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การศึกษาสวนบุคคลเรื่อง “การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมสําหรับรับผิดชอบดูแลภารกิจ
ดานโลจิสติกสของงานประชุมและการจัดงานตางๆ ที่เกี่ยวของ” นี้ มีที่มาจากการที่กระทรวงการ
ตางประเทศมีภารกิจการเปน เจาภาพจัดการประชุมทั้ ง การประชุม ระหว างประเทศ การประชุ ม
ระหวางหนวยงานในประเทศ และการประชุมระหวางหนวยงานภายในกระทรวงเปนจํานวนมาก และ
มีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต ภารกิจงานโลจิสติกสสําหรับการจัดประชุมจําตองอาศั ยเวลา
และการทุมเททรัพยากร และมีความทาทายในการปฏิบัติงานใหราบรื่น โดยอาศัยการเตรียมการอยาง
ดีและการประสานงานอยางมีประสิทธิภาพ ในขณะที่บุคลากรของกระทรวงการตางประเทศมีจํานวน
จํากัด
รายงานการศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาจุดออน จุดแข็งของแนวทางเลือกต างๆ
ในการบริหารจัดการงานโลจิสติกสของการเปนเจาภาพจัดการประชุม การจัดเลี้ยง และการจัดงาน
ตางๆ ที่เ กี่ย วขอ ง และหาขอ สรุ ปทางเลือ กที่ เหมาะสม ผ านการสํ ารวจความเห็น การสั มภาษณ
ขาราชการกระทรวงการตางประเทศ และการสังเกตแบบมีสวนรวม
รายงานการศึกษามีขอสรุปวา ควรแยกผูรับผิดชอบงานสารัตถะออกจากผูรับผิดชอบงาน
ดานโลจิสติกสของการจัดการประชุม เพื่อเปนการแบงเบาภาระงานและชวยใหหนวยงานเจาของเรื่อง
สามารถทุ ม เทเวลาและทรั พ ยากรกั บ งานสารั ต ถะได ม ากขึ้ น โดยผลการศึ ก ษาชี้ ว า สํ า นั ก งาน
เลขานุการกรมเหมาะสมที่สุดที่จะเปนผูรับผิดชอบดูแลภารกิจดานโลจิสติกสของการเปนเจาภาพ
จัดการประชุมของกรม และอาจพัฒนาตอไปเปนการจัดตั้งหนวยงานใหมเพื่อรับผิดชอบภารกิจการ
ประชุมของทั้งกระทรวง
สํา หรั บการจั ดตั้ ง หน วยงานที่รั บ ผิ ดชอบงานโลจิ สติ ก ส ข องการจั ด ประชุ ม ทั้ ง หมดของ
กระทรวงนั้น รายงานการศึกษาไดเสนอแนะใหเริ่มจัดตั้งในรูปแบบของ “กลุมงานภารกิจการประชุม”
อยูภ ายใตการกํ ากับ ดูแลของสํา นักงานปลัดกระทรวง และไดเ สนอแนะเกี่ย วกั บขอบเขตภารกิ จ
โครงสรางการบริหาร อัตรากํา ลัง กระบวนการทํางาน และการบริหารงบประมาณของกลุมงาน
ภารกิ จ การประชุ ม โดยคํ า นึ ง ว า การดํ า เนิ น งานของกลุม งานภารกิ จ การประชุ ม ควรมี คุ ณ ภาพ
มาตรฐานอยางนอยเทียบเทากั บที่ก รมดํา เนิน การเอง ดัง นั้น กระทรวงควรบริห ารทรัพยากรทั้ ง
งบประมาณและบุคลากรใหหนวยงานนี้อยางเหมาะสมเพียงพอ และควรมีมาตรการจูงใจเพื่อจะดึงดูด
บุคลากรใหมารวมปฏิบัติงานในกลุมงานภารกิจการประชุม เชน การวางเสนทางการเติบโตในสายงาน
ความยืดหยุนในแงคาตอบแทนสําหรับลูกจางชั่วคราว
กลุมงานภารกิจการประชุมควรประสานงานอยางใกลชิดกับหนวยงานเจาของเรื่องและกรม
พิธีการทูต เพื่อใหการเตรียมการดานโลจิสติกสเปนไปอยางเหมาะสมตามความตองการของหนวยงาน
เจาของเรื่อง โดยที่หนวยงานเจาของเรื่องเปนผูรับบริการ จึงควรเปนผูกํากับดูแลงบประมาณและเปน
ผูตัดสินใจที่จะเลือกใชบริการตางๆ
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ดร. สมเกียรติ อริยปรัชญา และศาสตราจารย ดร. พลภัทร บุราคม เปนอยางสูงสําหรับคําแนะนํา
และขอคิดเห็นที่เปนประโยชนยิ่งตลอดชวงเวลาของการทํารายงานการศึกษาฉบับนี้
ประเด็ น ศึ กษาในรายงานฉบั บ นี้ไ ด ส านต อ จากการจุ ดประกายความคิด โดยรองอธิ บ ดี
วิล าวรรณ มั ง คละธนะกุล รองอธิ บ ดีก รมสนธิสั ญ ญาและกฎหมาย เมื่ อ ครั้ ง ทา นดํา รงตํ า แหน ง
ผู อํ า นวยการสํ า นั ก นโยบายและแผน และท า นได ก รุ ณ าสละเวลาให สั ม ภาษณ แ ละแลกเปลี่ ย น
ขอคิดเห็นกับผูเขียนในระหวางการจัดทํารายงานนี้ดวย นอกจากนี้ ผูเขียนขอขอบพระคุณในความ
อนุเคราะหทั้งขอมูลและขอคิดเห็นที่เปนประโยชนยิ่งจากการสัมภาษณรองอธิบดีกาญจนา ภัทรโชค
รองอธิบดีกรมองคการระหวางประเทศ ผอ.เชิดชาย ใชไววิทย ผูอํานวยการกองเอเชียตะวันออก 4
คุณนิธิรุจน โผนประเสริฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา คุณดนยวิศว พูลสวัสดิ์
อัครราชทูตที่ ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง ราบั ต และคุ ณจาตุรนต ไชยะคํา กรมเอเชี ย
ตะวันออก และผูเขียนขอขอบพระคุณขาราชการกระทรวงการตางประเทศทุกทานที่กรุณาสนับสนุน
การตอบแบบสํารวจความเห็น อันนําไปสูการวิเคราะหที่เปนประโยชนตอรายงานการศึกษาฉบับนี้
ผูเขียนขอขอบคุณคุณอาจารี ศรีรัตนบัลล ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน และเพื่อน
รวมงานทุกทานที่สนับสนุนใหผูเขียนเขารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 7
หากวารายงานการศึกษาฉบั บนี้จะมีสวนชว ยสรางคุณาประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง ต อ
กระทรวงการตางประเทศ ผูเขียนก็ขอนอมรําลึกถึงองคความรู แนวคิด แนวทาง และกําลังใจจากทาน
ทั้งหลายที่กลาวมาแลว ตลอดจนจากเพื่อนรวมงานและเพื่อนรวมรุนในหลักสูตรทุกทานที่ไ ดกรุณา
มอบใหแกผูเขียน
ปรางทิพย กาญจนหัตถกิจ
กรกฎาคม 2558
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ภูมิหลัง ความเปนมา และความสําคัญของปญหา
ในแตละป กระทรวงการตางประเทศเปนเจาภาพงานประชุมระหวางประเทศที่ สําคัญไมต่ํากวา
30–40 การประชุม (ตัวอยางรายชื่อการประชุมระหวางประเทศและการจัดงานตางๆ ระหวางเดือน
มกราคม 2555–เมษายน 2558 ปรากฏตามตารางที่ 1) นอกจากนี้ ยังมีการประชุมในประเทศอีกเปน
จํานวนมาก เชน การประชุมเตรียมการสําหรับ การประชุมระหวางประเทศ การประชุมระหวา ง
หนวยงานในประเทศ และการประชุมระหวางหนวยงานภายในกระทรวง
หนวยงานต างๆ ภายในกระทรวงการต างประเทศตองรั บภาระการจัดประชุมดั ง กลา ว
รวมถึงการจัดเลี้ยง การจัดนิทรรศการ และจัดงานแสดงตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยหนาที่ความรับผิดชอบ
ของหนวยงานเจาภาพจะครอบคลุมงานทั้งดานสารัตถะ และดานพิธีการและอํานวยการ (ซึ่งจะรวม
เรียกวางาน logistics หรือโลจิสติกส)
ภารกิจในการเตรียมการโลจิสติกสสําหรับการจัดประชุมตางๆ เปนภารกิจที่มีลักษณะเปน
งานประจํา (routine) ซึ่งอาศัยเวลาและทรัพยากรมากมาย และมีความทาทายในการปฏิบัติงานให
ราบรื่น โดยตองอาศัยการเตรียมการอยางดีและการประสานงานอยางมีประสิทธิภาพ ใหมีความพรอม
ในการรองรับการเขารวมประชุมของบุคคลสําคัญ ซึ่ง รวมถึงการตอนรับนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีที่
เกี่ยวของ (และในบางกรณี อาจรวมถึงการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศที่เกี่ยวของ) ทั้งดานอาหาร
สถานที่พัก สถานที่ประชุม การเดินทาง ระบบโสตทัศนูปกรณ ฯลฯ ในขณะที่บุคลากรของกระทรวง
การต า งประเทศมี จํ า นวนจํ า กั ด 1 จึ ง ส ง ผลให ป ระสิ ท ธิ ผ ลของการปฏิ บั ติ ง านด า นสารั ต ถะ อาทิ
การศึกษาวิเคราะห การรวบรวมขอมูลดานสารัตถะ การจัดเตรียมประเด็น การนําเสนอประเด็นหรือ
ผลักดันความคิดริเริ่มใหมๆ ตลอดจนประสิทธิภาพในการทํางานโดยรวมลดลง
0

ตารางที่ 1 ตัวอยางการประชุมสําคัญที่กระทรวงการตางประเทศเปนเจาภาพหรือเจาภาพรวม
ป
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ประเภท / ชื่อการประชุม / กําหนดประชุม
1. การประชุมเวทีเศรษฐกิจโลกวาดวยเอเชียตะวันออก (31 พฤษภาคม -1 มิถุนายน)
2. การประชุ ม คณะกรรมาธิ ก ารร ว มว า ด ว ยความร ว มมื อ ทวิ ภ าคี ไ ทย-คาซั ค สถาน
(22 มิถุนายน)

กระทรวงการตางประเทศมีขาราชการทั้งหมดจํานวน 1,600 คน ปฏิบัติงานในประเทศ 999 คน และประจําการ
ในตางประเทศ 601 คน (ขอมูล ณ ธันวาคม 2557)

2
ป

2556

ประเภท / ชื่อการประชุม / กําหนดประชุม
3. การประชุ ม คณะกรรมาธิ ก ารร ว มว า ด ว ยความร ว มมื อ ทวิ ภ าคี ไ ทย-นิ ว ซี แ ลนด
(16 กรกฎาคม)
4. การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ (6 สิงหาคม)
5. วันอาเซียน (8 สิงหาคม)
6. การประชุมเจาหนาที่กงสุลทั่วโลก (21–24 สิงหาคม)
7. การประชุมคณะกรรมาธิการรวมระดับสูงวาดวยความรวมมือทวิภาคีไ ทย-บาหเรน
(30 พฤศจิกายน)
8. การประชุ ม คณะกรรมาธิ ก ารร ว มว า ด ว ยยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาร ว มสํ า หรั บ พื้ น ที่
ชายแดนไทย-มาเลเซีย (14–15 ธันวาคม)
9. การประชุ ม คณะกรรมาธิ ก ารร ว มว า ด ว ยความร ว มมื อ ทวิ ภ าคี ไ ทย-มาเลเซี ย
(14–15 ธันวาคม)
10. การประชุ ม คณะกรรมาธิ ก ารร ว มว า ด ว ยความร ว มมื อ ทวิ ภ าคี ไ ทย-กั ม พู ช า
(25–26 ธันวาคม)
1. การประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคี ไทย-รัสเซีย (7 มกราคม)
2. การประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคีไทย-ลาว (31 มีนาคม–3
เมษายน)
3. การประชุมระดับเจาหนาที่อาวุโสเกี่ยวกับขอริเริ่มไทยตอแอฟริกา (16 พฤษภาคม)
4. การประชุมระดับผูนําดานน้ําแหงภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก (19–20 พฤษภาคม)
5. การประชุมหารือเชิงยุทธศาสตรไทย-สหราชอาณาจักร (20 พฤษภาคม)
6. ประชุมหารือดานการเมืองไทย-ฟนแลนด (3 มิถุนายน)
7. การประชุมเจาหนาที่กงสุลทั่วโลก (24–27 มิถุนายน)
8. การประชุ ม ระดั บ สู ง ในโอกาสครบรอบ 10 ป ความเป น หุ น ส ว นเชิ ง ยุ ท ธศาสตร
อาเซียน-จีน (2 สิงหาคม)
9. การประชุมเอกอัครราชทูตไทยประจําประเทศรัฐอาวอาหรับ (5 สิงหาคม)
10. วันอาเซียน (8 สิงหาคม)
11. การประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนรวมไทย–ลาว (15 สิงหาคม)
12. การประชุมคณะกรรมการเขตแดนรวมไทย-เมียนมาร (25–27 กันยายน)
13. การประชุ ม คณะกรรมาธิ ก ารร ว มว า ด ว ยความร ว มมื อ ทวิ ภ าคี ไ ทย-อิ น โดนี เ ซี ย
(14 พฤศจิกายน)
14. การประชุม The Bangkok Dialogue on the Rule of Law, Justice and
Security for Post- 2015 Development Agenda (15 พฤศจิกายน)
15. การประชุมทางวิชาการ หัวขอ Symposium: Towards Realization of the
ASEAN Connectivity Plus: Moving Forward with ASEAN-India Connectivity
(27 พฤศจิกายน)

3
ป
2557

2558

ประเภท / ชื่อการประชุม / กําหนดประชุม
1. การประชุมหารือดานการเมืองไทย-อารเจนตินา (21 มีนาคม)
2. การประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียน-จีน วาดวยการปฏิบัติตามปฏิญญาวาดวยการ
ปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต (21–22 เมษายน และ 26–29 ตุลาคม)
3. การประชุมเวทีหารือดานการพัฒนาที่ยั่งยืนแหงเอเชีย-แปซิฟก (19–21 พฤษภาคม)
4. การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ 22 แหง (11 มิถุนายน)
5. การประชุ ม คณะกรรมการเจ า หน า ที่ อ าวุ โ สกรอบสมาคมแห ง มหาสมุ ท รอิ น เดี ย
(19–20 มิถุนายน)
6. การประชุ ม ระดั บ เจ า หน า ที่ อ าวุ โ สกระทรวงการต า งประเทศไทย-แอฟริ ก าใต
(24 มิถุนายน)
7. ประชุ ม ระดั บ รั ฐ มนตรี แ ห ง เอเชี ย ว า ด ว ยการลดความเสี่ ย งจากภั ย พิ บั ติ ค รั้ ง ที่ 6
(22–26 มิถุนายน)
8. การประชุมหารือดานการเมืองไทย-ศรีลังกา (30 มิถุนายน)
9. การประชุ ม ในกรอบเวที ค วามร ว มมื อ ระหว า งเอเชี ย ตะวั น ออกกั บ ลาติ น อเมริ ก า
(19–22 สิงหาคม)
10. การประชุม Thailand–Pacific Island Countries Forum (9–10 ตุลาคม)
11. งานสานเสวนาปฏิรูป ‘On the Path to Reform’ (3 ธันวาคม)
12. งาน Forbes Asia’s Best under a Billion Award Ceremony 2014
(8–10 ธันวาคม)
13. การประชุมสุดยอดผูนําแผนงานความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง
(19–20 ธันวาคม)
14. การประชุมเวทีลุมน้ําโขงเขียวขจี (25 ธันวาคม)
15. งานรํ า ลึ ก ครบรอบ 10 ป เหตุ ก ารณ ธ รณี พิ บั ติ ภั ย สึ น ามิ ใ นมหาสมุ ท รอิ น เดี ย
(26–27 ธันวาคม)
1. การประชุมเจาหนาที่อาวุโสไทย-ตุรกี ครั้งที่ 3 (23 กุมภาพันธ)
2. นิทรรศการเฉลิมฉลองความสัมพันธ ไทย-สหราชอาณาจักร (7 มีนาคม)
3. พิธีลงนามความตกลงไทยกับเบลารุสวาดวยการยกเวนการตรวจลงตราสําหรับผูถือ
หนังสือเดินทางทูตและราชการ (12 มีนาคม)
4. งานฉลองครบรอบ 40 ป ความสัมพันธทางการทูตไทย–ไอรแลนด (17 มีนาคม)
5. การประชุม Asia-Europe Meeting (ASEM) Symposium on the Future
Direction of ASEM (30 มีนาคม)
6. การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญทั่วโลก ประจําป 2558 (28 เมษายน–1 พฤษภาคม)
7. พิธีเปดโครงการแผนโคลัมโบฉบับใหม (New Colombo Plan) (8 พฤษภาคม)
8. งาน ASEAN Festival (8 พฤษภาคม)
9. การประชุ ม ระดั บ รั ฐ มนตรี ช ว ยว า การกระทรวงการต า งประเทศ East–West
Economic Corridor ครั้งที่ 3 (19 พฤษภาคม)

4
ที่ผานมา หากไทยรับเปนเจาภาพการประชุมระหวางประเทศที่มีผูเขารวมประชุ มจํานวนมาก
หรือมีการประชุมหลากหลายสาขาและหลายระดับตลอดทั้ง ป กระทรวงการตางประเทศเคยใชวิธี
จัดตั้งคณะทํางาน (task force) เพื่ออํานวยการจัดการประชุม เชน การเปนเจาภาพจัดการประชุม
เอเปคเมื่อป 2546 ซึ่งมีการประชุมหลากหลายสาขาและหลายระดับตลอดทั้งป กอนที่จะไปถึงการ
ประชุมสุดยอดในชวงปลายปนั้น กระทรวงการตางประเทศไดจัดตั้ง คณะทํางานดานสารัตถะและ
คณะทํางานดานโลจิสติกส โดยมอบหมายเอกอัครราชทูตประจํากระทรวงเปนหัวหนาคณะทํางาน
ดานโลจิสติกสของการประชุมในกรอบเอเปคตลอดทั้งป หรือการเปนเจาภาพจัดการประชุมอาเซียน
เมื่ อ ป 2552 ซึ่ ง กรมอาเซี ย นได ตั้ ง คณะทํ า งานด า นสารั ต ถะและคณะทํ า งานด า นโลจิ ส ติ ก ส โ ดย
มอบหมายใหรองอธิบดี 2 ทานของกรมอาเซียนเปนหัวหนาคณะทํางานแตละคณะ นอกจากนี้ ในการ
จัดการประชุมสําคัญๆ หนวยงานราชการรวมทั้งหนวยงานของกระทรวงการตางประเทศในปจจุบัน ก็
จะใชวิธีการจัดจางบริษัทเอกชนที่รับจัดงาน (event organizer) มาชวยแบง เบาภาระงานหรือ
สนับสนุนภารกิจบางสวน ตามธรรมเนียมปฏิบัติปรกติ กรมกองหรือสํานักที่เปนหนวยงานเจาของ
เรื่องจะเปนผูรับผิดชอบดานโลจิสติกสของการจัดการประชุม โดยรายละเอียดของการแบงงานและ
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและเตรียมการโลจิสติกสของการจัดประชุมอาจแตกตางกันไป
ธี ร ภั ท ร มงคลนาวิ น (2556) ได ก ล า วถึ ง งานด า นพิ ธี ก ารสํ า หรั บ การจั ด ประชุ ม
เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญทั่วโลกในป 2555 (ระหวางวันที่ 3–8 สิงหาคม 2555) ซึ่งสํานักนโยบาย
และแผนเปนผูประสานงานดานโลจิสติกส และไดอาศัยความรวมมือจากสํานักจัดหาและบริหาร
ทรัพยสิน ในการจัดเตรียมสถานที่ประชุม กรมพิธีการทูตในการเตรียมแผนการถวายการตอนรั บ
พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิตติยาภา 2 และการตอนรับคณะของนายกรัฐมนตรี และใชการ
outsource จั ดจ า งบริ ษั ท เอกชนมาช ว ยสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานบางส ว น เช น การจั ด ระบบ
โสตทัศนูปกรณ การถายภาพหมู
สําหรับการจัดประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญทั่วโลกในป 2558 (ระหวางวันที่ 28
เมษายน–1 พฤษภาคม 2558) นั้น สํานักนโยบายและแผนเปนผูรับผิดชอบและใชบุคลากรของสํานัก
ดําเนินการเตรียมงานและประสานงานเอง ตลอดจนกํากับดูแลการจัดจางบริษัทเอกชนที่มาชวย
สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานในส ว นของการจั ด สถานที่ ป ระชุ ม เวที ถ า ยรู ป และการจั ด ระบบ
โสตทัศนูปกรณ และอาศัยคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญ เชน กรมพิธีการทูต ในการจัดผังที่นั่งสําหรับหอง
ประชุมและงานเลี้ยงรับรอง
เมื่อตนป 2558 สํานักนโยบายและแผน กระทรวงการตางประเทศ ไดมีแนวคิดเบื้องตนที่
จะเสนอจัดตั้งหนวยงานสําหรับการจัดงานและการประชุมใหมีหนาที่รับผิดชอบงานโลจิสติกสของการ
เปนเจาภาพจัดการประชุมขนาดใหญ ดวยเห็นวา จะสามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพใน
การดําเนินงานของกระทรวงการตางประเทศ เนื่องจากภารกิจสวนใหญของการดําเนินงานดานโลจิสติกส
ของการจัดประชุมนั้น ตองอาศัยประสบการณ ขอมูลเดิม และเครือขาย (network) จึงจะทําใหงานมี
ความคลองตัวและประหยัดเวลาในการทํางานไดมากขึ้น ซึ่งการที่หนวยงานเดียวจะปฏิบัติงานโลจิ สติกส
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พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิตติยาภา ทรงเขารวมประชุมในฐานะเอกอัครราชทูต ประธานคณะกรรมาธิการ
วาดวยการปองกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาแหงสหประชาชาติ

5
ดัง กลาว จะสามารถอาศัยประโยชนจากสัมพันธภาพที่ตอเนื่องในการประสานงานและการเจรจา
ตอรอง ประกอบกับมีความเชี่ยวชาญดานกฎระเบียบที่เกี่ยวของ เชน การจัดซื้อจัดจาง ระเบียบคลัง
และการเบิกจายสําหรับการจัดเลี้ยงและการจัดประชุม นอกจากนี้ นาจะชวยแบงเบาภาระงานโลจิสติกส
การจัดประชุมจากทุกหนวยงานในกระทรวงฯ และการบูรณาการศูนยการบริการและอํานวยการจัด
ประชุมมาอยูที่หนวยงานเดียว จะชวยประหยัดงบประมาณและเวลา ซึ่งนาจะทําใหบรรลุวัตถุประสงค
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
อยางไรก็ดี ปจจุบัน กรมกองตางๆ ยังคงตองรับผิดชอบและมีภาระงานดานโลจิสติกสอยู
อยางมาก ประกอบกับยังเปนที่ถกเถียงกันอยูวา มีความเหมาะสมและคุมคาหรือไมที่กระทรวงการ
ตางประเทศจะจัดตั้งหนวยงานใหมเพื่อดูแลการจัดงานและการประชุม จะสามารถลดภาระงานของ
หนวยงานเจาของเรื่องไดจริงหรือไม หรือควรใชทางเลือกอื่นๆ เชน การจัดตั้งคณะทํางานเปนกรณีไป
(ad hoc) หรือควรจะขยายภารกิจของหนวยงานใดหนึ่งในกระทรวงการตางประเทศใหครอบคลุม
ภารกิจดังกลาวโดยมิตองจัดตั้งหนวยงานเพิ่ม
1.2 คําถามการศึกษา
จากขอพิจารณาที่กลาวมาแลวขางตน จึงนํามาสูคําถามในรายงานการศึกษาฉบับนี้ ดังนี้
1.2.1 ในมุมมองของขาราชการกระทรวงการตางประเทศ เห็นวา รูปแบบใดเหมาะสม
สําหรับการรับผิดชอบดูแลภารกิจดานโลจิสติกสของงานประชุมและการจัดงานตางๆ ที่เกี่ยวของ โดย
เปรียบเทียบทางเลือกในรูปแบบตางๆ สําหรับการดําเนินภารกิจดังกลาว
1.2.2 หากเห็ น เหมาะสมที่ ก ระทรวงการต า งประเทศควรจะจั ด ตั้ ง หน ว ยงานสํา หรั บ
รับผิดชอบดานโลจิสติกสของการจัดงานและการประชุม หนวยงานดังกลาวควรจะมีขอบเขตภารกิจที่
ครอบคลุมอะไรบาง โครงสรางการบริหารและอัตรากําลัง กระบวนการทํางาน ตลอดจนงบประมาณ
ในการบริหารจัดการ ควรเปนอยางไร
เพื่อขยายความคําวา “ทางเลือกในรูปแบบตางๆ” ในขอ 1.2.1 ผูเขียนกําหนดใหทางเลือก
ในการดําเนินภารกิจกํากับดูแลและอํานวยการดานโลจิสติกสของการจัดการประชุมและงานตางๆ ที่
เกี่ยวของ อาจมีไดดังนี้
1) กรมกองตางๆ ดําเนินงานเอง ซึ่งเปนแนวทางปฏิบัติโดยทั่วไปในปจจุบัน ที่กรมเจาของเรื่อง
จะเปนผูกํากับดูแลและอํานวยการจัดการประชุม ตลอดจนการจัดเลี้ยงและจัดงานตางๆ ที่อยูภายใต
กรอบงานของหนวยงานตน โดยแตละกรมดําเนินการในหลายรูปแบบแตกตางกันไป เชน
(1) ระดับกองดูแลการจัดการประชุมเองทั้งหมด
(2) มอบหมายใหเลขานุการกรมดูแลงานโลจิสติกสของการประชุม สวนกองเจาของเรื่อง
เปนผูรับผิดชอบงานดานสารัตถะ
2) การขยายขอบเขตงานของกรมพิธีก ารทู ต โดยอาจพิจ ารณาให ง านของกองรับ รอง
ครอบคลุมการอํานวยการจัดการประชุมและ event ตางๆ ดวย
อนึ่ง กฎกระทรวงแบง สวนราชการกรมพิธีการทูต กระทรวงการตางประเทศ พ.ศ.
2545 ระบุวา กรมพิธีการทูต กระทรวงการตางประเทศ มีภารกิจเกี่ยวกับพิธีการ ระเบียบแบบแผน
และประเพณีปฏิบัติทางการทูต การใหการรับรองการเยือนของแขกสําคัญตางประเทศในทุกระดับ
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และการกํากับดูแลเอกสิทธิ์และความคุมกันทางการทูตเพื่อเสริมสรางภาพลักษณที่ดีตอคนไทยและ
ประเทศไทย พรอมทั้งไดระบุอํานาจหนาที่ของกองรับรองซึ่งอยูภายใตกรอบภารกิจดังกลาวไวดังนี้
(1) เตรียมการประสานงานกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งฝายไทยและตางประเทศ
ในการใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกแกบุคคลสําคัญตางประเทศที่มาเยือนประเทศไทยใน
ระดับพระราชวงศ ประมุขรัฐ หัวหนารัฐบาล รัฐมนตรีตางประเทศ เจาหนาที่ที่มารวมประชุมระหวาง
ประเทศ และบุคคลอื่นๆ ซึ่งมาเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการ
(2) อํานวยความสะดวกตางๆ ตามที่ไดรับการรองขอจากคณะทูตตางประเทศแกบุคคล
ซึ่งมาเยือนประเทศไทยเปนการสวนตัว หรือแวะผานประเทศไทย
(3) รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด งานเลี้ ย งทางการทู ต ที่ มี รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการ
ตางประเทศหรือเจาหนาที่ระดับสูงของกระทรวงการตางประเทศเปนเจาภาพ
(4) ใหความรวมมือในดานการเลี้ยงรับรองทางการทูตแกหนวยงานตางๆ ในกระทรวง
และภายนอกกระทรวง ตามที่ไดรับการรองขอความรวมมือ
(5) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่
ไดรับมอบหมาย
3) การขยายขอบเขตงานของกองกลาง สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง ให ค รอบคลุ ม การ
อํานวยการจัดการประชุม รวมถึง การจัดเลี้ยงและจัดงานตางๆ อนึ่ง อํานาจหนาที่ของกองกลางใน
ป จ จุ บั น ตามที่ ป รากฏในกฎกระทรวงแบ ง ส ว นราชการสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง กระทรวง
การต า งประเทศ พ.ศ. 2550 ไม ไ ด ค รอบคลุ ม หรื อ มี ส ว นเกี่ ย วข อ งกั บ ภารกิ จ การรั บ รองแขก
ตางประเทศ การจัดประชุม หรือการจัดงานเลี้ยงรับรอง ไปมากกวา “ควบคุมและดําเนินการตางๆ
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่ของกระทรวง” และ “บริหารงานทั่วไปของสํานักงาน
ปลั ด กระทรวงและของกระทรวง ซึ่ ง มิ ไ ด กํา หนดใหเ ป น อํ า นาจหน า ที่ข องหน วยงานใดในสั ง กั ด
กระทรวงโดยเฉพาะ”
4) การขยายขอบเขตงานของสํานักจัดหาและบริหารทรัพยสิน สํานักงานปลัดกระทรวง ให
ครอบคลุมการอํานวยการจัดการประชุม รวมถึงการจัดเลี้ยงและจัดงานตางๆ ในปจจุบัน สํานักจัดหาฯ
ไดจัดจางบริษัทเอกชนดูแลอาคารสถานที่ของกระทรวงฯ รวมถึงการจัดสถานที่สําหรับใชเปนหอง
ประชุมหรือใชในงานจัดเลี้ยงดวย แมวาอํานาจหนาที่ของสํานักจัดหาและบริหารทรัพยสิน ตามที่
ปรากฏในกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการตางประเทศ พ.ศ.
2550 ไมไดครอบคลุมหรือมีสวนเกี่ยวของกับภารกิจการประชุมหรือการรับรองแขกตางประเทศ
5) การจัดตั้งคณะทํางาน (task force) เพื่ออํานวยการจัดการประชุม ซึ่ง เปนแนวทาง
ปฏิบัติในกรณีพิเศษสําหรับการประชุมที่มีผูเขารวมประชุมจํานวนมากเปนพิเศษ หรือมีการประชุม
หลากหลายสาขา หรือหลายระดับภายใตกรอบการประชุมดังกลาว โดยอาจตั้งเปนคณะทํางานดาน
สารัตถะและคณะทํางานดานโลจิสติกส และอาศัยการระดมขาราชการที่มีความสามารถมารวมอยูใน
คณะทํ า งานดั ง กล า ว ซึ่ ง เรี ยกขานอย า งเป น ที่ เ ข า ใจกั น เองภายในกระทรวงการตา งประเทศว า
Hollywood model
6) การจัดจางบริษัทเอกชนที่มีความชํานาญดานการจัดงานแสดงตางๆ หรือที่เรียกกันวา
บริษัท organizer วิธีนี้เปน วิธีที่ใชกันอยางแพรหลายมากขึ้นในชวง 5–10 ปที่ผานมา เนื่องจาก
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สอดคลองกับแนวคิดการบริหารที่ใชวิ ธีการจางบุคคลภายนอก (outsource) เพื่อลดภาระงานของ
ขาราชการ ซึ่งวิธีการนี้เปนการดําเนินงานที่สามารถใชเปนกลไกเสริมกับแนวทางดําเนินการในขออื่นๆ
ไดดวย
7) การจัดตั้งหนวยงานเฉพาะเพื่อกํากับดูแลและอํานวยการภารกิจโลจิสติกสสําหรับการ
จัดงานและการประชุม ซึ่ง เปน แนวทางเลือกที่ร ายงานการศึกษาฉบับนี้จะขอนํา เสนอ ทั้ง นี้ อาจ
พิจารณานําแนวทางดังกลาวนี้ไ ปผนวกเปนสวนหนึ่งของขอ (2) ขอ (3) หรือขอ (4) ได กลาวคือ
พิจารณาใหหนวยงานเฉพาะที่จะจัดตั้งขึ้นใหมนี้เปนหนวยงานหนึ่งภายใตสํานักงานปลัดกระทรวง
หรืออยูภายใตการกํากับดูแลของกรมพิธี สํานักจัดหาและบริหารทรัพยสิน หรือกองกลาง ซึ่ง จะได
ศึกษาวิเคราะหและนําเสนอตอไป
1.3 วัตถุประสงคการศึกษา
1.3.1 เพื่อศึกษาจุดออน จุดแข็งของแนวทางเลือกตางๆ ในการบริหารจัดการงานโลจิ สติกส
ของการจัดการประชุม ผานการสํารวจความเห็นของขาราชการกระทรวงการตางประเทศ
1.3.2 เพื่อหาขอสรุปทางเลือกที่เหมาะสมสําหรับการรับผิดชอบดูแลภารกิจดานโลจิ สติกส
ของการจัดประชุม
1.3.3 เพื่อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงสรางของหนวยงานใหมที่จะรองรับภาระงานโลจิสติกส
ของการจัดประชุม (ขอบเขตภารกิจ โครงสรางการบริหาร อัตรากําลัง กระบวนการทํางาน และ
งบประมาณ)
1.4 ขอบเขตการศึกษา
1.4.1 ประชากรเปาหมายหรือกลุมตัวอยาง
กลุ ม ตั ว อย า งสํ า หรั บ การตอบแบบสอบถาม ได แ ก ข า ราชการกระทรวงการ
ตางประเทศในปจจุบันทั้งผูที่ปฏิบัติหนาที่ราชการในประเทศไทยและตางประเทศ สวนกลุมตัวอยาง
สําหรับการสัมภาษณ จะเลือกสอบถามผูที่มีประสบการณในดานการจัดการประชุมและงานแสดง
ตางๆ โดยอาจจะเปนผูปฏิบัติหรือผูบริหารก็ได
1.4.2 ขอบเขตของขอพิจารณา
จะศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะทางเลือกที่นําเสนอในขอ 1.2 เทานั้น
1.4.2 ขอบเขตของขอเสนอแนะ
สําหรับโครงสรางของหนวยงานใหมที่จะรองรับภาระงานโลจิสติกสของการจัด
ประชุ ม การศึ ก ษานี้ จ ะจั ด ทํ า ข อ เสนอแนะในส ว นของขอบเขตภารกิ จ โครงสร า งการบริ ห าร
อัตรากําลัง กระบวนการทํางาน และการบริหารงบประมาณ
1.5 วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
รายงานการศึกษาฉบับนี้จะใชทั้งวิธีการศึกษาเชิงพรรณนา (descriptive analysis) และ
การวิเคราะหเชิงคุณภาพ (qualitative analysis) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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1.5.1 เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะห
1) สําหรับการวิเคราะหรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับบริหารจัดการดานโลจิสติกส
ของการจัดประชุม งานเลี้ยงรับรอง และการจัดงานแสดงตางๆ จะใชเทคนิคการวิเคราะหโครงการ
ดวยการวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพ (SWOT analysis) เพื่อวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง
โอกาส และสิ่งทาทายของแนวทางที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน และทางเลือกตางๆ ตามที่ปรากฏในขอ
1.2 และ TOWS matrix สําหรับหาทางเลื อกกลยุท ธที่เ หมาะสมในการดํ าเนิ น การเรื่ องนี้ ของ
กระทรวงการตางประเทศ
2) สําหรับขอเสนอแนะเกี่ยวกับโครงสรางของหนวยงานสําหรับการจัดงานและ
การประชุมนั้น จะใชวิธีการศึกษาเชิงพรรณนาเปนหลัก โดยประมวลจากขอมูลทั้งหมดที่ไดรับ
1.5.2 เครื่องมือหรือวิธีการที่ใชในการรวบรวมขอมูล
จะใช ก ารสั ม ภาษณ แบบสอบถามสํ า รวจความเห็ น (google on-line
questionnaire ผานทาง link บน gmail website) ประกอบกับประสบการณการเปนผูสังเกตการณ
แบบมีสวนรวม (participatory observation) เพื่อนําความเห็นในแงมุมตางๆ จากผูที่มีประสบการณ
ในฐานะผูป ฏิบัติ และ/หรือผู บริ หารในดานการจัด การประชุม มาพิ จารณาประกอบการวิ เคราะห
ทางเลือกและจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับการพัฒนาองคการ
1) การสัมภาษณเชิงลึกกับผูที่มีประสบการณในฐานะผูปฏิบัติและ/หรือผูบริหาร
ในดานการจัดการประชุม จํานวน 5–6 ทาน (แลวแตความเปนไปไดในการนัดหมาย) อาทิ ผูบริหาร
กระทรวง อดีตผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน ผูบริหารและ/หรือเจาหนาที่กรม กอง และสํานัก
ตางๆ ตลอดจนผูที่มีประสบการณเกี่ยวกับการจัดตั้งหนวยงานเฉพาะสําหรับปฏิบัติงานดานโลจิสติกส
ของกระทรวงการตางประเทศ เพื่อใหทราบทัศนคติ แนวคิดตอการบริหารและอํานวยการจัดประชุม
และมุมมองตอทางเลือกตางๆ ในการบริหารการจัดประชุมและการจัดงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
2) การสํ า รวจความเห็ น ของข า ราชการกระทรวงการต า งประเทศผ า น
แบบสอบถาม เพื่อใหทราบความประสงคในการบริหารจัดการการจัดประชุม แนวคิดตอการบริหาร
และอํานวยการจัดประชุม รายละเอียดความตองการ มุมมองตอทางเลือกตางๆ ในการบริหารการจัด
ประชุมและการจัดงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งหนวยงานขึ้นมาเพื่อ
รองรับงานโลจิสติกสของการจัดประชุมและงานตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงสรางและ
กระบวนการทํางานของหนวยงานดังกลาว
3) การสังเกตแบบมีสวนรวม (participatory observation) หมายถึง ผูสังเกต
(ในที่นี้ คือ ตัวผูเขียนเอง) ไดเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมการจัดการประชุม ซึ่งความเห็นของผูเขียนจะ
ชวยสงเสริมความเขาใจในเนื้อหา ไดขอมูลรายละเอียดที่ถูกตองและชัดเจนขึ้น เพราะนาจะใหขอมูล
บางอยางเพิ่มเติมในเรื่องเดียวกันได ทั้งในทางสนับสนุนและขัดแยง 3 อยางไรก็ดี ผูสังเกตจะตองเพิ่ม
ความระมัดระวังในการวิเคราะหไมใหเกิดความลําเอียง
2

3

ศูนยพัฒนาทรัพยากรการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา “พื้นฐาน
การวิจัยการศึกษา” [ออนไลน], แหลงที่มา: www.elearning.msu.ac.th.
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1.6 ขอจํากัดในการทําวิจัย
แบบสํารวจความเห็นที่ไดจัดทําขึ้นในครั้งนี้ยังมีขอจํากัดอยูหลายประการ อาทิ ขาดการปูพื้น
ความเขา ใจเกี่ย วกั บ ประเด็ น ที่ ตอ งการจะสอบถาม (เช น ไม ไ ดใ สร ายละเอี ยดอํา นาจหน า ที่ข อง
หนวยงานตามกฎกระทรวงแบง สวนราชการ) ระบุขอดี ขอเสีย โอกาส และสิ่ง ทาทายของแตล ะ
ทางเลือกไมครอบคลุมทุกมิติ เปนตนแบบสํารวจความเห็นที่ไดจัดทําขึ้นในครั้งนี้ยังมีขอจํากัดอยูหลาย
ประการ อาทิ ขาดการปู พื้ น ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ ประเด็ น ที่ ต อ งการจะสอบถาม (เช น ไม ไ ด ใ ส
รายละเอียดอํานาจหนาที่ของหนวยงานตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ) ระบุขอดี ขอเสีย โอกาส
และสิ่งทาทายของแตละทางเลือกไมครอบคลุมทุกมิติ เปนตน
1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษา
1.7.1 ผลของรายงานการศึกษาฉบับนี้จะเปนประโยชนในการชี้ใหเห็นวา แนวคิดการ
จัดตั้งหนวยงานเฉพาะสําหรับดูแลภารกิจงานประชุม การจัดงานตางๆ ที่เกี่ยวของ นั้น จะสามารถ
เปนแนวทางเลือกใหแกกระทรวงการตางประเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการทํางานได
หรือไม รูปแบบใดจึงจะเหมาะสมสําหรับการรับผิดชอบภารกิจดังกลาว
1.7.2 ขอเสนอแนะประกอบการตัดสินใจกําหนดขอบเขตภารกิจที่เหมาะสม โครงสราง
การบริหารและอัตรากําลัง กระบวนการทํางาน และงบประมาณในการบริหารจัดการของหนวยงาน
สําหรับการจัดประชุมและงานตางๆ ที่เกี่ยวของ

บทที่ 2
กรอบแนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 ทฤษฎีองคการ
ทฤษฏี อ งค ก ารสามารถแบ ง ได เ ป น 5 กลุ ม ใหญ ได แ ก ทฤษฎี ส มั ย ดั้ ง เดิ ม (Classical
organization theory) ทฤษฎีองคการสมัยดั้งเดิมแบบใหม (Neo-classical organization theory)
ทฤษฎีองคการสมัยใหม (Modern organization theory) ทฤษฎีองคการสมัยใหมแบบใหม (Neomodernist organization theory) และทฤษฎี อ งคก ารแบบหลั ง สมั ย ใหม (Post-modern
organization theory)
2.1.1 ทฤษฎีองคการแบบดั้งเดิม 4
ถือวา “คน” เปนเพียงเครื่องมือที่ทําใหองคการไปสูความสําเร็จ และการใหเงิน
หรือคาตอบแทนทางวัตถุถือเปนการจูง ใจ และการใหเงินตองจายตามปริมาณงาน นอกจากนี้ จะมี
การแบงองคการแบบเปนทางการ ซึ่งเนนการแบงงานกันทําคนละสวน มีการแบงสายงาน และการ
มอบอํานาจอยางมีระบบ
นักคิดของทฤษฎีองคการแบบดั้ง เดิม 5 อาทิ Max Weber สรางทฤษฎีระบบ
ราชการ และ Frederic Taylor สรางรูปแบบการบริหารที่ใชการจัดการทางวิทยาศาสตร
ทฤษฎีระบบราชการ (Bureaucracy Theory) 6 หรือการจัดโครงสรางองคการที่มี
การกําหนดงาน (task) อํานาจหนาที่รับผิดชอบ (authority) และความสัมพันธในการรายงาน
(reporting relationship) อยางเปนทางการ ประกอบดวย 6 สวนสําคัญ ไดแก การแบงงานกันทํา
อยางชัดเจน มีสายการบังคับบัญชา มีกฎระเบียบ มีบุคลากรฝายบริหาร มีความสัมพันธกันอยางเปน
ทางการ (impersonal) และมีการพิจารณาความดีความชอบ
2.1.2 ทฤษฎีองคการดั้งเดิมแบบใหม
บางทีเรียกวา สมัยมนุษยสัมพันธ (Human Relations) หันมาใหความสนใจแกคน
มากขึ้น และยอมรับวาบุคคลและหนวยงานตางๆ ในองคการยอมมีความขัดแยงกันและวิธีการแกไข
นั้น ควรใชวิธีประชุมปรึก ษาหารื อกันและตองใช การสื่อสารที่ดี พรอมทั้ง มองวา คนยอมตองการ
แรงจูง ใจในรูปแบบอื่นมากกวาสิ่งตอบแทนทางวัตถุ เชน การมีสวนรวมของสมาชิกในองคการและ
การเปนผูนํา รวมถึงมนุษยสัมพันธ และการผลัดเปลี่ยนกันทํางานเพื่อจะไดพัฒนาทักษะการทํางาน
3

4

4

เจษฎา เมยประโคน, ทฤษฏีการจัดองคการ (Organization Theory) [ออนไลน], แหลงที่มา:
chetsada.wordpress.com.
5
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ, บทที่ 5 การจัดองคการ [ออนไลน], แหลงที่มา:
www.panithatyai.ac.th.
6
CowboyManager, พฤติกรรมองคการ ตอนที่ 38 แนวคิดเชิงทฤษฎีตอการจัดโครงสรางองคการ [ออนไลน], 29
พฤศจิกายน 2554, แหลงที่มา: cowboymanager.blogspot.com.
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หลายดาน นอกจากนี้ ทฤษฎีองคการแบบกึ่ง ประเพณีนิยมนี้ให ความสําคัญ กับเปาหมายมากกวา
วิธีการ จึงเสนอใหผูควบคุมอํานาจเกี่ยวกับเปาหมายขององคการมีอํานาจมากกวาผูควบคุมอํานาจ
เกี่ยวกับวิธีการ ตัวอยางเชน คณะกรรมการบริหารมีอํานาจในการควบคุมนักวิชาการและชางเทคนิค
ขององคการ
2.1.3 ทฤษฎีองคการสมัยใหม
ผสมผสานแนวคิ ด สองทฤษฎี แ รก เช น ใช ข อ มู ล ที่ ศึ ก ษาในระบบย อ ย (เช น
พฤติกรรมมนุษย) มาอธิบายระบบใหญ (ระบบที่เปนโครงสรางทั้งหมดตามแบบทฤษฎีประเพณีนิยม)
และนํามาประกอบการตัดสิน ใจวางตัวบุคคลในองคการ ทฤษฎีองคการสมัยใหมยอมรับวา ความ
ขัดแยงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได แตเปนสิ่งที่ดีที่ทําใหเกิดความคิดสรางสรรคในการทํางาน เปนตน
องคก ารสมัยใหม (modern organization) ตอ งเผชิญ กั บสภาวะแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา จึงตองมีการปรับเปลี่ยนอยูเสมอ มีการจัดการแบบพลวัตรและยืดหยุนใน
การปฏิบัติ 7 ซึ่งในกระบวนการจัดการ (management process) จะตองมีการจัดวางโครงสราง
องคการเพื่อรองรับการดําเนินงานตามแผนที่ไดวางไว
ทฤษฎีการจัดองคการตามสถานการณและกรณี (Contingency Approach) เปน
หนึ่งในทฤษฎีองคการสมัยใหม 8 แนวคิดตามทฤษฎีนี้เห็นวา 9 ไมมีแนวทางการจัดโครงสรางองคการใด
ที่จะเหมาะสมกับองคการทุกประเภท ดังนั้น ทางเลือกสําหรับการจัดโครงสรางองคการจึงแตกตาง
หลากหลาย เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะแวดลอมทั้งภายในและภายนอก (รวมถึงตามความตองการ
ของสมาชิกในองคการดวย) เปาหมาย และวัตถุประสงคขององคการ
การศึกษาพฤติกรรมองคการจะชวยใหผูบริหารมีความเขาใจพฤติกรรมและความ
ตองการของผูบริหารที่อยูเหนือขึ้นไปและบุคคลอื่นที่มีสวนเกี่ยวของกับนโยบายขององคการ และ
นํา ไปสูก ารวางแผน การจัด องคก ารและควบคุม ให องคก ารมีก ารเปลี่ย นแปลงไปในทิ ศทางที่พึ ง
ประสงค สามารถตอบสนองความตองการของผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายขององคการ
และทําใหองคการประสบความสําเร็จได
2.1.4 ทฤษฎีองคการสมัยใหมแบบใหม (Neo-modernist organization theory)
ไมคอยไดมีการกลาวถึงทฤษฎีนี้ในตําราตางๆ มากนัก ทฤษฎีองคการแบบ Neomodernist นี้ มองคนเปนศูนยกลางขององคการ นําแนวคิดและวิธีการดานสังคมศาสตรมาใชกับการ
บริหารและความเปน ผูนําในองคการ โดยมี แนวคิดสองแนวคิ ดหลักภายใตทฤษฎีนี้ กลา วคือ (1)
แนวคิดแบบมนุษยสัมพันธ (human relations approach) ซึ่งเห็นวาองคการตองการความเปนผูนํา
และการบริหารจัดการ with a human face เพื่อที่จะสรางบรรยากาศที่ดีที่สุดสําหรับคนในองคการ
และ (2) แนวคิดแบบประชาธิปไตย (democratic approach) 10
6

7

7
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เสกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ, ทฤษฎีองคการและการจัดการ [ออนไลน], แหลงที่มา: 202.28.25.19/mpa12cmu/
tmp/Data2553-Term012/อ.เสก/ทฤษฏีองคการ..doc.
8
เจษฎา เมยประโคน, เรื่องเดียวกัน.
9
CowboyManager, เรื่องเดียวกัน.
10
John McAulay, Joanne Duberley and Phil Johnson [Online], 2007, Available from:
www.nimarket.ir.
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2.1.5 ทฤษฎีองคการแบบหลังสมัยใหม
ใหความสําคัญกับความยืดหยุน (flexibility) และการมีความเชี่ยวชาญหลายดาน
(multiskilling) ความสําคัญของงานที่ใชความรู (knowledge work) ตามทฤษฎีนี้ ลําดับการบริหาร
ปกครอง (organizational hierarchies) จะหมดไป แตมีความแตกตางระหวางสายงานหลักกับสาย
งานรอง และมีความยืดหยุนในการใชพนักงาน 11
William Bergquist (1993) 12 มองวา องคการยุคหลังสมัยใหมมีขนาดเล็กถึงขนาด
กลาง มีโครงสรางที่ซับซอน ไรระเบียบ มีตัวแปรมากมายทั้งควบคุมไดและควบคุมไมได 13 แตสามารถ
ปรับตัวไดตามสถานการณ การบริหารจัดการ ไมมีรูปแบบที่แนนอน ผูบริหารมักจะใชวิธีการแบบ
เฉพาะเรื่องเฉพาะเวลา (case-by-case basis) ใชระบบอิเล็กทรอนิกสเปนเครื่องมือสื่อสารมากกวาที่
จะสัมพันธติดตอแบบเผชิญหนากันและกัน ปจจัยสําคัญคือ สารสนเทศ (information) และความ
เชี่ยวชาญ (expertise)
มีขอสังเกตวา ภาวะที่เกิดขึ้นจริงคือ การบริหารองคการในปจจุบันเปนการอยู รวมกัน
ของทฤษฎีองคการสมัยใหมกับทฤษฎีองคการหลังสมัยใหม และมีสวนผสมของแนวคิดองคการกอน
สมัยใหมดวย เนื่องจากเมื่อพิจารณาการบริหารองคการในสังคมอุตสาหกรรมจะพบวา เปนเรื่องยากที่
นัก บริ ห ารองค ก ารในยุ ค หลั ง สมั ย ใหม จะพั ฒ นาองคก ารไปสูเ ป าหมายสู ง สุ ด ตามแนวคิ ด ของนั ก
องคการยุคหลังสมัยใหม 14
10

11

12

13

2.2 แนวคิดการบริหารจัดการองคการ
ทฤษฎีองคการในสมัยปจจุบัน เห็นวา ควรจะใชวิธีการศึกษาวิเคราะหองคกรในเชิงระบบ
(System Analysis) ซึ่งคํานึงถึงปจจัยหรือตัวแปรตางๆ ที่มีผลกระทบตอโครงสรางและการจัดการ
องคกร โดยองคกรภายใตแนวคิดนี้ตองมีการปรับตัวตลอดเวลา (adaptative) เพราะปจจัยตางๆ จะมี
การเปลี่ ย นแปลงอยู เ สมอ รู ป แบบการจั ด การและการปฏิ บั ติ จึ ง ควรมี ค วามยื ด หยุ น สามารถ
ปรับเปลี่ยนไดถาสถานการณแตกตางไป การทํางานจะเนนผลงาน และใหอิสระและความยืดหยุนใน
การทํางานทั้งเรื่องเวลาและสถานที่ แตในขณะเดียวกัน พนักงานตองเพิ่มศักยภาพของตนเองที่จะ
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John McAulay, Ibid.
W. Berquist, The postmodern organization: Mastering the art of irreversible change. San
(Francisco: Jossey-Bass, 1993), อางถึงใน เรวัต แสงสุริยงค, "องคการ: กอน-หลังสมัยใหม (Organization:
Pre-Post Modern)," [ออนไลน], วารสารวิชาการ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 14, 21 (พฤษภาคม–สิงหาคม
2559), แหลงที่มา: www.huso.buu.ac.th.
13
จิรพรรณ นวลจันทร, ทฤษฎีองคกรและการตัดสินใจในองคกร [ออนไลน], แหลงที่มา: https://docs.google.com/
document/edit?id=1hulT559kF1iYF-opOuBx1-3cM-nZ24ncMMa2KouW2kA.
14
เรวัต แสงสุริยงค, "องคการ: กอน-หลังสมัยใหม (Organization: Pre-Post Modern)," วารสารวิชาการ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 14, 21 (พฤษภาคม–สิงหาคม 2559), แหลงที่มา: www.huso.buu.ac.th.
12

13
เรียนรูและสามารถทํางานที่เกี่ยวของไดรอบดาน และมีการสับเปลี่ยนหนาที่และกลุมงานอยูเปน
ประจํา 15
14

2.3 การจัดโครงสรางขององคการ 16
การจั ดโครงสร างขององค การแบ ง ได 5 ประเภท ได แก โครงสร างตามหน าที่ การงาน
โครงสรางตามสายงานหลัก โครงสรางแบบคณะที่ปรึกษา โครงสรางแบบคณะกรรมการบริหาร และ
โครงสรางองคการงานอนุกร (Auxiliary)
ในขณะที่ การจั ด แผนกงานแบง ได 5 ลั ก ษณะ ได แ ก 1) ตามหน า ที่ 2) ตามประเภท
ผลิตภัณฑ 3) ตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร 4) ตามกระบวนการผลิต และ 5) ตามลูกคา (หรือผูรับบริการ)
งานศึกษาฉบับนี้ จะขอขยายความในสวนของการแบงโครงสรางองคการตามหนาที่การงาน
(Functional organization structure) และการจัดแผนกงานตามลูกคา (Departmentation by
customer)
การแบงโครงสรางตามหนาที่การงาน หมายถึงโครงสรางที่แบงไปตามประเภทหรือหนาที่
การงานเพื่ อ แสดงให เ ห็ น ว า ในแต ล ะแผนกมี ห น า ที่ ต อ งกระทํ า อะไรบ า ง ก อ ให เ กิ ด การได ค นมี
ความสามารถทํางานในแผนกนั้นๆ และสามารถฝกบุคคลในแผนกใหมีความเชี่ยวชาญในหนาที่ของงาน
อยางลึกซึ้ง เมื่อทุกคนในแผนกมีความเชี่ยวชาญในหนาที่ชนิดเดียวกันยอมทําใหประสานงานกันได งาย
นอกจากนี้ จะเกิดความประหยัดในการบริหารงาน
อยา งไรก็ดี การจัดองค การรูป แบบนี้ มัก เนน ที่ก ารรวมอํา นาจไว ที่จุ ดสูง ที่สุ ด ไมมี การ
กระจายอํานาจในการบริหารลดหลั่นลงไป
การจัดแผนกงานตามลูกคา เปนวิธีการจัดแผนกงานที่ใหความสําคัญกับความตองการของ
ลูกคาหรือผูรับบริการ (ในที่นี้ คือ กรมกองหรือหนวยงานตางๆ ในกระทรวง) ซึ่งมีขอดีคือจะเปนการ
พัฒนาใหมีผูเชี่ยวชาญและความชํานาญในการจัดบริการใหตรงกับความตองการของลูกคา
15

2.4 การวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพ (SWOT และ TOWS Analysis)
Albert Humphrey ริเริ่มแนวคิด SWOT Analysis เพื่อใชเปนเครื่องมือการประเมิน
สถานการณสําหรับองคการหรือโครงการ โดยอาศัยการวิเคราะหจุดแข็ง (S–Strength) และจุดออน
(W–Weakness) จากสภาพแวดลอมภายใน โอกาส (O -Opportunity) และอุปสรรคหรือภาวะ
คุกคาม (T–Threat) จากสภาพแวดลอมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปจจัยเหลานี้ตอการทํางาน
ขององคการ 17 โดยเมื่อไดขอมูลเกี่ยวกับจุดแข็ง –จุดออน โอกาส–อุปสรรค จากการวิเคราะหปจจัย
16
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ระดมพล ชวยขูชาติ, ทฤษฎีการจัดการองคกร [ออนไลน], 12 มิถุนายน 2556, แหลงที่มา:
http://www.radompon.com/weblog/?page_id=197.
16
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ, เรื่องเดียวกัน.
17
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, การวิเคราะหสวอต [ออนไลน], 6 มีนาคม 2558, แหลงที่มา: https://th.wikipedia.org/
wiki/การวิเคราะหสวอต.
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ภายในและปจจัยภายนอกแลว จะนําขอมูลจุดแข็ง–จุดออน มาเปรียบเทียบกับโอกาส–อุปสรรคจาก
ภายนอก เพื่อพิจารณาวา องคการหรือโครงการควรดําเนินการอยางไร 18
อยางไรก็ดี การวิเคราะหแบบ SWOT เปนการวิเคราะหที่ใชตัวเองเปนศูนยกลาง กลาวคือ
กําหนดกลยุทธจากจุดแข็งขององคกร ในขณะที่ การใช TOWS matrix เปนการวิเคราะหโดยอาศัย
ความเห็นจากลูกคาหรือผูรับบริการ (ในที่นี้ คือ กรมกองตางๆ ในกระทรวง) แลวจึงนําความคาดหวัง
ของลูกคาหรือสิ่งที่ลูกคาตองการมาวางแผนเปนกลยุทธ ซึ่งเชื่อกันวา นาจะตอบสนองความตองการ
ของลูกคาไดดีกวา SWOT 19 ดัง นั้น รายงานการศึกษาฉบับนี้จะใชการวิเคราะห TOWS เพื่อเปน
แนวทางในการกําหนดกลยุทธใหกระทรวงการตางประเทศพัฒนาไปในทางที่เหมาะสม
แนวทางการวิเคราะหโดยใช TOWS matrix อาศัยการระบุทางเลือกเชิงกลยุทธดังนี้
17

ตารางที่ 2 การวิเคราะหโดยใช TOWS matrix
ปจจัยภายนอก
โอกาส
สิ่งทาทายหรือภัยคุกคาม
ปจจัยภายใน
(O–Opportunity)
(T–Threats)
จุดแข็ง (S–strength)
กลยุทธ SO อาศัยจุดแข็ง เพื่อใช กลยุทธ ST ใชประโยชนจากจุดแข็ง
ประโยชน จ ากโอกาส หรื อ หา เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งภั ย คุ ก คามที่ อ าจจะ
ประโยชน จ ากจุ ด แข็ ง ที่ ไ ด เ ปรี ย บ เกิดขึ้น
เพื่อสรางเปนโอกาส
จุดออน (W–Weakness) กลยุทธ WO ใชโอกาสในการชวย กลยุ ท ธ WT ลดผลกระทบของ
ลดผลกระทบจากจุดออน
จุ ด อ อ น ภ า ย ใ น แ ล ะ ห ลี ก เ ลี่ ย ง
ภัยคุกคามจากภายนอก
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คณะทํางานเผยแพรสารสนเทศในระบบอินเทอรเน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, การวิเคราะห SWOT
(SWOT Analysis) [ออนไลน], แหลงที่มา: http://www.stou.ac.th/Offices/rdec/headquater/upload/การ
วิเคราะห SWOT.pdf.
19
อภิชา ประกอบเสง, ความแตกตาง SWOT และ TOWS Analysis [ออนไลน], 12 สิงหาคม 2555, แหลงที่มา:
https://www.gotoknow.org/posts/561449.

บทที่ 3
ผลการศึกษา
ตาม Theory of Formal Organization ของ Chester I. Barnard 20 สิ่งที่จําเปนสําหรับ
องคการ ไดแก การสื่อสาร ความเต็มใจในการใหบริการ และการมีจุดมุง หมายรวม ซึ่งผูเขียนนํามา
ปรับใชวา การจะจัดตั้งหนวยงานหรือการรวมศูนยภารกิจการจัดการประชุม งานเลี้ยง และงานแสดง
ตางๆ ควรตองเปน จุด มุง หมายร วมขององค การที่จะต องการใหเ กิดขึ้น ดัง นั้น การจะดําเนินการ
ดั ง กล า วจึ ง ควรสอบถามความเห็ น ของผู รั บ บริ ก าร (ในที่ นี้ คื อ ข า ราชการสั ง กั ด กระทรวง
การตางประเทศ) เพื่อใชประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร และเพื่อใหการตัดสินใจของผูบริหาร
เปนไปอยางเหมาะสม และถือเปนอํานาจการตัดสินใจที่ใชความเปนผูนํา (authority of leadership)
มากกวาจะเปนอํานาจการตัดสินใจโดยอาศัยตําแหนง (authority of position) ทั้งนี้ การมีสวนรวม
ในกระบวนการตัดสินใจจะชวยกอใหเกิดความรวมมือในการดําเนินภารกิจที่เกี่ยวของ
3.1 ภาพรวมผลการสัมภาษณและการตอบแบบสํารวจความเห็น
เพื่อลดผลกระทบจากขอจํากัดของแบบสํารวจความเห็น (ตามที่ไดกลาวไวในขอ 1.5.2.2)
การนําเสนอในลําดับตอไปจะอาศัยผลจากการสัมภาษณและประสบการณการเปนผูสังเกตการณแบบ
มีสวนรวมมาประกอบใชในการวิเคราะหเพิ่มเติมจากผลจากแบบสํารวจความเห็นดวย
ในการกําหนดแนวคําถามสําหรับแบบสํารวจความเห็น พบวา (1) ควรตัดบางประเด็นออก
จากขอพิจารณาแนวทางเลือกตามที่ผูศึกษาไดเสนอไวในหัวขอ 1.2 กลาวคือ การขยายขอบเขตของ
ภารกิจของสํานักจัดหาและบริหารทรัพยสินและภารกิจของกองกลางใหครอบคลุมการจัดประชุมนั้น
เนื่องจากภารกิจปจจุบันของทั้งสองหนวยงานไมมีความเกี่ยวของโดยตรงกับภารกิจการจัดประชุม
ยกเวนแตหากจะมีก ารจั ดตั้ ง กลไกหรือหนว ยงานใหมที่ รับผิ ดชอบดูแ ลการจั ดประชุ ม ก็ อาจเป น
ขอพิจารณาที่จะใหกลไกหรือหนวยงานใหมนั้นอยูภายใตการกํากับดูแลของสองหนวยงานนี้ได (2)
แนวทางเลือก “การตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจ” “การจัดจางบริษัทเอกชน” และ “การจัดตั้งหนวยงานใหม”
สามารถเปนกลไกเสริมสําหรับประกอบการดําเนินการตามแนวทางเลือกอื่นๆ ได
มีขาราชการกระทรวงการตางประเทศรวมตอบแบบสํารวจความเห็น on-line จํานวน 39 ราย
เปนผูหญิง 19 ราย และผูชาย 20 ราย สวนใหญอายุประมาณ 41–50 ป (รอยละ 44) และรอยละ 34
ทํางานในกระทรวงการตางประเทศมาแลว 20 ปขึ้ นไป อยูในตําแหนง ตางระดับและกรมกองที่
แตกต า งกั น ไปรวมถึ ง มี ผู ที่ ป ระจํ า การอยู ใ นต า งประเทศร ว มตอบแบบสํ า รวจความเห็ น นี้ ด ว ย
ดังรายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ก
20
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ผูตอบแบบสํารวจความเห็นสวนใหญ (รอยละ 62) เห็นวา การดําเนินงานและการแบง
ความรับผิดชอบสําหรับการเปนเจาภาพจัดการประชุมตางๆ ในลักษณะที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน
(กลาวคือ กรมกองเจาของเรื่องจะเปนผูกํากับดูแลและอํานวยการจัดการประชุม งานเลี้ยง และงานแสดง
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการประชุมที่อยูภายใตกรอบงานของหนวยงานตน) นั้น ยังไมเหมาะสม สมควร
ปรั บ เปลี่ ย น โดยส ว นใหญ (ร อ ยละ 56) เห็ น ว า ควรแยกผู รั บ ผิ ด ชอบงานสารั ต ถะ ออกจาก
ผูรับผิดชอบโลจิสติกส
กรอบแนวคิดที่ผูเขียนประสงคจะนําเสนอสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีองคการสมัยใหม
ปจจุบัน (Modern Organization Theory) กลาวคือ กระทรวงการตางประเทศควรพรอมและมี
บทบาทที่แข็งขันและยืดหยุนในการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนและกระบวนการทํางาน ตลอดจนการ
ทบทวนปรับโครงสรางองคการใหสนองรองรับตอการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกและความสัมพัน ธ
ระหวางประเทศอันโยงใยซับซอน อันสงผลใหปริมาณงานดานการตางประเทศขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
ภายใตบริบทของรายงานการศึกษาฉบับนี้ พบวา เมื่อประสบกับปญหาการดําเนินงานใน
ภาพรวม กระทรวงการตางประเทศควรพิจารณาปรับกระบวนการทํางานและทบทวนโครงสราง
องคการ เพื่อรองรับปริมาณงานโลจิสติกสของการจัดประชุม ซึ่งถือเปนภารกิจประจําของกระทรวง
การตางประเทศ ภายใตขอจํากัดของทรัพยากรที่มีอยู โดยผูบริหารควรนําความเห็นของขาราชการมา
ใชประกอบการตัดสินใจดวย
ผูตอบแบบสํารวจความเห็นรอยละ 44 เห็นวา สํานักงานเลขานุการกรมเปนผูที่เหมาะสม
ที่สุดที่จะรับผิดชอบดูแลภารกิจดานโลจิสติกสของการเปนเจาภาพจัดการประชุม การจัดเลี้ยง และ
การจัดงานตางๆ ที่เกี่ยวของ รอยละ 20 เห็นวา ควรจัดตั้งหนวยงานขึ้นมาใหมเพื่อใหดูแลรับผิดชอบ
ภารกิจโลจิสติกสของการประชุม ในสวนของกลไกเสริม รอยละ 49 เห็นวา ควรจะจัดตั้งหนวยงาน
ขึ้นมาใหมเพื่อใหดูแลรับผิดชอบงานโลจิสติกสของการจัดประชุม รอยละ 46 เห็นวาควรจัดจางบริษัท
เอกชน และรอยละ 44 เห็นวาควรตั้งคณะทํางาน (task force) เปนรายกรณี (ad hoc) รายละเอียด
ของสัดสวนการตอบคําถามในแบบสํารวจความเห็นปรากฏตามภาคผนวก ข
จากการสัมภาษณบุคคลตางๆ ที่มีประสบการณการเปนเจาภาพจัดการประชุม รวมทั้งผูที่มี
ประสบการณในการกํากับดูแลหนวยงานหรือกลไกเสริมในการปฏิบัติภารกิจสนับสนุนของกระทรวง
การตางประเทศ พบวา เห็นสมควรที่จะใหมีผูดูแลรับผิดชอบอํานวยการงานโลจิสติกสของการจัดการ
ประชุมและงานตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยจะใหสํานักเลขานุการกรมเปนผูรับผิดชอบ หรือหากจะตั้งเปน
หนวยงานใหมขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบดูแลงานโลจิสติกสของการจัดประชุมก็ได แตหนวยงานที่จะตั้งขึ้น
มาใหมนั้น ควรตองมีคุณภาพมาตรฐานไดเทียบเทากับที่กรมดําเนินการเอง
3.2 การเปรียบเทียบความเหมาะสมระหวางแนวทางเลือกตางๆ
ผู เ ขี ย นได นํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด รั บ ทั้ ง จากการสั ม ภาษณ แ ละการตอบแบบสํ า รวจความเห็ น
(ภาคผนวก 2) ประกอบกับประสบการณการเปนผูสังเกตการณแบบมีสวนรวม มาใชในการวิเคราะห
จุดเดนจุดดอย โอกาสและสิ่งทาทายของแนวทางเลือกตางๆ ในการกํากับดูแลและอํานวยการจัดการ
ประชุม งานเลี้ยง และงานแสดงตางๆ ที่เกี่ยวของกับการประชุม สรุปผลไดดังนี้
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3.2.1 กรมกองเจาของเรื่องเปนผูกํากับดูแลและอํานวยการจัดการประชุม งานเลี้ยง
และงานแสดงตางๆ ที่เกี่ยวของกับการประชุมที่อยูภายใตกรอบงานของหนวยงานตน
จุดแข็งของการที่กรมกองเจาของเรื่องเปนผูรับผิดชอบงานโลจิสติกส คือ จะเปนผูที่
ทราบขอมูลและสามารถประสานงานกับคูเจรจาหรือประเทศที่เขารวมประชุมไดดีที่สุด เมื่อคํานึงถึง
ความออนไหว (sensitivity) และความปลอดภัย (security) อยางไรก็ดี ในภาวการณปจจุบัน จํานวน
บุคลากรของหน วยงานมี ไม เพี ยงพอที่ จะปฏิ บั ติ งานทั้ งด านสารั ตถะและด านโลจิ สติ กส ไปพร อมกั น
ประกอบกับบุคลากรที่มีอยูสวนใหญขาดความเชี่ยวชาญและประสบการณดานงานโลจิสติกส และ
ภาระงานโลจิสติกสที่เกิดขึ้นก็ซ้ําซอนกับที่กรมกองอื่นๆ ทําอยู นอกจากนี้ การที่ปริมาณงานการเปน
เจาภาพจัดการประชุมมีจํานวนมากและมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ก็จะยิ่งเพิ่มภาระงานใหกับ
หนวยงานเจาของเรื่อง
3.2.2 สํานักงานเลขานุการกรมเปนผูรับผิดชอบดูแลงานโลจิสติกสของการจัดประชุม
(สวนกรมกองเจาของเรื่องรับผิดชอบงานดานสารัตถะ)
ผูตอบแบบสํารวจสวนใหญ (ประมาณรอยละ 44 ของผูตอบแบบสํารวจทั้ง หมด)
เห็น วา การมอบหมายให สํานัก งานเลขานุ การกรมเปน ผูรับผิ ดชอบดูแลงานโลจิสติก สของการจั ด
ประชุมเปนทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในสภาพการณปจจุบัน เนื่องจากจะชวยแบงเบาภาระงานของ
กองที่เปนหนวยงานเจาของเรื่องซึ่งจะสามารถไปทุมเทกับงานสารัตถะไดมากขึ้น ในขณะที่หนวยงาน
เจาของเรื่องสามารถใหขอมูลและเปนผูรวมตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะอยูภายใตกรม
เดียวกัน นอกจากนี้ ลักษณะงานที่สํานักงานเลขานุการกรมรับ ผิดชอบดูแลอยูใ นปจจุบันก็นาจะ
สามารถขยายขอบเขตเพื่ อ รองรั บ งานโลจิ ส ติ ก ส ข องการจั ด ประชุ ม ได แต ก็ มี ผู ตั้ ง ข อ สั ง เกตว า
ผูปฏิบัติง านอยูในสํานักเลขานุการกรมสวนใหญเปนเจาหนาที่ธุรการ ซึ่ง ในหลายๆ กรณีสามารถ
ปฏิบัติงานไดจํากัด
อย า งไรก็ ดี ภาระงานด า นโลจิ ส ติ ก ส ที่สํ า นั ก งานเลขานุ การกรมจะรั บ ผิ ด ชอบ
ดําเนินการนี้ก็จะซ้ําซอนกับภาระงานเดียวกันนี้ของสํานักงานเลขานุการกรมของกรมอื่นๆ เชนกัน
ประกอบกับสํานักเลขานุการกรมอาจจะไมไดเห็นภาพรวมของภารกิจตั้งแตตน และอาจไมมีความรูสึก
เปนเจาของหรือเปนผูรับผิดชอบเรื่องดังกลาวโดยตรง
3.2.3 กองรับรอง กรมพิธีการทูต เปนผูรับผิดชอบดูแลงานโลจิสติกสของการจัดการ
ประชุมทั้งหมดของกระทรวง (ไมจํากัดเฉพาะการประชุมระดับรัฐมนตรีขึ้นไป)
การที่กองรับรองซึ่งมีบุคลากรที่มีประสบการณและความเชี่ยวชาญดานโลจิสติกส
จะเปน ผูรับผิดชอบดู แลงานโลจิสติกสข องการจัดการประชุมทั้ง หมดของกระทรวงฯ ก็จะทําให มี
ผูรับผิดชอบงานโลจิสติกสที่ชัดเจน และจะชวยแบงเบาภาระงานของหนวยงานเจาของเรื่องซึ่งจะชวย
ใหกรมกองสามารถทุมเทกับงานสารัตถะไดมากขึ้น และจะชวยรองรับปริมาณงานการเปนเจาภาพ
จั ด การประชุ ม ซึ่ ง มี ป ริ ม าณมากและมี แ นวโน ม ที่ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ยๆ ทั้ ง นี้ ลั ก ษณะงานที่ ก รมพิ ธี
รับผิดชอบอยูก็สามารถจะขยายขอบเขตเพื่อรองรับงานโลจิสติกสของการจัดประชุม หากจะมอบให

18
ดูแลรับผิดชอบการประชุมทุกกรอบและทุกระดับของกระทรวงฯ ได 21 อยางไรก็ดี ขอจํากัดของ
กรมพิธีในแงจํานวนของบุคลากร ซึ่ง ไมเพียงพอเมื่อเทียบกับปริมาณงาน เปนปจจัยหลักที่ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญ มากที่สุด นอกจากนี้ การที่กรมกองเจาของเรื่องจําเปนตองกํากับดูแล
ประสานงานกับกรมพิธีอยางใกลชิดและมีสวนในการตัดสินใจทุกเรื่อง ก็อาจไมไ ดลดภาระของกรม
กองลงไปมากนัก
ประเด็นที่นาสนใจและเปนประเด็นที่สําคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือ ขอสังเกตที่เห็นวา
เพื่อใหกรมพิธีการทูตสามารถสนับสนุนงานพิธีการที่รอบดานไดมากขึ้นจริงๆ นั้น จําเปนตองมีการ
ปรับวิธีการทํางานในปจจุบันของกรมพิธีการทูต โดยเจาหนาที่กรมพิธีการทูตควรเขามารวมหารือ
ตั้งแตตน และมีสวนรวมในการประสานงานในรายละเอียดใหมากขึ้น ไมใชเพียงแคการมาตรวจงาน
ตอนทาย หรือมารวมในชวงการปฏิบัติงานจริงเทานั้น
3.2.4 การจัดตั้งคณะทํางาน (task force) เพื่อรับผิดชอบกํากับดูแลและอํานวยการ
จัดการประชุมและการจัดงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
นอกจากผูตอบแบบสํารวจจะเห็นวา การจัดตั้งคณะทํางานสามารถเปนกลไกเสริม
สําหรับการบริหารจัดการงานโลจิสติกสการจัดประชุมไดอีกกลไกหนึ่งแลว ยังเห็นวา ทางเลือกนี้จะทํา
ใหสามารถเลือกผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณมาอยูภายใตคณะทํางานได และจะมีผูรับผิดชอบ
งานโลจิสติกสที่ชัดเจน รวมทั้งมีความยืดหยุนในการบริหารจัดการ อนึ่ง คณะทํางานควรมีผูแทนซึ่ง
“เปนผูที่สามารถตัดสินใจได” จากกรมกองที่มีภารกิจเกี่ยวของเขารวม เชน กองกลาง กรมพิธีการทูต
กรมภูมิภาค เพื่อใหกรมกองเหลานั้นมีความยืดหยุนในการบริหารจัดการงาน และคณะทํางานจะได
บุคลากรที่มีความชํานาญงานเฉพาะทางมาปฏิบัติงาน แตก็มีผูที่เห็นวา การดึง บุคลากรมาจากสวน
อื่นๆ ของกระทรวงจะทําใหหนวยงานอื่นขาดบุคลากรได ทั้งนี้ การตั้งคณะทํางานโดยอาศัยบุคลากร
จากหลายๆ หนวยงานมักไมประสบผลในทางปฏิบัติ เพราะทุกคนยังคงมีภาระความรับผิดชอบจาก
งานประจําของตัวเองดวย เวนเสียแตวา กรมจะยอมใหขาราชการที่รวมอยูในคณะทํางานไปปฏิบัติ
หนาที่ภารกิจเฉพาะนั้นระหวางที่มีคําสั่งจริงๆ
ในแงของการลดภาระของกรมกองเจาของเรื่องนั้น มีผูตอบแบบสํารวจสวนหนึ่งที่
เห็นวา การจัดตั้งคณะทํางานจะชวยแบงเบาภาระงานของหนวยงานเจาของเรื่อง ในขณะที่ อีกสวนหนึ่ง
(ในสัดสวนที่เทากัน) เห็นวา ไมไดลดภาระของกรมกอง เพราะหนวยงานเจาของเรื่องจําเปนตองกํากับ
ดูแลอยางใกลชิดและมีสวนในการตัดสินใจทุกเรื่อง
อนึ่ง ปจจัยสูความสําเร็จในการปฏิบัติงานของคณะทํางาน ไดแก การประสานงาน
อยางใกลชิดระหวางคณะทํางานดานสารัตถะและคณะทํางานดานโลจิสติกส และมีการประชุมรวมกัน
อยางสม่ําเสมอ
3.2.5 การจัดจางบริษัทเอกชน
ในการบริหารจัดการงานดานโลจิสติกสของการเปนเจาภาพจัดประชุม มีการจัดจาง
บริษัทเอกชนหลายรูปแบบ เชน (1) ใหบริษัทเอกชนรับผิดชอบดูแลงานโลจิสติกสทั้งหมดของการจัด
2 0
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ตามกฎกระทรวง ขอบเขตงานที่กรมพิธีการทูตรับผิดชอบจะเปนภารกิจที่เกี่ยวของกับพิธีการ ระเบียบแบบแผน
และประเพณีปฏิบัติทางการทูต และการใหการรับรองการเยือนของแขกสําคัญตางประเทศในทุกระดับ
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ประชุม (2) ใหบริษัทเอกชนรับผิดชอบบางสวนของงานโลจิสติกสของการประชุม เชน การทําปาย
และฉากหลัง (backdrop) การจัดดอกไมและจัดสถานที่ การจัดแสดง หรือการจัดนิทรรศการ เปนตน
ซึ่ ง การมอบให บ ริ ษั ท เอกชนรั บ ผิ ด ชอบเพี ย งบางส ว นของงานสามารถเป น กลไกเสริ ม ของการ
ดําเนินการตามทางเลือกอื่นๆ ขางตนได
แมว าบริษั ทเอกชนจะมี บุคลากรที่ มีค วามเชี่ ยวชาญและมี ประสบการณ ในการ
จัดการประชุม จัดนิทรรศการและงานแสดงตางๆ แตบุคลากรดัง กลาวก็อาจขาดประสบการณและ
ความรูความเขาใจในงานของกระทรวงการตางประเทศ และสวนใหญมักจะมีความรูความเชี่ยวชาญ
เรื่องงานพิธีการทูตไมเพียงพอ ดังนั้น จึงจะไมไดลดภาระงานของกรมกองลง เพราะหนวยงานเจาของ
เรื่องจําเปนตองรวมทํางาน กํากับดูแลอยางใกลชิด และมีสวนในการตัดสินใจทุกเรื่อง
นอกจากนี้ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวา การจัดจางบริษัทเอกชนเปนการ
สิ้นเปลืองงบประมาณและกอใหเกิดภาระในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
สําหรับการจัดจางบริษัทเอกชนนั้น มีขอสังเกตวา มีความเปนไปไดที่บริษัทเอกชน
บางรายจะประมูลงานของกระทรวงการตางประเทศไดหลายครั้งจนมีความคุนเคยและสรางความ
ไววางใจไดในระดับหนึ่ง ดังนั้น ผูจัดจาง (ในที่นี้หมายถึงกระทรวงการตางประเทศ) ควรระวังที่จะจัดจาง
เอกชนรายเดียวเปนระยะเวลานานเกินไป เพราะแนวคิดจะเริ่มซ้ําซาก ไมสรางสรรค และกอใหเกิด
การผูกขาดได
อนึ่ง การประชุมบางครั้ง มีก ารหารื อในประเด็นที่ มีค วามออ นไหวด วย ซึ่ง หาก
บริษัทเอกชนที่จัดจางไมทราบถึงความออนไหวในประเด็นดัง กลาว ก็อาจจะกอใหเกิดปญ หาไดใน
ภายหลังได แตหากเปนการประชุมที่ไมมีประเด็นอะไรพิเศษ การจางบริษัทเอกชนก็นาจะชวยแบงเบา
ภาระหนวยงานเจาของเรื่องไดในระดับหนึ่ง
3.2.6 การจัด ตั้งหน วยงานขึ้นมาใหมเ พื่อ ให ดูแ ลรั บผิดชอบงานโลจิส ติกสข องการ
จัดการประชุมทั้งหมดของกระทรวง
จากผลสํารวจความเห็นพบวา ประมาณรอยละ 20 ของผูตอบแบบสํารวจเห็นวา
ควรจัดตั้งหนวยงานขึ้นมาใหมเพื่อรับผิดชอบดูแลงานโลจิสติกสของการจัดการประชุมทั้ง หมดของ
กระทรวงการตางประเทศ ในขณะที่ รอยละ 49 เห็นวา การตั้งหนวยงานใหมดังกลาวควรเปนกลไก
เสริมของการทํางาน
การจัดตั้งหนวยงานใหมมีขอดีหลายประการ เชน
1) จะชวยแบงเบาภาระงานโลจิสติกสของการเปนเจาภาพจัดการประชุมของทุก
หนวยงานในกระทรวงการตางประเทศ ทําใหกรมกองสามารถทุมเทกับงานสารัตถะไดมากขึ้น
2) จะชวยประหยัดงบประมาณและเวลาดวยการรวมศูนยการบริการมาไวที่จุดเดียว
มีผูรับผิดชอบงานโลจิสติกสที่ชัดเจน
3) สามารถอาศัยความรูความเชี่ยวชาญดานกฎระเบียบคลัง การจัดซื้อจัดจาง
และการเบิกจายสําหรับการจัดเลี้ยงและการจัดประชุม
4) สามารถอาศัยสัมพันธภาพที่ตอเนื่องในการประสานงานและการเจรจาตอรอง
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5) เปนการรวมกลุม (pool) ผูที่มีมาตรฐานการใหบริการที่ดีเยี่ยมและมีรสนิยมสูง
มาไวในหนวยงานเดียว ซึ่งในทางปฏิบัติจะทําไดงายกวาการที่จะหาบุคลากรที่คุณสมบัติดังกลาวนี้เปน
จํานวนมากเพื่อกระจายอยูในทุกหนวยงานหรือในสํานักเลขานุการกรมของทุกกรม
6) สามารถพัฒนาผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณดานงานโลจิสติกสไดตอไป
7) เปนโอกาสใหผูที่ไ มชอบหรือไมถนัดงานวิชาการ สามารถมี เสนทางเติบโตใน
22
สายพิธีการได
แตในขณะเดียวกัน การจัดตั้งหนวยงานใหมอาจไมสอดคลองกับหลักการการลดขนาด
และจํานวนกลไกภายในองคกร และอาจไมไดลดภาระของกรมกอง เพราะหนวยงานเจาของเรื่องตอง
กํากับดูแลประสานงานอยางใกลชิดและมีสวนในการตัดสินใจทุกเรื่อง
นอกจากนี้ ในทางปฏิบัติ การตั้งหนวยงานใหมอาจไมประสบผลได เพราะการที่
เปนหนวยงานเล็กและมีความเปนไปไดสูงที่จะจางลูกจางชั่วคราวเปนสวนใหญ ซึ่งตามระเบียบแลว ก็
จะไดรับเงินเดือนที่ต่ํา ดังนั้น ก็นาจะไดผูที่ไมมีคุณภาพสูงและอยูทํางานไมนานเพียงพอที่จะฝกเปน
ผู เ ชี่ ย วชาญได แ ละอาจมี ข อ จํ า กั ด ในแง ข องความสามารถในการตั ด สิ น ใจอย า งเหมาะสม
(judgement) 23
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3.3 การวิเคราะห SWOT และ TOWS ของกระทรวงการตางประเทศเกี่ยวกับการรับผิดชอบ
ดูแลงานโลจิสติกสของการจัดประชุม
การวิเคราะห SWOT ของกระทรวงการตางประเทศ และทางเลือกกลยุทธสําหรับการดูแล
งานโลจิสติกสของการจัดประชุมโดยใช TOWS matrix ปรากฏตามตารางที่ 3 และ 4 ตามลําดับ
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห SWOT ของกระทรวงการตางประเทศในเรื่องการดูแลรับผิดชอบงานโลจิสติกส
ของการจัดการประชุมทั้งหมดของกระทรวง
ปจจัยภายใน
ปจจัยภายนอก
จุดแข็ง (S–Strength)
โอกาส (O–Opportunity)
- บุคลากรสวนใหญมีคุณภาพ มีรสนิยมดี และมี - สามารถมอบหมายหรือสรางผูเชี่ยวชาญและมี
มาตรฐานค อ นข า งสู ง เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ประสบการณดานงานโลจิสติกสได
องคกรอื่นๆ
- รู ป แบบของงานในความรั บ ผิ ด ชอบเอื้ อ ให
- มีความคลองตัวในการบริหารจัดการ
สามารถบริหารจัดการไดอยางมีความยืดหยุน
พอสมควร
จุดออน (W–Weakness)
สิ่งทาทายหรือภัยคุกคาม (T–Threat)
- จํ า นวนบุ ค ลากรไม เ พี ย งพอ เมื่ อ เที ย บกั บ - ปริมาณงานการเปนเจาภาพจัดการประชุมของ
ปริมาณงาน
กระทรวงซึ่ง มีปริมาณมากและมีแนวโนมที่จ ะ
22
23

วิลาวรรณ มังคละธนะกุล, รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย, สัมภาษณ, 15 กรกฎาคม 2558.
เชิดชาย ใชไววิทย, ผูอํานวยการกองเอเชียตะวันออก 4, สัมภาษณ, 13 กรกฎาคม 2558.
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-

ปจจัยภายใน
ไม มี ผู รั บ ผิ ด ชอบงานโลจิ ส ติ ก ส ข องการจั ด
ประชุมที่ชัดเจน ขึ้นอยูกับผูบริหารในแตละยุค ข า ด บุ ค ล า ก ร ที่ มี ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ แ ล ะ
ประสบการณดานงานโลจิสติกส
ในระยะหลั ง มีแ นวโนม ที่จํ านวนบุค ลากรที่ มี รสนิยมและมาตรฐานที่ดีลดลงอยางมีนัยสําคัญ
ผู บ ริ ห าร ส ว น ใหญ มั ก จะ มี คุ ณ ลั ก ษณะ ที่
ประนีประนอม หลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่ง จึง
ทํ า ให ถู ก มองว า ขาดความมุ ง มั่ น และกล า
ตัดสินใจที่จะแกไขปญหาอยางเด็ดขาด

ปจจัยภายนอก

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ความเครงครัดในรูปแบบพิธีการ ขึ้นอยูกับฝาย
การเมืองเปนหลัก
ไดรับจัดสรรงบประมาณนอย
มีขอจํากัดในการตั้งงบประมาณที่มีการวางแผน
ไวลวงหนา เพราะการประชุ มสวนใหญขึ้นกั บ
ความสะดวกของประเทศเจรจาและความ
เหมาะสมของสถานการณของทั้งสองฝาย

ตารางที่ 4 TOWS Matrix ในการกําหนดทางเลือกกลยุทธสําหรับการดูแลงานโลจิสติกสของการจัด
ประชุม
ปจจัยภายนอก
โอกาส
สิ่งทาทายหรือภัยคุกคาม
ปจจัยภายใน
(O–Opportunity)
(T–Threats)
จุดแข็ง (S–strength) กลยุทธ SO
กลยุทธ ST
- การมอบหมายให สํ า นั ก งาน - การขยายขอบเขตงานของกรมพิธี
เลขานุการกรมเปนผูรับผิดชอบ - การตั้งหนวยงานใหม
- การจัดตั้งคณะทํางาน
- การตั้งหนวยงานใหม
จุดออน (W–Weakness) กลยุทธ WO
กลยุทธ WT
- การมอบหมายให สํ า นั ก งาน - การมอบหมายใหสํานักงานเลขานุการ
กรมเปนผูรับผิดชอบ
เลขานุการกรมเปนผูรับผิดชอบ
- การจัดจางบริษัทเอกชน
- การจัดตั้งคณะทํางาน
- การตั้งหนวยงานใหม
จากการวิเคราะหโดย TOWS matrix พบวา การมอบหมายใหสํานักงานเลขานุการกรม
เปนผูรับผิดชอบงานโลจิสติกสการจัดประชุมและการตั้งหนวยงานใหมมารับผิดชอบงานดังกลาว เปน
กลยุทธที่มีความเหมาะสมมากที่สุดในบรรดาทางเลือกที่นํามาพิจารณา
ทั้ง สองทางเลือกเขาขายการใชกลยุทธ SO กลาวคือ เปนการใชประโยชนจากจุดแข็ง ที่
ไดเปรียบ (คุณสมบัติของบุคลากร) เพื่อสรางเปนโอกาส กลาวคือ การรวมศูนยการบริการมาไวที่จุดเดียว
มีผูรับผิดชอบงานโลจิสติกสที่ชัดเจน ทั้งนี้ การตั้งหนวยงานใหมก็จะเพิ่มทางเลือกที่เปนโอกาสใหผูที่
ไม ช อบหรื อ ไม ถนั ด ด า นงานวิ ช าการไปพั ฒ นาและเติ บ โตในสายงานพิ ธี ก ารได ดว ย และทั้ ง สอง

22
ทางเลือกก็เขาขายการใชกลยุทธ WO กลาวคือ การใชโอกาส (ความยืดหยุนในการบริหาร) ในการ
ชวยลดผลกระทบจากจุดออน (ปริมาณและคุณลักษณะของบุคลากร)
การมอบหมายให สํา นั ก งานเลขานุ ก ารกรมเป นผู รั บผิ ด ชอบงานโลจิ ส ติก ส การประชุ ม
สามารถจัดใหเปนกลยุทธ WT จากการลดผลกระทบของจุดออนภายใน (ปริมาณและคุณลักษณะของ
บุคลากร) และหลีกเลี่ยงภัยคุกคามจากภายนอก (ปริมาณงาน งบประมาณ ตลอดจนแรงกดดันและ
ความคาดหวังจากฝายการเมือง)
การตั้งหนวยงานใหม เขาขายกลยุทธ ST ดวยการใชประโยชนจากจุดแข็ง (คุณสมบัติของ
บุคลากร) เพื่อหลีกเลี่ยงภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้น (ปริมาณงาน งบประมาณ ตลอดจนแรงกดดันและ
ความคาดหวังจากฝายการเมือง)
3.4 ขอเสนอแนะแนวทางการจัดตั้ง “กลุมงานภารกิจการประชุม”
เมื่อพิจารณาผลจากแบบสํารวจความเห็นประกอบกับความเห็นจากการสัมภาษณและจาก
การสัง เกตอย างมี สว นรว ม มีนั ยสํา คัญ ที่บง ชี้ว า ในหลักการ หนวยงานใหมจ ะมีป ระโยชนห ากมี
ทรัพยากรและบุคลากรเพียงพอ ดังนั้น หากในอนาคต มีปจจัยหรือสภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ
ปริมาณงานการจัดการประชุมเพิ่มขึ้นมากจนกรมไมสามารถบริหารจัดการได เพราะยังไมไดแกปญหา
ความซ้ําซอนของภาระงาน หรือมีขอจํากัดของจํานวนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีรสนิยมที่ได
มาตรฐานในการดูแลงานประชุมและงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ที่จะปฏิบัติงานในสํานักงานเลขานุการกรม
ของทุกกรม ผูบริหารกระทรวงการตางประเทศอาจเห็นสมควรจะตั้งหนวยงานใหมขึ้นมาเพื่อรวมศูนย
ภารกิจโลจิสติกสของการจัดประชุมทั้งหมดของกระทรวงไวที่จุดเดียวได
เพื่อเปนขอพิจารณาประกอบการตัดสินใจในอนาคตอยางครอบคลุม รายงานการศึกษา
ฉบับนี้จะนําเสนอแนวทางโครงสรางและภารกิจของหนวยงานใหมที่จะดูแลรับผิดชอบภารกิจโลจิ สติกส
ของการจัดประชุม โดยเสนอใหเริ่มกอตั้งในรูปแบบของ “กลุมงาน” กอน เพื่อใหมีความยืดหยุนและ
สามารถดําเนินการไดโดยไมตองปรับเปลี่ยนกฎกระทรวง และอาจใชชื่อวา “กลุมงานภารกิจการ
ประชุม” หรือ “Event, Meeting and Conference Organizer” (EMCO) โดยมีขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับขอบเขตภารกิจที่เหมาะสม โครงสรางการบริหารและอัตรากําลัง กระบวนการทํางาน และ
งบประมาณในการบริหารจัดการของกลุมงานภารกิจการประชุม ดังตอไปนี้
3.4.1 ภารกิจและอํานาจหนาที่
อํ า นาจหน า ที่ ห ลั ก ของกลุ ม งานภารกิ จ การประชุ ม ได แ ก การกํ า กั บ ดู แ ลการ
ดํ า เนิ น งานด า นโลจิ ส ติ ก ส ข องการเป น เจ า ภาพจั ด งานและจั ด ประชุ ม ระหว า งประเทศในระดั บ
ปลัดกระทรวงขึ้น ไป รวมถึง การประชุมกับหนวยงานภายนอกและการประชุมระหวางหนวยงาน
ภายในกระทรวงที่มีปลัดกระทรวงเปนประธาน ตลอดจนการประชุมเอกอัครราชทูต กงสุลใหญทั่วโลก
และการประชุมเจาหนาที่กงสุลทั่วโลก โดยกลุมงานภารกิจการประชุมควรรับผิดชอบภารกิจ ดังนี้
1) การเชิญผูเขารวมประชุม (หากเปนผูแทนระดับสูง ควรจะหารือกับกรมเจาของเรื่อง
เกี่ยวกับความเหมาะสมในการเชิญดวย)

23
2) การรั บ ผิ ด ชอบการลงทะเบี ย นเข า ร ว มประชุ ม เช น การรวบรวมรายชื่ อ
ผูเขารวมประชุม การจัดทํารายชื่อและหมายเลขติดตอเพื่อใชในการลงทะเบียน รวมไปถึง การจัด
เจาหนาที่เพื่อดูแลการลงทะเบียนกอนการประชุม
3) การจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับการจัดงานและการจัดประชุม จองหองประชุม
หองรับรองสําหรับตอนรับแขกผูใหญ ตลอดจนจองหองพักและจัดทํารายการหองพัก (room list)
สําหรับผูเขารวมประชุมทั้งฝายไทยและตางประเทศ 24
4) การจัดทําผังที่นั่ง ปายที่นั่ง ปายชื่อการประชุม
5) การออกแบบและตกแตงสถานที่ประชุม
6) การจัดเลี้ยง รวมถึงการจัดของวาง อาหาร และเครื่องดื่ม ตลอดจนการจัดผังที่
นั่งจัดเลี้ยง โดยประสานงานและแบงงานกับหนวยงานเจาของเรื่องและกรมพิธีการทูตอยางใกลชิด
ทั้งนี้ กรมพิธีการทูตควรเปนแมงานสําหรับการจัดเลี้ยงทางการทูตที่มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศหรือเจาหนาที่ระดับสูงของกระทรวงการตางประเทศเปนเจาภาพ 25
7) การจัดแสดง การจัดนิทรรศการ
8) การผลิตสําเนาเอกสาร โดยหนวยงานเจาของเรื่องควรสงเอกสารตนฉบับและไฟล
ใหหนวยงานนี้ อยางนอย 2 วันกอนการประชุม
9) การแจกเอกสารการประชุม (จัดเจาหนาที่สําหรับแจกเอกสาร ทั้งที่บริเวณโตะ
ลงทะเบียนและในหองประชุม) รวมถึง การสง เอกสารใหผูเขารวมประชุมลวงหนา โดยอาจสงทาง
portal (ใหขาราชการกระทรวงการตางประเทศที่เกี่ยวของ) ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หรือดวย
การบรรจุบนเว็บไซต ทั้งนี้ ขึ้นกับลําดับชั้นความลับของเอกสารและความพรอมของหนวยงานเจาของ
เรื่องในการจัดทําเอกสารตนฉบับ
10) การจัดเตรียมของขวัญสําหรับแขกระดับสูง (หากมี)
11) การจัดเตรียมของที่ระลึกสําหรับผูเขารวมประชุม
12) การจัดรถ (สําหรับรับรองแขกตางชาติและสําหรับผูปฏิบัติหนาที่) 26 การจัด
ขบวนรถ การจัด หาที่ จอดรถ การตอ นรับ ที่สนามบิน และดูแลการเดิน ทางไปกลับ สนามบิน ของ
ผูเขารวมประชุม
13) การประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในกระทรวง อาทิ ประสานกองกลางเรื่อง
การรักษาความปลอดภัย
14) การจัดโปรแกรมการดูง านนอกสถานที่ห รือโปรแกรมการพักผอนหยอนใจ
ใหแกผูเขารวมประชุม 27
15) การเบิกจายคาใชจายที่เกี่ยวของ เชน คาเชาสถานที่ประชุม คาที่พัก คาใชจาย
ในการจัดเลี้ยง คาของขวัญ ฯลฯ
23

24

25

26

24

จาตุรนต ไชยะคํา, นักการทูตชํานาญการพิเศษ กรมเอเชียตะวันออก, สัมภาษณ, 24 มิถุนายน 2558.
วิลาวรรณ มังคละธนะกุล, สัมภาษณ.
26
จาตุรนต ไชยะคํา, สัมภาษณ.
27
ดนยวิศว พูลสวัสดิ์, อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต, สัมภาษณ, 22 มิถุนายน 2558.
25
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อนึ่ง สําหรับการจัดเลี้ยง การจัดแสดง และการจัดนิทรรศการ อาจพิจารณาใช
กลไกเสริม เชน การจัดจางบริษัทเอกชน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุมงานภารกิจการประชุมดวย
นอกจากนี้ มีขอสังเกตที่ควรถือปฏิบัติวา งานที่อยูในขอบเขตภารกิจของกรมพิธี
การทูตควรใหกรมพิธีการทูตเปน แมง าน 28 เชน งานเลี้ยงทางการทูตที่มีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศหรือเจาหนาที่ระดับสูงของกระทรวงการตางประเทศเปนเจาภาพ การอํา นวยความ
สะดวกตางๆ ตามที่ไ ดรับรองขอจากคณะทูตตางประเทศแกบุคคลซึ่งมาเยือนประเทศไทยเปนการ
สวนตัวหรือแวะผานประเทศไทย เปนตน
ระยะกลาง
1) ในระยะต อ ไป กลุ ม งานภารกิ จ การประชุ ม ควรพิ จ ารณาพั ฒ นาโปรแกรม
ซอฟทแวรหรือ application บนโทรศัพทมือถือ สําหรับการลงทะเบียน การแจงสถานที่ประชุม และ
เวียนเอกสารประกอบการประชุม
2) นอกจากนี้ แมในชวงแรก จะใชวิธีการแจงความประสงคการจัดประชุมและ
รูปแบบการประชุมเปนลายลักษณอักษร (ผานการทําบันทึกระหวางหนวยงาน) ในอนาคต อาจใชวิธี
แจงความประสงคการจัดการประชุมผานแบบฟอรมอิเล็กทรอนิกส หรือแจงทาง portal (เชนเดียวกับ
วิธีการจองหองประชุมของกระทรวงการตางประเทศที่ใชอยูในปจจุบัน)
แผนงานในอนาคต
1) อาจพิ จ ารณาขยายขอบเขตภารกิ จ ของกลุ ม งานภารกิ จ การประชุ ม ให
ครอบคลุมถึงงานโลจิสติกสของการเยือนตางประเทศและการเดินทางเขารวมประชุมระหวางประเทศ
ในตางประเทศ ซึ่งหมายถึงการจองบัตรโดยสารเครื่องบินและที่พักในตางประเทศดวย 29
2) อาจพิจารณาขยายขอบเขตภารกิจใหครอบคลุมถึงการใหบริการใหคําแนะนํา
(expertise) แกหนวยราชการอื่ นในเรื่องงานโลจิสติ กสของการจัดประชุม จัดเลี้ยง และอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ
3) ในอนาคต ควรยกระดับจาก “กลุมงาน” เปน “กอง” และ “สํานัก” ตอไป 30
3.4.2 โครงสรางการบริหารและอัตรากําลัง
3.4.2.1 กลุมงานภารกิจการประชุมควรเปนกลไกอิสระที่อยูภายใตการกํากับดูแล
ของสํานักงานปลัดกระทรวง
3.4.2.2 ผู ใ ห สั ม ภาษณ เ น น ว า เพื่ อ ให ก ารทํ า งานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ที่ สุ ด (ใช
ทรัพยากรนอยที่สุดในการทํางานใหเกิดประสิทธิผล) จึงควรจํากัดจํานวนผูมีสวนเกี่ยวของใหนอยที่สุด
ในการปฏิบัติงานแตละชิ้น 31 ดังนั้น ในการจัดแบงโครงสรางของกลุมงานภารกิจการประชุม ผูเขียน
อาศัยแนวคิดการจัดโครงสรางองคการตามหนาที่การงานและจัดแบงแผนกงานตามความตองการของ
ลูกคา ซึ่งการจัดแผนกงานหรือฝายตางๆ ก็จะแบงไปตามกรอบภารกิจที่ตองปฏิบัติของผูรับบริการ
2 7

28

29

30

28

วิลาวรรณ มังคละธนะกุล, สัมภาษณ.
วิลาวรรณ มังคละธนะกุล และจาตุรนต ไชยะคํา, สัมภาษณ.
30
วิลาวรรณ มังคละธนะกุล, สัมภาษณ.
31
เชิดชาย ใชไววิทย, สัมภาษณ.
29

25
(กรมเจาของเรื่อง) เปนหลัก โดยเสนอใหโครงสรางการบริหารของกลุมงานภารกิจการประชุมแบงเปน
ฝายตางๆ 32 ดังนี้
(1) ฝายการประชุมพหุภาคีในประเทศไทย
(2) ฝายการประชุมทวิภาคีในประเทศไทย
(3) ฝายการสัมมนาและการประชุมระหวางหนวยงานไทย
(4) ฝายการประชุมในตางประเทศ
(5) ฝายอํานวยการ (ดูแลงานสารบรรณ การบริหารบุคลากร และบริหาร
การเงิน)
ทั้ ง นี้ โครงสร า งการแบ ง งานดั ง กล า วนี้ เ ป น ข อ เสนอที่ ป ระสงค ใ ห
ครอบคลุมถึงภารกิจงานที่เห็นสมควรทั้งหมด (รวมถึงในอนาคต) จึงไดกําหนดใหมีฝายการประชุมใน
ตางประเทศอยูดวย
3.4.2.3 โครงสรางกรอบอัตรากําลัง จํานวน 29 อัตรา ประกอบดวย
1) ขาราชการประเภทอํานวยการ ระดับสูง จํานวน 1 อัตรา เพื่อดํารง
ตําแหนงหัวหนากลุมงานภารกิจการประชุม
2) ขาราชการประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ 5 อัตรา
เพื่อทําหนาที่หัวหนาฝาย (รองรับการมีฝายการประชุมในตางประเทศดวย)
3) ขาราชการสายสนับสนุน 3 อัตรา (เจาหนาที่บริหารงานธุรการ และ
เจาพนักงานการเงินและบัญชี)
4) ขาราชการสาย home-based / พนักงานราชการ / ลูกจางชั่วคราว
20 อัตรา
3.4.2.4 บุคลากรของกลุมงานภารกิจ การประชุม โดยเฉพาะอย างยิ่ง ในระดั บ
หัวหนากลุมงานและหัวหนาฝายควรมีคุณสมบัติดังนี้ มีความสามารถในการประสานงาน 33 และการ
บริหารจัดการ มีเครือขายกวางขวาง มีความยืดหยุนสูง มีความเขาใจบริบทของการตางประเทศเปน
อยางดี 34 มีจิตใจบริการ มีการตัดสินใจที่มีมาตรฐาน และที่สําคัญ มีรสนิยมที่ดี เปนตน 35
3.4.2.5 กลุ มงานภารกิจ การประชุ ม ควรจะเน นการใชบุ คลากรที่เ ปน homebased (ไมออกประจําการตางประเทศ) เนื่องจากจะทําใหมีความตอเนื่อง มี institutional memory
(สามารถจดจําสิ่ง ที่เคยดําเนินการในอดีต) และสามารถสรางสมความเชี่ยวชาญได อยางไรก็ดี ใน
ขณะเดียวกัน ควรมีการจางลูกจางชั่วคราว ซึ่ง จะทําใหมีความยืดหยุนในการตอสัญ ญา (ในกรณีที่
พบวาลูกจางที่จางมาไมมีคุณสมบัติเหมาะสมกับงาน) และจะทําใหมี dynamic (การปรับเปลี่ยน) ใน
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วิลาวรรณ มังคละธนะกุล, สัมภาษณ.
ดนยวิศว พูลสวัสดิ์, สัมภาษณ.
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กาญจนา ภัทรโชค, รองอธิบดีกรมองคการระหวางประเทศ, สัมภาษณ, 30 มิถุนายน 2558.
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จาตุรนต ไชยะคํา, สัมภาษณ.
33

34

26
การทํางาน มีความคิดสรางสรรคใหมๆ ซึ่งลวนแตเปนคุณสมบัติที่สําคัญของภารกิจดานนี้ 36 อนึ่ง มี
ความสําคัญที่จะตองพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในสวนนี้ใหมีคุณภาพทัดเทียมกับเจาหนาที่การทูตดวย
3.4.3 กระบวนการทํางาน
1) หนวยงานเจาของเรื่อง (หรือสํานักงานรัฐมนตรี) 37 เปนเจาของประมาณ และ
จะเปนผูเสนอบันทึกขออนุมัติจัดการประชุม รูปแบบการประชุม และกรอบงบประมาณ โดยประสาน
ลวงหนากับกลุมงานภารกิจการประชุมเกี่ยวกับประมาณการคาใชจายและหมวดงบประมาณที่จะใช
2) กลุมงานภารกิจการประชุมจะเปนผูสํารวจและเสนอรายการทางเลือก (short
list) ของประเด็นที่ตองมีการตัดสินใจ เชน สถานที่ประชุม โรงแรมที่พัก รายการอาหาร โดยคํานึงถึง
ความตองการของลูกคา (หนวยงานเจาของเรื่อง) และงบประมาณ โดยตองประสานงานอยางใกลชิด
กับหนวยงานเจาของเรื่อง
3) หนวยงานเจาของเรื่องควรเปนผูตัดสินใจเลือกใชบริการ เนื่องจากเปนผูที่จะรู
ขอมูลและบริบทของความเหมาะสมไดดีที่สุด โดยเฉพาะบริบทของความสัมพันธกับประเทศผูเขารวม
ประชุม
4) กลุมงานภารกิจการประชุมรับผิดชอบ ประสานงาน และกํากับดูแลการจัด
ประชุม การจัดเลี้ยง และการดําเนินงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ตามภารกิจที่กําหนดไว อนึ่ง สําหรับเรื่อง
การจัดเลี้ยง ควรตองแบงงานกับกรมพิธีการทูตใหชัดเจนเพื่อไมใหงานทับซอนกัน เนื่องจากกรมพิธี
การทูตมีอํานาจหนาที่ในเรื่องการจัดเลี้ยงทางการทูต ดังนั้น เรื่องการจัดเลี้ยง แบบแผนพิธี ตลอดจน
การจัดที่นั่งในโตะอาหารควรยังตองอยูในความรับผิดชอบของกรมพิธีการทูต
5) กลุมงานภารกิจการประชุมเบิกคาใชจายโดยตรงจากสํานักบริหารคลัง และ
กรณีไมไดใชงบประมาณที่กลุมงานภารกิจการประชุมไมไดเปนผูรับผิดชอบหลัก ใหสําเนาหนวยงาน
เจาของงบประมาณทราบคาใชจายและการเบิกจายดวย
6) กรม กอง หนวยงานเจาของเรื่อง เปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุมงาน
ภารกิจการประชุม
3.4.4 แนวทางการบริหารงบประมาณ
3.4.4.1 งบประมาณของหนวยงานเจาของเรื่อง งบประมาณที่มีกรมเจาของเรื่อง
เปนผูตั้งขอและกํากับดูแลงบประมาณ ไดแก
1) หมวดงบประมาณ รายการคาใชจายจัดประชุมระหวางประเทศของกรม
โดยเฉพาะการประชุมที่เกิดขึ้นเปนประจําทุกป หรือเปนการประชุมที่อยูในแผนงานของกรม เชน การ
ประชุมคณะกรรมการรวมทวิภาคี (Joint Committee) ซึ่งประเทศคูเจรจากับไทยสลับกันเปน
เจาภาพ
2) งบประมาณที่ขอจัดสรรเปนกรณีพิเศษเพื่อใชจัดการประชุมระหวาง
ประเทศที่สําคัญที่ไมไดจัดขึ้นเปนประจําหรือไมไดอยูในแผนงาน ซึ่งสวนใหญ จะขอจัดสรรจากงบกลาง
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วิลาวรรณ มังคละธนะกุล, สัมภาษณ.
จาตุรนต ไชยะคํา, สัมภาษณ.
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รายการสํารองจายฉุกเฉินหรือกรณีจําเปน หากกระทรวงการตางประเทศไมไดรับจัดสรรหรือไมไดตั้ง
คําของบประมาณไวลวงหนาในปงบประมาณนั้นๆ
3.4.4.2 งบประมาณของสํานักงานรัฐมนตรี สํานักงานรัฐมนตรีควรเปนผูตั้งขอ
และกํ า กั บ ดู แ ลงบประมาณสํ า หรั บ การจั ด เลี้ ย งและการจั ด ประชุ ม ที่ จั ด ขึ้ น ตามบั ญ ชาของ
รัฐมนตรีวาการ (ไมไดอยูในแผนงาน) 38 และตามหลักปฏิบัติ ควรใหกรมพิธีการทูตเปนแมงาน กลุม
งานภารกิจการประชุมเปนหนวยงานสนับสนุน
3.4.4.3 งบประมาณของกลุมงานภารกิจการประชุม ไดแก
1) งบบุคลากร รวมถึงเงินเดือนเจาหนาที่ เงินตอบแทน และเงินประจํา
ตําแหนง
2) ค า ใช จ า ยในการจั ด ประชุ ม ราชการ สํ า หรั บ การประชุ ม ของ
กระทรวงฯ ที่จัดขึ้นเปนประจํา (อาทิ การประชุมประสานงานระหวางกรม การประชุมอธิบดี การ
ประชุมระดับอธิบดี) การประชุมภายในกระทรวง การประชุมหนวยงานภายในประเทศ และการ
ประชุมยอยอื่นๆ โดยกลุมงานภารกิจการประชุมเปนผูรับผิดชอบขอใชงบประมาณในหลักการสําหรับ
คาใชจายสําหรับการประชุมเหลานี้ อาทิ คาอาหาร ของวาง และเครื่องดื่ม คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก
คาจางเหมาบริการ คารับรองและพิธีการ เปนตน
37

38

จาตุรนต ไชยะคํา, สัมภาษณ.

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
4.1.1 ในบริบทของการเปลี่ยนแปลงที่กระทรวงการตางประเทศมีปริมาณงานในการเปน
เจาภาพจัดการประชุมในปริมาณมากและมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นั้น กระทรวงการตางประเทศ
ควรปรับปรุง แนวทางการดําเนินงานและการแบง ความรับผิดชอบสําหรับการเปนเจาภาพจัดการ
ประชุม โดยควรแยกผูรับผิดชอบงานสารัตถะออกจากผูรับผิดชอบงานดานโลจิสติกสของการจัดการ
ประชุม เพื่อเปนการแบง เบาภาระงานและชวยใหหนวยงานเจาของเรื่องสามารถทุ มเทเวลาและ
ทรัพยากรกับงานสารัตถะไดมากขึ้น ทั้งนี้ การมีผูรับผิดชอบงานโลจิสติกสที่ชัดเจนจะทําใหการปฏิบัติ
ภารกิจไมซ้ําซอนกัน และสามารถพัฒนาผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณดานงานโลจิสติกสไดตอไป
4.1.2 ขาราชการกระทรวงการตางประเทศ (ที่อยูในกลุมตัวอยาง) มีความเห็นวา การ
มอบหมายใหสํ านักงานเลขานุการกรมรับ ผิดชอบดูแลภารกิจดานโลจิ สติกสของการเปนเจาภาพ
จัดการประชุม และงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เปนแนวทางที่เหมาะสมที่สุด โดยอาจใชกลไกเสริม เชน
การจัดตั้งหนวยงานใหมรับผิดชอบภารกิจการประชุมของทั้งกระทรวง การจัดจางบริษัทเอกชน การ
ตั้งคณะทํางานเปนรายกรณี
4.1.3 สําหรับการจัดตั้งหนวยงานเพื่อรับผิดชอบงานโลจิสติกสของการจัดประชุมทั้งหมด
ของกระทรวงนั้น รายงานการศึกษาไดเสนอแนะใหเริ่มจัดตั้ง ในรูปแบบของ “กลุมงานภารกิจการ
ประชุม” อยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานปลัดกระทรวง และใหขาราชการระดับอํานวยการสูง
เปนหัวหนาหนวยงาน
4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) แนวทางที่จะชวยบริหารจัดการงานโลจิสติกสที่สําคัญคือ อยาทําใหงานยุงยาก
โดยไม จํ า เป น (overcomplicate) โดยควรตั ด ลดภาระงานด ว ยการลดงานที่ ไ ม จํ า เป น
(unnecessary) หรือไมไดกอใหเกิดสาระประโยชน (unsubstantial) 39 เชน การเสริฟของวางสําหรับ
ผูเขารวมประชุม ขึ้นอยูกับความเหมาะสม ไมควรถือเปนสิ่งที่ตองจัดเสมอไป นอกจากนี้ ควรจัดระบบ
การบริหารจัดการและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน (ตัวอยางตามขอ
4.3.2) ซึ่งผูบริหารกระทรวงฯ นาจะพิจารณาวางนโยบายเพื่อสนับสนุนแนวทางเหลานี้ได
2) เพื่อใหกรมพิธีการทูตสามารถสนับสนุนงานพิธีการอยางรอบดานไดมากขึ้น
และชวยลดภาระงานของกรมกองเจาของเรื่อง กระทรวงควรปรับวิธีการทํางานในปจจุบันของกรมพิธี
39

เชิดชาย ใชไววิทย, สัมภาษณ.
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การทู ต ให มี ส ว นร ว มตั้ ง แต เ มื่ อ ทราบว า จะมี ก ารประชุ ม เกิ ด ขึ้ น มี ก ารหารื อ แบ ง งาน มี ส ว นช ว ย
รับผิดชอบและประสานงานในรายละเอียดชวงการเตรียมการมากขึ้น
3) หากจะพิจารณาจัดตั้งหนวยงานใหมสําหรับรับผิดชอบงานโลจิสติกสการจัด
ประชุมของทั้ง กระทรวง หรือ "กลุมงานภารกิจการประชุม" กระทรวงการตางประเทศควรบริหาร
ทรัพยากรทั้งงบประมาณและบุคลากรใหหนวยงานดังกลาวอยางเหมาะสมเพียงพอ 40 อาทิ การเลี้ยง
อาหารใหแกคณะผูแทนตางชาติตองมีงบประมาณใหเพียงพอที่จะนําเสนออาหารและบรรยากาศการ
รับประทานที่จะชวยสงเสริมนโยบายครัวไทยสูโลกและชวยประชาสัมพันธประเทศไทยได 41 มิฉะนั้น
การดําเนินงานของกลุมงานดังกลาวก็จะไมประสบผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวัง
4) กอนที่จะพัฒ นาไปสูการจัดตั้ง กลุมงานภารกิจการประชุม ซึ่ง รับผิดชอบงาน
โลจิสติกสการจัดการประชุมของทั้ง กระทรวง กรมตางๆ อาจเริ่มจากการตั้ง หนวยงานยอยภายใต
สํานักเลขานุการกรมเพื่อดูแลงานพิธีการของการจัดประชุมของกรมกอน และเพื่อใหบุคลากรที่ดูแล
ภารกิจดังกลาวทั้งหมดอยูภายใตสายบังคับบัญชาเดียวกัน (อาจตั้งเปนกลุมงานภารกิจการประชุมของกรม)
การจัดตั้งหนวยงานภายใตสํานักเลขานุการกรมจะชวยใหสามารถประเมินไดดวยวา การมีก ลุมงาน
ภารกิจประชุมที่ดูแลงานโลจิสติกสการจัดประชุมทั้ง หมดของกระทรวงจะประสบผลสําเร็จหรือไม
และมีขอพึง ระวัง อยางไรบาง ทั้ ง นี้ กรมอาจพิจ ารณาปรับใชขอ เสนอภารกิจของกลุมงานภารกิ จ
ประชุมที่เสนอไวในรายงานการศึกษานี้ สําหรับกําหนดภารกิจของกลุมงานภารกิจประชุมของกรมได
5) เนื่องจากคุณสมบัติและมาตรฐานในการทํางานของบุคลากรของกลุมภารกิจ
การประชุม โดยเฉพาะในระดับหัวหนากลุมงานและหัวหนาฝายมีความสําคัญยิ่งที่จะทําใหภารกิจของ
กลุมงานนี้ประสบความสําเร็จ ดังนั้น กระทรวงควรมีมาตรการจูง ใจในการปฏิบัติงานในหนวยงาน
ดังกลาว อาทิ มีความยืดหยุนในแงคาตอบแทนสําหรับลูกจางชั่วคราว วางเสนทางการเติบโตในสายงาน
ใหแกผูมีฝมือที่ไมชอบหรือไมถนัดงานวิชาการและปฏิบัติงานที่กลุมงานภารกิจการประชุมไดอยางดี
เชน มีตําแหนงที่สามารถไตเตาไดอยางนอยเปนเอกอัครราชทูตประจํากระทรวง 42
4.2.2 ขอเสนอแนะการดําเนินการ
4.2.2.1 ไมวาจะมีการจัดตั้งกลุมงานภารกิจประชุมเปนหนวยงานอิสระภายใตการ
กํากับดูแลของสํานักงานปลัดกระทรวง หรือขยายขอบเขตงานของกองกลาง สํานักจัดหาและบริหาร
ทรัพยสิน หรือกรมพิธีการทูต ใหครอบคลุมถึงงานโลจิสติกสของการเปนเจาภาพจัดการประชุมดวยนั้น
จําเปนตองแกไขกฎกระทรวงที่แบงอํานาจหนาที่ของหนวยงานเหลานี้ เนื่องจากขอบเขตภารกิจหรือ
อํานาจหนาที่ตามที่ปรากฏอยูในกฎกระทรวงปจจุบัน ไมครอบคลุมภารกิจดังกลาว 43
4.2.2.2 ขอเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติงานของกลุมงานภารกิจการประชุม
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1) ควรประสานกํา หนดการลว งหนาและมีก ารแบ ง งานที่ดี เพราะมี
ความเปนไปไดที่กรมตางๆ มีงานประชุมพรอมๆ กัน 44
2) ควรมี ก ารประสานงานระหว า งกลุ ม งานภารกิ จ การประชุ ม กั บ
หนวยงานเจาของเรื่องอยางใกลชิด เพื่อใหการเตรียมการดานโลจิสติกสสอดคลองกับรูปแบบการ
ประชุม และเปนไปตามความตองการของหนวยงานเจาของเรื่อง ทั้งนี้ หนวยงานเจาของเรื่องเปน
ลูกคาหรือผูรับบริการ 45 จึงควรเปนผูดูแลงบประมาณและเปนผูตัดสินใจจากทางเลือกตางๆ ที่กลุมงาน
ภารกิจการประชุมเสนอ
3) บุคลากรของกลุมงานภารกิจการประชุมจะตองสามารถปฏิบัติงานใหได
ตามมาตรฐานการทูต อาทิ ตองมีความรูในเรื่องของความสัมพันธระหวางประเทศและประเด็นที่อยูใน
ความสนใจของประชาคมโลก เพื่อที่จะสามารถสนทนาหารือกับแขกตางประเทศที่ตนไปตอนรับได
เชนเดียวกับเจาหนาที่การทูตในสวนอื่นๆ ของกระทรวง 46
4) ควรอาศัยการจัดระบบการจัดการและการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อาทิ การจัดทําตัวอยางรูปแบบเอกสารตางๆ ที่ใช
ปฏิบัติงานเปนประจําเพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติสามารถมาเลือกใชได 47 เชน การจัดทําตัวอยางบันทึก
ขออนุมัติการจัดประชุม การจัดทํารางตัวอยางประมาณการงบประมาณสําหรับการประชุมแบบตางๆ
(เชน งบประมาณสําหรับการประชุมในกระทรวงและภายนอกกระทรวง และมีผูเขารวมจํานวนต่ํากวา
50 ราย จํานวน 50–80 ราย หรือ 100-200 ราย เปนตน) การรวบรวมจัดทําบัญชีรายละเอียด (เชน
จํานวนและราคาหองประชุมและหองพักแบบตางๆ ความจุของหองประชุม ราคาคาใชจายสําหรับการ
จัดประชุม (meeting package) ตลอดจนความเห็นของหนวยงานผูรับบริการในกระทรวง) ของ
โรงแรมทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดตางๆ ที่กระทรวงการตางประเทศเคยใชบริการหรือเหมาะสมที่จะ
พิจารณาใชบริการ การจัดทําบัญชีรายละเอียด (อัตราคาบริการ ประสบการณทํา งานดานการจัด
ประชุม ความเห็ นของผูรั บบริ การ) ของบริษั ทเอกชนที่รับ จา งจั ดการแสดง ทํา ฉากหลั ง ของเวที
จัดบูธนิทรรศการ ใหเชาเครื่องโสตทัศนอุปกรณ และอื่นๆ การจัดทํารายการและราคาของขวัญ ที่
เหมาะสมที่จะมอบใหแกแขกตางชาติ
5) กลุ ม งานภารกิ จ การประชุ ม ควรออกแบบแฟ ม และกระดาษของ
กระทรวงใหใชเปนรูปแบบเดียวกัน เพื่อสะทอนใหเห็นถึงความมีมาตรฐานเปนอันหนึ่ง อันเดียวกัน
(unity และ uniform) ของกระทรวงการตางประเทศ โดยอาจสามารถพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ในระยะเวลาที่เหมาะสมได (ทุกป ทุกครึ่งป หรือทุกไตรมาส) ขึ้นอยูกับความสร างสรรคและความ
คุมคา 48
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6) เพื่อหลีกเลี่ยงการมีสวนไดสวนเสียและปองกันการทุจริต ไมควรให
กลุมงานภารกิจการประชุมเกี่ยวของกับเรื่องงบประมาณและการเบิกจาย 49 โดยควรใหกรมเจาของเรื่อง
(หรื อ สํ า นั ก งานรั ฐ มนตรี ในกรณี ที่ เ กี่ ย วข อ ง) เป น ผู ตั้ ง งบประมาณ และสํ า นั ก บริ ห ารคลั ง เป น
ผูรับผิดชอบเงินงบประมาณและการเบิกจาย
4.2.3 ขอเสนอแนะสําหรับงานศึกษาวิจัยในอนาคต
1) การศึกษาความคุมคา (cost effectiveness) ของแนวทางตางๆ ในการบริหาร
จัดการงานโลจิสติกสการจัดประชุม โดยเฉพาะในแงของงบประมาณ การใชทรัพยากร และผลงานที่
ไดรับ เพื่อเปรียบเทียบกับการจัดตั้งกลุมงานภารกิจประชุมเปนหนวยงานเฉพาะขึ้นมารับผิดชอบ
2) การศึกษาเปรีย บเทียบประสิท ธิภาพและประสิทธิผลการจัด แบง โครงสรา ง
องคการในรูปแบบตางๆ อาทิ การจัดตามภาระงาน (เชน ฝายจัดเลี้ยง ฝายสถานที่) การแบงตาม
เนื้อหา (issue) และการแบงตามผูรับบริการดังเชนที่เสนอในงานศึกษาวิจัยฉบับนี้
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กรมเอเชียตะวันออก
กรมเอเชียใต ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
กรมความรวมมือระหวางประเทศ
สํานักงานรัฐมนตรี
กลุมตรวจสอบภายใน

จํานวน

รอยละ

20
19

51.3%
48.7%

5
12
17
5

12.8%
30.8%
43.6%
12.8%

6
8
11
13

15.8%
21.1%
28.9%
34.2%

0
1
1
1
1
1
2
1
0
2
0
0
1
0

0%
2.6%
2.6%
2.6%
2.6%
2.6%
5.1%
2.6%
0%
5.1%
0%
0%
2.6%
0%
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กลุมพัฒนาระบบบริหาร
กลุมงานนิติการ
กองกลาง
สํานักงานบริหารบุคคล
สํานักจัดหาและบริหารทรัพยสิน
สํานักบริหารการคลัง
กองบรรณสารและหองสมุด
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ
สํานักนโยบายและแผน/กลุมงานความมั่นคง
ระหวางประเทศ
หนวยงานอื่นๆ ในสํานักงานปลัดกระทรวง
สํานักงานหนังสือเดินทางในตางจังหวัด
ประจําการในตางประเทศ
ตําแหนงปจจุบัน
ประเภทบริหาร ระดับสูง
ประเภทบริหาร ระดับตน
ประเภทอํานวยการ ระดับสูง
ประเภทอํานวยการ ระดับตน
ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ (ที่ปรึกษา)
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ (เลขานุการเอก)
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ
ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จํานวน
3
0
0
1
1
0
0
0
0
10

รอยละ
7.7%
0%
0%
2.6%
2.6%
0%
0%
0%
0%
25.6%

1
0
12

2.6%
0%
30.8%

0
4
0
1
0
0
8
12
5
7
0
1
1

0%
10.3%
0%
2.6%
0%
0%
20.5%
30.8%
12.8%
17.9%
0%
2.6%
2.6%
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ภาคผนวก ข
ผลการตอบแบบสํารวจความเห็น
ตารางที่ 6 ผลการตอบแบบสํารวจความเห็น
ผูตอบแบบ
ทานเห็นวา การดําเนินงานและการแบงความรับผิดชอบสําหรับการเปนเจาภาพ
จัดประชุมตางๆ ในลักษณะที่ดําเนินการอยูในปจจุบันเหมาะสมแลว
– เหมาะสมแลว
– ไมเหมาะสม ควรปรับเปลี่ยน
ทานเห็นวา ควรแยกผูรับผิดชอบดูแลงานสารัตถะกับผูรับผิดชอบงานโลจิสติกส
สําหรับการเปนเจาภาพจัดประชุมออกจากกันหรือไม
– ควรมอบหมายใหผูรับผิดชอบงานทั้งสองดานใหอยูในหนวยงานเดียวกัน
– ควรแยกผูรับผิดชอบงานสารัตถะ ออกจากผูรับผิดชอบงานโลจิสติกส หากเปนได
– สามารถแยกผูรับผิดชอบอยูคนละหนวยงานได
รูปแบบที่เหมาะสมที่จะรับผิดชอบดูแลภารกิจดานโลจิสติกสของการเปนเจาภาพ
จัดการประชุม การจัดเลี้ยง และการจัดงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
– กรม/กอง/สํานัก ดูแลรับผิดชอบงานโลจิสติกสและสารัตถะของการจัดประชุม
– สํานักงานเลขานุการกรมดูแลรับผิดชอบงานโลจิสติกสของการจัดประชุม
– การจัดตั้งหนวยงานขึ้นมาใหมเพื่อใหดูแลรับผิดชอบงานโลจิสติกสของการ
จัดประชุม
– กองรับรอง กรมพิธีการทูต เปนผูรับผิดชอบดูแลงานโลจิสติกสของการเปน
เจาภาพจัดการประชุมทั้ง หมดของกระทรวง (ไมจํากัดเฉพาะการประชุม
ระดับรัฐมนตรีขึ้นไป)
– สํานักจัดหาและบริหารทรัพยสินเปนผูรับผิดชอบดูแลงานโลจิสติกสของการ
เปนเจาภาพจัดการประชุมทั้งหมดของกระทรวง
– กองกลางเป นผูรับผิดชอบดูแลงานโลจิสติกสของการเปนเจ าภาพจัดการ
ประชุมทั้งหมดของกระทรวง
กลไกเสริมสําหรับงานโลจิสติกสของการเปนเจาภาพจัดการประชุม การจัดเลี้ยง
และการจัดงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
– การจัดตั้งหนวยงานขึ้นมาใหมเพื่อใหดูแลรับผิดชอบงานโลจิสติกสของการ
จัดประชุม
– การจัดจางบริษัทเอกชน
– การตั้งคณะทํางานเปนรายกรณี
– ไมจําเปนตองมี หากมีการมอบหมายหนวยงานรับผิดชอบนอกเหนือจากกรม
กองเจาของเรื่องแลว

รอยละ
38.5 %
61.5 %
17.9 %
56.4 %
25.6 %
12.8 %
43.6 %
20.5 %
15.4 %
5.1 %
2.6 %

48.7 %
46.2 %
43.6 %
15.4 %
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การที่ใ หกรม/กอง/สํานักตางๆ เปนผูรับผิดชอบดูแ ลงานโลจิสติกสของการจัด
ประชุม
– จํานวนบุคลากรไมเพียงพอ เมื่อเทียบกับปริมาณงาน
– บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญและประสบการณดานงานโลจิสติกส
– มีบุคลากรที่มีประสบการณและความเชี่ยวชาญดานโลจิสติกส
– สามารถคัดเลือ กผูเ ชียวชาญและมีป ระสบการณ การทํางานโลจิ สติก สม า
ปฏิบัติงานที่กรม/กองได
– สามารถมอบหมายหรือสรางผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณดานงานโลจิสติกสได
– ภาระงานดานโลจิสติกสซ้ําซอนกับที่กรมกองอื่นๆ ทําอยู
– มีผูรับผิดชอบงานโลจิสติกสที่ชัดเจน
– มีความยืดหยุนในการบริหารจัดการ
การมอบหมายใหสํานักเลขานุการกรม (สลก.) เปนผูรับผิดชอบดูแลงานโลจิสติกส
ของการจัดประชุม
– จํานวนบุคลากรไมเพียงพอ เมื่อเทียบกับปริมาณงาน
– บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญและประสบการณดานงานโลจิสติกส
– มีบุคลากรที่มีประสบการณและความเชี่ยวชาญดานโลจิสติกส
– ภาระงานดานโลจิสติกสซ้ําซอนกับที่ สลก.ของกรมอื่นๆ ทําอยู
– แบงเบาภาระงานของหนวยงานเจาของเรื่อง ซึ่งจะชวยใหกรมกองสามารถ
ทุมเทกับงานสารัตถะไดมากขึ้น
– หนวยงานเจาของเรื่องสามารถเปนผูรวมตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ
(เพราะอยูภายใตกรมเดียวกัน)
– ลักษณะงานที่ปฏิบัติอยูสามารถขยายขอบเขตเพื่อรองรับงานโลจิสติกสของ
การจัดประชุม
– ลักษณะงานที่ปฏิบัติอยูมีความเกี่ยวของนอยมากกับงานโลจิสติกสของ
– การจัดประชุม
– มีผูรับผิดชอบงานโลจิสติกสที่ชัดเจน
– มีความยืดหยุนในการบริหารจัดการ
– อื่ น ๆ เช น บุ ค ลากรของ สลก. ไม ไ ด เ ห็ น ภาพรวมของภารกิ จ ตั้ ง แต ต น
ประกอบกับผูปฏิบัติงานอยูใน สลก. มักเปนเจาหนาที่ธุรการ ซึ่งในหลายๆ
กรณีสามารถปฏิบัติงานไดจํากัด / สลก. ไมมีความรูสึกเปนเจาของหรือเปน
ผูรับผิดชอบเรื่องดังกลาวโดยตรง
การจัดตั้งหนวยงานขึ้นมาใหมเพื่อใหดูแลรับผิดชอบงานโลจิสติกสของการจัดการ
ประชุมทั้งหมดของกระทรวง
จํานวนบุคลากรไมเพียงพอ เมื่อเทียบกับปริมาณงาน
– บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญและประสบการณดานงานโลจิสติกส

รอยละ
73.7 %
42.1 %
13.2 %
10.5 %
18.4 %
13.2 %
31.6 %
15.8 %
46.2 %
30.8 %
2.6 %
12.8 %
69.2 %
61.5 %
23.1 %
5.1 %
38.5 %
20.5 %
10.3 %

14.7 %
8.8 %
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– สามารถมอบหมายหรือสรางผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณดานงานโลจิสติกสได
– สามารถเพิ่มจํานวนบุคลากรได
– การดึง บุคลากรมาจากสวนตางๆ ของกระทรวง อาจทําใหหนวยงานอื่นๆ
ขาดบุคลากรได
– มีผูรับผิดชอบงานโลจิสติกสที่ชัดเจน
– ชวยรองรับปริมาณงานของกระทรวงในการเปนเจาภาพจัดการประชุมซึ่ง
เพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ
– แบงเบาภาระงานของหนวยงานเจาของเรื่อง ซึ่งจะชวยใหกรมกองสามารถ
ทุมเทกับงานสารัตถะไดมากขึ้น
– ไมไดลดภาระของกรมกอง เพราะหนวยงานเจาของเรื่องจําเปนตองกํากับ
ดูแลอยางใกลชิดและมีสวนในการตัดสินใจทุกเรื่อง
– มีความยืดหยุนในการบริหารจัดการ
– ไมสอดคลองกับหลักการการลดขนาดและจํานวนกลไกภายในองคกร
– สิ้นเปลืองงบประมาณ
– ประเด็ นอื่น ๆ เชน ควรตั้ ง หนวยงานเฉพาะดา นนี้ เพื่อ จะไดใ หผู ที่ไ ม ถนั ด
วิชาการไปเติบโตในสายบริการได / อาจจะเริ่มตั้งเปนหนวยงานยอยภายใต
สลก. กอนเพื่อใหบุคลากรที่ดูแลภารกิจดังกลาวทั้งหมดอยูภายใตสายบังคับ
บัญ ชาเดี ย วกัน (อาจตั้ ง เป น กลุ ม งานด า นพิธี ก ารของกรม) โดยในแต ล ะ
ภารกิจ หนวยงานยอยนี้จะตองเชิญผูแทนกรมพิธีการทูตที่ไดรับมอบหมาย
มารวมหารือตั้งแตตนเพื่อแบงงาน โดยกรมพิธีการทูตจะตองเขามามีสวนใน
การประสานงานในรายละเอียดมากขึ้น มากกวาการไปปฏิบัติง านเฉพาะ
หนา / ตองมีการประสานงานระหวางหนวยงานใหมกับหนวยงานเจาของ
เรื่องอยางใกลชิด เพื่อใหการเตรียมการดานโลจิสติกสสอดคลองกับรูปแบบ
การประชุม และเปนไปตามความตองการของหนวยงานเจาของเรื่อง
กองรับ รอง กรมพิธีก ารทู ต เปนผู รับ ผิ ดชอบดู แ ลงานโลจิส ติกส ของการเป น
เจาภาพจัดการประชุมทั้งหมดของกระทรวง (ไมจํากัดเฉพาะการประชุมระดับ
รัฐมนตรีขึ้นไป)
– จํานวนบุคลากรไมเพียงพอ เมื่อเทียบกับปริมาณงาน
– บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญและประสบการณดานงานโลจิสติกส
– มีบุคลากรที่มีประสบการณและมีความเชี่ยวชาญ
– สามารถมอบหมายหรือสรางผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณดานงานโลจิสติกสได
– สามารถเพิ่มจํานวนบุคลากรได
– การดึงบุคลากรมาจากสวนตางๆ ของกระทรวง อาจทําใหหนวยงานอื่นๆ
ขาดบุคลากรได
– มีผูรับผิดชอบงานโลจิสติกสที่ชัดเจน

รอยละ
52.9 %
20.6 %
20.6 %
61.8 %
61.8 %
55.9 %
32.4 %
14.7 %
23.5 %
14.7 %
11.8 %

81.8 %
12.1 %
30.3 %
18.2 %
18.2 %
9.1 %
30.3 %
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– ลักษณะงานที่ปฏิบัติอยูสามารถขยายขอบเขตเพื่อรองรับงานโลจิสติกสของ
การจัดประชุม หากจะมอบใหดูแลรับผิดชอบการประชุมทุกกรอบ ทุกระดับ
ของกระทรวง
– ชวยรองรับปริมาณงานของกระทรวงในการเปนเจาภาพจัดการประชุมซึ่ง
เพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ
– แบงเบาภาระงานของหนวยงานเจาของเรื่อง ซึ่งจะมีสวนใหกรมกองสามารถ
ทุมเทกับงานสารัตถะไดมากขึ้น
– ไมไดลดภาระของกรมกอง เพราะหนวยงานเจาของเรื่องจําเปนตองกํากับ
ดูแลอยางใกลชิดและมีสวนในการตัดสินใจทุกเรื่อง
– ประเด็นอื่นๆ เชน เพื่อใหกรมพิธีฯ สามารถสนับสนุนงานพิธีการที่รอบดาน
ไดมากขึ้นจริงๆ อาจตองมีการปรับวิธีการทํางานของกรมพิธีฯ ใหมทั้งหมด
ไมใชเพียงแคการมาตรวจงานตอนทาย หรือเดินนํา เดินตามผูแทนระดับสูง
เทานั้น
การตั้งคณะทํางาน ad hoc สําหรับดูแลงานโลจิสติกสในการเปนเจาภาพจัด
ประชุมที่มีผูเขารวมจํานวนมาก หรือไทยตองเปนเจาภาพการประชุมภายใตกรอบ
ดังกลาวตลอดทั้งป (เชน เอเปค อาเซียน)
– จํานวนบุคลากรไมเพียงพอ เมื่อเทียบกับปริมาณงาน
– บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญและประสบการณดานงานโลจิสติกส
– สามารถเลือกผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณมาอยูภายใตคณะทํางาน
– การดึงบุคลากรมาจากสวนตางๆ ของกระทรวง อาจทําใหหนวยงานอื่นๆ
ขาดบุคลากรได
– มีผูรับผิดชอบงานโลจิสติกสที่ชัดเจน
– ชวยรองรับปริมาณงานของกระทรวงในการเปนเจาภาพจัดการประชุมซึ่ง
เพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ
– แบง เบาภาระงานของหนวยงานเจาของเรื่อง ซึ่ง ยังคงตองรับผิดชอบงาน
ประจําอยู
– ไมไดลดภาระของกรมกอง เพราะหนวยงานเจาของเรื่องจําเปนตองกํากับ
ดูแลอยางใกลชิดและมีสวนในการตัดสินใจทุกเรื่อง
– เพิ่มความยืดหยุนในการบริหารจัดการ
– ประเด็นอื่นๆ เชน สําหรับการประชุมแตละครั้ง ควรจัดตั้งคณะทํางานที่มีกรม
กองที่มีภารกิจเกี่ยวของเขารวม เชน กองกลาง กรมพิธีการทูต กรมภูมิภาคที่
เกี่ยวของ เพื่อใหกรมกองเหลานั้นมีความยืดหยุนในการบริหารจัดการงาน และ
คณะทํางานจะไดบุ คลากรที่ มีความชํ านาญงานเฉพาะทางมาปฏิ บัติ งาน /
การตั้ ง คณะทํ างานโดยมี บุ คลากรจากหลายๆ หน วยงานมั กไม ประสบผล
ในทางปฏิบัติ เพราะทุกคนยังคงมีภาระความรับผิดชอบจากงานประจําของ

รอยละ
27.3 %
21.2 %
45.5 %
39.4 %
6.1 %

11.4 %
17.1 %
54.3 %
34.3 %
45.7 %
25.7 %
34.3 %
34.3 %
28.6 %
11.4 %
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ตัวเองดวย เวนเสียแตวา กรมจะยอมอุทิศขาราชการที่รวมอยูในคณะทํางานให
ไปปฏิบัติหนาที่ภารกิจเฉพาะนั้นระหวางที่มีคําสั่งจริงๆ / คณะทํางานดาน
สารัตถะและคณะทํางานดานโลจิสติกสตองประสานงานกันอยางใกลชิด ตองมี
การประชุมผูแทนรวมกันเปนระยะๆ (ตัวอยางที่ดีมากคือการทํางานรวมกัน
อยางใกลชิดเปนเนื้อเดียวกันในชวงที่ไทยเปนเจาภาพอาเซียนเมื่อป 2552) /
หากคณะทํางานประกอบดวยผูแทน“ที่สามารถตัดสินใจได”จากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ก็จะชวยใหการดูแลงานดานโลจิสติกสเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
การจัดจางบริษัทเอกชนมาดูแลการจัดการประชุม
– มี บุ ค ลากรที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญและมี ป ระสบการณ ก ารจั ด การประชุ ม
งานแสดงงานนิทรรศการ และงาน event ตางๆ
– บุคลากรมีความรูความเชี่ยวชาญงานพิธีไมเพียงพอ / ขาดประสบการณและ
ความรูความเขาใจในงานของกระทรวงฯ
– ชว ยรองรั บปริ ม าณงานของกระทรวงในการเป นเจ า ภาพจั ดการประชุ ม
ซึ่งเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ
– แบงเบาภาระงานของหนวยงานเจาของเรื่อง ซึ่งจะมีสวนใหกรมกองสามารถ
ทุมเทเวลาใหกับงานสารัตถะไดมากขึ้น
– ไมไดลดภาระงานของขาราชการ เพราะหนวยงานเจาของเรื่องจําเปนตอง
กํากับดูแลอยางใกลชิดและมีสวนในการตัดสินใจทุกเรื่อง
– สิ้นเปลืองงบประมาณ
– มีภาระในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
– เพิ่มความยืดหยุนในการบริหารจัดการ
– ประเด็น อื่น ๆ เชน สามารถจางเสริมไดแตหนวยงานเจาของเรื่องตองรวม
ทํางานและกํากับดูแลอยางใกลชิด / การประชุมบางครั้ง มีประเด็นความ
ออนไหวทางดานการเมืองเขามาเกี่ยวของดวย ซึ่งหากบริษัทเอกชนที่จัดจาง
ไมทราบถึง ประเด็นนี้ ก็อาจจะกอใหเกิดปญ หาไดในภายหลัง แตหากเปน
การประชุมที่ไมมีประเด็นอะไรพิเศษ การจางบริษัทเอกชนก็นาจะเปนการ
แบงเบาภาระหนวยงานเจาของเรื่องไดในระดับหนึ่ง
ภารกิจและอํานาจหนาที่ของหนวยงานดูแลรับผิดชอบงานโลจิสติกสของการเปน
เจาภาพจัดประชุม
– การเชิญผูเขารวมประชุม
– การลงทะเบียนเขารวมประชุม (อาทิ การรวบรวมรายชื่อผูเขารวมประชุม
การจัดทํารายชื่อ/หมายเลขติดตอเพื่อใชในการลงทะเบียน)
– การจองสถานที่ประชุม (หองประชุม หองรับรองสําหรับตอนรับแขกผูใหญ)
– การจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับการจัดงาน จัดประชุม และที่พักสําหรับ
ผูเขารวมประชุม

รอยละ

57.1 %
34.3 %
42.9 %
42.9 %
37.1 %
60 %
62.9 %
20 %
8.6 %

73 %
91.9 %
94.6 %
81.1 %

42
ผูตอบแบบ
– การออกแบบและตกแตงสถานที่ประชุม
– การจัดเลี้ยง รวมถึงการจัดซื้อของวาง อาหาร และเครื่องดื่ม
– การจัดแสดง การจัดนิทรรศการ
– การจัดทําผังที่นั่ง ปายที่นั่ง ปายชื่อการประชุม
– การผลิตสําเนาเอกสารตางๆ สําหรับแจกผูเขารวมประชุม
– การจัดสงเอกสารใหผูเขารวมประชุม (อาจทาง portal, e-mail หรือบรรจุ
ในเว็บไซต)
– การจัดเตรียมของขวัญสําหรับแขกระดับสูง
– การจัดเตรียมของที่ระลึกสําหรับผูเขารวมประชุม
– การประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในกระทรวง เชน ประสานกองกลางเรื่อง
ที่จอดรถและการรักษาความปลอดภัย
– การเบิกจายคาใชจายที่เกี่ยวของ
– อื่นๆ เชน การจัดหาอุปกรณ ยานพาหนะ การรับสงสนามบิน ทั้งนี้ หัวหนา
หนวยงานเจาของเรื่องควรเปนผูใหความเห็นชอบในการปฏิบัติภารกิจตางๆ
ระดับการประชุมที่ควรอยูภายใตความรับผิดชอบของหนวยงานดูแลรับผิดชอบ
งานโลจิสติกสของการจัดประชุม
– การประชุมระดับปลัดขึ้นไป
– การประชุมระดับรองปลัดขึ้นไป
– การประชุมระดับอธิบดีขึ้นไป
– การประชุมทุกระดับ
รูปแบบการประชุมที่ควรอยูภายใตความรับผิดชอบของหนวยงานดูแลรับผิดชอบ
งานโลจิสติกสของการจัดประชุม
– การประชุมระหวางประเทศทุกกรอบทั้งทวิภาคีและพหุภาคี
– การประชุมระหวางประเทศ และการประชุมกับหนวยงานภายนอก
– ทุกการประชุม ทั้งการประชุมระหวางประเทศ การประชุมระหวางหนวยงาน
ภายในและภายนอกกระทรวง
หากตั้งหนวยงานสําหรับดูแลรับผิดชอบงานโลจิสติกสของการจัดประชุมทั้งหมด
ของกระทรวง หนวยงานดังกลาวควรอยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานใด
– เปนหนวยงานอิสระ อยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานปลัดกระทรวง
– อยูภายใตการกํากับดูแลของกองรับรอง กรมพิธีการทูต
– อยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักจัดหาและบริหารทรัพยสิน
– อยูภายใตการกํากับดูแลของกองกลาง

รอยละ
91.9 %
94.6 %
81.1 %
94.6 %
56.8 %
56.8 %
75.7 %
83.8 %
81.1 %
59.5 %
5.4 %

36.8 %
15.8 %
28.9 %
18.4 %
31.6 %
28.9 %
39.5 %

52.8 %
27.8 %
11.1 %
8.3 %
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กระบวนการทํา งานของหน วยงานดูแ ลรับ ผิด ชอบงานโลจิส ติ กส ของการเป น
เจาภาพจัดการประชุม
– กรมกองเจาของเรื่องเปนผูเสนอบันทึกขออนุมัติจัดการประชุม รูปแบบการ
ประชุม และกรอบงบประมาณ
– กรมกองเจาของเรื่องเปนผูเสนอบันทึกขออนุมัติจัดการประชุมและรูปแบบ
การประชุม หนวยงานโลจิสติกสเปนผูตั้งเสนอขอใชงบประมาณ
– กรมกองเจาของเรื่องมีบันทึกแจงมายังหนวยงานโลจิสติกสแจงกําหนดการ
เบื้องตน รูปแบบการประชุม และเหตุผลการจัดประชุม และหนวยงานโลจิสติกส
จะเปนผูเสนอบันทึกขออนุมัติจัดการประชุม พรอมทั้งเสนอประมาณการ
คาใชจาย

รอยละ
44.4 %
25 %
30.6 %
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ประวัติผูเขียน
ชื่อ-สกุล

นางปรางทิพย กาญจนหัตถกิจ

ประวัติการศึกษา

– เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
– เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
– ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร
University of New South Wales นครซิดนีย ออสเตรเลีย

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2543–2547
พ.ศ. 2547–2551
พ.ศ. 2551–2552
พ.ศ. 2552–2555
พ.ศ. 2555–2557
ตําแหนงปจจุบัน

เจาหนาที่การทูต 4-6 ฝายนโยบายการคาระหวางประเทศและฝาย
เอเปค กองนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ กรมเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ กระทรวงการตางประเทศ
เลขานุการเอก คณะทูตถาวรไทยประจําสหประชาชาติและองคการ
ระหวางประเทศอื่นๆ ณ นครเจนีวา
นักการทูตชํานาญการ สํานักงานเลขานุการกรม
กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการตางประเทศ
นักการทูตชํานาญการ ฝายญี่ปุน กองเอเชียตะวันออก 4
กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการตางประเทศ
นักการทูตชํานาญการ สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงการตางประเทศ
นักการทูตชํานาญการพิเศษ
สํานักนโยบายและแผน กระทรวงการตางประเทศ

