rd ASEAN
๑๑-๑๒ ก.ย.
บรูไนฯ
Summit and Related Meetings
๙th ASEAN-China Joint Working Group (JWG) on the
กลาง ก.ย. กรุงปักกิ่ง
Implementation of the Declaration on the Conduct of
Parties in the South China Sea (DOC) and ๖th ASEAN-China
SOM on the Implementation of the DOC
ASEAN SOM (to prepare for the Summit)
๗-๘ ต.ค. บรูไนฯ
rd
th
th
๒๓ ASEAN Summit / ๑๖ ASEAN-China Summit / ๑๖
๙-๑๐ ต.ค. บรูไนฯ
th
th
ASEAN- Japan Summit / ๑๖ ASEAN-ROK Summit / ๑๖
ASEAN+๓ Summit / ๘th East Asia Summit
ASEAN-Japan Commemorative Summit for the ๔๐th
๑๔-๑๕ ธ.ค. กรุงโตเกียว
anniversary of the establishment of ASEAN-Japan relations
๒๘th ASEAN-Japan Forum
ปลายปี ๒๕๕๖ กัมพูชา
ตามตารางข้างต้น การประชุมในกรอบอาเซียน+๑ กับจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ มี
การจัดประชุมประจาปีในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนที่ปฏิบัติหน้าที่ประเทศผู้
ประสานงานความสัมพันธ์กับจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้แต่ละประเทศ จะสลับกับประเทศทั้งสามในการ
เป็ น เจ้ า ภาพจั ด การประชุ ม ดั ง กล่ า วในแต่ ล ะปี ได้ แ ก่ ASEAN-China Senior Officials’
Consultation ASEAN-Japan Forum และ ASEAN-ROK Dialogue เพื่อผลักดันความร่วมมือ

๑๙
ภายใต้แผนปฏิบัติการของแต่ละกรอบและผลการประชุมระดับต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติที่เป็น
รู ป ธรรม หรื อ ร่ ว มพิจ ารณากลั่ น กรองข้อ เสนอและข้ อริ เ ริ่ม ใหม่ ๆ ก่ อ นเสนอต่อ ที่ ประชุ ม ระดั บ
รัฐมนตรีและผู้นาพิจารณาต่อไปตาม ลาดับ นอกจากนี้ ยังมีการจัดประชุมเนื่องในโอกาสสาคัญหรือ
ฉลองครบรอบความสัมพันธ์ เช่น High Level Forum on the ๑๐th Anniversary of ASEANChina Strategic Relations ในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่กรุงเทพฯ การประชุ มรัฐมนตรี
ต่างประเทศอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ เพื่อฉลองครบรอบ ๑๐ ปีของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
อาเซียน-จีน ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่กรุงปักกิ่ง และการประชุมสุดยอดผู้นาอาเซียน-ญี่ปุ่น
เพื่อฉลองครบรอบ ๔๐ ปี ของความสั มพั นธ์อาเซีย น-ญี่ปุ่น ในวันที่ ๑๓-๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่
กรุงโตเกียว
สาหรับประเด็นทะเลจีนใต้ ก็มีการจัดประชุมระหว่างอาเซียนและจีนเพื่อติดตาม
ผลและผลักดันการปฏิบัติตาม DOC เพื่อมุ่งส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้เกิดขึ้น
ระหว่างอาเซียนและจีน เพื่อประโยชน์ต่อการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในทะเลจีนใต้ ได้แก่ การ
ประชุมคณะทางานร่วมอาเซียน-จีนว่าด้วยการปฏิบัติตาม DOC (ASEAN-China Joint Working
Group on the Implementation of the DOC: JWG on DOC) ซึ่งจัดขึ้นอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีนว่าด้วยการปฏิบัติตาม DOC (ASEAN-China SOM on
the Implementation of the DOC: SOM on DOC) ซึ่งจัดขึ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และสามารถ
จัดได้หลายครั้งหากมีความจาเป็น โดยในช่วงที่ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์
อาเซียน-จีนเป็นเวลา ๓ ปี ก็จะสลับกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทั้งสองดังกล่าวกับฝ่ายจีน ซึ่งในการ
จั ดหรื อ เข้าร่ ว มประชุ มแต่ล ะครั้ ง นอกจากการเตรียมการของฝ่ ายไทยเองแล้ ว ยั งต้องท าหน้า ที่
ประสานงานระหว่างอาเซียนและจีนในเรื่องต่าง ๆ นับตั้งแต่การกาหนดวันและสถานที่จัดการประชุม
ระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบหรือเอกสารผลลัพธ์การประชุม เป็นต้น
นอกจากนี้ ยั ง มีการประชุมอื่ น ๆ ภายใต้ก รอบความร่ว มมือที่อ ยู่ในความดูแ ล
รับผิดชอบของกองฯ ซึ่งจัดขึ้นในช่วงต่าง ๆ ของปี ทั้งในกรอบ Track ๑ ๑.๕ และ ๒ ได้แก่ การ
ประชุ ม ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งของไทยเพื่ อ ติ ด ตามและประเมิ น ผลความร่ ว มมื อ ในกรอบ
อาเซีย น+๑ กับ จี น ญี่ปุ่ น และเกาหลี ใต้ และอาเซียน+๓ การประชุมคณะกรรมการบริห ารศูนย์
อาเซียน-จีนที่กรุงปักกิ่ง การประชุมในกรอบอาเซียน+๓ เช่น East Asia Forum (EAF) Network of
East Asian Think-tanks (NEAT) คณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก (East
Asia Academic Cooperation Council: EACC) และการจัดประชุมเพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงใน
ภูมิภาคที่ไทยเป็นผู้ผลักดัน ดังเช่น Workshop on “Enhancing Connectivity through Multilayered Regional Frameworks: The Roles of Dialogue Partners” การประชุมเกี่ยวกับ
ประเด็นทะเลจีนใต้ เช่น คณะทางานว่าด้วยแนวปฏิบัติและความร่วมมือในทะเลจีนใต้ เพื่อประสาน
ท่าทีระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา ซึ่งมีการจัด
ตลอดทั้งปีทั้งในและต่างประเทศ
ในภาพรวม ก่ อ นการเข้ า ร่ ว มประชุ ม แต่ ล ะครั้ ง โดยเฉพาะการประชุ ม ในต่ า ง
ประเทศ จะต้องมีการเตรียมความพร้อมของฝ่ายไทยซึ่งใช้เวลามากพอควรและมีหลายขั้นตอน ได้แก่
การประสานงานกับกองต่าง ๆ ในกรมอาเซียนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับประเด็นความ

๒๐
ร่ ว มมื อ ต่ า ง ๆ โดยเฉพาะความคื บ หน้ า และท่ า ที ข องฝ่ า ยไทยในเรื่ อ งที่ ต้ อ งการผลั ก ดั น เพื่ อ
ประกอบการจัดทาแฟ้มเอกสารภูมิหลัง ท่าทีไทยและประเด็นสนทนา/intervention/คากล่าว รวมทั้ง
การเสนอเรื่องขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีกรณีมีเอกสารสาคัญที่ต้องเสนอให้ที่ประชุมในระดับผู้นาให้
การรับรอง และเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมในแต่ละครั้ง จะต้องจัดทารายงานผลการประชุมเพื่อรายงาน
ผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ/หรือรัฐบาล
และคณะรัฐมนตรีทราบในกรณีที่เป็นเรื่องสาคัญ นอกจากนี้ ยังอาจเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการ
ประชุม เพื่อให้ ส าธารณชนได้รั บ ทราบความคืบหน้าของความสั มพันธ์และความร่ว มมือระหว่าง
อาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ กรอบอาเซียน+๓ การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก รวมทั้ง
ประเด็นทะเลจีนใต้ ท้ายสุด อาจมีการแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกันเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน
และสิ่งที่ต้องดาเนินการต่อไป ซึ่งผู้ศึกษาขอเสนอแผนภูมิแสดงขั้นตอนการเตรียมการเข้าร่วมการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน มาเพื่อให้เห็นภาพ ดังนี้

๒๑

แผนภูมิที่ ๑ แสดงขั้นตอนการเตรียมการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน

๒๒
๓.๒.๒ จานวนบุคลากร
ปั จ จุ บั น มีข้ าราชการปฏิบั ติห น้า ที่ใ นกองความสั มพั นธ์ กับ คู่เ จรจาและองค์ ก ร
ระหว่างประเทศจานวน ๖ คน (สถานะ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖) ดังนี้
๑) ระดับ ปฏิบั ติการ ๓ คน แบ่ง เป็น เจ้า หน้า ที่ฝ่ า ยอาเซียน-จีน ๑ คน (หญิง )
ประเด็นทะเลจีนใต้ ๑ คน (หญิง) และญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ๑ คน (ชาย) ซึ่งเป็นข้าราชการแรกเข้า
๒) ระดับชานาญการ ๒ คน แบ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายอาเซียน-จีน ๑ คน (หญิง) และ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาเซียน+๓ และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ๑ คน (ชาย)
๓) ระดับอานวยการชั้นต้น (ผู้อานวยการ) ๑ คน (ชาย)
ดังนั้น เมื่อเทียบจานวนข้าราชการที่มีอยู่ในปัจจุบันกับปริมาณงานที่อยู่ในความ
ดูแลรับผิดชอบของกองฯ ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงยังไม่น่าจะได้สัด ส่วนกัน จึงเกิดสถานการณ์
“งานมาก แต่คนน้อย” และก่อให้เกิดภาพ “งานล้นมือ” ซึ่งกรมอาเซียนเองก็ยังไม่สามารถจัดสรร
ข้าราชการเพิ่มเติมให้ได้ ดังนั้น จึงเป็นปัญหาด้านการบริหารจัดการกาลังคนว่า จะดาเนินการอย่างไร
เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของกองฯ เป็นไปด้วยความราบรื่น และมีประสิทธิภาพโดยใช้กาลังคนเท่าที่มี
อยู่ ทั้งนี้ เมื่อเทียบกาลังคนของกองฯ กับกองอื่น ๆ ในกรมอาเซียน ก็มีอัตรากาลังไล่เลี่ยกัน (สถานะ
เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖) กล่าวคือ กองยุทธศาสตร์และความร่วมมือมี ๖ คน กองการเมืองและ
ความมั่นคงมี ๖ คน กองเศรษฐกิจมี ๖ คน กองสังคมและวัฒนธรรมมี ๕ คน อย่างไรก็ดี ลักษณะของ
ภารกิจและความเร่งด่วนของงานมีความแตกต่างกันไปในแต่ละกอง
จากการแลกเปลี่ ยนความเห็ นกับข้าราชการในกองฯ ถึงปัญหาด้านการบริห าร
๓
จัดการ ทุกคนเห็นพ้องกันว่า กองฯ มีข้อจากัดเรื่องจานวนบุคลากรโดยแท้ ซึ่งหากมีข้าราชการเพิ่ม
อี ก หนึ่ ง คน ก็ น่ า จะช่ ว ยแบ่ ง เบาภาระงานในความรั บ ผิ ด ชอบที่ มี ใ นปั จ จุ บั น อี ก ทั้ ง ยั ง ช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพ ในการท างาน โดยเฉพาะในยามที่ ไ ทยต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ป ระเทศผู้ ป ระสานงาน
ความสัมพันธ์อาเซียน-จีน ซึ่งมีภารกิจหลายด้านที่ต้องดาเนินการและเป็นงานที่ต้องการความรวดเร็ว
ฉับไว นอกจากนี้ ยังสามารถรองรับการเพิ่มภารกิจดูแลความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับคู่เจรจาอื่น ๆ
ได้ด้วย อย่างไรก็ดี ในการหารือระหว่างข้าราชการของกองฯ กับผู้บริหารกรมอาเซียน ๔ ต่างตระหนัก
ดีถึงปัญหาการขาดแคลนบุคลากร และได้รับการยืนยันว่า ในชั้นนี้ ยังไม่สามารถเพิ่มจานวนบุคลากร
ให้กับกองฯ ได้ เนื่องจาก กรมฯ ก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน และเห็นว่าจานวนข้าราชการในกองฯ
ยังอยู่ในวิสัยที่จะปฏิบัติงาน ได้ต่อไป และขอให้ใช้หลักบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาจนกว่าจะมี
ข้าราชการใหม่มาเพิ่ม เช่น กาหนดให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลงานอาเซียน-จีน ช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่โต๊ะ
ทะเลจีนใต้ด้วยส่วนหนึ่ง เพื่อให้สามารถซ้อนงานกันได้ในกรณีที่มีภารกิจเร่งด่วนหรือมีภารกิจพิเศษ
เช่น การจัดประชุม นอกจากนี้ ยัง ให้มีการวางแผนในการทางาน เพื่อให้สามารถทางานตามที่ได้รับ
มอบหมายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด และหากเสร็จก่อนล่วงหน้าได้ ก็จะเป็นการดี เพราะ
ทาให้ผู้บริหารมีเวลาเพียงพอสาหรับการพิจารณาและปรับปรุงแก้ไข
ในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้ศึกษาเห็นว่า ต้องคิดค้นและกาหนดวิธีการที่ดีที่สุด ที่จะ
สามารถช่วยทาให้การปฏิบัติงานสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตามวัตถุประสงค์ มอบหมายงานและหน้าที่ให้
๓
๔

เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เวลา ๑๕.๓๐ น.
เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เวลา ๑๖.๓๐ น.

๒๓
เหมาะสมและสอดคล้องกับความรู้ความสามารถและทักษะของข้าราชการ ต้องได้รับความร่วมมือ
จากข้าราชการเกี่ยวกับวิธีการทางานที่ได้กาหนดขึ้น และต้องมีการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิด
ระหว่างผู้บริหารกับข้าราชการในกองฯ ๕ หลักการเหล่านี้ เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของ
องค์การ เพราะตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรู้จักใช้ประโยชน์จากความพยายามของมนุษย์ นั่นคือ การ
รู้จักหาทางเพิ่มผลผลิตให้ได้มากที่สุดโดยวิธีการที่เหนื่อยน้อยที่สุด ด้วยการขจัดการสูญเสียและความ
ด้อยประสิทธิภาพในระดับปฏิบัติการให้หมดสิ้นไป ดังนั้น การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภายใน
องค์การ การจัดระบบและจัดวางยุทธศาสตร์การทางานที่เหมาะสมให้กับองค์การ ถือเป็นเรื่องสาคัญ
สาหรับการปรับปรุงและพัฒนาองค์การ
นอกจากนี้ ผู้ ศึ ก ษายั ง เห็ น ด้ ว ยว่ า บทบาทของหั ว หน้ า ฝ่ า ยก็ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ
ความก้าวหน้ าและความส าเร็ จ ของกองฯ เนื่องจากเป็นผู้ ที่ช่ว ยขับเคลื่ อนและมีความรับผิ ดชอบ
รองลงมาจากผู้อานวยการกอง ซึ่งบางโอกาสอาจต้องปฏิบัติหน้าที่แทนด้วยซ้า ดังนั้น หัวหน้าฝ่ายควร
มีบทบาทนาในฐานะนักวางแผน เป็นผู้ที่มองการณ์ไกล คิดล่วงหน้า คิดเชิงกลยุทธ์ และมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ มีความอดทนสูง สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
และเห็นถึงความ สาคัญของการปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานของลูกฝ่าย ต้องมีบทบาทในการ
สอนงานด้วยการถ่าย ทอดทักษะและความรู้ มีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและ
การสื่อสาร เป็นผู้ประสาน งานที่ดีในการส่งผ่านข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้เกิดการติดต่อสื่อสารระหว่าง
เจ้าหน้าที่ระดับล่างและผู้บริหารกองฯ อย่างเท่าทันกัน ทาให้เกิดความแน่นอนและแม่นยาในการ
ทางาน รวมทั้งต้องมีบทบาทในการเป็นนักพัฒนาบุคลากรและเพื่อนร่วมงานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การ
ปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่าย นอกจากเป็นนักวิชาการแล้ว ยังต้องฝึกเป็นหัวหน้างานและเตรียมความ
พร้อมที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับต้นต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ดี กองฯ มีหัวหน้าฝ่ายเพียง ๑ คน
คือ หัวหน้าฝ่ายอาเซียน-จีน จึงต้องมีหัวหน้าฝ่ายเพิ่มอีกหนึ่งคนเพื่ อกากับดูแลความสัมพันธ์อาเซียน
กับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ อาเซียน+๓ และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก
๓.๒.๓ ความเครียดและสภาพแวดล้อมในการทางาน
การสร้างบรรยากาศภายในองค์การถือเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลกระทบโดย ตรงต่อ
พฤติก รรมของสมาชิ กภายในองค์ก าร ๖ โดยนอกเหนือ จากการมีส ภาพแวดล้ อ มทางกายภาพที่
เหมาะสมแล้ว หากความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างคนในองค์การเป็นไปด้วยดีและไม่มีปัญหาต่อกัน ก็
จะส่งผลให้บรรยากาศในที่ทางานเป็นไปในเชิงบวกด้วย กล่าวคือ ผู้ร่วมงานมีความศรัทธา ความ
เชื่อมั่น และความเป็นมิตรต่อกัน มีการยอมรับซึ่งกันและกัน ให้ เกียรติต่อกัน มีความร่วมมือร่วมใจ
ผู้บริหารเปิดกว้างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา มีวัสดุและอุปกรณ์ในการทางานที่สมบูรณ์ครบถ้วน ก็ย่อมทาให้
ที่ทางานกลาย เป็นสถานที่ที่มีแต่ความสุข แต่หากที่ทางานขาดสภาพแวดล้อมดังกล่าวเสียแล้ว ก็
๕

ตามหลักบริหารจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตซึ่งเสนอโดยเฟรดเดอริค ดับเบิ้ลยู
เทย์เลอร์ (Frederic W. Taylor)
๖
เอลตัน เมโย (Elton Mayo) นักพฤติกรรมศาสตร์ เคยศึกษาพฤติกรรมของคนงานซึ่งพบว่า ประสิทธิภาพของงาน
จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ย่อมขึน้ อยู่กับขวัญและกาลังใจ ความพึงพอใจ ความพร้อมทางสภาพจิตใจ รวมถึง
เรื่องราวทางสังคมของคนงานที่อยู่ในกลุ่มด้วย ผลการศึกษาดังกล่าวสะท้อนถึงความต้องการของคน และการ
สร้างสิ่งจูงใจที่จะตอบสนองต่อความต้องการของคน เพื่อให้คนปฏิบตั ิงานให้กับองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒๔
ก่อให้เกิดบรรยากาศแห่งความเครียด และมีผลลัพธ์ต่อประสิทธิภาพในการทางานในทางตรงกันข้าม
จากภารกิจที่กองฯ ต้องดูแลรับผิดชอบ บวกกับปริมาณงานที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งงานบางอย่างต้องการความเร่งด่วน ทาให้เจ้าหน้าที่เกิดความเครียดได้โดยง่ายจากภาวะแรงกดดัน
ในการทางาน และบั่นทอนประสิทธิภาพในการทางาน นาไปสู่การเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ
และอาจรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในที่ทางาน ดังนั้น จึงจาเป็นต้องหาวิธีการที่เหมาะสม
ที่จะช่วยลดหรือป้องกันการเกิดความเครียด และสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นระหว่างชีวิตใน ที่ทางาน
กับชีวิตส่วนตัว
การที่กองฯ มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมและจัดการประชุมเป็นส่วนใหญ่ ทา
ให้มีเอกสารเก็บอยู่เป็นจานวนมาก เมื่อเวลาผ่านไป จึงเกิดปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสาร แม้ว่า
กองฯ จะมี ห้ อ งเก็บ เอกสารเป็ น การเฉพาะ มี การจั ดท าทะเบีย นแฟ้ม ตามแนวทางที่ กระทรวงฯ
กาหนด รวมทั้งมีตู้และชั้นวางเอกสารรองรับ แต่การจัดเก็บแฟ้มก็ยังขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
มีการปะปนกันของแฟ้มกับเอกสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และมีสิ่งของตั้งวางระเกะระกะ ทาให้ห้องเก็บ
แฟ้มเกิดความคับแคบ ไม่สะดวกต่อการค้นหาแฟ้มและเอกสาร ที่สาคัญ ก่อให้เกิดการสะสมตัวของ
ฝุ่นละออง เชื้อราและเชื้อโรค และสร้างกลิ่นอับ ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพของข้าราชการทุกคนในกองฯ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อต้องเข้าไปหยิบหรือจัดเก็บแฟ้ม เจ้าหน้าที่จึงหลีกเลี่ยงด้วยวิธีเก็บแฟ้มไว้บน
หรือใต้โต๊ะทางานของตนเอง ซึ่งจริง ๆ แล้ว มิได้ก่อให้เกิดความสะดวกในการทางานเลย เพราะกลับ
กลายเป็นการลดพื้นที่บริเวณโต๊ะทางาน เกิดความคับแคบ และขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
นอกจากนี้ กระทรวงการต่า งประเทศยั ง มี นโยบายเปิด -ปิ ด เครื่ อ งปรั บ อากาศ
ระหว่างเวลา ๐๗.๓๐ ถึง ๑๗.๐๐ หรือ ๑๗.๓๐ น. ของทุกวัน เพื่อประหยัดพลังงานและตามนโยบาย
ไม่สนับสนุนให้ข้าราชการทางานดึก ยกเว้นกรณีที่มีภารกิจเร่งด่วน ซึ่งสามารถขออนุญาตเปิดเครื่อง
ปรั บ อากาศเฉพาะกองได้เป็น กรณีพิเศษ ดังนั้น การปิดเครื่องปรับอากาศในขณะที่เจ้าหน้าที่ยัง
ทางานอยู่ ย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพและประสิทธิภาพในการทางาน เนื่องจากขาดการถ่ายเทและ
หมุนเวียนอากาศที่ดี แม้ว่าจะยังคงมีอุณหภูมิระหว่าง ๒๕-๒๗ องศาเซลเซียส ชั่วขณะหนึ่งภายหลัง
ปิดเครื่องปรับ อากาศ แต่หลังจากนั้น อุณหภูมิภายในอาคารจะค่อย ๆ เพิ่มสูงขึ้นตามลาดับจนเกิด
ความอึดอัด และแม้ว่าข้าราชการแต่ละคนจะซื้อหาพัดลมขนาดเล็กมาใช้เป็นการส่วนตัว แต่ดูเหมือน
จะไม่ ช่ ว ยอะไรได้ ม าก เพราะยั ง ขาดการถ่ า ยเทอากาศที่ ดี ดั ง นั้ น กระทรวงฯ จึ ง อาจพิ จ ารณา
ปรับเปลี่ยนเวลาการเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศเพื่อให้เข้ากับวัฒนธรรมในการทางานของข้าราชการ
๓.๓ โอกาสของกองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ
๓.๓.๑ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอาเซียนใหม่ กาหนดให้กองความสัมพันธ์กับ
คู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ มีอานาจหน้าที่กากับดูแลการกาหนดนโยบายและการส่งเสริม
ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ และในกรอบ
การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ซึ่งปัจจุบัน กองฯ ได้รั บมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบการกาหนด
นโยบายและการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างอาเซียน+๑ กับจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี
ใต้ อาเซียน +๓ และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ดังนั้น หากต้องการให้สะท้อนอานาจหน้าที่
ตามกฎหมาย กรมอาเซีย นก็อาจพิจารณาเพิ่มภารกิจของกองฯ ให้ ดูแลรับผิ ดชอบความสั มพันธ์

๒๕
อาเซียนกับคู่เจรจา และ/หรือองค์กรระหว่างประเทศเพิ่มเติม เพื่อให้เห็นภาพรวมของความสัมพันธ์
ระหว่างอาเซียนกับ คู่เจรจาและองค์กรระหว่างได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่าทีของไทยต่อประเด็น
ที่เป็นปัญหาร่วมกันของภูมิภาค (overarching issues)
๓.๓.๒ เป็นต้นแบบของการบริหารจัดการที่เป็นเลิศภายในกรมอาเซียน จากการปรับ ปรุง
ระบบการทางานและการปฏิบัติภารกิจของกองฯ โดยเริ่มจากผู้บริหารกองฯ ซึ่งมี หน้าที่สาคัญในการ
บังคับบัญชาและสั่งการเพื่อให้การดาเนินงานของกองฯ เป็นไปด้วยความราบรื่นและบรรลุเป้าหมาย
อย่างมีป ระสิ ทธิภ าพ บนพื้นฐานของหลักเอกภาพของสายการบังคับบัญชา เพื่อให้เกิดความเป็น
ระเบียบในการถ่ายทอดข่าวสารและข้อมูลระหว่างกัน เกิดการสั่งและปฏิบัติงานตามคาสั่ง ส่งเสริม
หลักการแบ่งงานกันทาตามความถนัดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย หลักระเบียบวินัยเพื่อมุ่งให้เกิดความ
เคารพเชื่อฟังและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ และหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยผู้บริหารกองฯ
ต้องเข้าใจและ มีปฏิสัมพันธ์กับข้าราชการในกองฯ อย่างใกล้ชิดและสม่าเสมอผ่านการปรึกษาหารือ
โดยต้องสามารถเชื่อมโยงและกากับภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของข้าราชการแต่ละคนให้เป็นไป
ตามแผนงานที่ได้กาหนดไว้อย่างเหมาะสม ต้องสนับสนุนให้ข้าราชการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การทางานและรู้รักสามัคคี มีความซื่อสัตย์ต่อกัน เพื่อให้สามารถทางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและเป็น
กลุ่มก้อนที่มีความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน มีขวัญและกาลังใจสูง มีความกระตือรือร้น รวมทั้งมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ มีความรับผิดชอบร่วมกัน เปิดโอกาสให้มีการเปลี่ยนแปลงภายในที่ทางาน และต้อง
ท าให้ ทุ ก คนเกิ ด ความรู้ สึ ก อบอุ่ น และปลอดภั ย ในการท างาน ซึ่ ง จะท าให้ ข้ า ราชการทุ ก คนเกิ ด
ความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของกองฯ อันจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของผู้บริหารกองฯ ในท้ายที่สุด
๓.๔ ประเด็นท้าทายของกองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ
๓.๔.๑ การเพิ่มขีดความสามารถที่จะทางานในเรื่องที่มีความสาคัญหรือมีความเร่งด่วนให้
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยยังคงความมีคุณภาพของงาน โดยภารกิ จเร่งด่วนของกองฯ
ได้แก่การจัดเตรียมแฟ้มเพื่อใช้สาหรับการเข้าร่วมหรือจัดการประชุม ซึ่งประกอบด้วยเอกสารภูมิหลัง
ท่าทีไทย และประเด็น สนทนา/intervention/คากล่ าว ตลอดจนการตรวจสอบและให้ ความเห็ น
เกี่ยวกับเอกสารหรือบันทึกผลการประชุม ตามที่ได้รับแจ้งจากประเทศสมาชิกอาเซียนและคู่เจรจาที่
อยู่ในความรับผิดชอบของกองฯ และการประสานงานในเรื่องต่าง ๆ ในฐานะที่ไทยเป็นประเทศผู้
ประสานงานความ สัมพันธ์อาเซียน-จีน ซึ่งที่ผ่านมา การทางานยังเป็นไปในลักษณะ “รอเวลา”
เพื่อให้ได้ข้อมูลล่าสุดสาหรับการจัดทาข้อมูลภูมิหลังและประเด็นสนทนา มากกว่ าการ “ทยอยทา”
หรือการ “คิดล่วงหน้า”ทาให้ไม่มีเวลาเหลือเพียงพอสาหรับการ “ตกผลึก” ทางความคิด และเนื้อหา
ของงานอาจมีคุณภาพไม่ ดีพอ สืบเนื่องจากความเร่งรีบในการทางานเพื่อส่งงานให้ทันตามกาหนด
และจะยิ่งเป็นปัญหามากขึ้นเมื่อมีงานอื่นประดังเข้ามาในช่วงที่ต้องเร่งรี บทางานดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
และ/หรือมีการปรับแก้งาน ทาให้ต้องเสียเวลาในการพิมพ์แก้ไขใหม่ จึงกลับกลายเป็นว่าต้องใช้พลัง
และเวลาสาหรับการทางานเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ ดังนั้น จึงต้องมีการปรับระบบการทางานใหม่เป็นการ
“คิดและทาล่วงหน้า” เพื่อ เผื่อเวลาและทยอยทางานให้เกิดความคืบหน้าตามลาดับและคิดให้ตกผลึก
โดยอาจผ่านกระบวนการปรึกษาหารือร่วมกัน ทั้งกับผู้บริหารกรมและระหว่างข้าราชการในกองฯ
ทั้งนี้ การปรับปรุงวิธีการทางาน ไม่จาเป็นต้องใช้วิธีการที่ดีที่สุด แต่อาจใช้วิธีการหลากหลายรูปแบบ

๒๖
มาผสมผสานกัน เพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมกั บสภาพการณ์ ข้อจากัดต่าง ๆ และวัฒนธรรมการทางาน
ของกองฯ
๓.๔.๒ การจัดเตรียมท่าทีของไทยและประเด็นสนทนา/intervention/คากล่าวสาหรับการ
เข้าร่วมประชุมให้ “ตรงใจ” หรือ “เป็นที่รับได้” ของผู้บริหารมากที่สุด เพื่อให้ความตั้งใจในการ
ทางานของข้าราชการในกองฯ บังเกิดผลลัพ ธ์ในเชิงบวก ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาสาหรับการปรับแก้
หรือจัดทาใหม่ สร้างความมั่นใจในการทางาน และสะท้อนความมีประสิทธิภาพของกองฯ ทั้งนี้ การ
จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ ต้องมีการปรับปรุงกระบวนการทางานผ่านระบบการบริหารจัดการทาง
ความคิด ซึ่งสามารถทาได้ผ่านการพูดคุยและหารือกับผู้บริหารของกรมฯ และของกระทรวงฯ เพื่อขอ
คาแนะนาและแนวทางในการจัดทาท่าทีและประเด็นสนทนาเพื่อให้สามารถดาเนินไปอย่างถูกทิศทาง
ตั้งแต่เริ่มต้น หรือจัดการประชุมหารือภายในกองฯ เพื่อระดมสมองร่ว มกัน ซึ่งจะก่อให้ เกิดความ
หลากหลายทางความคิด แล้วค่อยแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อขัดเกลาจนกระทั่งตกผลึกเป็นความคิด
สุดท้ายที่จ ะนาไปใช้ประโยชน์ สาหรับการจัดทาท่าทีและประเด็นสนทนา/intervention/คากล่าว
ตามลาดับต่อไป โดยหากยังมีเวลาหรือสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงไป การปรึกษาหารือในเรื่องดังกล่าว
ทั้ง กั บ ผู้ บ ริ ห ารกรมฯ และภายในกองฯ ก็ ยั งอยู่ ใ นวิสั ย ที่ จ ะกระท าได้ เพื่อ ให้ ไ ด้ผ ลลั พ ธ์ที่ ดี ที่ สุ ด
นอกจากนี้ การประสานงานกับ กองอื่น ๆ ภายในกรมอาเซียนและกรม/กองอื่น ๆ ในกระทรวงการ
ต่างประเทศ ก็ถือเป็นเรื่องจาเป็น เพื่อให้การจัดทาท่าทีของไทยและประเด็นสนทนาในเรื่องที่เป็น
ประเด็น ปั ญหาร่ ว มกัน ในแต่ล ะกรอบความร่ว มมือ เช่น ความมั่นคงทางทะเล ความเชื่อมโยงใน
ภูมิภาค อาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ ฯลฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกันและ
เสริมซึ่งกันและกัน
๓.๔.๓ การส่งเสริมการทางานเป็นกลุ่ม (teamwork) ถือเป็นหัวใจของการทางานให้
ประสบความสาเร็จและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยผ่านการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างเป็นน้าหนึ่งใจ
เดียวกัน และมีความรับผิดชอบร่วมกัน ทั้งนี้ การทางานเป็นกลุ่มมีความสาคัญต่อความก้าวหน้าของ
กองฯ เนื่องจากต้องเกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมและจัดการประชุมเป็นส่วนใหญ่ เริ่มตั้งแต่การจัดทาและ
ผลิตแฟ้ม การจัดสถานที่ประชุม จนถึงการเข้าร่วมประชุม ซึ่งต้องอาศัยการประสานงานกันอย่าง
ใกล้ชิดระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมกับเพื่อนร่วมงาน ทั้งนี้ การที่จะทางานเป็นกลุ่มได้ ข้าราชการในกองฯ
จาเป็น ต้องพัฒนาความสัมพันธ์อันดีต่อกัน รู้จักสร้างความผูกพันและรู้รักสามัคคี มีความไว้วางใจ
และเปิดใจ เข้าหากัน ซึ่งหากทาได้ ก็จะช่วยให้ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ผ่านพ้นไปได้
ด้วยดี เพราะมี การตัดสินใจร่วมกันผ่านการปรึกษาหารือ นอกจากนี้ การทางานเป็นกลุ่มยังช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพและพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จากการที่ทุกคนในกลุ่มได้ช่วยกันเสริมสร้างทักษะ
และความเชี่ย วชาญ ให้ เพิ่มพูน ยิ่งขึ้น เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคลเท่าที่มีอยู่ให้เต็ม
ศักยภาพ ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างบุคคล เนื่องจากทุกคนในกลุ่มมีโอกาสเรียนรู้และรับทราบถึง
ความสามารถและข้อจากัดของแต่ละคน และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือซึ่ง กันและกัน อย่างไรก็ดี
ทุกคนในกลุ่มก็ต้องพร้อมที่จะรับฟังความเห็นและการวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งกันและกันอย่างตรงไปตรงมา
ให้เกียรติและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีการทบทวนผลการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ เพื่อแก้ไข
ข้อบกพร่องและปรับปรุงการทางานเป็นกลุ่มให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

๒๗
๓.๔.๔ ควรมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในการทางานอย่างจริงจัง เพื่อ
ความสะดวกรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้แก่ การจัดเก็บ
ข้อมูลและเอกสารที่สาคัญและจาเป็นต่อการปฏิบัติงานในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย การติดต่อสื่อสารและส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างข้าราชการภายในกองฯ ผ่าน
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ข้อความสั้น (SMS) ตลอดจนโปรแกรมเครือข่ายทางสังคม (social
network) ที่สามารถจัดตั้งกลุ่มสนทนาเป็นการเฉพาะได้ เช่น Line และ WhatsApp หรือโปรแกรม
ใหม่ ๆ ที่จะตามมาในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการประสานงานในช่วงที่เดินทางไป
ร่วมประชุมในต่างประเทศ เนื่องจากบางครั้งจาเป็นต้องทราบท่าทีและความเห็นของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง หรือข้อมูลเฉพาะด้านเป็นการเร่งด่วน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ อีกทั้งยั งช่วยประหยัด
งบประมาณของทางราชการ เพราะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงินจานวนมากดังเช่นการใช้โทรศัพท์
ทางไกลระหว่างประเทศ ขอเพียงแค่มีสัญญาณ wifi เพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ท ก็เป็นอันใช้ได้
๓.๕ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
จากผลการศึกษาตามข้างต้น ผู้ศึกษาได้ใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อประเมิน จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคและสิ่งท้าทาย ของกองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ
เพื่อนาผลการวิเคราะห์ที่ได้ไปใช้สาหรับการจัดทาวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ซึ่งจะ ใช้เป็น
เป้าหมายและแนวทางการดาเนินงานของกองฯ ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนากองฯ ต่อไป ดังนี้
ตารางที่ ๒ การใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) เพื่อประเมินกองความสัมพันธ์กับ
คู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ กรมอาเซียน
จุดแข็ง
สภาพภายในที่เอื้อประโยชน์ให้แก่กองฯ

จุดอ่อน
ข้อจากัดหรือสภาพภายในที่บั่นทอนประโยชน์ของกองฯ

๑. ภารกิ จ ของกองฯ ในการก ากั บ ดู แ ลความ
สัมพันธ์อาเซียน+๑ กับจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี
ใต้ อาเซียน+๓ และ EAS และการทาหน้าที่
ประเทศ ผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียนจี น เป็ น งานส าคั ญ เชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ใ นระดั บ
แนวหน้ า ของกรมอาเซี ย น ท าให้ ก องฯ มี
บทบาทส าคั ญ ต่ อ การก าหนดท่ า ที แ ละ
นโยบายที่จะช่วยให้ไทยได้แสดงบทบาทนาใน
อาเซียนและในภูมิภาค
๒. หั ว หน้ า ฝ่ า ยอาเซี ย น-จี น ท างานกั บ กรม
อาเซียนมาได้ระยะหนึ่ง จึงเป็นคลังความรู้
(institutional memory) ที่สาคัญ
๓. ข้าราชการมีความขยันขันแข็งและมีความ

๑. จานวนข้าราชการในกองฯ มีจากัดเพียง ๖
คน ประกอบด้วยผู้อานวยการ และเจ้าหน้าที่
อีก ๕ คน
๒. ขาดการวางแผนเรื่องบุคลากรเพื่อสร้างความ
ต่อ เนื่ องในการท างาน โดยเฉพาะกรณีเ กิ ด
การเจ็บป่วย หรือมีการประชุมซ้อนกัน
๓. ขาดหั ว หน้ า ฝ่ า ยอาเซี ย น+๑ กั บ ญี่ ปุ่ น และ
เกาหลี ใ ต้ อาเซี ย น+๓ และ EAS ที่ จ ะท า
หน้ า ที่ กลั่ น กรองงาน และช่ ว ยคิ ด ในเชิ ง
ยุทธศาสตร์
๔. มีเจ้าหน้าที่โต๊ะทะเลจีนใต้เพียงคนเดียว ซึ่งไม่
สอดคล้ องกับความสาคัญและความเร่งด่ว น
ของลักษณะงาน

๒๘
จุดแข็ง
สภาพภายในที่เอื้อประโยชน์ให้แก่กองฯ

สามารถ พร้อมอุทิศตนให้กับการทางาน และ
ไม่มีปัญหาในความสัมพันธ์ระหว่างกัน
๔. ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การท างานเป็ น ที ม เน้ น
ความสามั ค คี และการปรึ ก ษาหารื อ เพื่ อ มุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์ของการทางาน ทาให้ การบริห าร
จัดการกองฯ ง่ายขึ้น
๕. มีเครือข่ายและการประสานงานที่ดีกับหน่วย
งานภายนอก ทั้ ง ของไทยและของประเทศ
สมาชิ ก อาเซี ย น ท าให้ ก ารท างานมี ค วาม
รวดเร็ว มีบูรณาการ และคล่องตัวสูง
๖. มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การท างานในระดั บ ดี ท าให้ ก ารติ ด ต่ อ
ประสานงาน การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล และการ
ติดตามข้อมูลข่าวสารเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
และทันสมัย

จุดอ่อน
ข้อจากัดหรือสภาพภายในที่บั่นทอนประโยชน์ของกองฯ

๕. ปริมาณงานที่มากและความเร่งด่วนของงาน
ทาให้ มีเวลาไม่เพียงพอสาหรับการผลิ ตเนื้อ
งานที่มี ความประณี ตหรือ มีคุ ณภาพอย่ างที่
ตั้ง ใจ โดยเฉพาะการจั ดเตรีย มแฟ้ ม ข้อ มู ล
ท่ า ที ประเด็ น สนทนา/intervention/ค า
กล่าวในโอกาสต่าง ๆ
๖. ภารกิจกากับดูแลความสั มพันธ์อาเซียน+๑
กับจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ท า ใ ห้ ข า ด ภ า พ ร ว ม ข อ ง ก า ร ด า เ นิ น
ความสัมพันธ์กับคู่เจรจาของอาเซียนทั้งหมด
โ ด ย เ ฉ พ า ะ ป ร ะ เ ด็ น ปั ญ ห า ที่ เ ป็ น
overarching issues
๗. สภาพแวดล้อมการทางานในกองฯ ที่ยังขาด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยเฉพาะห้องเก็บ
แฟ้มที่รอการสะสาง เพื่อให้การจัดเก็บและค้นหา
เอกสารเป็นระบบและเกิดความสะดวก และต้อง
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมอื่นๆ เพื่อสุขภาพที่ดีของ
ข้าราชการ
โอกาส
ภัยคุกคาม
สภาพภายนอกที่กองฯ สามารถแสวงประโยชน์ได้ สภาพภายนอกที่สร้างปัญหา/อุปสรรคให้กับกองฯ
๑. การที่ไทยมิได้เป็นประเทศที่อ้างสิทธิ์ในทะเล ๑. สถานการณ์ในโลกและภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลง
จีนใต้ ทาให้ไทยมีความน่าเชื่อถือและสามารถ อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะข้อพิพาทในทะเลจีน
ปฏิบัติหน้าที่ประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์ ใต้ ก่อให้ เกิดความเร่งด่วนในการทางาน กอง
อาเซียน-จีน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความ ฯ จึงต้องตื่นตัวและปรับตัวอยู่เสมอ
สมดุล
๒. มีภาระด้านงานธุรการและการจัดทาหนังสื อ
๒. การประชุมระหว่างประเทศในกรอบอาเซียนที่ ติด ต่อ ประสานงานกั บหน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้ อ ง
มีเป็นจานวนมากในรอบปี เป็นเวทีและโอกาส และระหว่างอาเซียนกับจีน จากการทาหน้าที่
ที่ทาให้ไทยสามารถแสดงบทบาทนาในภูมิภาค ประเทศ ผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน๓. การติดต่อประสานงานกับภาควิชาการของไทย จีน ทาให้กระทบต่อภารกิจหลักหรืองานด้าน
ก่ อ ให้ เ กิ ด เครื อ ข่ า ยที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การ ยุทธศาสตร์ ของกองฯ
ส่งเสริมบทบาทของไทยในเวที Track ๑.๕ ๓. มี ขั้ น ตอนในการท างานจากการที่ ต้ อ ง
และ ๒
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนการ
๔. ความสั ม พั น ธ์ อัน ดี กั บ หน่ ว ยงานภายนอกที่ จัดเตรียมท่าทีไทย หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับ
พร้อมจะให้ความร่วมมือกับกองฯ ทาให้การ
ร่างเอกสารต่าง ๆ ตามแนวปฏิบัติ ทาให้เกิด

๒๙
โอกาส
ภัยคุกคาม
สภาพภายนอกที่กองฯ สามารถแสวงประโยชน์ได้ สภาพภายนอกที่สร้างปัญหา/อุปสรรคให้กับกองฯ
ท างานในยามเร่ ง ด่ ว นได้ รั บ การตอบสนอง การรองาน หรือไม่ทันการณ์
ด้วยดี
๔. ต้องเสียเวลาไปกับการจัดทาประเด็นสนทนา
๕. ได้รั บ ความสนใจจากผู้ บ ริ ห ารระดับสู ง และ เกี่ ย วกั บ ข้ อพิ พ าทในทะเลจีน ใต้ส าหรับ ผู้ น า
การสนั บ สนุ น ด้ า นงบประมาณส าหรั บ การ และผู้บริหารของกระทรวงฯ ในการเยือนและ
ด าเนิ น กิ จ กรรมและโครงการต่ า ง ๆ อย่ า ง รับแขกต่างชาติ เพราะเป็นเรื่องที่ประชาคม
พอเพียง เช่น การจัด Workshop หรือการจัด ระหว่างประเทศให้ความสนใจ (เฉลี่ยสัปดาห์
ประชุ ม ในกรอบอาเซี ย นที่ อ ยู่ น อกแผนงาน ละ ๒-๓ ครัง้ )
ประจาปี
๕. มีความกดดันในการทางาน อันเกิดจากความ
คาดหวั ง ของสื่ อ มวลชน นั ก วิ ช าการ และ
สาธารณชนที่ ต้ อ งการเห็ น ผลส าเร็ จ ของ
บทบาทนาของไทยในภูมิภาคและปัญหาทะเล
จีนใต้ที่เป็นรูปธรรมโดยเร็ว
๖. ความสนใจของฝ่ า ยการเมื อ งต่ อ ปั ญ หาใน
ภู มิ ภ าคและข้ อ พิ พ าทในทะเลจี น ใต้ ซึ่ ง จะ
ส่งผลต่อการขับเคลื่อนนโยบายและท่าทีของ
ไทย
ตามตารางข้างต้น พบว่าจุดแข็งและโอกาสมีส่วนช่วยสนับสนุนและเสริมซึ่งกันและกัน โดย
จุดแข็งสาคัญของกองฯ ได้แก่ภารกิจที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ ซึ่งเป็นงานสาคัญเชิงยุทธศาสตร์
ของกรมอาเซียนและกระทรวงการต่างประเทศ ที่สามารถใช้เป็นช่ องทางในการสร้างบทบาทนาของ
ไทยในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแสวงหาลู่ทางเพื่อคลี่คลายปัญหาข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ ซึ่งจะ
ช่วยทาให้เกิดสันติภาพและเสถียรภาพขึ้นในภูมิภาค และการส่งเสริมความร่วมมือในสถาปัตยกรรมใน
ภูมิภาค นอกจากนี้ ข้าราชการในกองฯ ยังเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ขยันขันแข็ง อดทนและอุทิศ
ตนให้กับการทางาน ให้ความสาคัญต่อการทางานร่วมกันเป็นทีมและมีความสามัคคีสูง สามารถนา
เทคโนโลยี สารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเครือข่ายที่ใกล้ชิดกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน ทาให้การทางานมีความสะดวกรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นคุณสมบัติที่ช่วยเกื้อหนุนต่อการปฏิบัติภารกิจของกองฯ ที่ส่วนใหญ่ต้อง
เกี่ยวข้องกับการประชุม
สาหรับโอกาสซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกที่จะช่วยให้กองฯ ประสบความสาเร็จในการ
ทางานมากยิ่งขึ้น ได้แก่ การที่ ไทยมิได้เป็นประเทศที่อ้างสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ ทาให้ได้รับความน่าเชื่อ
ถือในการท าหน้ าที่ป ระเทศผู้ ป ระสานงานความสั มพัน ธ์อาเซียน-จีน ส่ งผลให้ ไทยสามารถแสดง
บทบาทนาในการแสวงหาลู่ทางเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อาเซียน-จีน และคลี่คลายปัญหาทะเลจีนใต้
ได้อย่างสมดุล โดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกต่อต้านจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และสามารถใช้ประโยชน์จากเวที
การประชุมระหว่างประเทศในกรอบอาเซียนที่มีตลอดทั้งปี ในการผลักดันเรื่องที่เป็นประโยชน์ของ

๓๐
ไทยและภูมิภาคที่สาคัญ ภารกิจที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกองฯ เป็นเรื่องที่ผู้บริหารระดับสูง
โดยเฉพาะปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสในการประชุมของอาเซียน (Senior
Officials’ Meeting: SOM) ได้ให้ความสนใจติดตามอย่างใกล้ชิด และข้อเสนอของกองฯ ในการจัด
กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดประชุมในกรอบอาเซียนที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันและอยู่
นอกแผนงานประจาปีของกรมอาเซียน ก็มักได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณเสมอ
จุดอ่อนสาคัญของกองฯ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความพยายามของกองฯ ในการ
บรรลุ เ ป้ า หมายของการท างาน ได้ แ ก่ ปั ญ หากาลั ง คนซึ่ ง มี ไ ม่ เ พี ย งพอเมื่ อ เที ย บกั บ ปริ ม าณงาน
ความส าคั ญ และความเร่ ง ด่ ว นของงาน เนื่ อ งจากมี ข้ า ราชการอยู่ เ พี ย ง ๖ คน ประกอบด้ ว ย
ผู้อานวยการและเจ้าหน้าที่อีก ๕ คน โดยมีหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่โต๊ะทะเลจีนใต้เพียงอย่างละหนึ่ง
คน ทาให้ขาดคนที่จะช่วยคิดเชิงยุทธศาสตร์ และจะยิ่งเป็นปัญหากรณีเกิดการเจ็บป่วยหรือมีการ
ประชุมซ้อนกัน ทาให้เกิดปัญหางานล้นมือ และผลงานขาดความประณีตและคุณภาพ อย่างไรก็ดี
ปัญหาดังกล่าวอาจกลาย เป็นการพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส โดยกองฯ ยังสามารถปฏิบัติภารกิจต่อไป
ได้ในทานอง “เล็กแต่มีประสิทธิภาพ” ดีกว่ามีคนมากแต่ไร้ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ กองฯ ยังขาด
การมองปัญหาในภาพรวม เนื่องจากมิ ได้กากับดูแลคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศทั้งหมด และ
ยังต้องปรับปรุงระบบการจัด เก็บแฟ้มเอกสารให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมอื่น ๆ ภายในกองฯ เพื่อข้าราชการสามารถทางานได้อย่างเป็นสุขและมีความปลอดภัย
สาหรับภัยคุกคามสาคัญที่สร้างปัญ หาและอาจเป็น อุปสรรคในการดาเนินงานของกองฯ
ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกและภูมิภาคอย่างรวดเร็ว ทาให้กองฯ และข้าราชการต้อง
ตื่นตัวและปรับตัวอยู่เสมอ เพื่อให้ก้าวทันต่อสถานการณ์และจัดวางนโยบายและท่าทีไทยได้อย่าง
ถูกต้อง นอกจากนี้ การติดต่อประสานงานกับหน่ วยงานภายนอก ทั้งของไทยและประเทศอาเซียน
ตามแนวปฏิบัติ ได้ก่อให้เกิดขั้นตอนในการทางาน ทาให้เสียเวลาและสร้างภาระงานด้านธุรการจาก
การออกหนังสือราชการและการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ จึงกระทบต่อภารกิจหลักหรือการ
ทางานเชิงยุทธศาสตร์ของกองฯ นอกเหนือจากต้องจัดเตรียมประเด็นสนทนาสาหรับผู้นาและผู้บริหาร
ระดับสูง ในประเด็นทะเลจีนใต้สาหรับการเยือนและรับแขกต่างชาติ ที่สาคัญ ข้าราชการเกิดความ
กดดันในการทางานจากความคาดหวังของสื่อมวลชน นักวิชาการ และสาธารณชน ซึ่งต้องการเห็น
บทบาทนาของ ไทยในอาเซียนและในภูมิภาคที่เป็นรูปธรรมดั งเช่นในอดีต และยังมีปัญหาเรื่องความ
สนใจของฝ่ายการเมืองต่อปัญหาในภูมิภาคและข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ ซึ่งหากมีน้อย ก็สามารถส่งผล
กระทบต่อ พลวัตรและการขับเคลื่อนนโยบายของไทย
ผลจากการศึ ก ษาตามข้ า งต้ น พอจะประเมิ น ได้ ว่ า กองฯ มี จุ ด อ่ อ นและภั ย คุ ก คามที่
หลากหลายและมากกว่าจุ ดแข็งและโอกาส จึงเป็นปัจจัยสาคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อความสาเร็จใน
การดาเนินงานของกองฯ ดังนั้น จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนากองฯ เพื่อให้จุด
แข็งของกองฯ อัน ประกอบด้ว ยภารกิจและทรัพยากรบุคคลได้รับการส่ งเสริม ซึ่งจะส่ งผลอย่างมี
นัยสาคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพและการแปลงโอกาสไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งสามารถ
กาจัดหรือลดทอนจุดอ่อนและ/หรือภัยคุกคามให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อป้องกันมิให้เป็นภัยต่อสมรรถนะ
และขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจของกองฯ ในอนาคต

บทที่ ๔
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
๔.๑ สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึกษาตามที่ปรากฏในบทที่ ๓ พบว่า กองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กร
ระหว่ า งประเทศ กรมอาเซี ย น จ าเป็ น ต้ อ งได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการ
ดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีสมรรถนะมากยิ่งขึ้น เนื่องจากภารกิจที่อยู่ในความดูแ ล
รั บ ผิ ด ชอบ ได้ แก่ การกาหนดนโยบายและการส่ ง เสริม ความสั ม พั น ธ์ และความร่ ว มมื อระหว่ า ง
อาเซียน+๑ กับจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ อาเซียน +๓ (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) และการประชุมสุด
ยอดเอเชีย ตะวั น ออก รวมทั้ง ประเด็ นทะเลจี นใต้ และการปฏิ บั ติห น้ า ที่ ป ระเทศผู้ ป ระสานงาน
ความสัมพันธ์อาเซียน-จีน ถือเป็นงานที่เป็นงานเชิงยุทธศาสตร์ของกรมอาเซียน และมีความสาคัญต่อ
การแสดงบทบาทน าของไทยในการเสริมสร้างความเข็มแข็งและความเป็นเอกภาพของอาเซียน
ตลอดจนการส่งเสริมสันติภาพและความร่วมมือในสถาปัตยกรรมในภูมิภาคที่ยังพัฒนาไปอย่างไม่
หยุดยั้ง อย่างไรก็ดี แม้ว่ากองฯ มีภารกิจสาคัญที่ต้องดาเนินการให้สาเร็จลุล่วงตามนโยบาย แต่กองฯ
ยังเผชิญกับปัจจัยและข้อจากัดต่าง ๆ ได้แก่ กาลังคน ความถี่ของการประชุมที่มีขึ้นตลอดทั้งปี ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ความผันผวนของสถานการณ์ในภูมิภาค โดยเฉพาะปัญหาทะเลจีนใต้ ซึ่ง
สร้างแรงกดดันต่อไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-จีน รวมถึงสภาพแวดล้อม
ที่เกิด ขึ้น ในกองฯ ซึ่ งมีผ ลกระทบโดยตรงต่ อประสิ ทธิ ภ าพในการทางานของข้าราชการในกองฯ
นอกจากนี้ ยังมีประเด็นท้าทายความสามารถ ได้แก่ การเพิ่มภารกิจดูแลความสัมพันธ์อาเซียน+ ๑
จากเดิมทีม่ ีอยู่ เพื่อให้สะท้อนภารกิจและอานาจหน้าที่ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการประชุม
โดยเฉพาะการจัดเตรีย มท่าทีไทยและประเด็นสนทนา/คากล่ าว การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงาน การส่งเสริมการทางานเป็นกลุ่ม และการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรที่มี
ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพื่อเป็นแบบอย่างของกองอื่น ๆ ต่อไป ดังนั้น จึงจาเป็นต้อง
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในกองฯ ให้ดียิ่งขึ้น โดยนาแนวคิดทฤษฎีการบริหาร
จัดการองค์การที่ได้ศึกษาไว้ตามบทที่ ๒ มาปรับประยุกต์ใช้ ซึ่งจะช่วยพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส ลด
ความด้อยประสิทธิภาพและความผิดพลาด และเพิ่มโอกาสให้กับความ สาเร็จของการทางานให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ตั้งใจไว้
๔.๒ ข้อเสนอแนะ
๔.๒.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
๔.๒.๑.๑ การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ของกองความสัมพันธ์กับ
คู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ แม้ว่าในทางปฏิบัติ หน่วยงานในระดับกองไม่จาเป็นต้องกาหนด
เรื่องดังกล่าว แต่น่าจะเป็นประโยชน์หากกองฯ จะริเริ่มการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์

๓๒
ของตนเอง เพื่อเป็นเป้าหมายในการทางานร่วมกันของข้าราชการในกองฯ ที่ชัดเจน และใช้เป็นแผน
กลยุทธ์สาหรับการพัฒนาและปรับปรุงกองฯ ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติภารกิจที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกองฯ โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-จีน
(กรกฎาคม ๒๕๕๕ - กรกฎาคม ๒๕๕๘) เป็นไปอย่างมี ประสิ ทธิภ าพ โดยตั้งอยู่บนพื้ นฐานของ
นโยบายและยุทธศาสตร์ของรั ฐบาล กระทรวงการต่างประเทศ และกรมอาเซียน เกี่ยวกับการเตรียม
ความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของไทย และอยู่ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก
และยุทธศาสตร์ของกรมอาเซียน โดยมุ่งก่อให้เกิดพลวัตรของการเปลี่ยนแปลงภายในกองฯ และ
สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานในภาครัฐแนวใหม่ที่ได้ปรับเปลี่ยนจากการให้ความสาคัญต่อ
ขั้นตอนการปฏิบัติ มาเป็นการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ซึ่งให้ความสาคัญต่อการมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการทางาน รวมทั้งเพื่อเป็นแบบอย่างสาหรับกองอื่น ๆ ในกรมอาเซียนต่อไป ซึ่งผู้
ศึกษาขอเสนอ ดังนี้
๑) วิสัยทัศน์
“หนุ น น าบทบาทไทยและอาเซี ย น พั ฒ นาบู ร ณาการและ
สถาปัตยกรรมในภูมิภาค ส่งเสริมสันติภาพและความร่วมมือ”
๒) พันธกิจ (ระยะปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) ได้แก่
(๑) ดาเนินการเกี่ยวกับการกาหนดนโยบายของไทยในภาพรวม
ในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือในทุกมิติ ระหว่างอาเซียน+๑ กับจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี
ใต้ และในกรอบอาเซีย น+๓ (จี น ญี่ปุ่น และเกาหลี ใต้) และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก
เพื่อให้ บังเกิดผลอันเป็นการสนับสนุนการดาเนินงานตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของกรมอาเซียน
และกระทรวงการต่างประเทศ ในการสร้างประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็ง ส่งเสริมบทบาทนาของไทยใน
ภูมิภาค และรักษาผลประโยชน์ของไทยจากการดาเนินการดังกล่าว ตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย ในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือในทุกมิติ ระหว่าง
อาเซีย น+๑ กับ จี น ญี่ปุ่น และเกาหลี ใต้ และในกรอบอาเซียน+๓ และการประชุมสุดยอดเอเชีย
ตะวันออก
(๓) เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างอาเซียน
และจีน และผลักดันการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (Declaration
on the Conduct of Parties in the South China Sea: DOC) อย่างเต็มที่ และการเจรจาจัดทา
แนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Code of Conduct in the South China Sea: COC) ให้เสร็จสิ้นในช่วงที่
ไทย เป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-จีน (กรกฎาคม ๒๕๕๕ - กรกฎาคม ๒๕๕๘)
เพื่อประโยชน์ต่อการส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงในทะเลจีนใต้
(๔) ส่ ง เสริ ม บทบาทน าของไทยและความเป็ น แกนกลางของ
อาเซียน ในสถาปัตยกรรมในภูมิภาค และการบูรณาการในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
(๕) ผลักดันวาระสาคัญของกองฯ ในเรื่อง ๓Cs ให้ประสบความ
ก้าว หน้าอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ Community (การสร้างประชาคมอาเซียน) Connectivity (การ

๓๓
ส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาค) และ COC (การบรรลุการจัดทาแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้) ซึ่งจะช่วย
ส่งเสริมบทบาทนาของไทยในภูมิภาค
(๖) สนับสนุนการขยายความร่วมมือระหว่า งอาเซียน+๑ กับจีน
ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ และในกรอบอาเซียน+๓ และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก เพื่อแก้ไข
ปัญหาข้ามชาติที่เป็นข้อห่วงกังวลร่วมกันของภูมิภาค โดยเฉพาะอาชญากรรมข้ามชาติ สิ่งแวดล้อม
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน และความมั่นคงทางทะเล
(๗) สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการดาเนินความสัมพันธ์และ
การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียน+๑ กับจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ และในกรอบอาเซียน+๓
และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ตลอดจนบทบาทของไทยในการดาเนินการดังกล่าว
๓) ยุทธศาสตร์ ได้แก่
(๑) นาแนวคิดเรื่ องการวางแผนเชิ งกลยุทธ์และการบริหารการ
เปลี่ย นแปลงมาใช้ในการพัฒ นาระบบบริห ารจัดการของกองฯ เพื่อสร้างจุดแข็งและขจัดจุดอ่อน
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานเชิงรุกได้อย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และสร้างสรรค์ และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๑
(๒) พัฒนากองฯ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และบุคคลเรียนรู้
เพื่อมุ่งพัฒนาบุคลากรให้เป็นทีมงานที่มีคุณภาพ เข้มแข็ง มุ่งมั่น และมีความรับผิดชอบสูง
(๓) ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงาน การประสานงาน และการจัดเก็บเอกสารให้ง่ายต่อการสืบค้น
(๔) ปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้ อ มการท างานภายในกองฯ เพื่ อ ให้
บุคลากรสามารถปฏิบั ติงานได้อย่ างมีประสิทธิภ าพ เกิดความรู้สึกอบอุ่น มั่นคง ปลอดภัย และมี
ความสุขกับการทางาน
(๕) พัฒ นาศักยภาพและสร้างความพร้อมเพื่อรองรับการขยาย
ภารกิจและความรับผิดชอบของกองฯ และการเพิ่มจานวนบุคลากรที่จะมีขึ้นในอนาคต
(๖) พัฒ นากองฯ ไปสู่ ค วามเป็น เลิ ศ พร้ อ มสนั บ สนุ น การสร้ า ง
ความรู้ ค วามสามารถคู่ คุ ณ ธรรม เพื่ อ เป็ น องค์ ก รตั ว อย่ า งของกรมอาเซี ย นและกระทรวงการ
ต่างประเทศต่อไป
๔.๒.๑.๒ เพิ่ ม ภารกิ จ และความรั บผิ ด ชอบของกองฯ เพื่ อสะท้ อนภารกิ จ และ
อานาจหน้าที่ตามกฎหมาย และให้เห็นภาพรวมของความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับคู่เจรจาและ
องค์กรระหว่างประเทศ โดยอาจเริ่มต้นจากคู่เจรจาที่อยู่ในเขตเอเชียด้วยกันเพื่อให้เกาะกลุ่มกัน ได้แก่
อินเดีย เพื่อให้การส่งเสริมความร่วมมือในสาขาหลัก เช่น การเชื่อมโยงภายในภูมิภาค ๑ การค้า การ
ลงทุน และการท่องเที่ยว และความมั่นคงทางทะเล มีความสอดคล้องและเสริมซึ่งกันและกันกับ
ภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองฯ ที่มีอยู่แต่เดิมแล้ว
๑

โดยเฉพาะการเชื่อมโยงภาคตะวันออกของอินเดีย กับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านท่าเรือน้าลึกและนิคม
อุตสาหกรรมที่เมืองทวายในเมียนมาร์ ผ่านไทย กัมพูชา และเวียดนาม ตามระเบียงเศรษฐกิจด้านใต้ (South
Economic Corridor: SEC) ในกรอบอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (GMS) ซึ่งเป็นการเชื่อมระหว่างมหาสมุทรอินเดีย กับ
มหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้

๓๔
๔.๒.๑.๓ ปรับโครงสร้างและภารกิจของกองฯ เพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นภายใต้การบริหารการเปลี่ยนแปลง โดย (๑) เพิ่มภารกิจของเจ้าหน้าที่โต๊ะอาเซียน-จีน ให้
ช่วยงานเรื่องประเด็นทะเลจีนใต้ด้วยส่วนหนึ่ง เพื่อให้สามารถซ้อนงานกับเจ้าหน้าที่โต๊ะทะเลจีนใต้ใน
กรณีที่มีภารกิจเร่งด่วนหรือภารกิจพิเศษ (๒) เพิ่มภารกิจของเจ้าหน้าที่โต๊ะความสัมพันธ์อาเซียน+๑
กับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ให้กากับดูแลความสัมพันธ์อาเซียนกับคู่เจรจาอื่น ๆ ที่จะถ่ายโอนจากกองอื่น ๆ
เช่น อินเดีย (๓) กรณีที่ได้รับการจัดสรรบุคลากรเพิ่มอีกหนึ่งคน ให้ปรับเจ้าหน้าที่โต๊ะอาเซียน+๓ และ
การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่การทูตระดับชานาญการ ให้เป็นหัวหน้าฝ่า ย
อาเซียน +๑ กับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ และคู่เจรจาอื่น ๆ ที่จะเพิ่มขึ้นมา กรอบอาเซียน+๓ และการ
ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก เนื่องจากมีอาวุโสเพียงพอ ซึ่งจะช่วยให้การจัดสรรงานของกองฯ เกิด
ความพอดีและคล่องตัว รวมทั้งฝึกฝนข้าราชการให้ทางานอย่างมีความรับผิดชอบและช่วยพั ฒนา
ทักษะในการเป็นหัวหน้างาน เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และบุคคลเรียนรู้ต่อไป ทั้งนี้ ผู้ศึกษาขอ
เสนอโครงสร้าง และผังการแบ่งงานใหม่ของกองฯ ตามแผนภูมิดังต่อไปนี้
ข้อเสนอโครงสร้างใหม่ของกองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กร
ระหว่างประเทศ กรมอาเซียน
ภารกิ จ หลั ก: ภาพรวมความสั ม พัน ธ์ อ าเซี ย น+๑ กั บ จี น ญี่ ปุ่ น และ
เกาหลีใต้ (และคู่เจรจาอื่น ๆ ที่อาจ ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม) อาเซียน+๓ (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้)
และการประชุมสุดยอด เอเชียตะวันออก (East Asia Summit: EAS)
บุคลากร: ผู้อานวยการ นักการทูตระดับชานาญการ ๒ คน และนักการ
ทูตระดับปฏิบัติการ ๔ คน (ขอเพิ่มใหม่ ๑ คน)

๓๕
ผู้อานวยการ

นักการทูตระดับชานาญการ
หัวหน้าฝ่ายอาเซียน-จีน

นักการทูตระดับปฏิบัติการ ดูแล
ภาพรวมความสัมพันธ์อาเซียนจีน และช่วยงานประเด็นทะเล
จีนใต้

นักการทูตระดับปฏิบัติการ ดูแล
ประเด็นทะเลจีนใต้

นักการทูตระดับชานาญการ
หัวหน้าฝ่ายอาเซียน-ญี่ปุ่น
อาเซียน-เกาหลีใต้ อาเซียน+๓
และ EAS (และคู่เจรจาอื่น ๆ)
นักการทูตระดับปฏิบัติการ ดูแล
ภาพรวมความสัมพันธ์อาเซียนญี่ปุ่น และอาเซียน-เกาหลีใต้
(และคู่เจรจาอื่น ๆ)
นักการทูตระดับปฏิบัติการ
ดูแลอาเซียน+๓ และ EAS
(ขอเพิ่มใหม่)

แผนภูมิที่ ๒ ข้อเสนอโครงสร้างใหม่ของกองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ
กรมอาเซียน
๔.๒.๑.๔ สนับสนุนให้มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารระดับสูง
ของกระทรวงฯ กับฝ่ายการเมือง เพื่อให้นโยบายและท่าทีของไทยได้รับการผลักดันและขับเคลื่อน
(deliverable) ซึ่งจะส่ งผลให้ ไทยสามารถแสดงบทบาทนาในอาเซียนและในภูมิภาคได้อย่างมี
นัยสาคัญ
๔.๒.๑.๕ ส่งเสริมและผลักดันให้ภาควิชาการของไทยแสดงบทบาทนาในเวที ๑.๕
และ ๒ ในภูมิภาคให้เข้มแข็งและมีพลังมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะคณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการ
เอเชีย ตะวัน ออก (EACC) ที่กระทรวงการต่างประเทศผลักดันให้ จัดตั้งขึ้น โดยมีมหาวิทยาลั ยทั้ง
ภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม เพื่อเป็นตัวแทนภาควิชาการของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือในกรอบ
อาเซียน+๓ (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) เช่น East Asia Forum (EAF) และ Network of East Asian
Think-tanks (NEAT) รวมถึง Network of ASEAN-China Think-tanks (NACT) ที่จีนเพิ่งจัดตั้งขึ้น

๓๖
ทั้งนี้ กรมอาเซียนและกระทรวงการต่างประเทศอาจใช้ประโยชน์จาก EACC ทาการศึกษาวิจัยเชิง
วิชาการในประเด็นปัญหาในภูมิภาคที่อยู่ในความสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อการกาหนดนโยบาย เช่น
แนวทางการเพิ่มบทบาทของไทยในสถาปัตยกรรมในภูมิภาค เป็นต้น
๔.๒.๒ ข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
๔.๒.๒.๑ การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมประชุม
โดยที่หัวใจสาคัญที่สุดของการเข้าร่วมประชุมคือการจัดทาท่าทีไทยและ
ประเด็นสนทนา/intervention/คากล่าว ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีการ “คิดล่วงหน้า” เพื่อให้สามารถ
ดาเนินการในลักษณะ “ทยอยทา” ซึ่งจะทาให้มีเวลาเพียงพอสาหรับการปรึกษาหารือทั้งกับผู้บริหาร
และภายในกองฯ แล้วค่อยพัฒนาความคิดให้ตกผลึกเพื่ อให้ได้ประเด็นสนทนา/คากล่าวที่เหมาะสม
ตรงเวลา และตรงใจผู้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ม ากที่ สุ ด ทั้ ง นี้ แม้ ว่ า จะต้ อ งปรั บ ปรุ ง อี ก ในภายหลั ง เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ก็ยังดีเสียกว่าทาแบบเร่งรีบเพราะไม่มีเวลาเพียงพอ
และได้งาน ที่ด้อยคุณภาพ นอกจากนี้ ต้องตรวจสอบความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน
กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงอื่น ๆ เพื่อให้ได้ประเด็นสนทนา/intervention/คากล่าวที่
สะท้อนถึงท่าทีของไทยอย่างแท้จริงและทันสมัย เพื่อรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในเรื่อง
นั้น ๆ อย่างถึงที่สุด และเมื่อเสร็จสิ้ นการประชุมใน แต่ละครั้งแล้ว ควรเร่งจัดทาสรุป รายงานผลการ
ประชุมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และควรมีความเห็นหรือข้อสังเกตประกอบการรายงานด้วยทุกครั้ง เพื่อ
ประโยชน์ต่อการกาหนดนโยบายหรือปรับปรุงท่าทีของฝ่ายไทยต่อไป
๔.๒.๒.๒ การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ที่ผ่านมา ภารกิจทีอ่ ยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกองฯ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ประเด็นทะเลจีนใต้ ได้รับความสนใจอย่างมากจากสื่อมวลชนและแวดวงวิชาการ เนื่องจากเป็น
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงในภูมิภาค ดังนั้น แม้ว่าการประชุม
ที่เกี่ยว ข้องกับปัญหาทะเลจีนใต้ จะเป็นการประชุมที่มักจะไม่ค่อยเปิดเผย เนื่องจากต้องการรักษา
บรรยากาศของความร่วมมือที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสบายใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (at comfort
level of all parties concerned) และเพื่อป้องกันแรงกดดันจากสาธารณชนและสื่อมวลชน แต่การ
ให้ข้อมูลทั่วไปแม้เพียงเล็กน้อย ก็น่าจะช่วยสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์
และพัฒนาการของความร่วมมือระหว่างอาเซียนและจีนในการแก้ไขและคลี่คลายปัญหาในทะเลจีนใต้
ซึ่งเป็นประโยชน์ ดังนั้น จึงเห็นควรผลักดันให้มีการจัดทาเอกสารสาหรับใช้ในการแถลงข่าวร่วมกัน
ระหว่างอาเซียนและจีนภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมในแต่ละครั้ง เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและ
ป้องกันความเข้าใจผิด ซึ่งไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-จีนอยู่ในสถานะที่
เหมาะสมที่จะเป็นผู้ผลักดันเรื่องนี้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมบทบาทของไทยในประเด็นทะเลจีนใต้ด้วยอีก
ทางหนึ่ง ทั้งนี้ อาจใช้ประโยชน์จากช่องทางอื่นในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการประชุมด้วย
เช่น เว็ปไซต์ของกรมอาเซียนและของกระทรวงการต่างประเทศ
๔.๒.๒.๓ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทางาน
เพื่ อ ให้ ข้ า ราชการในกองมี ค วามสุ ข กั บ การท างาน ภายใต้ ส ภาวะ
แวดล้อมและบรรยากาศที่เหมาะสม ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน จึงเห็น
ควรดาเนินการ ดังนี้

๓๗
๑) จัดเวทีปรึกษาหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและข้อคิดเห็น
ระหว่างข้าราชการในกองฯ อย่างสม่าเสมอ ทั้งในเรื่องงาน ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ และเรื่องอื่น ๆ
ที่เห็น สมควร เพื่อสร้างบรรยากาศของความใกล้ชิด การสร้างความอบอุ่น และการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน
๒) เพิ่ ม สี เ ขี ย วภายในกองฯ ด้ ว ยการจั ด หาต้ น ไม้ ป ระดั บ มาจั ด วาง
ภายในกองฯ ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนแล้ว ยังทาให้เกิดความสบายตาและสบายใจด้วย
๓) ปรับปรุงระบบการจั ดเก็บแฟ้มและจัดพื้นที่ห้ องจัดเก็บแฟ้มใหม่
เพื่ออานวยความสะดวกในการทางานและเกิดพื้นที่ใช้สอยเพื่อประโยชน์อื่น ๆ ด้วยการแยกแฟ้มเก่า
เก็บและมิได้ใช้ประโยชน์สาหรับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน แต่ยังต้องเก็บไว้ตามระเบียบสารบรรณ ก็
ให้รวบรวมส่งไปเก็บไว้ที่ฝ่ายสารบรรณ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่งเป็นศูนย์จัดเก็บ
แฟ้มและเอกสารทางราชการของกระทรวงฯ แล้ ว จัดวางแฟ้มและเอกสารใหม่ให้ เป็นระบบและ
หมวดหมู่ หากมี ตู้หรือชั้นวางเอกสารเหลือ ก็ให้เคลื่อนย้ายไปเก็บไว้ที่อื่น ทาความสะอาดและปรับ
พื้นที่ภายในห้องเก็บแฟ้มให้ส่วนหนึ่ งใช้สาหรับสันนาการหรือเป็นมุมพักผ่อน โดยหาโต๊ะและเก้าอี้มา
จัดวางเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ได้นั่งพักผ่ อน ซึ่งกองฯ ควรมีตู้เย็นขนาดเล็ กเพื่อจัดเก็บน้าและเครื่องดื่ม
รวมทั้งของกิน เล่น /ของขบเคี้ยวไว้บริการแก่เจ้าหน้าที่ตามความเหมาะสมด้วย และต้องมีวิธีการ
จัดเก็บที่ปลอดภัยจากการรุกรานของ หนูและแมลงสาบ
๔) เสนอให้ ก ระทรวงฯ ปรั บเปลี่ ยนการเปิ ด -ปิ ด เครื่ อ งปรั บ อากาศ
ภายในอาคารกระทรวงการต่างประเทศ จากเดิมเวลา ๐๗.๓๐ ถึง ๑๗.๐๐ น. เป็น ๐๘.๐๐ หรือ
๐๘.๓๐ ถึง ๑๘.๐๐ น. ซึ่งจะสอดคล้องกับวัฒนธรรมการทางานของข้าราชการ และเสียค่าใช้จ่ายใน
อัตราเท่ากัน
๔.๒.๒.๔ การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และบุคคลแห่งการเรียนรู้
สนั บ สนุ น ให้ หั ว หน้ า ฝ่ า ยปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ป็ น พี่ เ ลี้ ย งเพื่ อ สอนงานแก่
เจ้าหน้าที่โต๊ะอย่างแท้จริง ด้วยการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ เทคนิคและวิธีการทางาน เพื่อให้
เจ้าหน้าที่โต๊ะสามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน ผู้บริหารกองฯ ก็ต้องเข้า
มามีส่วนร่วมและทาหน้าที่ดังกล่าวด้วยเช่นกัน ซึ่งนอกจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นภายในกองฯ
แล้ว ยังช่วยกาจัดระยะห่างระหว่างผู้บริหารกับข้าราชการอีกด้วย ทั้งนี้ การจัดประชุมหารือภายใน
กองฯ ให้บ่อยครั้ง จะช่วยทาให้เกิดการสื่อสารและการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารถึงกันและกันได้โดยตรง
และสามารถใช้โ อกาสดังกล่ า วแลกเปลี่ ยนความเห็ น ทั้งในเรื่องของการติด ตามงาน ปัญหาและ
อุปสรรค และเรื่องอื่น ๆ อันเป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ทาให้ได้รับรู้รับฟังงาน
ของฝ่ายอื่นไปในคราวเดียวกันด้วยที่สาคัญ การทางานร่วมกันและรู้เท่าทันกันจะช่วยสร้างคลังความรู้
ขององค์กร (institutional memory) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของกองฯ กรมอาเซียนและ
กระทรวงการต่างประเทศต่อไปในอนาคต
นอกจากนี้ ยั ง ควรส่ ง เสริ ม ให้ ข้ า ราชการภายในกองฯ ได้ มี โ อกาส
สับเปลี่ยนกันไปร่วมงานสัมมนาหรือการประชุมต่าง ๆ ทั้งที่เป็นเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน
และเรื่องอื่น ๆ ทั้งนี้ เพื่อช่วยเปิดโลกทัศน์และรับฟังความคิดความอ่านของผู้อื่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงานของตน และหากสามารถแสดงความเห็นในเวทีต่าง ๆ ที่เข้าร่วมแล้ว ก็จะช่วยพัฒนา

๓๘
ความกล้าในการแสดงออก อันจะช่วยสร้างความมั่นใจและเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านอื่น
เช่น การพูดในที่สาธารณะ นอกจากนี้ ควรมีการเล่าสู่กันฟังหรือจัดทารายงานสรุปผลการเข้าร่วม
ประชุมด้วย เพื่อฝึกฝนการเขียนและสรุปรายงาน การใช้ ภาษา และการจับใจความ ซึ่งเป็นทักษะ
สาคัญของข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ
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๔๒
เอกสารด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ของไทย
เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๑. คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ต่อรัฐสภา เมื่อวั นที่
๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยนโยบายของรัฐบาลมีจุดมุ่งหมาย ๓ ประการ คือ
ประการที่หนึ่ง เพื่อนาประเทศไทยไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจที่สมดุล มีความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจภายในประเทศมากขึ้น ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ สาคัญของการสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพ
และยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพและสุขภาพคนไทยในทุกช่วงวัยถือเป็นปัจจัยชี้ขาดความสามารถในการ
อยู่รอดและแข่งขันได้ของเศรษฐกิจไทย
ประการที่สอง เพื่อนาประเทศไทยสู่สังคมที่มีความปรองดองสมานฉันท์และอยู่บนพื้นฐาน
ของหลักนิติธรรมที่เป็นมาตรฐานสากลเดียวกัน และมีหลักปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อประชาชนคนไทย
ทุกคน
ประการที่ ส าม เพื่อ น าประเทศไทยไปสู่ การเป็ นประชาคมอาเซี ย นในปี ๒๕๕๘ อย่ า ง
สมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และ
การเมืองและความมั่นคง
๒. ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๑
เพื่อเป็นกรอบสร้างฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน (new growth model) ซึ่งรัฐบาลได้
กาหนดเป้าหมายรวมกันกับทุกภาคส่วนโดยมีเป้าหมายหลักที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ลดความเหลื่อมล้าที่เน้นการพัฒนา
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม สู่การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เร่งสร้างสมดุลและปรับระบบบริหาร
จัดการภายในภาครัฐให้สามารถผนึกกาลังเป็นระบบครบวงจรและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย
มีสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานประสานหลัก ดังนี้
ก. หลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง (growth & competitiveness) โดย
(๑) เพิ่มรายได้ต่อหัวต่อปี (GNI) เป็น ๑๒,๔๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ (ในปี ๒๕๕๔ อยู่ที่ระดับ
๔,๔๒๐ ดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ประเทศที่มีรายได้สูง จะต้องอยู่ในระดับ ๑๒,๒๗๕ ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อหัวต่อปี)
(๒) มีอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อยู่ที่ร้อยละ ๕-๖
ต่อปี (ค่าเฉลี่ยของปี ๒๕๕๔ อยู่ที่ระดับร้อยละ ๔.๒)
ข. ลดความเหลื่อมล้า (inclusive growth) โดย
(๑) เพิ่มสัดส่วนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้มากกว่าร้อยละ ๔๐ ต่อ
GDP (ในปี ๒๕๕๔ อยู่ที่ระดับร้อยละ ๓๖.๖ หรือ ๓.๘๖ ล้านล้านบาท)
(๒) ปีการศึกษาเฉลี่ยอยู่ที่ ๑๕ ปี และอัตราการอ่านออกเขียนได้อยู่ที่ร้อยละ ๑๐๐ (ใน
ปี ๒๕๕๔ ปีการศึกษาเฉลี่ยอยู่ที่ ๘.๒ ปี และอัตราการอ่านออกเขียนได้อยู่ที่ร้อยละ ๙๓.๑๐)
(๓) ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ (GINI coefficient) ปรับลดลงเหลือ ๐.๔ หรือน้อยกว่า (ในปี
๒๕๕๔ อยู่ที่ระดับ ๐.๔๗๖) เพื่อยกระดับฐานะของคนทุกกลุ่มให้สูงขึ้นตามมาตรฐานการดารง ชีวิตที่

๔๓
มีคุณภาพ
ค. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (green growth) โดย
(๑) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (greenhouse gas) ในภาคพลังงานให้ต่ากว่า ๔ ตัน
ต่อคนต่อปี (จากการศึกษาคาดว่าในอีก ๑๐ ข้างหน้า ปริมาณก๊าซจะเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า ๕ ตันต่อคน
ต่อปี)
(๒) เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ทั้งหมด ๑๒๘ ล้านไร่ (ในปี ๒๕๕๒
พื้นที่ป่ามีอยู่ร้อยละ ๓๓.๖ หรือ ๑๐๗ ล้านไร่)
ง. การบริหารราชการแผ่นดิน (internal process) โดย
(๑) เพิม่ ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
(๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๑ ประกอบด้วย ๓ หัวข้อ รวม ๗
ประเด็น ดังนี้
ก. ยกระดับ องค์การสู่ ค วามเป็น เลิ ศ ประกอบด้ว ย (๑) การสร้ างความเป็นเลิ ศในการ
ให้บริการประชาชน (๒) การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมือ
อาชีพ (๓) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด (๔) การวาง
ระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ
ข. พัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย (๑) การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบ
ร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน (๒) การยกระดับความโปร่งใสและสร้าง
ความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน
ค. ก้าวสู่สากล ประกอบด้วยการสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อเข้าสู่ การเป็น
ประชาคมอาเซียน
ทั้งนี้ ในส่วนของการสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน ทางสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานหลัก ได้
กาหนดกลยุทธ์และโครงการสาคัญขึ้นมารองรับ ได้แก่
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารงานของหน่วยงานที่มีความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซีย น โดยมีโครงการสาคัญรองรับ ได้แก่ (๑) โครงการพัฒนาระบบการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับการเป็นเมืองที่มีศัยกภาพเด่นเชื่อมโยงสู่อาเซียน (๒) โครงการ
พัฒ นาข้าราชการเพื่อเตรี ยมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และ (๓) โครงการพั ฒ นาเครือข่าย
บุคลากรภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
กลยุ ทธ์ที่ ๒ เสริ มสร้ างเครือข่ายความร่ว มมือเพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในภาครัฐ ของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีโครงการสาคัญรองรับ ได้แก่ (๑) โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลใน
ภาครัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (๒) โครงการวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศสมาชิกในอาเซียน
นอกจากนี้ ยั ง เห็ น ว่ า การสร้ า งความพร้ อ มของระบบราชการไทยเพื่ อ เข้ า สู่ ก ารเป็ น
ประชาคมอาเซียน มีความสัมพันธ์กับเป้าหมายยุทธศาสตร์ประเทศใน ๒ ประเด็น คือ การเพิ่มขีด

๔๔
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการสร้างสมดุลและปรับระบบการบริหารจัดการภายใน
ภาครัฐ
๔. วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยในปี ๒๕๕๘ ตามผลการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุล าคม
๒๕๕๕ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
ก. วิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยเป็นสมาชิกที่เข้มแข็ง และสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชนอาเซียนร่วมกัน”
ข. ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
(๑) การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ การค้าและการลงทุน
เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน ให้สามารถรองรับการเปิดเสรี และใช้
โอกาสจากการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวของอาเซียน
(๒) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ ได้รับ
การคุ้มครอง ประกันความเสี่ยง และมีสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่มั่งคั่ง ปลอดภัย
(๓) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ เพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานมีความเชื่อมโยง
และมีขีดความสามารถในการรองรับ พร้อมทั้งมีกฎระเบียบที่อานวยสะดวกการค้าและการลงทุน
(๔) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้มีมาตรฐานการศึกษาอาเซียน รวมทั้งทักษะฝีมือ
และภาษา
(๕) การพัฒนากฎหมาย กฎ และระเบียบ เพื่อให้มีกฎหมาย กฎ และระเบียบที่อานวย
ความสะดวกการค้า การลงทุน และสอดรับกับพันธกรณีและข้อตกลงอาเซียน
(๖) การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความสาคัญของอาเซียน เพื่อให้
ประชาชนทุกกลุ่มเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของการเป็นประชาคมอาเซียน
(๗) การเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อให้มีบรรทัดฐานร่วมที่มีเอกภาพและสันติภาพ
(๘) การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน เพื่อให้เมือง มีศักยภาพ
เพิ่มขึ้นในด้านอุตสาหกรรม ท่องเที่ยว บริการ และเมืองชายแดน
๕. วิสัยทัศน์ของกระทรวงการต่างประเทศ
คือ “เป็นองค์กรหลักในการรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ สถานะและบทบาทของไทยใน
เวที ร ะหว่ า งประเทศอย่ า งมี เ กี ย รติ แ ละสมศั ก ดิ์ ศ รี ทั้ ง ทางด้ า นเสถี ย รภาพและความมั่ น คงทาง
การเมือง ศักยภาพความเจริญทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาทางสังคม ตลอดจนนาโอกาสจากกระแส
โลกาภิวัฒน์ มายังให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนไทย”
๖. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก และยุทธศาสตร์ของกรมอาเซียน
ก. วิ สั ย ทั ศ น์ ข องกรมอาเซี ย น คื อ “ก้ า วทั น อาเซี ย น มุ่ ง รั ก ษา พั ฒ นา และส่ ง เสริ ม
ผลประโยชน์ไทยในภูมิภาค”
ข. พันธกิจของกรมอาเซียน ได้แก่

๔๕
(๑) รักษาและส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในอาเซียน
(๒) สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนใน
มิติต่างๆ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการเป็นประชาคมอาเซียนที่มีกฎกติกาในการทางานมีประสิทธิภาพ
และมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
(๓) ประสานงานกับ หน่วยงานต่างๆ ในฐานะส านักเลขาธิการอาเซียนแห่ งชาติ และ
เลขานุการคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ
(๔) สร้างความตระหนักรู้ ให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะสมเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน และการดาเนินการเชิงรุกในการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนต่อสาธารณชน ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
(๕) สนับสนุนการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆ เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน รวมทั้งบูรณาการแผนดาเนินงานการเชื่อมโยงระหว่างประชาคมทั้งสาม ได้แก่ ประชาคม
การเมืองและความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจ และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม และความเชื่อมโยง
ระหว่างกันในอาเซียน
ค. เป้าประสงค์หลักของกรมอาเซียน ได้แก่
(๑) รั ก ษาและส่ ง เสริ ม สถานะ/บทบาทของประเทศไทยในเวที อ าเซี ย นทั้ ง ในด้ า น
เสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมืองศักยภาพและความเจริญทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคม
และวัฒนธรรม ตลอดจนรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียนในกรอบความร่วมมือที่มีอาเซียนเป็น
แกนนา
(๒) ร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนในการรักษาสันติภาพ เสถียรภาพและความมั่นคง
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล ความโปร่งใส ส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน แก้ไขภัยคุกคามรูปแบบใหม่ และผลกระทบทางลบที่เกิดจากความ
เชื่อมโยงระหว่างกัน
(๓) ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาทั้งทางการเมืองความมั่นคง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมและความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
(๔) ในฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-จีน จะดาเนินบทบาทเชิงรุกที่
สร้างสรรค์
(๕) ร่ ว มมื อ และสนั บ สนุ น หน่ ว ยงานต่ า งๆ ในการเตรี ย มความพร้ อ มเข้ า สู่ ก ารเป็ น
ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ให้สามารถมองเห็นภาพรวมความร่วมมือกรอบอาเซียนและบูรณาการ
แผนด าเนิ น งานกั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ทั้ ง ทางการเมื อ งและความมั่ น คง เศรษฐกิ จ และสั งคมและ
วัฒนธรรม เพื่อให้ไทยพร้อมก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
ง. ยุทธศาสตร์ของกรมอาเซียน ได้แก่
(๑) ดาเนินการเชิงรับและรุกในมิติต่างๆ เพื่อรักษาและผลักดันบทบาท/จุดแข็งของไทย
ในเวทีอาเซียนทั้งในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม ๕
ประเทศ และกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ ๔ ประเทศ
(๒) ใช้ป ระโยชน์ จ ากศักยภาพของประเทศไทย เพิ่มบทบาทยุทธศาสตร์ข องไทยใน
อาเซียนและระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา เพื่อสร้างความก้าวหน้าในภู มิภาคเอเชียตะวันออก

๔๖
อาทิ ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน ธรรมาภิบาลการลดช่องว่างเพื่อการพัฒนา การเชื่อมโยงระหว่าง
กัน รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของอาเซียน
(๓) สนับสนุนและส่งเสริมการเชื่อมโยงที่ครบวงจร ระหว่างทั้ง ๓ ประชาคมอาเซี ยน
และในกรอบเวทีต่าง ๆ ทั้งอาเซียน อาเซียนบวกหนึ่งกับประเทศคู่เจรจาเป็นรายประเทศ อาเซียน
บวกสาม และเวทีเอเชียตะวันออก เป็นต้น เพื่อสนับสนุนกระบวนการรวมตัวในอาเซียน
(๔) ผลักดันวาระของประชาชนในอาเซียน อาทิ การบริหารจัดการภัยพิบัติ ประเด็นที่
เกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์ ปัญหาข้ามชาติ และผลกระทบที่เกิดจากความเชื่อมโยงระหว่างกันใน
อาเซียน
(๕) ผลักดันแนวทางดาเนินงานภายในประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเตรียมความ
พร้อมของภาคส่วนต่างๆ ในประเทศไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน รวมทั้งส่งเสริมการตระหนักรู้
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแก่สาธารณชน
๗. ประเด็นเร่งด่วนที่มีความสาคัญลาดับต้นของไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน
๒๕๕๖ กระทรวงการต่างประเทศได้รวบรวมประเด็นเร่งด่วนที่มีความสาคัญลาดับต้นของไทยในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ เสนอต่อรัฐบาลเพื่อขอรับการสนับสนุน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการ
ดาเนิน การตามยุทธศาสตร์ประเทศ ๑ ดังนี้
ก. เสาการเมืองและความมั่นคง ซึ่งมีกระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานประสานหลัก
ได้แก่ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การต่อต้านการค้ามนุษย์ การต่อต้านการก่อการร้าย การ
ต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ ความมั่นคงทางทะเล การบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การ
ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคประชาสังคม และการดาเนินการตามสนธิ สัญญาว่าด้วยเขตปลอดอาวุธ
นิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ข. เสาเศรษฐกิจ ซึ่งมีกระทรวงพาณิช ย์เป็นหน่ว ยงานประสานหลัก ได้แก่ การเปิดเสรี
การค้า บริ การ การยกเลิ กมาตรการกีดกัน ทางการค้าที่มิ ใช่ภ าษี (NTMs) การเชื่อมโยงข้อมู ล
อิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window: NSW) การจัดตั้งคลังข้อมูลการค้าอาเซียน (ASEAN
Trade Repository: ATR) การจัดทามาตรฐานและการรับรองในด้านต่าง ๆ การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน การจัดตั้งกองทุนพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) การปรับแก้กฎหมาย กฎ
และระเบียบภายในให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ
ค. เสาสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็น
หน่วยงานประสานหลัก ได้แก่ การต่อต้านยาเสพติดในระดับเยาวชน การพัฒนาทักษะภาษาและ
สมรรถนะที่จาเป็นเพื่อเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการชายแดน การพัฒนา
สมรรถภาพของระบบราชการ การเสริมสร้างความตระหนักรู้เรื่องอาเซียน การจัดการภัยพิบัติเพื่อลด
ผลกระทบต่อปัญหาความยากจนและคุณภาพชีวิต การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
การพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ และการคุ้มครองทางสังคม
๑

กองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียน (สถานะ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖)

๔๗

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ:

มงคล วิศิษฏ์สตัมภ์

วันเดือนปีเกิด:

๑๔ สิงหาคม ๒๕๑๐

ประวัติการศึกษา:
๒๕๓๒
๒๕๕๑

- ปริญญาตรี สาขาการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับ ๒)
- ปริญญาโท (Master of Arts in International Relations: MIR)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานวิชาการ:
- วิทยานิพนธ์เรื่อง “Thai-Cambodian Relations under the Thaksin
Shinawatra’s Administration (๒๐๐๑-๒๐๐๖)”
ประวัติการทางาน:
๒๕๓๔
๒๕๓๔-๒๕๓๖
๒๕๓๖-๒๕๔๐
๒๕๔๐-๒๕๔๑
๒๕๔๑-๒๕๔๒
๒๕๔๒-๒๕๔๖
๒๕๔๖-๒๕๔๘
๒๕๔๘-๒๕๕๒

- เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน ๓ กองการเมืองต่างประเทศ
สานักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี
- นายเวร ฝ่ายราชการในต่างประเทศ สานักปลัดกระทรวง
กระทรวงการ ต่างประเทศ
- เลขานุการตรีและเลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (รับผิดชอบงานการเมือง สารนิเทศ และ
พิธีการทูต)
- เลขานุการโท กองเอเชียตะวันออก ๑ กรมเอเชียตะวันออก
(เจ้าหน้าที่โต๊ะ เวียดนามและกัมพูชา)
- เลขานุการเอก กองเอเชียตะวันออก ๓ กรมเอเชียตะวันออก
(เจ้าหน้าที่โต๊ะ มาเลเซีย)
- กงสุล สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น (รับผิดชอบงาน
ด้านเศรษฐกิจและสารนิเทศ)
- เจ้าหน้าที่การทูต ๖ กองเอเชียตะวันออก ๒ กรมเอเชียตะวันออก
(หัวหน้าฝ่ายกัมพูชา)
- นักการทูตระดับชานาญการ กองเอเชียตะวันออก ๒
กรมเอเชียตะวันออก (หัวหน้าฝ่ายกัมพูชา)

๔๘
๒๕๕๒-๒๕๕๕
กรกฎาคม ๒๕๕๕

- ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม
- ผู้อานวยการกองอาเซียน ๒ กรมอาเซียน (ดูแลความสัมพันธ์ระหว่าง
อาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ อาเซียน+๓ การประชุมสุดยอด
เอเชีย ตะวันออก)

เกียรติคุณ:

- ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กระทรวงการต่างประเทศ ประจาปี พ.ศ.
๒๕๕๐

ตาแหน่งปัจจุบัน

ผู้อานวยการกองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศ กรม
อาเซียน (ดูแลความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้
อาเซียน+๓ การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก)

