รายงานการศึกษาส่วนบุคคล
(Individual Study)
เรื่อง การจัดประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่เพื่อการ
กาหนดทิศทาง และการบริหารจัดการภารกิจด้านการ
ต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

จัดทาโดย นายธีรภัทร มงคลนาวิน
รหัส ๕๐๒๘

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ ๕ ปี ๒๕๕๖
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
ลิขสิทธิ์ของกระทรวงการต่างประเทศ

รายงานการศึกษาส่วนบุคคล
(Individual Study)

เรื่อง การจัดประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่เพื่อการกาหนดทิศทาง
และการบริหารจัดการภารกิจด้านการต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

จัดทาโดย นายธีรภัทร มงคลนาวิน
รหัส ๕๐๒๘

หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ ๕ ปี ๒๕๕๖
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
รายงานนี้เป็นความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผู้ศึกษา

เอกสารรายงานการศึกษาส่วนบุคคลนี้ อนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูตของกระทรวงการต่างประเทศ

ลงชื่อ
(รองศาสตราจารย์ ดารงค์ วัฒนา)
อาจารย์ที่ปรึกษา

ลงชื่อ
(เอกอัครราชทูตจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล)
อาจารย์ที่ปรึกษา

ลงชื่อ
(ศาสตราจารย์ไชยวัฒน์ ค้าชู)
อาจารย์ที่ปรึกษา

ง

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
กระทรวงการต่างประเทศจัดการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่เป็นประจาทุกปี โดย
เป็นการประชุมในรูปแบบของการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก สลับกับการประชุม
เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจาภูมิภาคต่าง ๆ หรือในบางครั้ง เป็นการประชุมเอกอัครราชทูต
ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด
การจัดประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ นับเป็นโอกาสดีที่กระทรวงการต่างประเทศ
จะใช้ช่วงเวลาดังกล่าวที่มีผู้บริหารสูงสุด ขององค์กร ที่ต่างเป็นผู้มีบทบาทสาคัญด้านการต่ างประเทศ
ของไทย ร่วมกาหนดทิศทางการดาเนินนโยบายต่างประเทศ อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา การประชุม
เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่จะเน้นหนักในการที่เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่รับฟังนโยบายจาก
รัฐบาลและผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศเป็นหลัก การสื่อสารแบบสองทาง (two
way
communication) ยังมีไม่มากนัก และผลประชุมยังไม่มีนัยสาคัญต่อการบริหารงานของกระทรวง
การต่างประเทศ หรือกาหนดยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศเพื่อให้กระทรวงการต่างประเทศบริหาร
ภารกิจด้านการต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ว่าการ
ประชุ ม เอกอั ค รราชทู ต และกงสุ ล ใหญ่ จ ะสามารถปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการด าเนิ น นโยบาย
ต่างประเทศได้อย่างไร ผลสาเร็จของการประชุมมีความเชื่อมโยงต่อการถ่ายทอดนโยบายต่างประเทศ
ของรั ฐ บาล และยุ ท ธศาสตร์ข องกระทรวงการต่ า งประเทศหรื อ ไม่ อย่ า งไร และการจั ด ประชุ ม
เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่มีส่วนช่วยส่งเสริมให้สาธารณชนเกิดความเข้าใจบทบาทของกระทรวง
การต่างประเทศดียิ่งขึ้นหรือไม่ เมื่อคานึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่าโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร และ
การแบ่งปันข้อมูล เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของสาธารณชนในปัจจุบัน โดยทาการศึกษาการจัด
ประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลกครั้งล่าสุด ระหว่างวันที่ ๓ – ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นหลัก
การจัดการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลกเมื่อปี ๒๕๕๕ เป็นการประชุม
เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลกครั้งแรกภายหลังรัฐบาลชุดปัจจุบันเข้ารับหน้ าที่ และเป็นการจัด
ประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลกเป็นครั้งแรกในรอบ ๓ ปี การประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วม
ประชุมกว่า ๒๐๐ คน โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม มีเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่เข้า
ร่วมประชุมรวม ๙๗ คน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา ทรงเข้าร่วมประชุมด้วย ใน
ฐานะเอกอัครราชทูต ประธานคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทาง
อาญาแห่งสหประชาชาติ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศให้ความสาคัญสูงสุดในการรับเสด็จในโอกาสที่
พระองค์ทรงเข้าร่วมการประชุมอย่างสมพระเกียรติ
เพื่อให้รายงานการศึกษาส่วนบุคคลนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ คือการศึกษาถึงการเชื่อมโยง
ของผลสาเร็จของประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่กับการกาหนดทิศทาง และการบริหารจัดการ
ภารกิจด้านการต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกาหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะการเตรียมการ
ประชุ ม ด้ า นสารั ต ถะ โดยจะเห็ น ได้ ว่ า กระทรวงการต่ า งประเทศได้ จั ด สรรทรั พ ยากรให้ กั บ การ
เตรียมการด้านพิธีการเป็นหลัก ในขณะที่สานักนโยบายและแผน ผู้จัดการประชุมต้องบริหารงานด้าน

จ
สารัตถะโดยมีทรัพยากรที่จากัด โดยเฉพาะด้านบุคลากร แต่จะต้องบริหารจัดการให้การประชุม
ประสบความส าเร็ จ และสามารถสร้ า งผลผลิ ต ที่ มี ค วามส าคั ญ ทางยุ ท ธศาสตร์ ต่ อ กระทรวงการ
ต่างประเทศ
การศึกษาได้นาเอาหลักทฤษฎีการบริหารระบบ (Systems Theory) และทฤษฎีการบริหาร
จัดการโครงการ (Project Management) รวมทั้งหลักการจัดประชุมที่ดี มาพิจารณาเปรียบเทียบกับ
การเตรียมการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ในปี ๒๕๕๕ ด้านสารัตถะ ซึ่งผลปรากฏว่าการ
เตรียมการเป็นไปตามหลักทฤษฏีที่นามาศึกษา และการประชุมประสบผลสาเร็จในการกาหนดทิศ
ทางการดาเนินนโยบายต่างประเทศในสองประเด็นหลัก คือ การทูตเศรษฐกิจ ผ่านทางโครงการ ๑
ทูต ๓ ผลิตภัณฑ์ และนโยบาย Beyond Thailand ที่กาหนดบทบาทของไทยในบริบทใหม่ของโลก
การศึกษายังได้นาเอาทฤษฎีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Theroy) ที่เป็นแนวคิดหลักในการจัด
ประชุมระดับโลกที่สาคัญ อาทิ การประชุม World Economic Forum มาพิจารณาด้วย ซึ่งจะเห็นได้
ว่าการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก ประสบความสาเร็จในการเป็ นเวทีสาหรับการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย ซึ่งรวมไปถึงภาคประชาสังคม ซึ่งเป็นแนวทาง
ใหม่ของการจัดประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ ในขณะที่ การจัดประชุมเอกอัครราชทูตและ
กงสุลใหญ่มีส่วนช่วยส่งเสริมให้สาธารณชนเกิดความเข้าใจบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศมาก
ยิ่งขึ้น จากการดาเนินโครงการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย ผ่านทางโทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์
ในขณะที่ผลการศึกษาด้านการบริหารระบบ และการบริหารโครงการสามารถนาไปใช้เป็น
ต้นแบบ หรือขั้นตอนการปฏิบัติการมาตรฐาน (Standard Operating Procedure – S.O.P.) สาหรับ
การจัดประชุมในครั้งต่อไปได้ การศึกษาได้นาเสนอข้อเสนอแนะได้แก่ การสร้างผลผลิตที่เป็นรูปธรรม
การสร้างความต่ อเนื่อ งและเชื่อมโยงกั บภารกิจอื่น ของกระทรวงการต่างประเทศ การเชื่ อมโยง
ประเด็นระหว่างการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่แต่ละครั้ง ซึ่งสานักนโยบายและแผนอาจ
พิ จ ารณาน ายุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการต่ า งประเทศเข้ า มาพิ จ ารณา หรื อ ทบทวนในการประชุ ม
เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทุกครั้ง และเป็นผลผลิตสาคัญของการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุล
ใหญ่ต่อไป ในขณะเดียวกัน ควรจัดให้มีการหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสม่าเสมอแม้การประชุม
เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่มีขึ้นในต่างประเทศ ก็ควรมีการจัดสัมมนาคู่ขนานของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่กรุงเทพฯ และเชื่อมโยงกันผ่านระบบ video conference ส่วนการประชาสัมพันธ์ นอกจาก
การเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ให้มากขึ้น อาจพิจารณาใช้ประโยชน์
จาก social media อาทิ facebook ของกระทรวงการต่างประเทศ และ youtube ให้มากขึ้นด้วย
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กิตติกรรมประกาศ
ในการจัดทารายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณคณะอาจารย์ที่ปรึกษา
ที่ ป ระกอบด้ ว ย รองศาสตราจารย์ ด ารงค์ วั ฒ นา เอกอั ค รราชทู ต จั น ทร์ ทิ พ า ภู่ ต ระกู ล และ
ศาสตราจารย์ไชยวัฒน์ ค้าชู เป็นอย่างยิ่ง ผู้เขียนรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสได้นาเสนอ
ข้อมูล และรับคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน ซึ่งนอกจากจะได้รับความรู้ด้านวิชาการแล้ว
ผู้เขียนยังมีโอกาสได้เรียนรู้และรับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์จากประสบการณ์ของท่านอาจารย์ที่
ปรึกษาระหว่างที่ผู้เขียนได้นาเสนอผลงานอีกด้วย
ในการนี้ ผู้เขียนขอบคุณผู้บริหารและทีมงานสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้วางรากฐานการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูตที่มีคุณค่า และหวังว่า
หลักสูตรนักบริหารการทูตจะได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นและรักษามาตรฐานที่สูงนี้ต่อไป
ผู้เขียนใคร่ขอขอบคุณเอกอัครราชทูตปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา
เป็นอย่างยิ่งที่กรุณาอนุญาตและสนับสนุนให้ผู้เขียนเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูตในครั้งนี้
ตลอดจนข้าราชการและทีมงานสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮาทุกท่านที่ให้การสนับสนุน
ผู้เขียนขอบคุณคุณกาญจนา ภัทรโชค ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผน กระทรวงการ
ต่างประเทศ ที่ได้กรุณาให้สัมภาษณ์โดยละเอียด โดยมีเนื้อหาที่เต็มไปด้วยมุมมองที่สร้างสรรค์และ
น่า สนใจ เกี่ ยวกั บการจั ด ประชุม เอกอั ครราชทู ต และกงสุ ลใหญ่ และขอขอบคุณ ที มงานส านั ก
นโยบายและแผนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและให้แง่คิด มุมมองที่น่าสนใจในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดประชุมกับผู้เขียน
สุดท้ายนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณคุณอุรษา มงคลนาวิน ภรรยาของผู้เขียนที่ได้ให้กาลังใจผู้เขียน
ตลอดระยะเวลาการจัดทาเอกสารฉบับนี้ รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นในฐานะอดีตสมาชิกสานักนโยบายและ
แผนหลายสมัย และผู้เข้าร่วมประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลกครั้งล่าสุดในฐานะอัคร
ราชทูตที่ปรึกษา รองหัวหน้าสานักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ธีรภัทร มงคลนาวิน
สิงหาคม ๒๕๕๖

ช

สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญแผนภูมิ
บทที่ ๑ บทนา
๑.๑ ภูมิหลังและความสาคัญของปัญหา
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา
๑.๓ ขอบเขตการศึกษา วิธีการดาเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
๑.๔ ประโยชน์ของการศึกษา
บทที่ ๒ แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ แนวคิดทฤษฎี
๒.๒ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ สรุปกรอบแนวคิด
บทที่ ๓ ผลการศึกษา
๓.๑ ภาพรวมเกี่ยวกับการประชุมระดับผู้บริหารของกระทรวงการต่างประเทศ
๓.๒ ภาพรวมการจัดประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ในปี ๒๕๕๕
๓.๓ การเตรียมการจัดประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่กับการบริหารระบบ
บทที่ ๔ บทสรุปและข้อเสนอแนะ
๔.๑ สรุปผลการศึกษา
๔.๒ ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ประวัติผู้เขียน

ง
ฉ
ช
ซ
ฌ
๑
๑
๓
๓
๓
๔
๔
๑๐
๑๑
๑๒
๑๒
๑๔
๑๕
๓๓
๓๓
๓๔
๓๘
๔๐

ซ

สารบัญตาราง
ตารางที่ ๑ Responsibility Assignment Matrix (RAM) ตามทฤษฎี WBS
ตารางที่ ๒ การจัดประชุมตามหลักการจัดประชุมที่ดี

๒๔
๒๘

ฌ

สารบัญแผนภูมิ
แผนภูมทิ ี่ ๑
แผนภูมทิ ี่ ๒
แผนภูมทิ ี่ ๓
แผนภูมทิ ี่ ๔
แผนภูมทิ ี่ ๕

Political System โดย David Easton
ตัวอย่างการใช้ WBS กับการสร้างบ้าน
การบริหารงานแบบ PDCA / PDSA
ภาพรวมการประยุกต์ทฤษฎีกับการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่
การบริหารระบบสาหรับการเตรียมการด้านสารัตถะ (ปัจจัยนาเข้าผลผลิต)
แผนภูมิที่ ๖ การบริหารระบบสาหรับการเตรียมการด้านสารัตถะ (กระบวนการ)
แผนภูมิที่ ๗ วงจรป้อนกลับ (feedback loop)

๕
๗
๘
๑๑
๑๘
๒๐
๓๒

บทที่ ๑
บทนา
๑.๑ ภูมิหลังและความสาคัญของปัญหา
กระทรวงการต่างประเทศได้ชื่อว่าเป็นหน่วยราชการที่มีโครงสร้างของบุคลากรแตกต่างจาก
หน่วยราชการอื่น โดยเฉพาะสัดส่วนของข้าราชการที่มีข้าราชการระดับสูงสุดคือ ข้าราชการประเภท
นักบริหารการทูตระดับสูง ซึ่งประกอบด้วย เอกอัครราชทูต หัวหน้าคณะผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทย
ประจาองค์การสหประชาชาติ เป็นหลัก ซึ่งมีหน้าที่เป็นหัวหน้าสานักงานในต่างประเทศในระดับสูงสุด
คือ สถานเอกอัครราชทูต และคณะผู้แทนถาวรฯ โดยข้าราชการในระดับรองลงไป คือ ข้าราชการ
ประเภทนักบริหารการทูต ระดับต้น มีบางส่วนปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าสานักงานในต่างประเทศ
เช่นกัน คือ ตาแหน่งกงสุลใหญ่ที่มีความสาคัญรองลงไป และทาหน้าที่อัครราชทูตที่ช่วยหัวหน้าคณะ
ผู้แทนทางการทูตบริหารงานต่าง ๆ ในต่างประเทศ โดยในปัจจุบัน กระทรวงการต่างประเทศ มี
ข้าราชการตาแหน่งเอกอัครราชทูต จานวน ๖๙ ตาแหน่ง กงสุลใหญ่ จานวน ๒๖ ตาแหน่ง รวม ๙๕
ตาแหน่ง ซึ่งนับเป็นสัดส่วน ประมาณร้อยละ ๕ ของข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศทั้งหมด
หน้าที่ของเอกอัครราชทูต หรือหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต ได้รับการกาหนดขึ้นสอง
รูปแบบ คือ (๑) รูปแบบที่เป็นสากล ตามอนุสั ญญาเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต พ.ศ.
๒๕๐๔ ข้อ ๓ ให้เป็นผู้แทนของรัฐผู้ส่งในรัฐผู้รับ คุ้มครองผลประโยชน์ของรัฐผู้ส่งและคนชาติของรัฐผู้
ส่งในรัฐผู้รับ เจรจากับรัฐบาลของรัฐผู้รับ สืบเสาะถึงสภาวะและพัฒนาการในรัฐผู้รับและรายงานไป
ยังรัฐบาลของรัฐผู้ส่ง ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรัฐผู้ส่งกับรัฐผู้รับ และปฏิบัติการหน้าที่ทางกงสุล
และ (๒) รูปแบบหรือลักษณะงานที่สานักงาน ก.พ.เป็นผู้กาหนด อาทิเช่น การกาหนดแนวทางการ
พัฒนาระบบงาน กากับ ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลงาน บังคับบัญชาข้าราชการ กาหนดวิสัยทัศน์
นโยบาย ภารกิจและเป้าหมายในการดาเนินงาน แปลงนโยบายรัฐบาลเป็นแนวทางและยุทธศาสตร์ใน
การปฏิบัติราชการ และเป็นผู้นาในการติดต่อหัวหน้ารัฐบาลและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศผู้รับ
กระทรวงการต่างประเทศได้จัดการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่มาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งในระดับของการจัดประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก และการประชุมเอกอัครราชทูต
และกงสุลใหญ่ระดับภูมิภาค ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา เป้าหมายหลักของการประชุม คือการเปิดโอกาสให้
เอกอั ครราชทู ต และกงสุ ล ใหญ่ ไ ด้รั บทราบนโยบายรั ฐ บาล โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เมื่อ รัฐ บาล หรื อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้ารับตาแหน่งใหม่ นอกจากนั้น กระทรวงการต่างประเทศ
จะพยายามจัดให้เอกอัครราชทูตได้รับทราบข้อมูลล่าสุด และสภาวการณ์ปัจจุบันของประเทศในด้าน
ต่าง ๆ จากผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อเอกอัครราชทูตและ
กงสุลใหญ่สามารถนาข้อมู ลที่ได้รับไปปรับใช้กับการดาเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตและสถาน
กงสุลใหญ่
การประชุมที่ผ่านมา มีความสาคัญเชิงนโยบาย ตามที่ผู้จัดการประชุมตั้งวัตถุประสงค์ไว้

๒
เฉพาะในส่วนของการที่สถานเอกอัครราชทูตสามารถรับการถ่ายทอดนโยบายไปดาเนินการ รวมทั้ง
เอกอั ครราชทู ตและกงสุ ล ใหญ่ ได้ รับทราบข้ อมูล ที่ทัน สมัย จากผู้ ที่มีค วามรู้ และความเข้าใจของ
ประเด็นสาคัญต่าง ๆ อย่างแท้จริง หรืออาจมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมสถานที่หรือองค์กรต่าง ๆ ซึ่งเป็น
กิ จ กรรมที่ มี ค วามส าคั ญ เป็ น อย่ า งมาก เนื่ อ งจากเอกอั ค รราชทู ต และกงสุ ล ใหญ่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ น
ต่างประเทศ แต่มีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านการรายงานของกระทรวงการต่างประเทศ หรือศึกษา
ข้ อ มู ล ผ่ า นสื่ อ ต่ า ง ๆ เท่ า นั้ น ในขณะที่ มี ห น้ า ที่ ที่ จ ะต้ อ งชี้ แ จงข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ประเทศไทย หรื อ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ตลอดจนดาเนินการโครงการส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศ
ไทยต่างประเทศ
อย่างไรก็ดี แม้ว่าการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่เป็นการประชุมระดับสูงสุดของ
องค์กร และมี บุคลลากรระดับสู งสุดขององค์กรร่วมประชุมอย่างพร้อ มเพรียงกัน ซึ่ งต่างเป็นผู้ มี
บทบาทสาคัญด้านการต่างประเทศของไทย แต่ในการประชุมที่ผ่านมา เวลาส่วนใหญ่ใช้ไปกับการ
สื่อสารแบบทางเดียว คือการเน้นการรับมอบนโยบายจากฝ่ายการเมืองหรือข้าราชการประจาระดับสูง
ที่เป็นผู้บริหารกระทรวง หรือการรับฟังการบรรยายสรุปจากแหล่งข้อมูลสาคัญ ในขณะที่บางครั้งอาจ
จัดให้เอกอัครราชทูตเป็นผู้รายงานผลการดาเนินงานให้ผู้บริหารกระทรวงฯ ได้ทราบ ซึ่งรูปแบบการ
ประชุมดังกล่าวมิได้เน้นให้ที่ประชุมได้ร่วมกันหาข้อยุติหรือผลลัพธ์ในด้านใดด้านหนึ่งหรือการประชุมฯ
ได้นาไปสู่ข้อสรุปที่มีนัยสาคัญต่อการปรับทิศทางการดาเนินงาน หรือปรับปรุงองค์กร การประชุมฯ ที่
ผ่านมาจึงยังมีความสาคัญในด้านยุทธศาสตร์ต่อองค์กร (strategic importance) ไม่มากเท่าที่ควร ใน
ขณะเดียวกัน ความรับรู้ของสังคมต่อการจัดประชุมยังมีน้อยทั้งที่มีประเด็นที่สามารถนาไปใช้ในการ
ทาประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชนให้เห็นถึงบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศมาก
การจัดการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลกครั้งล่าสุดที่จัดขึ้นระหว่า งวันที่ ๓ –
๘ สิ งหาคม ๒๕๕๕ นั บ เป็น ความท้ าทายของกระทรวงการต่า งประเทศ เพราะเป็ น การประชุ ม
เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลกครั้งแรกภายหลังรัฐบาลชุดปัจจุบันเข้ารับหน้าที่ และเป็นการจัด
ประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลกเป็นครั้งแรกในรอบ ๓ ปี การประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วม
ประชุมกว่า ๒๐๐ คนประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี และผู้แทนฝ่ายการเมืองในรัฐบาล ข้าราชการ
ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนระดับสูงของหน่วยราชการอื่น และผู้แทนภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้อง ที่ร่วมประชุมกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ ๙๗ คน๑ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงคาดหวังให้
การประชุมฯ ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย การจัดการด้านพิธีการต่าง ๆ ซึ่งมีรายละเอียดมาก เป็นไป
อย่างราบรื่น ในขณะเดียวกันในด้านสารัตถะ การหารือในการประชุมฯ จะต้องเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
กระทรวงการต่างประเทศเอง และต่อสาธารณชน ดังนั้น การจัดประชุมในครั้ งนี้ จึงเป็นสิ่งท้าทายที่
ผู้จัดการประชุม โดยเฉพาะสานักนโยบายและแผนซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการการประชุมในการบริหารการ
ประชุมอย่างสมดุล
๑

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเข้าร่วมประชุมในฐานะเอกอัครราชทูต ประธานคณะกรรมาธิการ
ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาแห่งสหประชาชาติ (The Commission on Crime
Prevention and Criminal Justice – CCPCJ) ร่วมกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก ๙๕ คน และ
เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจาองค์การการค้าโลก (สังกัดกระทรวงพาณิชย์)

๓
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา
รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้มีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้
๑.๒.๑ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่ว
โลกว่าสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในการดาเนินนโยบายต่างประเทศอย่างไร ผลสาเร็จของการ
ประชุ ม มี ค วามเชื่ อ มโยงต่ อ การถ่ า ยทอดนโยบายต่ า งประเทศของรั ฐ บาล และยุ ท ธศาสตร์ ข อง
กระทรวงการต่างประเทศหรือไม่ อย่างไร
๑.๒.๒ การจัดประชุมเอกอัครราชทูตฯ มีส่วนช่วยส่งเสริมให้สาธารณชนเกิดความเข้าใจ
บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศดียิ่งขึ้นหรือไม่ เมื่อคานึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่าโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุค
แห่งข้อมูลข่าวสาร และการแบ่งปันข้อมูล เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของสาธารณชนในปัจจุบัน
๑.๓ ขอบเขตการศึกษา วิธีดาเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
๑.๓.๑ รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ กาหนดขอบเขตการศึกษาในลักษณะของ
กรณีศกึ ษาของการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทว่ั โลก ระหว่างวันที่ ๓ - ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕
เป็นหลัก โดยมีการอ้างอิงในเชิงเปรียบเทียบบางประเด็นกับการจั ดประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุล
ใหญ่ในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ครั้งอื่น ๆ ก่อนหน้านั้น
ในช่วง พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ โดยประเด็นที่ศึกษาจะเน้นหนักเฉพาะในส่วนของการเตรียมการและ
ดาเนินการประชุมด้านสารัตถะที่จะเชื่อมโยงโดยตรงไปสู่วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้
๑.๓.๑ วิ ธี ด าเนิ น การศึ ก ษา จะเป็ น การศึ ก ษาจาก (๑) เอกสารราชการต่ า ง ๆ ของ
กระทรวงการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมดังกล่าว อาทิ โทรเลข และบันทึกข้อความ
ในช่วงที่เตรียมการจัดประชุม และรายงานผลการประชุม รวมทั้งเอกสารที่จัดทาขึ้นอย่ างไม่เป็น
ทางการที่มีการเผยแพร่เป็นการภายในผ่านระบบ intranet ของกระทรวงการต่างประเทศ (๒) การ
สัมภาษณ์จากผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมดังกล่าว ทั้งประเด็นเกี่ยวกับประสบการณ์ในการจัด
ประชุม มุมมอง และข้อเสนอแนะสาหรับการปรับปรุงการประชุมฯ ในอนาคต และ (๓) ประสบการณ์
ตรงของผู้จัดทารายงานการศึกษาส่วนบุคคลในฐานะที่ดารงตาแหน่งนักการทูตชานาญการ (ที่ปรึกษา)
และหัวหน้าฝ่ายนโยบาย สานักนโยบายและแผน กระทรวงการต่างประเทศระหว่างปี ๒๕๕๓ ๒๕๕๕
๑.๔ ประโยชน์ของการศึกษา
รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้จะสามารถใช้เป็นข้อเสนอแนะสาหรับการเตรียมการ
ด้านสารัตถะสาหรับการจัดการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ที่กระทรวงการต่างประเทศจะ
จั ด ขึ้ น ในอนาคต โดยผู้ จั ด ประชุ ม สามารถพิ จ ารณาประเด็ น ที่ เ หมาะสมส าหรั บ น าไปปรั บ ใช้ ใ ห้
สอดคล้องกับสถานการณ์และวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมแต่ละครั้ง

บทที่ ๒
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในการบริหารการจัดการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่เพื่อให้สามารถนาไปกาหนด
ทิศทาง และการบริหารจัดการภารกิจด้านการต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น กรอบการ
ดาเนินการประชุมจะต้องมีความชัดเจน และมีการดาเนินการอย่างเป็นระบบ
ทฤษฎีและกรอบแนวคิดสาคัญที่เหมาะสมที่จะนามาใช้ในการอธิบายแนวทางในการบริหาร
จัดการการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ดังกล่าว คือ ทฤษฎีระบบ
(Systems Theory) ซึ่งจะช่วยให้การประชุมในภาพรวมเกิดภาพที่ชัดเจน มีขั้นตอนที่ต่อเนื่องและ
สัมพันธ์กัน
นอกจากนั้น ในการประชุมในแต่ละครั้ง การจัดประชุมมีรูปแบบการบริหารจัดการใน
ลักษณะเดียวกันกับโครงการ (Project) จึงสามารถนาทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ
(Project Management Theory) มาเป็นแนวคิดในการกาหนดวิธีดาเนินการเพื่อให้การประชุม
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองวัตถุประสงค์ที่กาหนดขึ้นได้
ทฤษฎีและกรอบแนวคิดสาคัญที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของ
การศึกษาสาหรับการจัดทาเอกสารวิจัยส่วนบุคคลฉบับนี้ ประกอบด้วย
๒.๑ แนวคิดทฤษฎี
๒.๑.๑ ทฤษฎีระบบ (Systems Theory)
ทฤษฎี ร ะบบเป็ น กลุ่ ม ทฤษฎี ที่ มี ก ารศึ ก ษาหลากหลายสาขาวิ ช าเพื่ อ แสวงหา
หลักการร่วมที่สามารถอธิบายรูปแบบของระบบต่าง ๆ ทฤษฎีระบบมีความสอดคล้องกับทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์ที่เรียกว่า Cybernatics ที่อธิบายถึงลักษณะของวงจรป้อนกลับ (feedback loop)
ทฤษฎีระบบได้ถูกนามาใช้กับสาขาวิชารัฐศาสตร์เป็นครั้ งแรกโดย David Easton (Easton, ๑๙๕๓,
๑๙๖๕) ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการนาวิธีการด้านพฤติกรรม (behavioral approach) มาศึกษาระบบ
การเมือง โดย Easton ได้นาเสนอว่าระบบการเมืองแต่ละระบบมีขอบเขตของตนเอง (delimited)
และเป็นระบบที่มีความลื่นไหล (fluid or changing system) ที่ประกอบไปด้วยขั้นตอน (steps)
ต่างๆ ของการตัดสินใจ (decision making)
ทฤษฎีระบบในทางรัฐศาสตร์ ๑ดังกล่าว มีรูปแบบจาลองที่ประกอบด้วยขั้นตอน
ต่างๆ ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ – การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมของระบบการเมืองก่อให้เกิดความ
๑

David Easton, “An Approach to the Analysis of Political System,” World Politics Vol.9, No.3
(April, 1957) , pp.383 – 400.

๕
ต้องการ (demands) และ การสนับสนุน (supports) ที่นาไปสู่การกระทา (action) หรือการคง
สถานะ (status quo) ซึ่งเป็นปัจจัยนาเข้า (inputs) ผ่านพฤติกรรมทางการเมือง (political
behavior) ต่อระบบการเมือง
ขั้นตอนที่ ๒ – ความต้องการประกอบกับการสนับสนุนของกลุ่มการเมืองสร้าง
กระบวนการ (process) ที่กระตุ้นให้เกิดการแข่งขันที่นาไปสู่การตัดสินใจ (decisions) หรือผลผลิต
(outputs) ซึ่งอาจเรียกทางการเมืองได้ว่านโยบาย (policy) ที่ตอบสนองโดยตรงต่อสภาพแวดล้อม
ด้านกายภาพ (physical environment) หรือ สภาพแวดล้อมด้านสังคม (social environment)
ขั้นตอนที่ ๓ – เมื่อผลลัพธ์ถูกนากลับไปสู่สภาพแวดล้อม จะเกิดปฏิสัมพันธ์
ระหว่ า งกั น และท าให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงขึ้ น ในสภาพแวดล้ อ ม ที่ อ าจเรี ย กได้ ว่ า เป็ น ผลลั พ ธ์
(outcomes)
ขั้นตอนที่ ๔ –
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์กับสภาพแวดล้อมก่อให้เกิด
(generate) ความต้องการใหม่ ๆ หรือ การสนับสนุนใหม่ ๆ หรือต่อต้าน จากกลุ่มผู้สนับสนุน ซึ่งเป็น
ปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการป้อนกลับ (feedback) ไปเป็นปัจจัยนาเข้าและเข้าสู่กระบวนการการ
ตัดสินใจอีกครั้งทาให้เกิดวงจรป้อนกลับ (feedback loop) ซ้าไปเรื่อย ๆ ไม่รู้จบ๒

แผนภูมิที่ ๑ Political System โดย David Easton

๒

Wikipedia.org, Systems Theory in Political Science [Online], Available:
http://www.jstor.org/stable/2008920 Accessed: 21 July 2013.

๖
๒.๑.๒ ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ (Project Management)
๑) แนวคิดทั่วไป
โดยทั่วไป โครงการ (project) คือความความพยายามที่ทาบางสิ่งบางอย่าง
เป็นการชั่วคราวภายในช่วงเวลาที่กาหนด โดยมีเวลาเริ่มต้นและเวลาจบที่ชัดเจน ส่ว นการบริหาร
โครงการ (project management) คือ การทาให้โครงการบรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ในการที่
จะนามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ หรือเพิ่มมูลค่า๓
การจัดประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ อาจนับได้ว่าเป็นการดาเนิน
โครงการในรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีความเหมาะสมที่ สามารถทาการศึกษาโดยทฤษฎี หรือแนวทางการ
บริหารโครงการต่าง ๆ ได้
๒) Work Breakdown Structure (WBS)
WBS เป็นเครื่องมือที่ใช้ควบคุมขอบเขต (scope) ของโครงการ ซึ่งช่วยให้
ผู้บริหารโครงการสามารถกาหนดตารางการทางาน (schedule) และควบคุมการดาเนินโครงการได้
การใช้เครื่องมือ WBS จะเริ่มต้นด้วยการกาหนดกรอบการทางาน (framework) ก่อน จากนั้นจึง
พิจารณาแบ่งกลุ่มงานออกตามผลลัพธ์ (planned outcomes) หรือผลผลิตระดับปฐมภูมิ (primary
products) ที่สะท้อนวัตถุประสงค์ของโครงการ จากนั้นจึงแตกตัวออกตัวสู่ระดับรองลงไป คืองานที่
ได้ รั บ มอบหมาย (tasks) ในลั ก ษณะของโครงสร้ า งที่ แ บ่ ง ล าดั บ ในลั ก ษณะโครงสร้ า งรู ป ต้ น ไม้
(structure tree) ที่ผลการปฏิบัติงานจะนาไปสู่ความสาเร็จต่อผลลัพธ์ดังกล่าวและจะส่งผลให้
โครงการในภาพรวมประสบผลสาเร็จในที่สุด๔ โดยการจัดทามักจะจัดทาเป็น ๔ ระดับ อาทิ

๓

Wikipedia.org, Project Management [Online],. Available:
http://en.wikipedia.org/wiki/Project_management Accessed 10 June 2013.
๔
Booz, Allen & Hamilton Earned Value Management Tutorial Module 2: Work Breakdown
Structure, Office of Science, Tools & Resources for Project Management, science.energy.gov.
Accessed 27. Dec 2011.

๗

ระดับที่ ๑ องค์กรผู้รับผิดชอบโครงการ (บริษัทก่อสร้าง)
 ระดับที่ ๒ โครงการ (สร้างบ้าน)
 ระดับที่ ๓ (งานปูน / งานไม้ / งานวางท่อ / งานวางระบบไฟฟ้า)
และเมื่อได้จัดทา WBS ถึงลาดับที่ ๔ แล้ว จะมีการจัดทา WBS Dictionary ในระดับที่
๔ ซึ่งเป็นคาอธิบายรายละเอียดของการกระทาที่จะเกิดขึ้น เช่น
ตัวอย่าง WBS level ๔ กับการสร้างบ้าน
 ระดับที่ ๔ งานวางระบบไฟฟ้า ประกอบไปด้วย งานเดินสายไฟ /
งานติดตั้งสวิทช์ไฟ / งานเชื่อมระบบไฟฟ้าทั้งหมดเข้าด้วยกัน

แผนภูมิที่ ๒ ตัวอย่างการใช้ WBS กับการสร้างบ้าน
เมื่อได้จัดทา WBS แล้ว ในขั้นตอนต่อไปจึงสามารถมอบหมายงานให้บุคลากร
ขององค์กร (ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบอยู่ในลักษณะ Organizational Breakdown Structure
(OBS) มารับผิดชอบงานในระดับที่ ๔ ซึ่งการนาโครงสร้าง WBS และ โครงสร้าง OBS มาซ้อนกันจะ
ทาให้เกิด Responsibility Assignment Matrix (RAM) โครงสร้างทั้งหมดจึงมีความสมบูรณ์พร้อม
นาไปมอบหมายแก่ผู้เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติงานต่อไป
๓) PDCA
ทฤษฎีด้าน project management ที่สาคัญอีกหนึ่งทฤษฎี คือ การบริหาร
แบบ PDCA ซึ่งเป็นการบริหารงานแบบ ๔ ขั้นตอน ในลักษณะวงจร (cycle) เพื่อการปรับปรุงให้
สินค้ามีคุณภาพดีขึ้น ผู้นาเสนอทฤษฎีดังกล่าว คือ ดร. W. Edwards Deming ในการบรรยายสรุปที่
ญี่ปุ่น เมื่อปี ๒๔๙๓ ภายหลังสงครามโลกครั้งทื่ ๒ และบริษัทญี่ปุ่นจานวนมาก อาทิ โตโยต้า ได้นา
แนวคิดไปพัฒนาและปรับใช้ในการควบคุมคุณภาพ (Quality Control – QC) ของสินค้าของญี่ปุ่นมา
โดยตลอด
โดยแนวคิดหลัก คือ การดาเนินการเป็นไปตามขั้นตอน ซึ่ง ดร. W. Edwards
Deming ได้ปรับปรุงแนวคิดดั้งเดิมของ ดร. Walter A. Shewhart ที่ปรับแนวความคิดเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้เป็นแบบวงจรแทนที่เป็นเส้นตรง๕ ดังนี้
(๑) Plan หรือ การวางแผน โดยเริ่มจากการกาหนดวัตถุประสงค์ และ
กระบวนการเพื่อให้การดาเนินการประสบผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
๕

Ronald Moen and Clifford Norman, Evolution of the PDCA Cycle [Online], Available:
http://kaizen.com/ Evolution-of-PDCA.pdf, Accessed 15 June 2013.

๘
(๒) Do หรือการนาแผนไปปฏิบัติ เพื่อให้ได้สินค้าตามที่ได้วางแผนไว้ และ
เก็บข้อมูลเพื่อนาไปวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป
(๓) Check หรือการตรวจสอบผลงานที่เกิดขึ้นจริง และเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายที่กาหนดไว้
(๔) Act หรือการดาเนินการเพื่อแก้ไขจุดบกพร่อง หากปรากฏว่าไม่มี
จุดบกพร่อง ในขั้นตอนนี้ เจ้าของโครงการก็ยังสามารถดาเนินการในขั้นตอนนี้ได้ในส่วนของการ
ปรับปรุงคุณภาพของสินค้า
ต่อมา เมื่อปี ๒๕๒๙ ดร. W. Edwards Deming ได้พิจารณาปรับเปลี่ยน
ขั้นตอน Check (C) เป็น Study (S) เพื่อเพิ่มความชัดเจนของความหมายของขั้นตอนดังกล่าวต่อ
ชาวตะวันตก เพราะคาว่า Check อาจสื่อถึงการดึงกลับ (hold back) ซึ่งอาจทาให้ความเข้าใจตาม
ทฤษฎีนี้ มีความคาดเคลื่อน ในปัจจุบัน ทฤษฎี PDCA จึงได้กลายมาเป็น PDSA

แผนภูมิที่ ๓ การบริหารงานแบบ PDCA / PDSA
๒.๑.๓ การจัดประชุมที่ดี
การประชุมจัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
๑) ประชุมเพื่อสั่งการ หรือแนะนา
๒) ประชุมระดมสมอง
๓) การมอบหมายฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบนาไปปฏิบัติ
๔) ประเมินผลงาน

๙
การจัดประชุมให้ประสบความสาเร็จ ผู้จัดการประชุมจะต้องคานึงถึงประเด็นต่างๆ
ในการเตรียมการและวางแผนการจัดการประชุมอย่างมีเหตุมีผลสมบูรณ์ รอบคอบ อาทิ การกาหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายให้ชัดเจน การกาหนดรูปแบบการประชุมที่เหมาะสม การกาหนดบุ คคลที่
จะเชิญเข้าร่วมประชุมที่เหมาะสม การกาหนดบุคคลที่จะเป็นประธานการประชุม การแจ้งล่วงหน้าให้
ผู้เข้าประชุมแต่ละคนทราบภารกิจของตน การกาหนดสถานที่ เวลา และระยะเวลาสาหรับการ
ประชุม การกาหนดผู้ที่จะรับมอบภารกิจไปปฏิบัติตามมติของที่ประชุม การกาหนดระเบียบวาระการ
ประชุม การกาหนดบุคคลที่จะเป็นเลขานุการ ผู้รับผิดชอบในสาระทั้งปวงของการประชุม รวมทั้งการ
จดบันทึกและจัดทารายงานการประชุมเป็นต้น๖ นอกเหนือจากการจัดการประชุมเอกอัครราชทูตและ
กงสุลใหญ่ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของการดาเนินโครงการที่ดีแล้ว โดยที่ลักษณะของโครงการเป็นการ
ประชุ ม การจั ด ประชุ ม แต่ ล ะครั้ ง ไม่ ว่ า จะเป็ น การประชุ ม ใหญ่ ห รื อ ประชุ ม ย่ อ ยให้ ส าเร็ จ ตาม
คุณลักษณะของการประชุมที่ดีย่อมมีความสาคัญต่อความสาเร็จของการประชุมเอกอัครราชทูตและ
กงสุลใหญ่ในภาพรวม
๒.๑.๔ ทฤษฎีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Theory)
ทฤษฎี Stakeholder Theory เป็นทฤษฎีที่เชื่อมโยงการบริหารจัดการองค์กร
(Organizational Management) กับจริยธรรม โดยนาย R. Edward Freeman ได้นาเสนอแนวคิด
ว่าองค์กรควรรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนาไปพัฒนาองค์กร๗
ในอดี ต บริ ษั ท เอกชนให้ ค วามสนใจต่ อ ความเห็ น ของกลุ่ ม บุ ค คลเพี ย งสี่ ก ลุ่ ม
กล่าวคือ ผู้ลงทุน ลูกจ้าง ผู้จัดส่งสินค้า และลูกค้า แต่ในความจริง มีกลุ่มบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง
และมีความคาดหวังต่อการดาเนินงานของบริษัทอีก อาทิ กลุ่มการเมือง กลุ่มสมาคมการค้า สหภาพ
แรงงาน ชุมชน ฯลฯ หรือแม้แ ต่บริษัทคู่แข่ง การรับฟังความเห็ นดังกล่าว ได้เพิ่มมุมมองต่อการ
ดาเนินงานของบริษัท จากมุมมองที่มีทรัพยากรเป็นพื้นฐาน (resourced based view) และมุมมองที่
มีการตลาดเป็นพื้นฐาน (market based view) ให้มีมุมมองด้านสังคมการเมืองเป็นพื้นฐาน (sociopolitical view) ด้วย
๒.๑.๕ แนวคิดเรื่องการประชาสัมพันธ์สาธารณะ (Public Affairs)
การประชาสัมพันธ์สาธารณะ (Public Affairs) มีความแตกต่างจากการทูต
สาธารณะ (Public Diplomacy) เนื่องจากเป็นการให้บริการแก่ประชาชน (ของประเทศของตน) มิใช่
การโน้มน้าวทัศนคติของประชาชนในต่างประเทศ๘ ในขณะที่นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวง
การต่างประเทศได้กล่าวว่า “ในทุกวันนี้ การต่างประเทศกว่าร้อยละ ๕๐ เป็นเรื่องภายในประเทศ
การดาเนินนโยบายต่างประเทศ จึงต้องให้ความสาคัญกับมิติภายในประเทศ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของ

๖

ดร.สันทัด ศะศิวณิช, การประชุม, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: iad.dopa.go.th/subject/conf52.doc สืบค้นเมื่อ ๑๗
มิถุนายน ๒๕๕๖.
๗
Wikipedia, Stakeholder Theory[Online]. Available: http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=
Stakeholder_theory&action=history Accessed 10 June 2013.
๘
ปิยภักดิ์ ศรีเจริญ, แนวทางการพัฒนาการทูตสาธารณะในเอเชียใต้, รายงานการศึกษาส่วนบุคคล หลักสูตรนัก
บริหารการทูตรุ่นที่ ๓ ประจาปี ๒๕๕๔.

๑๐
ภาคประชาชน”๙
๒.๒ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
๒.๒.๑ การประชุม World Economic Forum
การประชุม World Economic Forum มีจุดเริ่มต้นเมื่อปี ๒๕๑๔ จากการประชุม
ผู้นาธุรกิจยุโรป ๔๔๐ คน ที่เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่ได้จัดขึ้นโดยการสนับสนุนของ
คณะกรรมาธิ ก ารยุ โ รป และสมาคมอุ ต สาหกรรมยุ โ รป โดยมี ศาสตราจารย์ Klaus Schwab
นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ชาวเยอรมัน เป็นประธานการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักธุรกิจ
ยุโรปนาหลักในการนาทฤษฎีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Theory) ที่นักธุรกิจสหรัฐฯ ได้เริ่ม
ปฏิบัติแล้ว มาใช้เป็นแนวคิดหลักของการประชุม เพื่อให้การรับรู้ปัญหาและการแก้ปัญหาเป็นไปอย่าง
รอบด้าน ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย๑๐
ต่อมาในปี ๒๕๑๙ การประชุมได้เริ่มระบบสมาชิกที่เป็นบริษัท ๑,๐๐๐ บริษัทชั้น
นาของโลก และในปี ๒๕๓๐ การประชุมได้เปลี่ยนชื่อเป็น World Economic Forum (WEF)
ในขณะที่องค์กรผู้จัดประชุมได้จดทะเบียนเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากาไรที่ตั้งอยู่ ในสวิตเซอร์แลนด์ ที่มี
กาหนดจัดประชุมประจาปีทุกเดือนมกราคมของทุกปีที่เมืองดาวอส เป็นเวลา ๕ วัน โดยมีผู้เข้าร่วม
ประชุมกว่า ๒,๕๐๐ คนที่เข้าร่วมประชุมตามคาเชิญของผู้จัด ทั้งผู้แทนภาคธุรกิจ และผู้นาประเทศ
และต่อมา WEF ได้เริ่มจัดประชุมระดับภูมิภาคปีละอีก ๖ – ๘ ภูมิภาค
นอกเหนื อจากการเป็น เวที ให้ ผู้น าทั้ งภาคเอกชนและรั ฐ ได้แ สดงวิ สัย ทัศ น์ด้ า น
เศรษฐกิจ ซึ่งในหลายโอกาส ผู้นาได้ใช้เวที WEF ในการนาเสนอประเด็นระดับโลก WEF ยังได้จัดตั้ง
Competitive Team ขึ้น เพื่อจัดทาเอกสาร Global Competitiveness Report ขึ้นทุกปี ซึ่งการจัด
อันดับการแข่งขันของประเทศดังกล่าว ได้รับการเชื่อถือ และยอมรับอย่างกว้างขวางจากทั้งภาครัฐ
และเอกชนทั่วโลก ในขณะที่การประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประชุมประจาปีที่เมืองดาวอส ได้รับ
ความสนใจจากสื่อมวลชนอย่างกว้างขวางเช่นกัน
๒.๒.๒ เอกสารราชการที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย โทรเลขประสานงาน โทรเลขรายงานผลการประชุมเอกอัครราชทูต
และกงสุลใหญ่ทั่วโลก บันทึกข้อความของสานักนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง และหนังสือรายงานผล
การประชุมต่อนายกรัฐมนตรี ในช่วงปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕
๒.๒.๓ การสัมภาษณ์
๑) ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผน
๒) ข้ า ราชการสั ง กั ด ส านั ก นโยบายและแผนที่ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบการจั ด ประชุ ม
เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่
๙

สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว, การบรรยายสรุป เรื่องบทบาทและการดาเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศให้แก่
นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕.
๑๐
Geoffrey Allen Pigman, The World Economic Forum, A multi-stakeholder approach to global
governance (Routledge), P.9.

๑๑
๒.๓ สรุปกรอบแนวคิด
กรอบแนวคิดในภาพรวมคือการบริหารระบบ (system management) ซึ่งประกอบด้วย
ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ และการป้อนกลับ ในส่วนที่เป็นกระบวนการ
คือการบริหารโครงการในรูปแบบ PDCA และ WBS ที่นาไปสู่การประชุมที่มีการรับฟังความเห็นของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีการประชาสัมพันธ์ผลประชุม

แผนภูมิที่ ๔ ภาพรวมการประยุกต์ทฤษฎีกับการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่

บทที่ ๓
ผลการศึกษา
๓.๑ ภาพรวมเกี่ยวกับการประชุมระดับผู้บริหารของกระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศได้มอบหมายให้การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่เป็น
หนึ่งในภารกิจหลักของสานักนโยบายและแผน ที่มีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการจัดประชุมระดับ
ผู้บริหารต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ อาทิ
๓.๑.๑ การประชุมอธิบดีที่มีปลัดกระทรวง หรือรักษาการปลัดกระทรวง เป็นประธานและ
อธิบดีทุกกรมเข้าร่วม พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตประจากระทรวง ผู้บริหารระดับผู้อานวยการสานัก
และหั ว หน้ า ส านั ก งานรั ฐ มนตรี การประชุ ม ดั ง กล่ า วมั ก จั ด ขึ้ น ทุ ก สั ป ดาห์ ยกเว้ น สั ป ดาห์ ที่
ปลัดกระทรวง หรือรองปลัดกระทรวงทุกคนติดภารกิจ ไม่สามารถเป็นประธานการประชุมได้
๓.๑.๒ การประชุมระดับอธิบดีที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน
โดยผู้ บริหารกระทรวง ประกอบด้วย ปลัด กระทรวง รองปลัดกระทรวง เอกอัครราชทูตประจ า
กระทรวง เข้าร่วม การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นประมาณเดือนละครั้ง ตามบัญชาของรัฐมนตรีว่าการ
กาหนดวันประชุมค่อนข้างไม่แน่นอน สุดแล้วแต่รัฐมนตรีว่าการจะสะดวก เนื่องจากมักมีภารกิจ
เดินทางไปเยือน และประชุมในต่างประเทศบ่อย
๓.๑.๓ การประชุมระดมสมองระดับผู้บริหาร ซึ่งอาจจัดขึ้นตามดาริของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ หรือปลัดกระทรวง ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งคราวแล้วแต่ผู้บริหารกระทรวงจะเห็น
ความจาเป็น โดยผู้เข้าร่วมประชุมอาจเป็นชุดเดียวกันกับการประชุมระดับอธิบดี หรืออาจมีผู้เข้า
ประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจาเป็น โดยการประชุมแต่ละครั้ง จะมีการกาหนดหัวข้อที่ชัดเจน ที่เป็น
การกาหนดทิศทางด้านการบริหารด้านหนึ่งด้านใดเป็นการเฉพาะ อาทิ การกาหนดยุทธศาสตร์ของ
การดาเนินงานในปีต่อไป การปรับโครงสร้างกระทรวง การปรับอัตราบุคลากร เป็นต้น
๓.๑.๔ การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ ที่มีการจัดขึ้นเป็นประจาทุกปี มีลักษณะ
เป็นโครงการซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ โดยสานักนโยบายและแผนได้รับอนุมัติงบประมาณสาหรับ
ดาเนินการเป็นประจาทุกปี การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่มีรูปแบบที่หลากหลายขึ้นอยู่กับ
แผนการจัดประชุมที่ได้กาหนดไว้ในคาของบประมาณ ที่อาจปรับเปลี่ยนรูปแบบตามดาริของผู้บริหาร
กระทรวง ทั้งฝ่ายการเมื อง และข้าราชการประจาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ นโยบายหรือ
ภารกิจที่ อาจมี การปรับเปลี่ ยนในแต่ละปี การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ ที่ผ่านมา มี
รูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
๑) การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก เป็นการจัดประชุมใหญ่ซึ่งจัด
ขึ้นที่ประเทศไทย โดยเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทุกคนเข้าร่วม กระทรวงการต่างประเทศจะเรียน
เชิญนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม ในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะมี
กาหนดการในการร่วมประชุมกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลกด้วยและเป็นเจ้าภาพการ

๑๓
ประชุม และผู้กล่าวรายงานต่อนายกรัฐมนตรี การประชุมใหญ่ดังกล่าวมักจัดขึ้นในช่วงปีแรกที่รัฐบาล
เข้ามารับหน้าที่ เพื่อนายกรัฐ มนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศใช้โอกาสมอบ
นโยบายและซักซ้อมความเข้าใจกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ถึงนโยบายที่รัฐบาลมุ่งเน้นและให้
ความสาคัญเป็นลาดับต้น เพื่ อเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่จะนาไปปฏิบัติ หรือชี้แจงให้ข้อมูลที่
ถูกต้องต่อประเทศต่าง ๆ ในหลายรัฐบาล การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่อาจจัดขึ้นเป็น
ประจาทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ได้เดินทางเข้ามารับทราบนโยบายใหม่ ๆ
โครงการพัฒนาประเทศที่สาคัญ หรือข้อเท็จจริงต่าง ๆ จากผู้ดาเนินการจริง เช่น รองนายกรัฐมนตรี
ด้านเศรษฐกิจ หรือสถานที่จริง เช่น จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ กาหนดการ
ในช่วงการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ที่สาคัญที่สุดสาหรับการจัดประชุมหลายครั้ง คือการ
ที่พระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้า และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้
เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่กราบบังคมทูลถามในประเด็นต่าง ๆ และมีพระราชปฏิสันถาร
๒) การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจาภูมิภาคต่าง ๆ เป็นการจัด
ประชุมที่หมุนเวียนตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก โดยการแบ่งภูมิภาคที่มีการจัดประชุมจะกาหนดขึ้นให้
สอดคล้องกับภารกิจตามโครงสร้างของกระทรวงการต่างประเทศในส่วนของกรมภูมิภาค ได้แก่ กรม
เอเชียตะวันออก กรมยุโรป กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ และกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและ
แอฟริ ก า ประธานการประชุ ม มั ก เป็ น รัฐ มนตรีว่ า การกระทรวงการต่า งประเทศ วั นประชุ มและ
กาหนดการประชุมจึงต้องมีความสอดคล้องกับกาหนดการเยือนต่างประเทศหรือการเข้าร่วมการ
ประชุมระหว่างประเทศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในบางครั้งการประชุมอาจมีขึ้น
ระหว่า งการเยื อนต่ างประเทศ หรื อ การเข้ า ร่ วมการประชุ ม ระหว่ า งประเทศของนายกรั ฐ มนตรี
กระทรวงการต่างประเทศก็จะเชิญนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุล
ใหญ่ในต่างประเทศ สาหรับการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจาภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรืออาเซียน จะจัดขึ้นในประเทศไทย โดยในบางครั้งอาจจัดขึ้ นในต่างจังหวัด
และในพิธีเปิดการประชุม หากการประชุมจัดขึ้นในกรุงเทพฯ กระทรวงการต่างประเทศมักจะเชิญ
นายกรัฐมนตรีมาเปิดการประชุม แต่ในบางครั้งการประชุมอาจเป็นการประชุมเล็ก อาทิ การประชุม
เอกอัครราชทูตที่มีผู้เข้าร่วมเฉพาะเอกอัครราชทูตประจาประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน กระทรวง
การต่างประเทศอาจมิได้พิจารณาเชิญนายกรัฐมนตรีเปิดการประชุม
๓) การประชุมเอกอัครราชทูตกับผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นการประชุมที่มีลักษณะ
พิเศษ กล่าวคือเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างเอกอัครราชทูต ได้แก่ เอกอัครราชทูตประจาประเทศ
เพื่อนบ้าน หรือเอกอัครราชทูตประจาประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน กับผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งใน
ครั้งที่ผ่านมา เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีเขตแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน บางครั้งเอกอัครราชทูตที่
เข้าร่วมการประชุม อาจมีเพียง ๑ หรือ ๒ คน อาทิ การประชุมเอกอัครราชทูตและผู้ว่าราชการ
จังหวัด ไทย-ลาว หรือการประชุมเอกอัครราชทูตและผู้ว่าราชการจังหวัด ไทย-พม่า เป็นต้น ซึ่งการ
ประชุมเอกอัครราชทูตในลักษณะนี้ กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงมหาดไทยจะเป็นเจ้าภาพ
ร่วมจัดการประชุม และเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดาเนินงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน หรือกิจการ และประเด็นด้านชายแดนต่าง ๆ เข้าร่วมร่วมประชุม ในช่วงที่ผ่านมา
หากการประชุมจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ กระทรวงการต่างประเทศอาจเชิญนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมเป็น

๑๔
ประธานเปิดการประชุม การประชุมเอกอัครราชทูตกับผู้ว่าราชการจังหวัด บางครั้งอาจจัดขึ้นระหว่าง
การประชุมเอกอัครราชทูตทั่วโลก หรือต่อเนื่องกับการประชุมเอกอัครราชทูตทั่วโลก หรือการประชุม
เอกอัครราชทูตภูมิภาคเอเชียตะวันออก
๔) การประชุมเอกอัครราชทูตด้านพหุภาคี เป็นการประชุมที่แตกต่างจากการ
ประชุมเอกอัครราชทูตกลุ่มย่อยรูปแบบอื่นๆ เพราะเป็นการประชุมระหว่างเอกอัครราชทูตกลุ่ม
ภารกิจ (functional) มิได้เป็นการประชุมที่แบ่งกลุ่มตามภูมิภาค โดยเอกอัครราชทูตที่เข้าร่วมประชุม
กับผู้บริหารกระทรวง เป็นเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจาองค์กรต่าง ๆ อาทิ สหประชาชาติ และ
อาเซียน
๓.๒ ภาพรวมการจัดการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลกในปี ๒๕๕๕
การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก ระหว่างวันที่ ๓ – ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕
เป็นการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ครั้งแรกหลังจากที่รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เข้า
รับหน้าที่เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ การประชุมครั้งดังกล่าว จัดขึ้นภายหลังรัฐบาลเข้ารับหน้าที่
แล้ว เป็นระยะเวลายาวนานกว่าในช่วงรัฐบาลสมัยอื่น เนื่องจากการเริ่มต้นการประสานงานและการ
เตรียมการในเบื้องต้น ต้องใช้เวลามากกว่าที่คาดคิด เพราะในช่วงปลายปี ๒๕๕๔ เกิดอุทกภัยครั้ง
ใหญ่ในประเทศไทย และภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นของนายกรัฐมนตรีในช่วงต้นปี ๒๕๕๕ อาทิ การเยือน
ต่างประเทศที่เลื่อนจากช่วงปลายปี ๒๕๕๔ กอปรกับการที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุม World
Economic Forum on East Asia ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ทาให้การ
ประสานงานในช่วงต้นปี ๒๕๕๕ เพื่อให้การประชุมประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก
สามารถจัดขึ้นได้ภายในช่วงครึ่งปีแรก หรือภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ไม่สามารถเป็นไปได้ จึงมี
ความจาเป็นต้องเลื่อนการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ออกไปเป็นช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕
ซึ่งกาหนดการดังกล่าว ถึงแม้จะส่งผลให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
มิได้มีโอกาสพบเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อมอบนโยบายภายหลังเข้ารับ
หน้าที่ดังเช่นที่เคยปฏิบัติมา แต่การประชุมร่วมกันภายหลังการเข้ารับหน้าที่ประมาณ ๑ ปี นั้น ก็
นับเป็นโอกาสดีที่ทุกฝ่ายจะสามารถทบทวนผลงานที่ได้ดาเนินการไปแล้ วครบ ๑ ปี และมอบหมาย
แนวนโยบายที่จะดาเนินการต่อไปในปีที่ ๒ เป็นต้นไป
ในด้านสารัตถะ สานักนโยบายและแผนได้เสนอวัตถุประสงค์ของการประชุมเอกอัครราชทูต
และกงสุลใหญ่ทั่วโลก เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง ดังนี้
๑) การสื่ อ สารด้ า นนโยบายระหว่ า งรั ฐ บาลและกระทรวงกั บ สถานเอกอั ค รราชทู ต
ตลอดจนข้อมูลใหม่ในสังคมไทย ที่จะเป็นประโยชน์หากมีการสื่อสารให้เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่
ได้รับทราบข้อมูลตรงแทนที่จะสื่อสารผ่านทางเอกสารในกรณีอื่น ๆ ทั่วไป
๒) การสื่อสารสองทาง (two way communications) ระหว่างเอกอัครราชทูตและกงสุล
ใหญ่กับผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ที่เป็นการสร้างความเข้าใจต่อสิ่งที่คาดหมายของทั้งสองฝ่าย
(fulfill expectations)
๓) การหารื อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ แนวโน้ ม นโยบายต่ า งประเทศ การ
ดาเนินการทางการทูตรูปแบบใหม่ (trends) และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของประเทศต่าง ๆ (best
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practices)
๔) การหารือเพื่อหาแนวทางตอบสนองต่อสถานการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในขณะนั้น
๕) การสื่อสารให้สาธารณชนได้รับทราบถึงการดาเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศ
โดยเฉพาะสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่๑
๓.๓ การเตรียมการการจัดประชุม เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่กับการบริหารระบบ (System
Management)
๓.๓.๑ ปัจจัยนาเข้า (Inputs)
ในขั้นแรก เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยนาเข้าที่ประกอบด้วยส่วนสาคัญสองส่วน
ได้แก่ ความต้องการ (Demands) และความสนับสนุน (Supports) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๓.๓.๑.๑ ความต้องการ (Demands)
เมื่อศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการจัดประชุมเอกอัครราชทูต
และกงสุลใหญ่ จะเห็นได้ว่ามีปัจจัยหลายประการที่สร้างความต้องการ ได้แก่
๑) การที่รัฐ บาลเข้ารับตาแหน่งใหม่ นายกรัฐ มนตรี รัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ จะต้องมีโอกาสที่จะต้องถ่ายทอดนโยบายให้แก่ข้าราชการระดับสูงได้รับ
ทราบและนาไปปฏิบัติ
๒) ในขณะเดียวกัน เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่มีจาเป็นต้องเข้ามา
ประเทศไทยเป็นระยะเพื่อเข้ารับทราบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลตรงในประเทศไทย และสัมผัสด้วย
ตนเองถึงความคืบหน้าของพัฒนาการของไทยด้านต่าง ๆ เพื่ อที่จะสามารถนาข้อมูลไปเผยแพร่ใน
ต่างประเทศ หรื อนาข้อเท็ จจริง ไปชี้แ จงแก่สาธารณชนในต่างประเทศเพื่อ ความเข้า ใจที่ถู กต้อ ง
เกี่ยวกับประเทศไทย ซึ่งทั้งเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่และกระทรวงการต่างประเทศต่างมีความ
ประสงค์ให้มีการเดินทางกลับมาประเทศไทยดังกล่าว
๓) ผู้บริหารกระทรวงมีความจาเป็นที่จะได้ซักซ้อมความเข้าใจกันกับ
เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่เป็นระยะเกี่ยวกับนโยบายสาคัญ นโยบายใหม่ หรือแนวนโยบายที่
รัฐบาลให้ความสาคัญ เพื่อการดาเนินงานทุกส่วนของกระทรวงการต่างประเทศเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
๓.๓.๑.๒ ความสนับสนุน (Supports)
ความสนับสนุนสามารถพิจารณาถึงการได้รับจัดสรรปัจจัยในการบริหาร
ที่พอเพีย ง ซึ่ งอาจประกอบไปด้ว ยปัจจัย หลัก ๔ ประการ หรือ ๔
Ms ส าหรับการบริหาร
ประกอบด้วย ๑) Man (คน) ๒) Money (เงิน) ๓) Material (วัสดุ) และ ๔) Management (การ
บริหารจัดการ) โดยเมื่ อพิจารณาถึงความสนับ สนุนในด้านต่าง ๆ แล้ว จะเห็นได้ว่า การประชุม
เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ เป็นโครงการประจาของกระทรวงการต่างประเทศที่สานักนโยบายและ
แผนตั้งคาของบประมาณทุกปี โดยในปี ๒๕๕๕ ได้รับงบประมาณ ๙ ล้านบาท และเป็นโครงการที่
ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศให้ความสาคั ญเป็นอย่างมาก และมีบทบาทในการ
๑

นางกาญจนา ภัทรโชค, ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผน, สัมภาษณ์, ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖
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พิจารณาและตัดสินใจประเด็นสาคัญเกี่ยวกับรูปแบบการประชุม และการมอบหมายให้หน่วยงานอื่น
ของกระทรวงการต่างประเทศให้ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เพื่อให้โครงการสาเร็จลุล่วง อาทิ ด้าน
สถานที่ รวมทั้งการจัดหาอุปกรณ์ที่จาเป็นสาหรับการจัดการประชุมอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมให้การ
หารือในการประชุมย่อยต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น และการมอบหมายบุคลากร การรับรองแขกพิเศษ
การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
๓.๓.๒ สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเตรียมการจัดการประชุม (environment)
สานักนโยบายและแผนเตรียมการประชุมด้านสารัตถะ โดยคานึงถึงสภาพแวดล้อม
และปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นตัวกาหนดการบริหารการประชุม ดังนี้
๑) ปั จ จั ย ส าคั ญ ด้ า นพิ ธี ก ารที่ มี ผ ลต่ อ การเตรี ย มการประชุ ม และการจั ด ท า
กาหนดการประชุมในแต่ละครั้ง คือการนาเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ซึ่ งในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลกในปี ๒๕๕๕ นั้น กระทรวงการ
ต่างประเทศได้มีหนังสือกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตให้เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่เข้า
เฝ้ า ฯ เช่ น เดี ย วกั บ การประชุ ม ทุ ก ครั้ ง และได้ ป ระสานงานเป็ น การภายในถึ ง ความเป็ น ไปได้ ที่
เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่จะได้เข้าเฝ้ าฯ ซึ่งในช่วงแรกของการประสานงานนั้น กระทรวงการ
ต่างประเทศได้รับแจ้งว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูง อย่างไรก็ดี ในช่วงต่อมา สานักราชเลขาธิการได้
มีหนังสือแจ้งว่าคณะแพทย์ได้ทูลเกล้าฯ ถวายคาแนะนาให้ทรงงดพระราชกรณียกิจเป็นการชั่วคราว
การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ในครั้งนั้น จึงต้องยกเลิกกาหนดการในส่วนของการเข้าเฝ้าฯ
ไป กระทรวงการต่างประเทศจึงได้จัดให้เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ได้เดินทางไปถวายพระพร
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ที่ ศ าลา ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิ ริ ร าชในระหว่ า งการประชุ ม
เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก
๒) การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลกในปี ๒๕๕๕ นับว่ามีความ
พิเศษกว่าการประชุมครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา ทรงเข้า
ร่วมประชุมด้วย ในฐานะเอกอัครราชทูต ประธานคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรม
และความยุ ติ ธ รรมทางอาญาแห่ ง สหประชาชาติ ซึ่ ง การเข้ า ร่ ว มประชุ ม ของพระองค์ นั บ เป็ น
ประวั ติ ศ าสตร์ ส าคั ญ อี ก หน้ า หนึ่ ง ของงานด้ า นการทู ต และการต่ า งประเทศของไทย ซึ่ ง ในการ
เตรียมการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลกดังกล่าว กระทรวงการต่างประเทศได้ให้
ความสาคัญสูงสุดในการถวายการต้อนรับในโอกาสที่พระองค์ทรงเข้าร่วมการประชุมอย่างสมพระเกียรติ
๓) นอกเหนือจากการเตรียมการถวายการต้อนรับ สาหรับกาหนดการที่พระเจ้า
หลานเธอ พระองค์ เ จ้ า พั ช รกิ ต ติ ย าภาทรงเข้ า ร่ ว ม การเตรี ย มการด้ า นพิ ธี ก ารส าหรั บ ต้ อ นรั บ
นายกรัฐมนตรีที่เป็นประธานการประชุม และคณะ และการบริหารจัดการด้าน logistics สาหรับการ
เดินทางเข้าร่วมประชุมของผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นข้าราชการระดับสูงสุดของกระทรวงที่พานักใน
ต่างประเทศถึง ๙๕ คน เป็นภารกิจสาคัญที่ผู้จัดประชุมต้องดาเนินการให้ลุล่วงไปได้โดยมีความ
ผิดพลาดให้น้อยที่สุด ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่ต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ ซึ่งจากการประเมิน
สานักนโยบายและแผน ผู้จัดประชุมพิจารณาแล้ว มีความจาเป็นต้องขอให้กระทรวงการต่างประเทศ
จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม โดยความร่วมมือของสานักบริหารการคลัง นอกจากนั้น ยังได้รับความ
ร่วมมื อ จากส านัก จัด หาและบริ หารทรั พย์ สินในการจัดเตรี ยมสถานที่ ประชุม รวมทั้งยั งได้มี การ
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outsource จัดจ้างบริษัทเอกชนมาช่วยสนับสนุนการดาเนินการบางส่วน อาทิ การจัดระบบ
โสตทัศนูปกรณ์ การถ่ายภาพหมู่ เป็นต้น ในขณะเดียวกัน กรมพิธีการทูตได้ให้ความร่วมมือในการ
เตรียมแผนการรับเสด็จฯ และต้อนรับคณะของนายกรัฐมนตรี
๔) ในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่หลายครั้งในช่วงที่ผ่านมา อาจมี
การจั ด หารื อ อย่ า งไม่ เ ป็ น ทางการ (retreat) ระหว่ า งผู้ บ ริ ห ารกระทรวงการต่ า งประเทศ กั บ
เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ในต่างจังหวัด โดยในบางครั้งอาจใช้โอกาสในช่วงที่เอกอัครราชทูตและ
กงสุล ใหญ่ เดินทางไปเข้าเฝ้ าพระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชวังไกลกังวล อาเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ในครั้งนี้ แม้จะไม่มีการเข้าเฝ้า
แต่ก็ยังได้มีการจัดการหารืออย่างไม่เป็นทางการที่อาเภอหัวหินระหว่างวันที่ ๓ – ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕
ก่อนพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ ซึ่งการเตรียมการและดาเนินการในส่วนนี้ เป็นอีกภารกิจ
หนึ่งด้าน logistics ที่ผู้จัดประชุมจะต้องจัดสรรทรัพยากรบุคคลอย่างเหมาะสมสาหรับการเตรียมงาน
และจัดการหารือดังกล่าว ในขณะที่จะต้องเตรียมงานด้านพิธีการสาหรับพิธีเปิดประชุมอย่างเป็น
ทางการที่จะมีขึ้นในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ควบคู่กันไปด้วย
๕) นอกจากการเตรียมการประชุมและพิธีการโดยกระทรวงการต่างประเทศเอง
แล้ว ในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ในครั้งนี้ หน่วยงานอื่น เช่น กระทรวงมหาดไทยได้
เล็งเห็นถึงความสาคัญในการเชื่อมโยงภารกิจในด้านการส่งเสริมการขยายตลาดสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไปยังต่างประเทศ ตามโครงการ “ฝากทูตไปขาย”จึงได้ประสานงานขอให้
กระทรวงการต่างประเทศจัดการแสดงสินค้า OTOP ณ บริเวณหน้าโถงวิเทศสโมสร ที่ใช้ในพิธีเปิด
การประชุม ซึ่งการเตรียมการสาหรับการแสดงสินค้าดังกล่าว นับเป็นอีกภารกิจด้าน logistics ซึ่ง
ส านั ก นโยบายและแผน ผู้ จั ด การประชุ ม ต้ อ งจั ด สรรบุ ค ลากรเป็ น ผู้ ป ระสานงานและดู แ ลความ
เรียบร้อย โดยได้รับความร่วมมือจากกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
๖) การจัดการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลกในปี ๒๕๕๕ เป็นการ
จัดประชุมใหญ่ อีกวาระหนึ่งที่ ผู้ จัดประชุม คือ สานักนโยบายและแผน จะต้องบริหารทรัพยากร
โดยเฉพาะบุคลากรที่มีจากัด ในการดาเนินการด้าน พิธีการ และ logistics แม้จะได้รับความร่วมมือ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ตาม
สิ่งท้าทายสาหรับการจัดการประชุม จึงไม่ใช่การจัด ประชุมได้อย่างราบรื่น มีความ
พร้ อ มที่ ส ามารถรองรั บ การเข้ า ร่ ว มประชุ ม ของบุ ค คลส าคั ญ ตั้ ง แต่ ก ารรั บ เสด็ จ การต้ อ นรั บ
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง หรือการวางระบบเพื่อสนับสนุนการจัดประชุมที่มีคุณภาพ ทั้งห้อง
ประชุม ระบบโสตทัศนูปกรณ์ อาหาร การเดินทาง ฯลฯ ซึ่งล้วนเป็นภารกิจที่มีลักษณะงานประจา
(routine) สาหรับจัดประชุม หากแต่เป็นการจัดเตรียมประเด็นด้านสารัตถะให้มีความโดดเด่น มีการ
นาเสนอประเด็น หรือมุมมองใหม่ ๆ หรือจัดรูปแบบการประชุมที่เอื้อ ต่อการผลักดันความคิดริเริ่ม
ใหม่ๆ เพื่อให้ผลการประชุมมีคุณค่า มีความสาคัญในการเป็นภารกิจด้านยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะการ
เป็นเครื่องมือในกาหนดทิศทางการดาเนินภารกิจด้านการต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๓.๓ กระบวนการเตรียมการด้านสารัตถะ (process)
สภาพแวดล้ อ มได้ ก าหนดภารกิ จ ที่ ห ลากหลายส าหรั บ การบริ ห ารการประชุ ม
เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ในปี ๒๕๕๕ ในส่วนของพิธีการและ logistics ซึ่งความพร้อมในด้าน

๑๘
ดังกล่าวซึ่งต้องใช้ทรัพยากรอย่างมากมายได้กลายเป็นความท้าทายเป็นอย่างมากที่ผู้จัดประชุมจะ
สามารถดาเนินการเตรียมการประชุมด้านสารัตถะให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นภารกิจที่มี
ทรัพยากรเหลืออยู่อย่างจากัด ซึ่งทรัพยากรที่จากัดนั้น เมื่อได้ประเมินจากภารกิจต่าง ๆ แล้ว จะเห็น
ว่าในส่วนของปัจจัยด้านบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ดาเนินงานด้านสารัตถะจะมีค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบ
กับงานด้านพิธีการและ logistics
เมื่ อพิจ ารณาในรูปแบบของการบริห ารระบบ จะเห็นได้ว่ าการเตรียมการด้า น
สารัตถะของการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก มีลักษณะดังนี้
(จากปัจจัยนาเข้าสู่ผลผลิต)
สภาพแวดล้อม (พิธีการ)
ปัจจัยนาเข้า
ความต้องการ
รัฐบาล
ออท/กสญ
ผู้บริหาร

ความสนับสนุน
Man
Money
Material
Management

สภาพแวดล้อม (logistics)
กระบวนการ
(กาหนดการ)
(การประชุม)
ผลผลิต
ทิศทางด้านการต่างประเทศ

แผนภูมิที่ ๕ การบริหารระบบสาหรับการเตรียมการด้านสารัตถะ
นอกเหนือจากการกาหนดวัตถุประสงค์โดยการหารือกับผู้บริหารในกระทรวงการ
ต่างประเทศแล้ ว ส านั กนโยบายและแผนยั งได้ หารือ ไปยั งเอกอั ครราชทู ตและกงสุล ใหญ่ ซึ่ ง เป็ น
ผู้เข้าร่วมประชุมเองด้วย เพื่อขอทราบประเด็น กาหนดการที่ต้องการบรรจุไว้ในการประชุม รวมทั้ง
หน่วยงานหรือบุคคลที่ประสงค์จะให้กระทรวงการต่างประเทศเชิญเข้าร่วมประชุมซึ่งภารกิจต่าง ๆ
เหล่านี้ สามารถพิจารณาในลักษณะของวงจร PDCA ดังนี้
๓.๓.๓.๑ การศึกษาหาข้อมูลและการขออนุมัติ และประสานงานด้านต่าง ๆ
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผน และข้าราชการสานักนโยบายและ
แผน ได้เริ่มต้นการเตรียมการอย่างเป็นระบบ เริ่มต้นจากการศึกษาแฟ้มการประชุมในครั้งที่ผ่านมา
การหารือกับอดีตผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนที่เคยจัดประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่
มาก่อน และปัจจุบันได้โยกย้ายไปดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น การหารือภายในระหว่างข้าราชการภายใน
สานักนโยบายและแผน จากนั้น จึงได้ยกร่างกาหนดการการประชุมนาเสนอผู้บริหารกระทรวงให้

๑๙
พิจารณาในการประชุมอธิบดี พร้อมทั้งประสานงานสานักงานรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้ง เรียนเสนอกาหนดการเพื่อขอความเห็นชอบ และ
ซั ก ซ้ อ มบทบาทของรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการต่ า งประเทศในฐานะเจ้ า ภาพการประชุ ม ใน
ขณะเดียวกันก็ได้ประสานงานกับ สานักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเชิญนายกรัฐมนตรีมาเปิดการ
ประชุม จากนั้น เมื่อกาหนดการได้รับความเห็นชอบแล้ว สานักนโยบายและแผนจึงได้ดาเนินการ
ทาบทามและเชิญผู้เข้าร่วมประชุมตามกาหนดการต่าง ๆ ต่อไป
๓.๓.๓.๒ ระยะเวลาของการจัดประชุม
การเตรียมการประชุมในครั้งนี้ มิได้ มีข้อจากัดในด้านระยะเวลาสาหรับ
การเตรียมการประชุม เนื่องจากมีการเลื่อนการประชุม อย่างไรก็ดี ด้วยงบประมาณที่จากัด และ
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมการประชุมที่เป็นเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ที่เป็นผู้บริหาร
ระดับสูงสุดของกระทรวงการต่างประเทศในต่างประเทศ กล่ าวคือเป็นหัวหน้าสานักงานของสถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุ ล ใหญ่ การจัดประชุมจึงไม่สามารถใช้ระยะเวลาที่ยาวนานเกินไป
เนื่องจากผู้เข้าร่วมประชุมมีภารกิจที่ต้องกลับไปดาเนินการในแต่ละประเทศที่สถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุลใหญ่ตั้งอยู่ แต่เนื้อหา และประเด็นสาคัญที่ มีความจาเป็นที่ผู้บริหารกระทรวง และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องการสื่อสาร ถ่ายทอด หารือ และรับฟังข้อคิดเห็นกับเอกอัครราชทูตและ
กงสุลใหญ่ จะต้องสามารถบรรจุอยู่ในกาหนดการการประชุมอย่างครบครัน ซึ่งเมื่อได้พิจารณาแล้ว จึง
เห็นว่ากาหนดการที่เหมาะสมควรเป็นช่วงวันที่ ๓ – ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยเริ่มจากการหารืออย่างไม่
เป็นทางการ (retreat) ก่อนในช่วงวันหยุดสัปดาห์ที่อาเภอชะอา / อาเภอหัวหิน (โรงแรมเชอราตัน
หัวหิน)ในวันที่ ๓ – ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ (ช่วงเช้าของวันที่ ๓ และวันที่ ๕ เป็นช่วงเวลาสาหรับการ
เดินทาง) จากนั้นจึงเป็นการประชุมอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ ๖ – ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยพิธี
เปิ ด การประชุ ม และการประชุ ม ในวั น ที่ ๖ สิ ง หาคม ๒๕๕๕ มี ขึ้ น ที่ วิ เ ทศสโมสร กระทรวงการ
ต่างประเทศ และมี การประชุม ย่อยบริเวณห้องประชุมต่าง ๆ ภายในกระทรวงการต่างประเทศ
จากนั้นในวันที่ ๗ – ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นการประชุมตามกาหนดการอื่น ๆ ที่โรงแรมสุโกศล
กรุงเทพมหานคร

๒๐
(กระบวนการ)
การบริหารจัดการโครงการ (รูปแบบ PDCA)
Plan
- วัตถุประสงค์
- ยกร่าง
กาหนดการ
Do
- กาหนดวัน
- เสนอ
ที่ประชุม
- ขออนุมัติ
- เชิญประชุม

Check / Study
- ศึกษาแฟ้ม
- หารืออดีตผู้จัด
- ซักซ้อมกับ รมว.
- หารือกับปลัดกระทรวง
และรองปลัดกระทรวง

Act
- กาหนดการ
- จัดประชุม

inputs

Dialogues

outputs

แผนภูมิที่ ๖ การบริหารระบบสาหรับการเตรียมการด้านสารัตถะ
๓.๓.๓.๓ กาหนดการการประชุม
เมื่อสานักนโยบายและแผนได้รวบรวมข้อคิ ดเห็นจากฝ่ายต่าง ๆ แล้ว จึง
ได้ นาเสนอร่ างกาหนดการการประชุม และได้ ขอความเห็น ชอบจากผู้ บริ หารกระทรวงผ่า นการ
นาเสนอเข้ารับการพิจารณาในที่ประชุมอธิบดี ทั้งนี้ ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผน และผู้มีส่วน
ร่วมในการจัดประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก ได้เข้าหารือ กับผู้บริหารกระทรวงการ
ต่างประเทศ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และรองปลัดกระทรวงทุกคน เป็นระยะ
โดยมีการหารือ นาประเด็นกลับไปทบทวน ศึกษาข้อมูล และทางเลือก แล้วนาเสนอใหม่หลายครั้ง
เพื่อให้ผู้บริหารกระทรวงตัดสินใจในขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับกาหนดการการประชุม ตลอดจนปรับแนวทาง
รูปแบบการประชุมที่เหมาะสม ได้ปรับเปลี่ยนร่างกาหนดการจนนาไปสู่กาหนดการอย่างเป็นทางการ
ซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประชุม ดังนี้

๒๑
๑) วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๕
(๑) การหารือ (retreat) ระหว่างเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่
แยกภูมิภาค ได้แก่
- เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง เอเชียกลางและแอฟริกา ร่วมกับ
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (การสื่อสารด้านนโยบาย)
- อเมริกาเหนือ ลาตินอเมริกา ออสเตรเลีย และแปซิฟิกใต้
ร่วมกับกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ (การสื่อสารด้านนโยบาย)
- เอเชียตะวันออก (รวมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน) ร่วมกับ
กรมเอเชียตะวันออก (การสื่อสารด้านนโยบายต่างประเทศ)
- ยุโรป ร่วมกับกรมยุโรป และกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
(การสื่อสารด้านนโยบายต่างประเทศ / การหาแนวทางเพื่อตอบสนองกับสถานการณ์สาคัญ)
- กลุ่ ม พหุ ภ าคี (สหประชาชาติ /อาเซี ย น) ร่ ว มกั บ กรม
องค์การระหว่างประเทศ กรมอาเซียน และกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (การสื่อสารด้านโยบาย
ต่างประเทศ / แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มด้านการต่างประเทศ)
(๒) การหารือ (retreat) ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวง (การสื่อสารด้านนโยบาย
ต่างประเทศ)
๒) วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๕
(๑) การหารือในหัวข้อ “Beyond Thailand : กระทรวงการ
ต่างประเทศกับกับการกาหนดบทบาท (repositioning) ของไทยในบริบทความท้าทายใหม่ของโลก”
(การสื่อสารนโยบายต่างประเทศ / แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มด้านการต่างประเทศ)
(๒) การหารือเรื่องบทบาทของเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ใน
ฐานะหัวหน้าทีมประเทศไทยและผู้นาการเปลี่ยนแปลง (การสื่อสารด้านนโยบาย / แลกเปลี่ยน
ความเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มด้านการต่างประเทศ)
(๓) ก า ร บ ร ร ย า ย ส รุ ป ก ร ณี ค ดี ป ร า ส า ท พ ร ะ วิ ห า ร โ ด ย
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก (การหาแนวทางเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์สาคัญ)
(๔) การหารือเรื่อง “สถานการณ์เศรษฐกิจโลก วิกฤติเศรษฐกิจยูโร
และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : บทบาทของเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ ” (การสื่อสารด้าน
นโยบาย / การหาแนวทางเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์สาคัญ / แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับ
แนวโน้มด้านการต่างประเทศ)
๓) วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕
(๑) นายกรัฐมนตรีเปิดโครงการ “ฝากทูตไปขาย”และการแสดง
สินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและ
กระทรวงมหาดไทย (การสื่อสารด้านนโยบาย)
(๒) พิธีเปิดการประชุม
- พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา ทรงเข้าร่วม

๒๒
การประชุม
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกราบทูลรายงาน
เกี่ยวกับการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก
- นายกรั ฐ มนตรี ถ วายรายงานในเรื่ อ ง แนวนโยบาย
ต่ า งประเทศของรั ฐ บาล และแนวทางที่ รั ฐ บาลประสงค์ ใ ห้ ผู้ บ ริ ห ารกระทรวงการต่ า งประเทศ
เอกอัครราชทูต หัวหน้าคณะผู้แทนถาวรของไทย และกงสุลใหญ่ดาเนินการ
- ปลัดกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถวายรายงานสรุปผล
การประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างวันที่ ๓ – ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ในเรื่องการกาหนดท่าที
ของไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทั้งในและนอกประเทศ
- เอกอัครราชทูต ผู้แทนของเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ ๕
ภูมิภาค (ยุโรป – บรัสเซลส์ / เอเชียตะวันออก – เวียงจันทน์ / อเมริกา – วอชิงตัน / เอเชียใต้
ตะวันออกกลาง และแอฟริกา – นิวเดลี / พหุภาคี – นิวยอร์ก) กล่าวถวายรายงาน
- การประชุมหารือระหว่ างนายกรัฐ มนตรี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ กับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ (การสื่อสารด้านนโยบาย)
(๓) Lunch Talk เรื่องนโยบายเศรษฐกิจของไทยโดยรอง
นายกรัฐมนตรีและผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง (การสื่อสารด้านนโยบาย)
(๔) การหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรี กับเอกอัครราชทูตและ
กงสุลใหญ่เรื่องทิศทางไทยใน ASEAN + ๓ (การสื่อสารด้านนโยบาย / การหาแนวทางเพื่อตอบสนอง
ต่อสถานการณ์สาคัญ / แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มด้านการต่างประเทศ)
(๕) การหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรี กับเอกอัครราชทูตและ
กงสุลใหญ่ภูมิภาคยุโรป (การสื่อสารด้านนโยบาย / การหาแนวทางเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์
สาคัญ)
(๖) คลินิกให้คาปรึกษาด้านการบริหารภารกิจในต่างประเทศ (การ
สื่อสารด้านนโยบายและการบริหารงาน)
(๗) งานเลี้ ย งรั บ รองระหว่ า งเอกอั ค รราชทู ต และกงสุ ล ใหญ่ กั บ
ผู้บริหารหน่วยราชการต่าง ๆ (การสื่อสารสองทางกับ stakeholders)
๔) วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕
(๑) การหารือระหว่างเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่กับ CEO เรื่อง
“มองการทูตไทยผ่านสายตาเอกชน” (การสื่อสารสองทางกับ stakeholders)
(๒) การกราบทูลบรรยายภารกิจด้านงานพหุภาคีของกระทรวงการ
ต่างประเทศ (การสื่อสารด้านนโยบาย)
(๓) นโยบายด้านเศรษฐกิจของไทย โดยเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (การสื่อสารด้านนโยบาย)
(๔) การหารือเรื่องการต่างประเทศกับภาคประชาชน (การสื่อสาร
สองทางกับ stakeholders)
(๕) การหารือระหว่ างเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจาลาว

๒๓
กัมพูชา และเวียดนาม กับผู้ ว่าราชการจังหวัด ๒๐ จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (การ
สื่อสารด้านนโยบาย / การสื่อสารสองทางกับ stakeholders)
(๖) การหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กับ
เอกอัครราชทูต กงสุล ใหญ่ ประเทศมุสลิม และประเทศที่เกี่ยวข้องในเรื่องการแก้ปัญหาจังหวั ด
ชายแดนภาคใต้ (การสื่อสารด้านนโยบาย)
๕) วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕
(๑) การบรรยายสรุปและหารือเรื่อง “สถานการณ์ชายแดนภาคใต้”
(การสื่อสารด้านนโยบาย / การสื่อสารสองทางกับ stakeholders)
(๒) Lunch Talk ด้าน Science Diplomacy กับภาพอนาคต
ประเทศไทยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (การสื่อสารสองทางกับ stakeholders /
แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มด้านการต่างประเทศ)
๓.๓.๓.๔ การบริหารจัดการบุคลากรสาหรับการจัดประชุมด้านสารัตถะ
จากกาหนดการประชุมดังกล่าว ซึ่งมีถึง ๒๐ กาหนดการหลัก ในช่วงการ
ประชุมตลอด ๕ วัน จะเห็นได้ว่า ในขณะที่แต่ละกาหนดการมีความสาคัญด้านสารัตถะ ซึ่งผู้จัดการ
ประชุม จะต้องผลั ก ดันให้ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ แต่ขณะเดียวกันการ
เตรียมการด้านพิธีการและ logistics ก็มีความสาคัญ ซึ่งหากมีข้อผิดพลาด การประชุมก็อาจไม่
ประสบความสาเร็จได้ ความสาคัญของการเตรียมการด้านดังกล่าวจึงมีมากเป็นเงาตามตัว โดยมี
รายละเอีย ดในการด าเนิ น การค่ อ นข้ างมากอี ก ด้ว ย ตั้ ง แต่ก ารเชิ ญ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม การรั บ รอง
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ที่ ส าคั ญ การลงทะเบี ย น การจั ด ห้ อ งประชุ ม ฯลฯ อย่ า งไรก็ ต าม ด้ ว ยการ
ประสานงานล่วงหน้าที่ดี สานักนโยบายและแผนได้รั บการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานในกระทรวง
การต่างประเทศ รวมทั้งมีการจัดจ้างบริษัทเพื่อ outsource การเตรียมงานบางด้าน เพื่อช่วยให้การ
เตรียมการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่บุคลากรของสานักนโยบายและแผนยังต้องเป็นผู้
ประสานงานด้านพิธีการและ logistics ด้วย ในฐานะผู้แทนหลักของหน่วยงานผู้รับผิดชอบการจัด
ประชุม การแบ่งงานของบุคลากรสานักนโยบายและแผนจึงมีความสาคัญ บุคลากรบางส่วน ได้รับ
มอบหมายให้ดาเนินการด้านพิธีการและ logistics ทั้งหมด หรือเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่บุคลากรส่วน
ใหญ่ที่ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการด้านสารัตถะได้รบั การแบ่งงาน ดังนี้
๑) บุคลากรบางคนรับผิดชอบงานด้านสารัตถะซึ่งรวมถึงการจัดเตรียม
เอกสาร และการจดบันทึกการประชุมเท่านั้น โดยไม่ต้องรับผิดชอบงานด้านพิธีการและ logistics เลย
โดยบุคลากรดังกล่าว จะต้องรับผิดชอบงานด้านสารัตถะในหลายกาหนดการ
๒) บุคลากรส่วนใหญ่รับผิดชอบงานด้านสารัตถะบางกาหนดการ และ
รับผิดชอบงานด้านพิธีการและ logistics ควบคู่กันไปด้วย
๓) สานักนโยบายและแผนได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ของ
กระทรวงการต่างประเทศให้ส่งผู้แทนเข้าร่วมจัดการประชุม และจดบันทึกการประชุมในกาหนดการที่
เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้แทนกรมภูมิ ภาค กรมองค์การระหว่างประเทศ กรมอาเซียน และกรมเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ ระหว่างการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ (retreat) แยกตามรายภูมิภาค ผู้แทนกลุ่ม
พัฒนาระบบบริหารระหว่างการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ (retreat) เรื่องเอกอัครราชทูตในฐานะ

๒๔
หัวหน้าทีมประเทศไทยและผู้นาการเปลี่ยนแปลง ผู้แทนกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศระหว่างการ
หารือระหว่างเอกอัครราชทูตกับ CEO และผู้แทนกรมสารนิเทศระหว่างการหารือกับภาคประชาสังคม
เป็นต้น
ทั้งนี้ การแบ่งงานบุคลากรสาหรับการเตรียมการด้านสารัตถะอย่างมี
ประสิทธิภาพสาหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ สามารถอธิ บายในรูปแบบของ WBS ซึ่งการแบ่งงานที่
ชัดเจนตามรู ปแบบดังกล่ าว สามารถนาไปใช้เ ป็นต้นแบบ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ก ารมาตรฐาน
(Standard Operating Procedure – S.O.P.) ต่อไปได้
ตารางที่ ๑ Responsibility Assignment Matrix (RAM) ตามทฤษฎี WBS
WBS วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๕
Aug ๓
Office
Pol
Pol
Pol
Pol
Pol
Pol
Sma
Amer
Eur
Easia
Asean
Io
Econ
Econ
Secure
Info
Info

Name
A*
B**
C
D*
E**
F**
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q

SMA

AMER

EASIA

EUR
N

MULTI

N

plenary
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N

๒๕
WBS วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๕
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Pol
Pol
Pol
Pol
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Econ
Secure
Info
Info

Name
A*
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C
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H
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J
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Aug ๔
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N

Eu and
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N
N

N

WBS วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕
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Pol
Pol
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Eur
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A*
B**
C
D*
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G
H
I
J
K
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Plenary
N
S/N
S/N

Econ
Lunch Talk

ASEAN
Plus ๓

N

Europe
Crisis
N

N

N
N

๒๖
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Info

M
N
O
P
Q

N

WBS วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕
Aug ๗
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A*
B**
C
D*
E**
F**
G
H
I
J
K
L
M
N
O
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ASEAN
Plus ๓

Europe
Crisis

CEO

N

C
N

Multi

N

Name
A*
B**
C
D*
E**
F**
G
H

Civil
Society

N

N

N

N
N
N
N

N
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WBS วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕
Office
Pol
Pol
Pol
Pol
Pol
Pol
Sma
Amer

Econ
LunchTalk

Aug ๘
South
Situation
N
N

Science
Press
Diplomacy Conf.
N
N

N

๒๗
Eur
Easia
Asean
Io
Econ
Econ
Secure
Info
Info

I
J
K
L
M
N
O
P
Q

N
S/N
C/N

WBS Dictionary
Departments
pol – Policy and Planning Office
sma – South Asia, Middle East and Africa Dept.
amer – America and South Pacific Dept.
eur – European Affairs Dept.
easia – East Asia Dept.
asean – Asean Affairs Dept.
io – Internatioanl Organisations Dept.
econ – International Economic Affairs Dept.
secure – International Security Group
info – Information Dept.
Tasks
S – speech writing
N – note taking
C – coordinating
*substance + PR
**substance + logistics

๓.๓.๓.๕ การจัดประชุมเมื่อเปรียบเทียบกับหลักการจัดประชุมที่ดี
๑) รูปแบบของการจัดประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก มี
ความหลากหลายเนื่องจากเป็นการประชุมใหญ่ที่ตอบสนองวัตถุประสงค์หลายด้านไปพร้อมกัน ดังนั้น
จึงเป็นการประชุมที่เป็นลักษณะของการสั่งการ / แนะนา มอบหมายฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบนา
นโยบายไปปฏิบัติ และเป็นการประชุมระดมสมองในคราวเดียวกัน โดยในการประชุมช่วง retreat มี
ทั้งการสั่งการ / แนะนา ควบคู่ไปกับการระดมสมอง ส่วนในช่วงการประชุมอย่างเป็นทางการ มีการ
สั่งการ / แนะนา และการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น เป็นหลัก

๒๘
๒) ในส่วนของการเตรียมการและวางแผน จะเห็นได้ว่าผู้จัดประชุมได้
ดาเนินการตามหลักการจัดประชุมที่ดี สรุปภาพรวมตามหลักการประชุมทีด่ ีได้ ดังนี้
ตารางที่ ๒ การจัดประชุมตามหลักการจัดประชุมที่ดี
การจัดประชุมที่ดี
สิ่งที่ได้ดาเนินการ
วัตถุประสงค์ / เป้าหมายชัดเจน ได้กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายชัดเจนตั้งแต่เริ่มเตรียมการ
กาหนดรูปแบบที่เหมาะสม
ได้กาหนดรูปแบบการประชุมทั้งรูปแบบ retreat และการประชุม
อย่างเป็นทางการ
กาหนดบุคคลที่เชิญเข้าร่วมอย่าง - เชิญนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจาก
เหมาะสม
ภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมอย่างเหมาะสม ไม่มากจนเกินไป
- กาหนดประธานในแต่ละการประชุมย่อยอย่างเหมาะสม โดย
เป็ น ปลั ด กระทรวงการต่ า งประเทศ รองปลั ด กระทรวงการ
ต่า งประเทศ อธิ บดี และเอกอัค รราชทู ตประจากระทรวงที่
เหมาะสม
กาหนดสถานที่อย่างเหมาะสม - จัด retreat ที่ต่างจังหวัดเพื่อให้บรรยากาศเหมาะสมกับการ
ระดมสมอง
- พิธีเปิดการประชุมที่วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ
เหมาะสมกับการประชุมอย่างเป็นทางการ
- ประชุมย่อยอย่างเป็นทางการที่โรงแรมสุโกศล ซึ่งตั้งอยู่ใกล้
กระทรวงการต่างประเทศ จึงสะดวกที่ผู้บริหารและข้าราชการ
เข้าประชุมได้สะดวก
เวลา และระยะเวลาเหมาะสม - จัดประชุมขึ้นในช่วงที่รัฐบาลเข้ารับหน้าที่ครบ ๑ ปี
- จัดประชุมเป็นเวลา ๕ วันซึ่งเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม
ก าหนดระเบี ย บวาระประชุ ม ที่ จั ด ประชุ ม ย่ อ ย รวม ๒๐ การประชุ ม ซึ่ ง ครอบคลุ ม ทุ ก หั ว ข้ อ
เหมาะสม
สาคัญด้านนโยบายการต่างประเทศของไทยในขณะนั้น
กาหนดเลขานุการการประชุมและ แบ่งงานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับรูปแบบ WBS โดยมี
ผู้จดรายงานการประชุม
บุคลากรเสริมที่เพียงพอ เนื่อ งจากกระทรวงการต่างประเทศได้
มอบหมายให้ ผู้ แ ทนหน่ ว ยงานอื่ น ภายในกระทรวงเข้ า ร่ ว ม
ปฏิบัติงาน
๓.๓.๔ ผลการประชุม (outputs) ที่เกิดจากการจัดประชุมที่มีประสิทธิภาพ
การเตรียมการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินการ
จัดการประชุมด้านสารัตถะ การจัดประชุมตามกาหนดการต่าง ๆ สามารถดาเนินไปตามแผนการที่วาง
ไว้ สรุปผลสาเร็จที่เป็นผลจากการจัดประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

๒๙
๑) สานักนโยบายและแผนได้ศึกษาและเรียนรู้จากประสบการณ์เกี่ยวกับการเชิญ
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม อย่ า งเหมาะสม ทั้ ง จากผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ซึ่ ง เคยเป็ น ผู้ เข้ า ร่ ว มการประชุ ม
เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ในครั้งที่ผ่านมา และเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ที่เข้าร่วมการประชุม
ในครั้งนี้ผ่านการแสดงความเห็นล่วงหน้า โดยเฉพาะในประเด็นจานวนวิทยากรที่รับเชิญเข้าร่วมการ
ประชุมในแต่ละกาหนดการที่เหมาะสม ไม่มากจนเกินไป และเป็นผู้ที่ ทรงคุณวุฒิในสาขา หรือแวดวง
ที่เหมาะสมกับหัวข้อของการประชุม ข้อมูลและการสื่อ สารระหว่างวิทยากรและเอกอัครราชทูตและ
กงสุลใหญ่ จึงเป็นไปอย่างสมดุล ก่อให้เกิดการสื่อสารแบบสองทางได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
๒) การจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ (retreat) ขึ้นก่อนที่จะมีการประชุม
อย่างเป็นทางการ ซึ่งแตกต่างจากการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ครั้งที่ผ่านมา ที่มีการ
ประชุมอย่างเป็นทางการก่อนแล้วในช่วงท้ายจึงมีประชุมอย่างไม่เป็นทางการ ส่งผลดีให้การประชุม
เริ่ ม ต้น ด้ ว ยบรรยากาศของการแลกเปลี่ ย น แสดงความคิ ดเห็ น ที่ห ลากหลาย ซึ่ งน าไปสู่ ก ารเกิ ด
ความเห็นพ้องกันจากแลกเปลี่ ยนความคิดเห็นในประเด็นที่มีความสาคัญ ต่อการดาเนินนโยบาย
ต่า งประเทศของไทยในแต่ล ะภูมิ ภ าค รวมทั้ง เกิ ดความชั ดเจนด้ า นข้ อ มูล และประเด็น ที่ ตัว แทน
เอกอั ค รราชทู ต ภู มิ ภ าคต่ า ง ๆ น าเสนอต่ อ นายกรั ฐ มนตรี ใ นพิ ธี เ ปิ ด ประชุ ม ต่ อ เนื่ อ งไปยั ง การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนายกรัฐมนตรีและเอกอัครราชทูตแลจะกงสุลใหญ่อย่างมีพลวัตรใน
ระยะเวลาอันสั้น
๓) การประชุมอย่างไม่เป็นทางการ (retreat) เปิดโอกาสให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่ า งประเทศได้ ม อบนโยบายและซั ก ซ้ อ มความเข้ า ใจในแนวนโยบายส าคั ญ ที่ ไ ด้
มอบหมายให้เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ดาเนินการ โดยเฉพาะโครงการหนึ่งทูตสามผลิตภัณฑ์
ตลอดจนประเด็นการบริหารงานและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศได้นาเสนอแนวนโยบาย Beyond Thailand ที่เป็นการกาหนดบทบาทของไทยในบริบท
ใหม่ของโลก ซึ่งทาให้เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่มีความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นต่อท่าทีของกระทรวง
การต่างประเทศในเวทีโลกที่มีความเป็นตัวของตัวเองมากยิ่งขึ้นและคานึงถึงผลประโยชน์ของชาติใน
ระยะยาวมากกว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
๔) ผู้จัดการประชุมมิได้จัดทาเอกสารการประชุมที่มากจนเกินไป เอกสารที่มีการ
จัดทาขึ้น ส่วนใหญ่เป็นเอกสารที่วิทยากรใช้บรรยาย รวมทั้ง เอกสารที่จัดทาขึ้นระหว่างการประชุม
โดยเอกอัครราชทูตผู้แทนกลุ่มภูมิภาคต่าง ๆ เอกสารที่เวียนในที่ประชุม retreat ที่สอดคล้องกับการ
มอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้แก่
รายการสินค้าตามโครงการหนึ่งทูตสามผลิตภัณฑ์ และ mission statement ของสถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่
๕) การจัด กาหนดการประชุ มซ้ อนกันในหัวข้อ ที่มีเนื้ อหาแตกต่า งกันและกลุ่ ม
เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ที่เข้าร่วมแตกต่างกัน ทาให้สามารถจัดกาหนดการจานวนมากขึ้นพร้อมกัน
และการหารือกันในประเด็นที่หลากหลายสามารถเกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาอันจากัด
๖) ในหลายก าหนดการ ได้ มี ก ารจั ด ที่ นั่ ง ประชุ ม แบบโต๊ ะ กลมเพื่ อ ให้
เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่นั่งด้วยกันเป็นกลุ่ม โดยแบ่งตามภูมิภาคในช่วง retreat และไม่กาหนด
ตายตัวในช่วง lunch talk ช่วยสร้างให้เกิดบรรยากาศที่เป็นกันเอง และง่ายต่อการพิจารณาประเด็น

๓๐
ต่าง ๆ ในลักษณะกลุ่ม
การบริ ห ารจั ด การการประชุ ม อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพได้ ช่ ว ยให้ ก ารประชุ ม
เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลกสามารถเป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารการต่างประเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพ โดย การประชุมอย่างไม่เป็นทางการในช่วงแรก นับได้ว่าประสบความสาเร็จในการ
กาหนดทิศทางนโยบายต่างประเทศช่วยให้ผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศประสบความสาเร็จใน
การถ่ายทอดแนวนโยบายและกาหนดทิศทางด้านการต่างประเทศที่สาคัญสองประการ คือ ๑) การ
ดาเนินการการทูตด้านเศรษฐกิจ โดยมีนโยบาย ๑ ทูต ๓ ผลิตภัณฑ์ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่ างประเทศ เป็ นนโยบายส าคั ญ และ ๒) บทบาทไทยในบริ บทใหม่ ของโลก โดยมี
แนวนโยบาย Beyond Thailand ซึ่งปลัดกระทรวงได้นาเสนอต่อที่ประชุมเป็นนโยบายสาคัญ
การประชุมในช่วงสองวันสุดท้าย เป็นการส่งเสริมการดาเนินนโยบายต่างประเทศ
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น เนื่ อ งจากส านั ก นโยบายและแผนเล็ ง เห็ น ว่ า การด าเนิ น นโยบาย
ต่างประเทศจะประสบความสาเร็จได้นั้น กระทรวงการต่างประเทศจะต้องรับฟังความคิดเห็นจากภาค
ส่วนต่าง ๆ ให้มากขึ้น การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) จึงมีความ
จาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารองค์กรระดับสูงจะต้องรับฟังเพื่อนาไปปรับยุทธศาสตร์ในการดาเนินงาน ซึ่ง
แนวคิดในเรื่องนี้นับว่ามีความสอดคล้องกับแนวทางการจัดประชุมที่สาคัญระดับโลก เช่น World
Economic Forum โดยกระทรวงการต่างประเทศได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้
เชิญ เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้ คือกลุ่มผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซึ่ งการประชุม
รูปแบบการสื่อสารแบบสองทางระหว่างการประชุมหารือ ได้นามาซึ่งการปรับแนวคิด การคาดหวังที่มี
ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ตรงกัน และมีความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น
๓.๓.๕ ผลลัพธ์ (outcomes)
การศึ ก ษาผลลั พ ธ์ ส าหรั บ การประชุ ม เอกอั ค รราชทู ต และกงสุ ล ใหญ่ สามารถ
พิจารณาได้ ๒ ส่วน
๑) จากผลของการปรั บทิศทางการดาเนิ นนโยบายต่างประเทศ และนโยบาย
สาคัญที่มีการหารือ หรือประกาศระหว่ างการประชุม ซึ่งนโยบายที่สามารถแสดงผลที่เป็นรูปธรรมที่
ชัดเจน อาทิ โครงการการทูตด้านเศรษฐกิจ เช่น นโยบาย ๑ ทูต ๓ ผลิตภัณฑ์ และโครงการฝากทูตไป
ขาย มีความคืบหน้าตามลาดับ ซึ่งกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จะต้องมีวิธีการวัดผล และติดตาม
อย่างชัดเจนต่อไป
เมื่อพิจารณาผลลัพธ์ในส่วนนี้ จะเห็นได้ว่ าแม้สานักนโยบายและแผนจะเป็นผู้
จัดประชุมและผู้บริหารได้นาเสนอนโยบายสาคัญในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ แต่การ
ที่จะวัดผลความสาเร็จในการดาเนินการตามนโยบายนั้น สานักนโยบายและแผนมิได้เป็นผู้ดาเนินการ
เองและติดตาม สานต่อให้นโยบายประสบความสาเร็จดังที่ที่ประชุมคาดหวัง การติดตามผลสามารถ
ทาได้ผ่านการประชุมผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศที่สานักนโยบายและแผนเป็นฝ่ายเลขานุการ
ได้แก่ การประชุมระดับอธิบดี และการประชุมอธิบดีเป็นหลัก
หากจะมุ่งหวังที่จะวัดผลและประเมินผลสาเร็จของผลผลิตและผลลัพธ์ได้อย่าง
ชัดเจน สานักนโยบายและแผน ควรพิจารณานาเสนอประเด็นที่อยู่ในภารกิจของสานักนโยบายและ
แผน และเป็นความรับผิดชอบที่สานักนโยบายและแผนเป็นผู้ดาเนินการหรือเป็นเจ้าภาพเอง เข้ารับ

๓๑
การพิจารณาในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ด้วย
๒) ผลลั พ ธ์ อี ก ส่ ว นหนึ่ ง สามารถพิ จ ารณาได้ จ ากการประชาสั ม พั น ธ์ หรื อ การ
ถ่า ยทอดผลประชุ ม ให้ ส าธารณชนรั บ ทราบโดยตรง ซึ่ ง ในส่ ว นของข้ อมู ล จากการหารื อ เกี่ ย วกั บ
ประชาคมอาเซียน หรือผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจยูโร หรือการให้ข้อมูลของเอกอัครราชทูตและ
กงสุลใหญ่ที่เกี่ยวข้องผ่านสื่อมวลชนในหัวข้อดังกล่าว ข้อมูลที่สาธารณชนได้รับและนาไปใช้ประโยชน์
จะเป็นผลลัพธ์สาคัญที่เป็นผลจากการประชุมเช่นกัน
๓.๓.๖ การประชาสัมพันธ์
การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก มีการประชาสัมพันธ์หลากหลาย
ช่องทางกว่าการประชุมครั้งก่อน และอาจเรียกได้ว่าเป็นโครงการของกระทรวงการต่างประเทศที่มี
การประชาสัมพันธ์มากที่ สุดในด้านความถี่ของการเผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณชน โดยระหว่างการ
ประชุม เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ได้รับเชิญไปให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์ ๒๕ รายการ ทั้ง
ทางสถานีโทรทัศน์หลัก และเคเบิ้ลทีวี โดยหัวข้อของการสัมภาษณ์มีความหลากหลาย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การรับมือกับวิกฤติเศรษฐกิจยูโร ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สภาพเศรษฐกิจและการทา
ธุรกิจในตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น นอกจากนั้น มีการสัมภาษณ์เอกอัครราชทูต ณ กรุง
ปักกิ่ง เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ภาษาจีนในประเทศไทย ๑ ครั้ง และกระทรวงการต่างประเทศได้
ตีพิมพ์ผลการประชุมในหนังสือพิมพ์มติชน ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นลงแล้ว ๑ ครั้ง ความยาวครึ่ง
หน้าหนังสือพิมพ์ และในช่วงปลายปี ๒๕๕๕ กรมสารนิเทศได้ประสานงานให้สานักนโยบายและแผน
จั ด ท าบทความที่ ใ ห้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผลประชุ ม ในด้ า นต่ า ง ๆ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ท ยุ ส ราญรมย์ ที่
กระทรวงการต่างประเทศจัดพิมพ์ขึ้น เอง และได้เผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ อาทิ หน่วย
ราชการ และสถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานภาคเอกชนบางแห่ง
การประชาสัมพันธ์สาหรับการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ จึงมีความ
หลากหลาย โดยมิได้ใ ช้งบประมาณที่มากจนเกินไป ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น มีเฉพาะในส่วนของการ
เผยแพร่ผลประชุมในหนังสือพิมพ์มติชนเท่านั้น ส่วนวารสารวิทยุสราญรมย์มีการตั้งงบประมาณ
ประจาอยู่แล้ว อย่างไรก็ดี หากต้องการศึกษาว่าการประชาสัมพันธ์มีผลกระทบ (impact) ต่อ
สาธารณชนเพียงใด กรมสารนิเทศ อาจต้องพิจารณาศึกษาการใช้วิธีวัดสาหรับการประชาสัมพันธ์การ
ประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ในครั้งต่อไป นอกจากนั้น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสาธารณะ
(social media) อาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่กรมสารนิเทศ อาจพิจารณาดาเนินการในการประชุม
เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ในครั้งต่อไป เพื่อเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายขึ้น รวมทั้ง
สามารถใช้วัดผลได้
๓.๓.๗ ผลตอบรับ (feedback)
จากการรั บ ฟั ง ข้ อ คิ ด เห็ น จากเอกอั ค รราชทู ต และกงสุ ล ใหญ่ ผลตอบรั บ
(feedback) ได้แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ต้องปรับปรุง ได้แก่
๑) การไม่มีกาหนดการในส่วนของการสรุปผลการประชุม ซึ่งควรต้องเป็นประเด็น
ที่ผู้จัดการประชุมในครั้ง ต่อไปควรพิจารณารูปแบบที่เหมาะสมต่อไป สาหรับการประชุมในครั้งนี้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้แถลงข่าวสรุปผลการประชุม สานักนโยบายและแผนได้
สรุ ป ผลการประชุ ม เผยแพร่ ท างหนั ง สื อ พิ ม พ์ และได้ จั ด ท าโทรเลขเวี ย นผลประชุ ม ให้ ทุ ก สถาน

๓๒
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทราบและติดตามผล
๒) การเพิ่มเวลาในส่วนของการประชุมไม่เป็นทางการ (retreat) ให้มากขึ้น ซึ่งผู้
จัดประชุมในครั้งต่อไปควรพิจารณาโดยคานึงถึงความสมดุลกับจานวนวันที่ใช้ในการประชุม และควร
ต้องพิจารณาด้วยว่าหากจัดสรรเวลาในส่วนนี้เพิ่ม ขึ้น ประเด็นหารือควรเพิ่มขึ้นด้วยในเรื่องใด และ
ควรเพิ่มประเด็น หัวข้อการหารือใดเพื่อประโยชน์ในการระดมสมองและนาไปปรับปรุงการทางานของ
กระทรวงการต่างประเทศ
ผลตอบรับอีกส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้น คือ การมีการตอบรับและตอบสนองระหว่างการ
ประชุมจากการเป็นการสื่อสารสองทาง ผลตอบรับ จึงเกิดขึ้นโดยทันทีที่มีการหารือกั น โดยเฉพาะ
ในช่วงของการหารือกับภาคเอกชน ซึ่งผลตอบรับดังกล่าว สามารถแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนถึง
ประโยชน์ของการจัดประชุม และการจัดให้มีการหารือระหว่างเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่กับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

แผนภูมิที่ ๗ วงจรป้อนกลับ (feedback loop)

บทที่ ๔
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
๔.๑ สรุปผลการศึกษา
ความท้าทายของการจัดประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลกเมื่อปี ๒๕๕๕ ของ
สานักนโยบายและแผน ผู้จัดการประชุม มิใช่การที่จะสามารถบริหารจัดการการประชุมใหญ่ที่มี
ผู้เข้าร่วมกว่า ๒๐๐ คน และมีบุคคลสาคัญและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่ วมประชุมจานวนมาก ให้เสร็จ
สิ้นไปอย่างเรียบร้อย มีความราบรื่น ไม่มีข้อผิดพลาด และผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ และได้รับ
การอานวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม เนื่องจากการจัดการประชุมในด้านของพิธีการ และ
logistics เป็นภารกิจประจาที่จะต้องดาเนินการให้สาเร็จลุล่วงอยู่แล้ว ในขณะที่การดาเนินการในด้าน
ดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศที่ได้รับการมอบหมาย
จากผู้บริหารให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเต็มที่ ความท้าทายของการจัดประชุม คือ
งานด้านสารัตถะ ที่ผู้จัดประชุมจะต้องบริหารจัดการให้ประสบความสาเร็จ เพื่อให้การประชุมสร้าง
ผลผลิตที่มีความสาคัญทางยุทธศาสตร์ต่อกระทรวงการต่างประเทศ ในขณะที่บุคลากรจานวนมากได้
ถูกมอบหมายให้ดาเนินการด้านพิธีการและ logistics ส่วนบุคลากรที่ดาเนินการด้านสารัตถะมีไม่มากนัก
จากการศึกษาพบว่าสานักนโยบายและแผนประสบความสาเร็จในการเตรียมการและจัด
ประชุมในด้านสารัตถะ โดยเมื่อพิจารณาตามหลักของ System Theory สานักนโยบายและแผนได้มี
การดาเนินการแบบเป็นขั้นตอน โดยในส่วนของกระบวนการภายหลังได้รับปัจจัยนาเข้าประกอบด้วย
ความต้องการของการจัดการประชุม และความสนับสนุนที่ประกอบด้วยปั จจัยด้านต่าง ๆ แล้ว สานัก
นโยบายและแผนได้ดาเนินกระบวนการที่สามารถอธิบายได้ตามหลักการของการบริหารจัดการ
โครงการที่ดี ทั้งในระบบของ PDCA และ WBS ในขณะที่ลักษณะของโครงการที่เป็นการจัดประชุม
สานักนโยบายและแผนได้ดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการกาหนดวัตถุประสงค์ การกาหนด
ระเบียบวาระการประชุมที่แบ่งการประชุมเป็นสองส่วน คือ การประชุม retreat อย่างไม่เป็นทางการ
และการประชุมอย่างเป็นทางการ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประชุม ซึ่งรูปแบบการประชุม
ที่ดีเอื้ออานวยให้เกิดผลผลิตทางด้านสารัตถะ คือการกาหนดทิศทางการดาเนินนโยบายต่างประเทศ
ในช่วงต่อไป คือ การดาเนินการการทูตด้า นเศรษฐกิ จ โดยมีโครงการ ๑ ทูต ๓ ผลิ ตภัณฑ์ เป็ น
โครงการหลัก และการกาหนดบทบาทด้านการต่างประเทศของไทยในบริบทใหม่ของโลก โดยมี
นโยบาย “Beyond Thailand” เป็นนโยบายสาคัญ
ในส่วนของผลลัพธ์ต่อสาธารณชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงการต่างประเทศ
สามารถติดตามผลได้ผ่านทางกลไกการรายงานผลของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ต่อไป
ในขณะเดียวกัน การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม เป็นผลสาเร็จในด้านสารัตถะที่สาคัญ เนื่องจากได้เพิ่มมิติแ ละมุมมองใหม่ให้แก่การดาเนิน
นโยบายต่างประเทศ นับเป็นผลตอบรับที่ป้อนกลับเพื่อให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถปรับการ
ดาเนินนโยบายต่อไปได้ ในขณะเดียวกัน การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลประชุม และบทบาทของ

๓๔
ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ มีส่วนช่วยให้สาธารณชนได้รับทราบถึงบทบาท
ของกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนและป้อนกลับไปยังกระทรวงการต่างประเทศที่
สามารถนาไปพิจารณาปรับแนวนโยบายต่อไปได้ด้วยเช่นกัน
๔.๒ ข้อเสนอแนะ
๔.๒.๑ การสร้างผลผลิตที่เป็นรูปธรรม
ในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ในแต่ละครั้ ง ไม่ว่าจะเป็นการประชุม
ทั่วโลก หรือระดับภูมิภาค ผลผลิตที่สาคัญมักเป็นทิศทางนโยบายต่างประเทศที่สาคัญ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่า
กระทรวงการต่า งประเทศจะให้ค วามสาคัญ ในเรื่อ งใดในช่วงนั้น ๆ ซึ่ ง เป็ นความรับ ผิดชอบของ
หน่วยงานหลักที่ดาเนินนโยบายนั้น ๆ จะสานต่อการดาเนินงานต่อไป ส่วนบทบาทของสานักนโยบาย
และแผน ผู้ จัดประชุมนั้น จะขึ้นอยู่กับความเกี่ยวข้องของสานักนโยบายและแผนกับการดาเนิน
นโยบายตามทิศทางใหม่ดังกล่าว การดาเนินการของสานักนโยบายและแผนในฐานะผู้จัดประชุมอาจ
ไม่มีความต่อเนื่องในฐานะผู้ติดตามผลประชุมได้อย่างเต็มที่
ในอนาคต ส านักนโยบายและแผนอาจพิจารณานาเสนอประเด็นที่อยู่ในความ
รับผิดชอบโดยตรงของสานักนโยบายและแผน เป็นหนึ่งในหัวข้อการประชุม เพื่อให้การประชุมมี
ผลผลิตที่มีนัยสาคัญต่อการบริหารงานของกระทรวงการต่างประเทศ โดยเฉพาะการจัดทายุทธศาสตร์
ด้านการต่างประเทศ หรือยุทธศาสตร์ของไทยต่อภูมิภาคต่าง ๆ หรือการทบทวนยุทธศาสตร์ดังกล่าว
โดยอาศัยประโยชน์จากเข้าร่วมประชุมของบุคลากรระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศอย่างพร้อม
เพรียงกัน ให้มาร่วมพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ที่จาเป็นที่ต้องมีการปรับให้ทันสมัย
๔.๒.๒ การสร้างความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกับภารกิจอื่นของกระทรวงการต่างประเทศ
การประชุม เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ ทั่วโลก ยังขาดประเด็นต่อเนื่องและ
เชื่อมโยงกับภารกิจอื่นของกระทรวงการต่างประเทศ ดังนั้น การกาหนดให้มีการพิจารณาเรื่องที่ต้อง
ระดมสมองในวงกว้างจากกระทรวงการต่างประเทศ อาทิ การจัดทายุทธศาสตร์ทั้งในภาพรวม และ
ยุทธศาสตร์ไทยต่อภูมิภาคต่าง ๆ นับเป็นหนึ่งในภารกิจที่เหมาะสมสาหรับการเชื่อมโยงเช่นกัน โดย
การจัดทายุทธศาสตร์ควรจัดทาโดยการระดมสมองระดับข้าราชการก่อน จากนั้นมีการพิจารณาใน
การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ระดับภูมิภาค การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุล ใหญ่ทั่ว
โลก แล้วจึงพิจารณาในขั้นสุดท้ายในการประชุมระดมสมองผู้บริหารกระทรวง จากนั้นจึงนาเสนอให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอนุมัติโดยอาจมีการหารือในการประชุมระดับอธิบดี
๔.๒.๓ การเชื่อมโยงประเด็นระหว่างการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่แต่ละครั้ง
ผลประชุ ม ในแต่ ล ะครั้ ง สมควรที่ จ ะเป็ น หนึ่ ง ในปั จ จั ย น าเข้ า ของการประชุ ม
เอกอัครราชทูตทั่วโลก ซึ่งการจัดทายุทธศาสตร์นับเป็นประเด็นที่เหมาะสม เนื่องจากยุทธศาสตร์ที่ดี
สมควรมาจากการระดมสมองในวงกว้าง ทั้งนี้ นอกเหนือจากการประชุมร่วมกันอย่างเป็นทางการ
เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ อาจรวมกลุ่มกันระหว่างภูมิภาค เพื่อติดตามประเด็นนโยบายที่สาคัญ
จากการประชุม สถานเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่อาจพิจารณารวมกลุ่มกันและหารือระหว่างกันอยู่
เป็นระยะ โดยใช้
เทคโนโลยีการสื่อสาร เป็นสื่อสนับสนุนให้สามารถหารือกันได้อย่างสม่าเสมอ โดย
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สามารถเลือกใช้ระบบการสื่อสาร on line ที่ออกแบบเป็นการเฉพาะโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกระทรวงการต่างประเทศ หรือใช้ระบบที่แพร่หลายทั่วไปที่ใช้งานง่าย อาทิเช่น
line group เป็นต้น และเมื่อมีการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ครั้งต่อไป กลุ่ม
เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่เอง อาจมีประเด็นนาเสนอต่อที่ประชุม เป็นปัจจัยนาเข้า เพื่อพิจารณา
เป็นแนวทางกาหนดทิศทางนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศ นอกเหนือจากแนวนโยบายที่
ผู้บริหารกระทรวงทั้งฝ่ายการเมือง และข้าราชการประจาเป็นผู้มอบหมาย หรือนาเสนอแต่เพียงฝ่าย
เดียว
๔.๒.๔ การประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ริเริ่มในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุล
ใหญ่ทั่วโลกเมื่อปี ๒๕๕๕ เป็นสิ่งที่ดี และควรเป็นแนวปฏิบัติที่ดีและมีความต่อเนื่อง แม้จะเป็นการ
ประชุมระดับภูมิภาคต่าง ๆ และจัดประชุมในต่างประเทศ แนวทางที่อาจเป็ นไปได้ อาจเป็นการจัด
ประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ในต่างประเทศ โดยสานักนโยบายและแผน ในขณะที่กรม
ภูมิภาคที่เกี่ยวข้องจัดสัม มนากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเทศไทย ซึ่งอาจเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วม
ลงทะเบียนในวงกว้าง และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ หรือตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์ม าร่วมเป็นผู้นาเสนอ
ข้อคิดเห็น และเชื่อมโยงสองการประชุมเข้าด้วยกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี video conference ซึ่ง
กระทรวงการต่างประเทศควรพิจารณาความพร้อมด้านเทคโนโลยีดังกล่าว และจัดสรรงบประมาณ
ปรับปรุงให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพและสมรรถนะสูง และเพื่อให้การหารือระหว่างทั้ งสองเวทีมีการ
แลกเปลี่ยนความเห็นกันอย่างกว้างขวางและได้ข้อสรุปเป็นแนวนโยบายที่ชัดเจน และควรมีการจัด
ประชุมเตรียมการระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อน และนาเสนอข้อเสนอแนะและประเด็นที่จะ
หารือให้เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่พิจารณาล่วงหน้า ก่อนการจัด video conference
๔.๒๕ การประชาสัมพันธ์
ในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ในครั้งต่อไป โดยเฉพาะการประชุมทั่ว
โลก กระทรวงการต่างประเทศ อาจพิจารณาทาการประชาสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้น เพราะเป็นโอกาสอัน
ดีที่จะนาเสนอนโยบาย และผลงานของกระทรวงการต่างประเทศให้สาธารณชนในวงกว้างได้รับทราบ
เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อการดาเนินนโยบายต่างประเทศ การพิจารณารูปแบบการจัดประชุมที่
แตกต่างจากเดิม อาทิ การสัมมนาเปิดในบางหัวข้อ ที่สามารถเชิญชวนให้ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุมในวงกว้าง ที่มีการถ่ายทอดสด หรือถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์ที่เหมาะสม อาจเป็นช่องทางที่
กระทรวงการต่างประเทศอาจพิจารณาความเป็นไปได้ในแง่ของการจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินการ
ซึ่งการจัดสัมมนาในรูปแบบดังกล่าว จะเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ดี และเป็น
โอกาสในการประชาสัมพันธ์ผลงานของกระทรวงการต่างประเทศที่ดีด้วย
การประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ อาจมีช่องทางสาคัญที่สามารถประสานงานให้มี
การเผยแพร่ผลประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่เพิ่มเติมได้ คือการนาเสนอผลการประชุมโดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในรายการรัฐบาลพบประชาชนที่
ออกอากาศในช่วงสุดสัปดาห์เนื่องจากการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่เป็นหนึ่งในภารกิจที่
นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีหลายท่านเข้าร่วมด้วย ซึ่งจะเป็นการเผยแพร่ผลงาน
ของกระทรวงการต่างประเทศไปในขณะเดียวกันการประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ ควรได้รับ
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งบประมาณที่เพิ่มขึ้น โดยอาจเลือกหนังสือพิมพ์ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ไม่จาเป็นต้องเป็นหนังสือพิมพ์
ที่มียอดขายสูงมากและเข้าถึงประชาชนในวงกว้าง แต่ควรเป็นหนังสือพิมพ์ที่กลุ่มเป้าหมายที่มีความ
สนใจด้านนโยบายต่างประเทศเลือกเป็นช่องทางรับข้อมูลข่าวสาร โดยเนื้อหาที่จะลงตีพิมพ์ควรเป็น
ผลประชุมที่เป็นทิศทางนโยบายต่าง ๆ ที่กระทรวงการต่างประเทศต้องการเผยแพร่ และควรมีการ
นาเสนอข้อมูลข่าวสารต่อเนื่องหลายวันให้ผู้สนใจติดตามอ่าน รวมทั้งเปิดรับข้อคิดเห็นเพื่อนาไปใช้
ประโยชน์ในการประเมินนโยบายต่าง ๆ ได้ต่อไป
การประชาสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งอาจนามาใช้ในการประชุมเอกอัครราชทูต
และกงสุลใหญ่ คือการใช้สื่อสาธารณะ (Social Media) ผ่านทางสื่อต่าง ๆ ที่กระทรวงการ
ต่างประเทศมีอยู่แล้ว อาทิ Facebook ซึ่งการประชาสัมพันธ์ดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริมการรับฟัง
ความคิ ด เห็ น จากสาธารณชนที่ ดี อี ก ด้ ว ย นอกจากนั้ น การจั ด ให้ เ อกอั ค รราชทู ต และกงสุ ล ใหญ่
สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์นั้น หากเป็นไปได้ สมควรนาเทปบันทึกภาพ ในลักษณะ video clip มา
เผยแพร่ทางเวปไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ และ youtube ซึ่งยอดผู้ชม จะสามารถวัดผลตอบ
รับของสาธารณชนได้ในระดับหนึ่ง และนับเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่ข้อมูลยังคงถูกบันทึกอยู่ในระบบที่
สาธารณชนที่สนใจจะสามารถเลือกที่จะรับชมข้อมูลได้เมื่อเกิดความสนใจในประเด็นที่นาเสนอ โดยไม่
ถู ก จ ากั ด โดยระยะเวลาการออกอากาศ ตลอดจนสามารถเป็ น ช่ อ งทางรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จาก
สาธารณชนได้ในคราวเดียวกัน
๔.๒.๖ สรุปข้อเสนอแนะ
สานักนโยบายและแผน หน่วยงานที่ รับผิดชอบการจัดการประชุมเอกอัครราชทูต
และกงสุลใหญ่ สามารถจัดประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ให้ได้ผลผลิตที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นกว่า
ที่ผ่านมา และสามารถติดตามพัฒนาการของผลผลิตดังกล่าวได้ หากสามารถเป็นผู้ริเริ่มและนาเสนอ
ประเด็นที่เกี่ยวกับทิศทางนโยบายและยุทธศาสตร์ให้ที่ประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่พิจารณา
นอกเหนื อ ไปจากประเด็ น ที่ มี ก ารเสนอแนะโดยรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการต่ า งประเทศ
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้บริหารกระทรวง โดยประเด็นที่เหมาะสมที่จะนาเสนอที่สุด คือ
การพิจารณาและทบทวนยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ซึ่งนอกเหนือจากการเป็นผลผลิตที่เป็นรูปธรรม
แล้ว ยังเป็นผลผลิตหนึ่งที่สามารถเชื่อมโยงกับภารกิจอื่นของกระทรวงการต่างประเทศได้แทบทุกเรื่อง
นอกจากนั้ น ยั ง เป็ น ประเด็ น หนึ่ ง ที่ ส ามารถก าหนดให้ เ ป็ น ประเด็ น ที่ เ ชื่ อ มโยงการประชุ ม
เอกอัครราชทูตแต่ละครั้งได้ ขณะเดียวกัน เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่อาจพิจารณาใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศติ ด ต่ อ ระหว่ า งกั น เอง ซึ่ ง อาจน าไปสู่ ก ารรวมตั ว กั น เสนอประเด็ น เข้ า สู่ ก ารประชุ ม
เอกอัครราชทูตครั้งต่อไปได้
สาหรับการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เริ่มต้นด้วยดีในการประชุมเอกอัครราชทูต
แลกงสุ ล ใหญ่ใ นปี
๒๕๕๕ และควรจะมี หัวข้อนี้ในการประชุมทุกครั้งต่อไปแม้การประชุม
เอกอัครราชทูตภูมิภาคต่าง ๆ จะจัดขึ้นในต่างประเทศก็ยังสามารถใช้เทคโนโลยี video conference
ระหว่างการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ที่จัดประชุมคู่ขนานไปกับสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่จัดในประเทศไทย ส่วนการประชาสั มพันธ์การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ ผู้จัดและ
ผู้ ด าเนิ น การด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ ส ามารถพิ จ ารณาสื่ อ ที่ เ หมาะสมกั บ กลุ่ ม ผู้ ส นใจและไม่ ใ ช้
งบประมาณมากเกินไป และควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสาธารณะ อาทิ facebook และ

๓๗
youtube เนื่องจากเป็นการเพิ่มช่องทางการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมเอกอัครราชทูต
และกงสุลใหญ่ และสื่อประเภทนี้ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวัดผลการตอบรับ (feedback)
ของสาธารณชนได้ในระดับหนึ่งด้วย
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เจ้าหน้าที่การทูต ๕ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล
เจ้าหน้าที่การทูต ๖ กรมยุโรป
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