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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
รายงานการศึกษาฉบับนี้เปนการศึกษาวิเคราะหการดําเนินงานพิธีการทูต ซึ่งเปนพื้นฐาน
ของการดํ า เนิ น งานด า นการทู ตและการต า งประเทศในทุ ก ระดั บ โดยหากศึ ก ษาภู มิ ห ลั ง และ
ความสําคัญของงานพิธีการทูตในลักษณะที่เชื่อมโยงเขากับสถานการณปจจุบัน และนําแนวคิดและ
ทฤษฎีดานการบริหารจัดการมาปรับใชในการปฏิบัติงานของกรมพิธีการทูต ซึ่งเปนหนวยงานหลักที่
รับผิดชอบการกํากับดูแลงานพิธีการทูตในหลายมิติและในระดับตางๆ ของกระทรวงการตางประเทศแลว
ก็จะสนับสนุนสงเสริมการดําเนินงานดานการทูตและการตางประเทศใหสัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศนที่ระบุวา
กระทรวงการต างประเทศเป น “องค ก รนํ าในการขับ เคลื่อนนโยบายการต างประเทศไทยเพื่ อ
ผลประโยชนของชาติ” ได
รายงานการศึกษาฉบับนี้ จะกลาวถึง ความสําคัญ ของพิธีการทูต ป ญ หาที่เกิดขึ้นในการ
ดําเนินงานของกรมพิธีการทูต โดยจะศึกษาการดําเนินงานของกรมพิธีการทูตในชวงป 2554–ปจจุบัน
เพื่อวิเคราะหจุดเดนและจุดดอย ตลอดจนโอกาสและความทาทายของกรมพิธีการทูต เพื่อประมวล
ขอเสนอแนวทางบริหารจัดการกรมพิธีการทูต โดยมุงเนนประเด็นที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
เปนพิเศษ เพื่อใหสามารถตอบสนองภารกิจงานดานการตางประเทศในปจจุบันที่มีมิติและความ
หลากหลายที่ซับซอนมากขึ้น คําถามที่สําคัญของรายงานฉบับนี้ คือ การวิเคราะหวากรมพิธีการทูต
ควรบริหารจัดการองคกรอยางไรเพื่อใหตอบสนองภารกิจดานการตางประเทศในปจจุบันใหสมบูรณ
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ในชั้นตน ผูจัดทํารายงานการศึกษาฉบับนี้ ไดวิเคราะหแผนยุทธศาสตร 4 ป กระทรวงการ
ตางประเทศ พ.ศ. 2558–2661 เพื่อศึกษาประเด็นที่เชื่อมโยงนัยยะของพิธีการทูตกับการตางประเทศ
เพื่อใหเ ขาใจกลไกงานดานพิธี ก ารทู ตและภารกิจ หนาที่ของกรมพิธีก ารทูตที่แฝงอยูในประเด็ น
ยุ ท ธศาสตร ทั้ ง แปดข อ ของแผนยุ ท ธศาสตร ฯ จากนั้ น เป น การวิ เ คราะห บ ทสั ม ภาษณ แ ละ
แบบสอบถามที่ไดจากกลุมเปาหมาย ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการองคกร ตามแนวทาง
SWOT Analysis และทฤษฎี 4 M ดานการบริหารจัดการ ซึ่งสะทอนขอเท็จจริงและภาพรวมที่ชัดเจน
ขององคกร เปนปจจัยทําใหสามารถสรุปผลการศึกษา และจัดทําขอเสนอแนะตาง ๆ ไดอยางถูกตอง
สมบูรณตอไป
ผลการศึก ษานําเสนอใหเ ห็นวา เมื่อวิเ คราะหป ระเด็นยุท ธศาสตรทั้ง แปดขอของแผน
ยุทธศาสตรฯ ปรากฏบริบทที่เชื่อมโยงพิธีการทูตกับการตางประเทศทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งเปน
ขอบง ชี้ให เ ห็น วา พิธีก ารทู ตเป นกลไกและป จ จัย พื้นฐานที่ สําคั ญ ในการดําเนินภารกิ จ ดา นการ
ตางประเทศ ดังนั้น หากดําเนินการดานพิธีการทูตใหถูกตองเหมาะสมแลว ก็จะสามารถสงเสริมการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรดานการตางประเทศใหประสบความสําเร็จได
ในสวนของการบริหารจัดการกรมพิธีการทูตเพื่อใหตอบสนองภารกิจดานการตางประเทศ
ในปจ จุบันใหมีป ระสิท ธิภาพมากยิ่ง ขึ้นนั้น พบวาแมก ารบริห ารจัดการจะมีความสําคัญ ทุก ดา น
กลาวคือ บุคลากร งบประมาณ เครื่องมือวัสดุอุปกรณ หรือการจัดการงาน แตในการกํากับดูแลงาน
ของกรมพิธีก ารทูตนั้น การบริหารจัดการบุคลากร นับไดวามีความสําคัญ มากที่สุด เนื่องจากการ

จ
ดําเนินงานพิธีการทูตสวนใหญอาศัยความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญของผูปฏิบัติเปนหลัก
ความสําเร็จของงานและชื่อเสียงขององคกรจึงลวนขึ้นอยูกับปจจัยดานบุคลากรเปนสําคัญ
ขอเสนอแนะของรายงานการศึกษาฉบับนี้ส ามารถนําไปใชเ ปนแนวทางบริห ารจัดการ
องคกรได โดยในเชิงนโยบาย ทั้งผูบริหารและผูปฏิบัติจะตองตระหนักรูถึงสถานะปจจุบันขององคกร
ในบริบทเวทีการตางประเทศในปจจุบัน โดยการดําเนินงานดานพิธีการทูตจะตองพัฒนาปรับตัวตามไปดวย
องคกรจะตองสรางคานิยมและวัฒนธรรมการทํางานใหพรอมรับความทาทายใหม ๆ กรมพิธีการทูต
จะตองพัฒ นาบุคลากรอยางเปนระบบ เกิดความตอเนื่อง สรางทัศนคติในการทํางานที่ดี มีก าร
มอบหมายงานใหเกิดความสมดุลและเปนธรรม องคกรจะตองทํางานบนพื้นฐานขององคความรูและ
ความเชี่ย วชาญ บุค ลากรมีป ระสบการณ มีค วามรู ที่ห ลากหลาย และมีแรงจูง ใจในการทํ างาน
นอกจากนี้ จะตองมีนโยบายจัดสรรงบประมาณเพื่อลงทุนในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาระบบฐานขอมูลขององคความรูดานพิธีการทูต และระบบการจัดเก็บขอมูลที่มีความสําคัญ
ทางประวัติศาสตร (historical archives) เพื่อสนับสนุนการดําเนินภารกิจใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ประเด็นที่ควรใหความสําคัญเชิงนโยบายเปนอยางยิ่ง คือ การสรางมาตรฐาน บรรทัดฐาน และ
แนวทางการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและที่เปนสากล การบริหารจัดการสํานักงานเลขานุการกรมทีม่ ี
ประสิทธิภาพ การสรางวัฒนธรรมองคกรและแนวทางการทํางานอยางเปนระบบบนพื้นฐานความรูที่
แมนยํา เพื่อความสําเร็จและความเปนเลิศ
นอกเหนือจากขอเสนอแนะเชิงนโยบายแลว ในเชิงปฏิบัติ ความสําเร็จของการพัฒนาและ
บริหารจัดการกรมพิธีการทูตจะเกิดขึ้นไดก็เมื่อมีองคกรมีนโยบายที่ชัดเจน มีขั้นตอนการดําเนินการ
อยางเปนระบบ มีความมุง มั่นตั้ง ใจในการปฏิบัติ มีก ารระดมความคิดจากทุกฝาย มีก ารกําหนด
นโยบายและกลยุ ท ธใ นการบริ ห ารจัด การ มีก ารกํ าหนดแนวทางและกลุม ผู รับ ผิด ชอบในการ
ดําเนินการ มีการติดตามผลและรายงานความคืบหนาและขอขัดของเปนระยะ จนภารกิจที่กําหนดไว
เสร็จสิ้นลง และสรุปผลภารกิจตางๆ ดวยการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อใหป รากฏเปนแนว
ทางการปฏิบัติที่ดีสืบไป

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึก ษาสวนบุคคลฉบับนี้ ซึ่ง เปนสวนที่สําคัญของหลักสูตรนักบริหารการทูต
รุนที่ 8 ป 2559 สําเร็จลุลวงเรียบรอยดวยดีไดดวยความเมตตาของคณะอาจารยที่ปรึกษาสามทาน
คือ เอกอัครราชทูต สุจิตรา หิรัญ พฤกษ รองศาสตราจารย ดร. ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์ และ
ผูชวยศาสตราจารย ดร. พลอย สืบวิเศษ ที่ไดกรุณาใหคําแนะนํา ชี้ชองทางและแนวทางการจัดทํา
รายงานฯ ในทุกขั้นตอน โดยเฉพาะการเขียนรายงานเชิงวิชาการที่ผูศึกษาไมมีความคุนเคยเทาใดนัก
ขอชี้แนะและคําแนะนําเชิงวิชาการตางๆ เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหสามารถจัดทํารายงานฯ จนเสร็จสิ้นได
จึงขอขอบพระคุณคณะอาจารยที่ปรึกษาทุกทานมา ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุณปลัดกระทรวงการตางประเทศ และผูบริหารระดับสูงของกระทรวงการตางประเทศ
นายธีรวัฒน ภูมิจิตร เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง นางสาวภัทรัตน หงษทอง ผูอํานวยการสถาบัน
เทวะวงศวโรปการ ที่สนับสนุนและกํากับดูแลการดําเนินหลักสูตรนักบริหารการทูตอยางใกลชิดเปนอยางดี
จนเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพ สรางชื่อเสียงใหกับกระทรวงการตางประเทศ และเสริมสรางประโยชน
และความภาคภูมิใจใหแกผูเขารวมหลักสูตรโดยทั่วกัน
ขอขอบพระคุณนายจักรี ศรีชวนะ อธิบดีกรมพิธีการทูต นายณัฐพล ขันธหิรัญ กงสุลใหญ
ณ นครซิดนีย และนายวรวุฒิ พงษประภาพันธ รองอธิบดีกรมพิธีการทูต ที่อนุญาตใหผูศึกษาไดมี
โอกาสเข าศึ ก ษาในหลัก สู ต รนี้ ขอขอบคุณ ผู อํ านวยการกองแบบพิ ธี ผูอํ า นวยการกองรับ รอง
ผูอํานวยการกองเอกสิทธิ์และความคุมกันทางการทูต เลขานุการกรม ขาราชการและเจาหนาที่กรมพิธีการทูต
ทุกคนที่ไดใหความรวมมือ คําแนะนํา และการสนับสนุนชวยเหลือทุกประการ ขอขอบคุณขาราชการ
กองแบบพิธีที่กรุณาดูแลงานตางๆ ในชวงที่ผูศึกษาเขารวมหลักสูตรนี้
เหนืออื่นใด ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา ครูบาอาจารยผูมีพระคุณ และอดีตผูบังคับบัญชา
ทุก ทาน ที่ก รุณาอบรมสั่งสอน ถายทอดวิชาความรู ชี้แนะแนวทางในการใช ชีวิตและการทํางาน
โดยเฉพาะเรื่องการใชชีวิตและการปฏิบัติตนในสังคม ซึ่งนับเปนพื้นฐานที่สําคัญของงานพิธีการทั้งปวง
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
พิธีก ารทูต หรือ แบบพิธีท างการทูต (Diplomatic Protocol) คือ ระเบียบแบบแผน
แนวทาง และกรอบวิธีการดําเนินการตางๆ ที่เปนที่ยอมรับและถือปฏิบัติสืบตอกันมา จนกลายเปน
ธรรมเนียมประเพณี เปนวิถีและวิธีป ฏิบัติที่เปนสากล และเปนพื้นฐานที่สําคัญในการดําเนินงาน
ดานการทูตและการตางประเทศ ในทุกมิติและในทุกระดับสังคม
วัตถุประสงคหลักของพิธีการทูต คือ เพื่อใหภารกิจและการดําเนินงานสําเร็จเรียบรอยดวยดี
แสดงอัธยาศัยไมตรีที่เหมาะควรเกิดความสะดวกปลอดภัย สมเกียรติและฐานะ โดยดูแลใหเกิดการให
และรักษาเกียรติระหวางกัน เปนทีพ่ ึงพอใจของผูที่เกี่ยวของทุกฝาย (สันทัด ศะศิวณิช, ม.ป.ป.: 4)
หลักการและแนวทางดานพิธีการทูตไมมีการระบุกําหนดเปนตัวบทที่ชัดเจน ดังนั้น จึงไมคอย
ปรากฏตัวบท แนวทาง หรือตําราดานนี้ใหศึกษามากนัก สวนใหญมักเปนการสั่งสอนและสั่งสมความรู
จากการปฏิบัติง านจริง ตลอดจนการอบรมบมนิสัย เพื่อสรางคุณสมบัติและคุณลักษณะที่ถูก ตอง
เหมาะควรไวใหถือปฏิบัติสืบตอกันเรื่อยมา
เมื่อพิธีการทูตมิใชกฎหมายที่มีการกําหนดบทลงโทษอยางชัดเจน การไมเคารพหลักเกณฑ
พิธีการทูต และขอผิดพลาดในการดําเนินงานดานพิธีการทูต จึงไมมีบทลงโทษในลักษณะปกติทั่วไป
เชน การเปรียบเทียบปรับหรือการจองจํา อยางไรก็ตาม นั่นมิไดหมายความวา การกระทําที่ผิดพลาด
จะไมสงผลอะไรเลย เนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น อาจเปนผลกระทบตอตนเอง องคกร สังคม
หรือประเทศชาติโดยรวมได
พิธีการทูตปรับเปลี่ยนพัฒนาเรื่อยมาจากธรรมเนียมและแนวทางปฏิบัติของคนกลุมตาง ๆ
จนกลายเปนระเบียบสังคมที่เปนสากล กฎเกณฑที่เกี่ยวของกับงานดานพิธีการทูตมากที่สุดเกิดขึน้ เมือ่
คณะกรรมาธิการกฎหมายระหวางประเทศของสหประชาชาติเสนอแนะใหมีการประชุม เพื่อประมวล
กฎหมายระหวางประเทศที่ใหกําเนิดกฎหมายระหวางประเทศฉบับสําคัญทีร่ ฐั สวนใหญของโลกใชเปนหลัก
ในการดําเนินความสัมพันธทางการทูต กลาวคือ อนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางการทูต
พ.ศ. 2504 (Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961) ซึ่งประเทศไทยลงนามเขารวมเปน
ภาคีดวย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ค.ศ. 1961
ที่ผานมา กรมพิธีการทูต กระทรวงการตางประเทศ ไดรับการยกยองวาเปนหนวยงานที่มี
ความเชี่ยวชาญดานงานพิธีการทูตในระดับแนวหนา มีภารกิจ หนาที่ และความรับผิดชอบที่สําคัญใน
มิติตางๆ เปนหนวยงานที่เปนที่นิยม ขาราชการจํานวนมากแสดงความสนใจรวมปฏิบัติงานในกรมพิธี
การทูต เปนองคกรที่ไดรับความชื่นชมดานความเปนเลิศ แตในระยะหลัง ขาราชการแสดงความสนใจ
ปฏิบัติหนาที่ในกรมอื่นมากกวา โดยเฉพาะหนวยงานที่ดูแลงานทวิภาคีและพหุภาคี ความเปนเลิศทาง
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พิธีการทูตดูจะมีความสําคัญลดนอยลง และมีผูที่เห็นวา พิธีการทูตอาจไมมีความสําคัญในบริบทของ
การตางประเทศในปจจุบันแลวก็เปนได
ในความเปนจริง หากพิจ ารณาในรายละเอียด จะพบวาพิธีก ารทูตเปนพื้นฐานของการ
ดําเนินงานดานการทูตและการตางประเทศในทุกระดับ หากศึกษาใหเขาใจถึงภูมิหลังและความสําคัญ
ของงานพิธีการทูต โดยเชื่อมโยงเขากับสถานการณปจจุบัน ก็สามารถนําแนวทางปฏิบัติดานพิธีการทูต
มาปรับและประยุกตใชใหเขากับภารกิจตาง ๆ อยางถูกตอง เหมาะควร และแนบเนียน เพื่อสนับสนุน
สงเสริมการดําเนินงานดานการทูตและการตางประเทศใหสัมฤทธิ์ผลสูงสุดได
คําถามที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับบทบาทของพิธีการทูตกับการตางประเทศในปจจุบันจึงเปนสิ่งที่
สมควรที่จะตองพิจารณาประเด็นตาง ๆ เพื่อพยายามหาคําตอบวา
– ทัศนคติที่คนทั่วไปมีตองานพิธีการทูตเปลี่ยนแปลงไปอยางไร?
– พิธีการทูตในปจจุบันแตกตางกับในอดีตเชนไร?
– กรมพิธีการทูตยังคงเปนหนวยงานหลักของงานดานพิธีการทูตหรือไม?
– พิ ธี ก ารทู ต มี บ ทบาทความสํ า คั ญ ในการดํ า เนิ น งานด า นการต า งประเทศตาม
แผนยุทธศาสตร 4 ป กระทรวงการตางประเทศ พ.ศ. 2558–2661 อยางไร?
– กรมพิธีการทูตควรพัฒนาการบริห ารจัดการองคกรเพื่อใหตอบสนองภารกิจดานการ
ตางประเทศในปจจุบันอยางไร?
– จุดเดนและจุดดอย ตลอดจนโอกาสและความทาทายของกรมพิธีการทูตในปจจุบันคือ
อะไร?
– การพัฒนาการบริหารจัดการของกรมพิธีการทูตควรเกิดขึ้นในดานใดบาง?
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาปญหาในปจจุบันของกรมพิธีการทูต
1.2.2 เพื่อวิเคราะหจุดเดน จุดดอยของกรมพิธีการทูต
1.2.3 เพื่อประมวลโอกาสและความทาทายที่เกิดกับกรมพิธีการทูต
1.2.4 เพื่อเสนอแนวทางการบริหารจัดการกรมพิธีการทูต ใหสามารถตอบสนองภารกิจ
ดานการตางประเทศในปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษานี้เปนความพยายามศึกษา วิเคราะห ประมวลขอมูล และแสวงหาแนวทางบริหาร
จัดการกรมพิธีก ารทูต โดยมุง เนนประเด็นที่เ กี่ยวของกับ การบริห ารจัดการเปนพิเ ศษ กลาวคื อ
ประเด็นบุคลากร งบประมาณ เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ ตลอดจนการบริหารจัดการ โดยวิเ คราะห
ปจจัยขอเดน ขอดอย โอกาส และความทาทายของกรมพิธีการทูต ในชวงป 2554–ปจจุบัน โดยใช
ระเบียบวิธีการศึกษาแบบอธิบาย นําเสนอขอมูลที่ไดจากหนังสืออางอิง รวมกับขอมูลที่ประมวลได
จากการสัมภาษณและแบบสอบถาม
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1.4 คําถามการศึกษา
คําถามการศึกษาของรายงานนี้ คือ “การบริหารจัดการกรมพิธีการทูตเพื่อใหตอบสนอง
ภารกิจดานการตางประเทศในปจจุบันควรดําเนินการอยางไร?”
1.5 สมมุติฐานการศึกษา
สมมติฐานการศึกษาของรายงานฉบับนี้ คือ การพัฒนาการบริหารจัดการองคกรอยางเปน
ระบบ จะเอื้อใหกรมพิธีก ารทูตสามารถดําเนินงานเพื่อตอบสนองภารกิจดานการตางประเทศใน
ปจจุบันไดอยางสมบูรณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
แมการบริหารจัดการจะมีความสําคัญทุกดาน กลาวคือ บุคลากร งบประมาณ เครื่องมือ
วัสดุอุปกรณ หรือการจัดการงาน แตในประเด็นงานพิธีการทูตและกรมพิธีการทูต การบริหารจัดการ
บุคลากร นับไดวามีความสําคัญมากที่สุด เนื่องจากการดําเนินงานพิธีการทูตสวนใหญอาศัยความรู
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญของผูปฏิบัติเปนหลัก ไมวาจะเปนการปฏิบัติหนาที่คนเดียวหรือ
เปนหมูคณะก็ตาม ความสําเร็จของงาน ประสิทธิภาพ และชื่อเสียงขององคกรลวนขึ้นอยูกับปจจัย
บุคลากรเปนสําคัญ
สมมติฐานการศึก ษาขางตนนี้จ ะพิสูจ นดวยการศึก ษาแผนยุท ธศาสตร 4 ป กระทรวง
การตางประเทศ พ.ศ. 2558–2661 อยางละเอียด ประกอบกับการวิเคราะหขอมูลตามแนวทางและ
ทฤษฎีดานการบริห ารจัด การ โดยผลการศึก ษาวิเ คราะหส ามารถนําไปประมวลจั ดทําแนวทาง
การบริหารจัดการกรมพิธีการทูตใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได
1.6 ประโยชนของการศึกษา
1.6.1 ผูบริหาร ในระดับกระทรวงและระดับกรม
– พิจ ารณาเห็นถึง ความสําคัญ และประโยชนของงานพิธีก ารทูตในบริบ ทงาน
การต า งประเทศ สามารถปรั บ ใช พิ ธี ก ารทู ต ใหเ ป น กลไกขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร ข องกระทรวง
การตางประเทศได
– ใหความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการตางประเทศ ไมเพียงแต
บุคลากรในกรมพิธีการทูต เพื่อใหมีความรูความเขาใจงานพิธีการทูตในระดับดี เนื่องจากพิธีการทูต
เปนความรูพื้นฐานของการเปนนักการทูตที่ดี
– ใหความสําคัญ สรางขวัญและกําลังใจ ตลอดจนแรงจูงใจใหบุคลากรที่ทํางานใน
หนวยงานที่ดําเนินภารกิจในลักษณะสงเสริมภารกิจหนวยงานอื่น ไมใหเกิดความรูสึกวากําลังทํางาน
ในองคกรที่ดอยกวาองคกรอื่น
– นําผลการศึกษาและขอเสนอแนะไปปรับใชตามความเหมาะสม เพื่อใหองคกร
เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.6.2 ผูบริหารกรมพิธีการทูตในทุกระดับ
– พิจ ารณามอบนโยบายและแนวทางการขับ เคลื่อนองคกรเชิง รุก ใหเ กิดการ
พัฒนาบริหารจัดการองคกรอยางเปนระบบในทุกมิติ
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– สง เสริม การพัฒ นาบุคลากรใหมีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ
การทํางานดานพิธีการทูตโดยรวม มีทักษะ ทัศนคติ และแรงจูงใจที่ดีในการทํางาน
– สนับ สนุ นการบริห ารจัด การงบประมาณอย างสรา งสรรค โปร ง ใส ให เ กิ ด
ประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุด
– สงเสริมการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการทํางาน เพื่อใหเกิดความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
– สนับสนุนการสรางสมองคความรูในองคกร และเผยแพรองคความรูดานพิธีการทูต
ใหเปนที่รูจักในวงกวาง ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงการตางประเทศ
1.6.3 ผูปฏิบัติหนาที่ในทุกระดับ
– เขาใจถึงความสําคัญของงานพิธีการทูตในบริบทงานการตางประเทศ มีทัศนคติ
ที่ดีตองานพิธีการทูต
– เห็นถึง ประโยชนของการดําเนินงานดานพิธีก ารทูตอยางแนบเนียนถูก ตอง
เหมาะควรเพื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด
– มุ ง มั่ น พั ฒ นาตนเอง ตระหนั ก ว า บุ ค ลากรเป น กลไกที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต อ
ความสําเร็จ ประสิทธิภาพ และชื่อเสียงขององคกรในภาพรวม
– มีสวนรวมและใหความรวมมืออยางเต็มที่กับการบริหารจัดการองคกรโดยรวม
เพื่อใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและความเปนเลิศขององคกร
– ทํางานอยางมีระบบ ศึกษางาน แสวงหาองคความรู วางแผนและบริหารจัดการงาน
ในความรับผิดชอบใหเกิดความสําเร็จสูงสุด
– เกิดการพัฒนาแนวความคิดและวิธีการทํางานเชิงบวก มีทัศนคติที่ดีในการทํางาน
1.6.4 เกิดความตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารจัดการองคกรโดยใหทุกฝายมีสวนรวม
มี เ ป า หมายหลั ก ร ว มกั น เพื่ อ ให อ งค ก รมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ค วามเป น เลิ ศ มี ค วามเป น มื อ อาชี พ
มีกระบวนการการดําเนินงานอยางเปนระบบ มีมาตรฐาน ทํางานบนพื้นฐานองคความรูที่แมนยํา
มีขนั้ ตอนชัดเจน ผูที่เกี่ยวของในทุกระดับเขาใจบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตน

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดทฤษฏี
2.1.1 แนวทาง SWOT Analysis
ศึกษาประเด็นรายละเอียดการดําเนินงานและการบริหารจัดการกรมพิธีการทูตใน
ปจจุบัน แลวนําแนวทาง SWOT Analysis มาวิเคราะหขอมูลขององคกรใน 4 ประเด็น กลาวคือ
– Strength (จุดเดน หรือ จุดแข็ง)
– Weakness (จุดดอย หรือ จุดออน)
– Opportunities (โอกาส)
– Threats (ความทาทาย)
แลวประมวลขอมูลเก็บไว โดยแบงเปนหมวดหมูใหชัดเจน
ทั้งนี้ นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณและการสํารวจความคิดเห็นตามแบบสอบถาม
มาประมวลรวมไวดวย
2.1.2 ทฤษฎี 4 M ดานการบริหารจัดการ
นํา ข อ มูล ที่ ป ระมวลได จ ากการวิเ คราะห ก รมพิ ธี ก ารทู ต ตามแนวทาง SWOT
Analysis มาแบงใหเปน 4 กลุม กลาวคือ
– Man (บุคลากร)
– Money (งบประมาณ)
– Material (เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ)
– Management (การบริหารจัดการ)
ทั้งนี้ นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณและการสํารวจความคิดเห็นตามแบบสอบถาม
มาประมวลรวมไวดวย
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.2.1 แผนยุทธศาสตร 4 ป กระทรวงการตางประเทศ พ.ศ. 2558–2561
2.2.2 การสัมภาษณ
ดําเนินการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ ทั้งในสวนที่อยูภายในองคกรและภายนอกองคกร
ประมาณ 10 คนในประเด็นที่เกี่ยวของกับแนวความคิดและทฤษฎีทั้งสองขางตน
2.2.3 การจัดทําแบบสอบถาม
ดําเนินการสํารวจขอคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของ ทั้ง ในสวนที่อยูภายในองคกรและ
ภายนอกองคกร ประมาณ 30 คน ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการของกรมพิธีการทูตตาม
แนวความคิดและทฤษฎีทั้งสองขางตน
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2.3 สรุปกรอบแนวคิด
การศึกษาแผนยุทธศาสตร 4 ป กระทรวงการตางประเทศ พ.ศ. 2558–2561ทําใหเ กิด
ความเขาใจงานการตางประเทศ ในสวนที่กระทรวงการตางประเทศมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายให
เปนผูกํากับดูแล วามีมิติที่หลากหลายและละเอียดซับซอน เกิดการตระหนักรูวามีกลไกงานดานพิธี
การทู ต และภารกิ จ หน า ที่ ข องกรมพิ ธี ก ารทู ต แฝงอยู ใ นประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ทั้ ง 8 ข อ ของ
แผนยุทธศาสตรฯ การวิเคราะหบทสัมภาษณและผลการสํารวจแบบสอบถามที่ไดจากกลุมเปาหมาย
ที่เกี่ยวของ ตามกรอบความคิด แนวทาง และทฤษฎีดานการบริหารจัดการ จะสะทอนขอเท็จจริงและ
เอื้อตอการนําเสนอขอมูลภาพรวมที่ชัดเจน เปนปจจัยทําใหสามารถวิเคราะหขอมูล สรุปผลการศึกษา
และจัดทําขอเสนอแนะตาง ๆ ไดอยางถูกตองสมบูรณตอไป

บทที่ 3
ผลการศึกษา
ผลการศึกษาสวนบุคคล เรื่อง พิธีการทูตกับการตางประเทศ การบริหารจัดการกรมพิธีการทูต
เพื่อใหตอบสนองภารกิจดานการตางประเทศในปจจุบัน ใชวิธีศึกษาแผนยุทธศาสตร 4 ป กระทรวง
การตางประเทศ พ.ศ. 2558–2561 และการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามและบทสัมภาษณผูบริหาร
ผูปฏิบัติหนาที่ และผูประสานงานหรือมีป ระสบการณเกี่ยวของกับ การดําเนินงานดานพิธีการทูต
เพื่อศึกษาวิเคราะห และนําเสนอผลการศึกษาแบงตามลักษณะของการศึกษาขอมูล โดยเปนสองสวน คือ
3.1 สวนที่ 1 การวิเคราะหแผนยุทธศาสตร 4 ป กระทรวงการตางประเทศ พ.ศ. 2558–2661
เพื่อศึกษาประเด็น “พิธีการทูตกับการตางประเทศ”
3.1.1 ดวยวิสัยทัศนที่ระบุวากระทรวงการตางประเทศเปน “องคกรนําในการขับเคลื่อน
นโยบายการตางประเทศไทยเพื่อผลประโยชนของชาติ” จึงจําเปนตองดําเนินการดานการตางประเทศ
ใหสอดคลองตอบสนองตอนโยบายรัฐบาลและแผนยุทธศาสตรที่เกี่ยวของของไทยเพื่อปกปองรักษา
และสงเสริมผลประโยชนของชาติในทุกมิติและในทุกระดับ กลาวคือ ระดับทวิภาคี พหุภาคี อนุภูมิภาค
และภูมิภาค โดยมีปจ จัยที่ตองพิจารณาใหละเอียดถี่ถวนมากมาย ทั้ง ปจ จัยภายในและภายนอก
ประเทศ ซึ่ ง ส ง ผลให เ ป น ได ทั้ ง โอกาส ความท า ทาย และความเสี่ ย ง ที่ ก ระทบต อ การดํ า เนิ น
ความสัมพันธระหวางประเทศในสามมิติหลัก กลาวคือ มิติการเมืองและความมั่นคง มิติการคาและ
เศรษฐกิจ และมิติดานสังคม
1) มิติดานการเมืองและความมั่นคง
เปนที่ประจักษวาโลกปจจุบันมีความเชือ่ มโยงกันมากขึ้นอยางทวีคูณ ความทาทาย
ที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ ภัยคุกคามดานความมั่นคงที่พัฒนารูปแบบตลอดเวลา มีความซับซอนมากกวาเดิม
และมีเครือขายเชื่อมโยงปจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ ขณะเดียวกันความเปลี่ยนแปลงใน
บริบทการเมืองและความมั่นคงดังกลาวก็สรางโอกาสใหประเทศตาง ๆ สรางกรอบความรวมมือเพื่อ
สงเสริม ความสัมพันธใหเกิดความไวเ นื้อเชื่อใจ สรางความเชื่อมั่น ความเขมแข็ง ความมั่นคงและ
เสถียรภาพ
ในประเด็นมิติขางตนนี้ ประเทศไทยจะตองสรางบทบาทของการเปนมิตรประเทศ
ทรงไวซึ่ง ความเปนกลาง ไมแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่น รักษาดุลยภาพในการดําเนิน
ความสัมพันธกับนานาประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศมหาอํานาจและประเทศที่มีอิทธิพลซึ่งตางก็
พยายามเขามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงการมีบทบาทเชิงสรางสรรค เชน การลด
ความขัดแยง การเสริมสรางเสถียรภาพและความมั่น คง การสนับสนุนการพัฒ นาของภูมิภาคใน
กรอบเวทีตาง ๆ ของโลกดวย
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2) มิติดานการคาและเศรษฐกิจ
โลกจะอยูในสภาวะของการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญและรวดเร็วตามกระแสโลกาภิวัตน
ความผันผวนและวิกฤตดานการเงิน การคา การลงทุน และการพลังงาน ตลอดจนการแยงชิงพื้นที่ใน
ตลาดโลก จะสงผลใหการคาและการลงทุน มีการแขงขันที่เขมขนขึ้น โดยเฉพาะประเด็นขีดความสามารถ
และศักยภาพดานการผลิต
ในประเด็นดานดังกลาวนี้ ประเทศไทยจะตองสรางและรักษาความเชื่อมั่นของ
ตางประเทศที่มีตอไทย เอื้ออํานวยใหเกิดบรรยากาศการลงทุนที่โปรง ใส แกไขความซับ ซ อนดาน
กฎระเบียบตาง ๆ ใสใจในเรื่องธรรมาภิบาล และการแกไขปญหาทุจริต และพรอมที่จะเปนหุนสวนใน
กรอบความรวมมือระหวางประเทศดานการคาและเศรษฐกิจที่จะสงผลใหไทยไดประโยชนในดาน
ดังกลาว โดยเฉพาะการมีบทบาทและมีสวนรวมในการสรางความเชื่อมโยงและการรวมตัวกัน ของ
ประเทศตาง ๆ ในเวทีโ ลก ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของไทยในเวทีการคาและ
เศรษฐกิจโลก อันจะเปนการพัฒนาการคาและเศรษฐกิจไทยใหเขมแข็งมั่นคงและยั่งยืน
3) มิติดานสังคม
การสื่ อ สารด ว ยเทคโนโลยี ดิ จิ ตั ล ที่ ก า วหน า มี ก ารพั ฒ นาอย า งรวดเร็ ว
โดยเฉพาะการใชสื่อสังคม (social media) สง ผลใหภาคสวนตาง ๆ ติดตอสื่อสาร และเชื่อมโยง
เกี่ยวของกันมากขึ้น การดําเนินการใด ๆ ในสวนของภาครัฐ จึงตองรับฟงความคิดเห็น เปดโอกาสให
เกิ ด การแสดงทัศ นะความคิ ด เห็น จากภาคส ว นตา ง ๆ ของสั ง คม เช น ประชาชน นั ก วิ ช าการ
สื่อมวลชน ภาคประชาสังคม และองคกรตาง ๆ ตลอดจนสนับสนุนใหทุก ภาคสวนไดเขามารวมใน
กระบวนการตัดสินใจและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ
ในดานดังกลาวนี้ ประเทศไทยจะตองดําเนินนโยบายทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศใหพรอมที่จะรับมือกับปญหา วิกฤติ ภัยคุกคาม และความทาทายที่จะเกิดขึ้น มิติ
ดานสังคมนับเปนประเด็นที่มีความหลากหลายของปญหา หลายครั้งมักสงผลเกี่ยวโยงกัน นอกจากนัน้
ยัง เปนประเด็นที่ไมมีพรมแดน ขอบเขต หรือขอจํากัดใด ๆ สามารถแพรขยายจากเหตุห นึ่ง ไปสู
ผลกระทบที่กระจายในวงกวางได ปญหาดานสังคมที่ไทยและนานาประเทศตองรวมมือกันปองกันและ
แกไข ทั้งในระดับทวิภาคี และในระดับพหุภาคี ประกอบดวย ความมั่นคงของมนุษย ความมั่นคงทาง
อาหาร พลังงาน น้ํา การอนุรักษสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โรคระบาดและภัยพิบัติ
ตาง ๆ ซึ่งประเทศไทยคงหลีกเลี่ยงไมไดและจะตองเขารวม
3.1.2 เพื่ อ ตอบสนองนโยบายของรัฐ บาลและแผนยุ ท ธศาสตร ที่เ กี่ ย วข องของไทย
และเพื่ อ ให ส อดคล องกั บ อํ า นาจหนา ที่ ที่ไ ด รับ มอบหมาย กระทรวงการตา งประเทศจึ ง จั ด ทํ า
แผนยุทธศาสตร 4 ป พ.ศ. 2558–2561 โดยมีเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรเพื่อเสริมสรางสถานะเชิง
ยุทธศาสตรและผลประโยชนของไทย ประกอบดวยประเด็นยุทธศาสตร 8 ขอ คือ
1) ส ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ อั น ดี กั บ เพื่ อ นบ า นและประเทศในภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต
2) สงเสริมบทบาทที่สรางสรรคของไทยในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน
3) เสริมสรางสถานะความสัมพันธกับประเทศยุทธศาสตร
4) ผลักดันบทบาทไทยที่สรางสรรคและรับผิดชอบเปนที่ยอมรับของประชาคมโลก
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5) ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันและความรวมมือทางเศรษฐกิจ
6) เสริมสรางภาพลักษณ ความเชื่อมั่น และทัศนคติที่ดีตอไทย
7) สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนและพัฒนาคุณภาพการใหบริก ารแก
ประชาชน
8) พัฒนาขีดความสามารถขององคกร
การวิเคราะหแผนยุทธศาสตร 4 ป กระทรวงการตางประเทศ พ.ศ. 2558–2661
และการศึกษาภารกิจดานการตางประเทศที่ดําเนินอยูในปจจุบัน สามารถสรุปไดวา ในการดําเนิน
ภารกิจตามกลยุท ธของแผนยุท ธศาสตรทั้ง แปดขอขางตน มีกลไกการดําเนินการดานพิธีก ารทูตที่
ตอบสนองทั้งทางตรงและทางออมตอการดําเนินงานดานการตางประเทศตามแผนยุทธศาสตร 4 ป
กระทรวงการตางประเทศ พ.ศ. 2558–2661 กลาวคือ
1) การดําเนินการดานพิธีการทูตที่ตอบสนองทางตรง
(1) การดูแลใหกระบวนการการดําเนินงานดานพิธีการทูต ในกรอบการดําเนิน
ความสัมพันธทางการทูตระหวางประเทศไทยกับประเทศตาง ๆ เกิดความสมเกียรติและสมศักดิ์ศรี
ของทั้งสองฝาย กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตามหลักประติบัติตางตอบแทน (Reciprocity) ที่ระบุไวใน
อนุสัญ ญากรุง เวียนนาวาดวยความสัม พันธทางการทูต พ.ศ. 2504 (Vienna Convention on
Diplomatic Relations 1961) ทั้งในสวนที่เกี่ยวของกับเรื่องแบบพิธี การรับรอง และเอกสิทธิ์และ
ความคุมกันทางการทูต รวมถึง ประเด็นอื่น ๆ ที่เ กี่ยวของ ทั้ง นี้ เพื่อเปนการดูแลใหนานาประเทศ
ปฏิบัติตามพันธกรณีที่ตกลงไวรวมกันกับประเทศไทย เชน กรณีการยกเลิกการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณใหแกผูแทนคณะทูตประเทศหนึ่ง เมื่อหนวยงานที่เกี่ยวของของประเทศนั้นไม
ดําเนินการขอเครื่องอิสริยาภรณใหผูแทนคณะทูตไทย ซึ่งถือเปนการไมปฏิบัติตามความตกลงที่เคยมี
รวมกัน
นอกจากนี้ การกํ ากับ ดูแลการดํา เนิน งานดานพิธีก ารทู ตของไทยให
ถูกตองตามกฎเกณฑที่เปนที่ยอมรับโดยรัฐสวนใหญของโลก ยังเปนการพัฒนาใหงานพิธีการทูตมี
มาตรฐานตามหลักปฏิบัติสากล มีความนาเชื่อถือ มีความโปรงใส เปนการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
และเปนการรักษาผลประโยชนของชาติอีกดวย
(2) การเผยแพรองคความรูดานพิธีก ารทูตให แกสวนราชการ หนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา ตลอดจนองคกรตาง ๆ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ตระหนักถึง
ความสําคัญของการดําเนินงานใหถูกตองตามหลักพิธีการทูต ซึ่งเปนหลักการและธรรมเนียมที่ปฏิบัติ
สืบตอกันมายาวนานจนไดรับการยอมรับกันในระดับสากล ภารกิจในสวนนี้ดําเนินไดในหลายรูปแบบ
ในระดับตาง ๆ เชน การสอน การอบรม การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสวนา การจัดทําคูมือ
การจัดทําเอกสารเผยแพร การจัดรายการโทรทัศนหรือวิทยุ การเขียนบทความเผยแพรในสื่อสิ่งพิมพ
ทั้ ง นี้ การดํ า เนิ น การในส ว นนี้ จ ะช ว ยให เ กิ ด การสร า งมาตรฐานใน
การดําเนินงานดานพิธีการตาง ๆ ซึ่ง เปนกลไกที่แนบเนียนในการผลักดันและขับ เคลื่อนภารกิจ
ดานการตางประเทศในภาพรวมของไทย และยังเปนการสรางความเปนมืออาชีพและความเปนสากล
ใหกับองคกรที่นําไปปฏิบัติ ทําใหสามารถสรางความคุนเคย ความเขาใจ และความเชื่อมโยงกับโลกสากล
ไดงายขึ้น สงผลใหสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการดานการตางประเทศใหดียิ่งขึ้นได
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2) การดําเนินการดานพิธีการทูตที่ตอบสนองทางออม
(1) การอํานวยความสะดวกแกอาคันตุกะผูเดินทางมาเยือนหรือเดินทางผาน
ประเทศไทย ซึ่งการดูแลใหเกิดความสะดวกปลอดภัย สมเกียรติและฐานะ การรับรอง ซึ่งครอบคลุมถึง
การจัดเลี้ยงดวย เปนการแสดงอัธยาศัยไมตรีที่เหมาะควร สรางความพึงพอใจใหแกผูที่มาเยือนและ
ผูเกี่ยวของทุกฝาย ชวยสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศไทยและมิตรประเทศใหแนนแฟนมั่นคง
ไดเปนอยางดี
(2) การอํานวยความสะดวกดูแลผูนําประเทศไทยในการเดินทางไปเยือน
ตางประเทศ ไมวาจะเปนภารกิจ การเยือนระดับทวิภาคี หรือภารกิจการเขารวมการประชุม หรือ
กิจกรรมอื่น ๆ ในระดับอนุภูมิภาคหรือระดับภูมิภาค รวมถึงการเขารวมการประชุมระหวางประเทศ
ในกรอบพหุภาคีตาง ๆ ซึ่งกระบวนการทํางานดานพิธีการทูตจะครอบคลุมการดูแลประเด็นตาง ๆ
ในภาพรวม (ที่มิใชประเด็นสารัตถะ) เพื่อใหภารกิจสําเร็จลุลวงดวยดี เกิดความเรียบรอย รักษาเกียรติ
และฐานะของผูนําประเทศใหไดรับการปฏิบัติที่ถูกตองเหมาะควร การดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
จนประสบความสําเร็จสามารถสงเสริมภาพลักษณของผูนําประเทศใหเปนที่ยอมรับและเคารพนับถือ
ในระดับสากลได
(3) การรับผิดชอบดูแลการจัดการประชุมระหวางประเทศที่รัฐบาลไทยเปน
เจาภาพหรือที่จัดขึ้นในประเทศไทย ในสวนที่เกี่ยวของกับพิธีการทูต มีความสําคัญมาก เนื่องจากเปน
การแสดงศักยภาพดานการบริหารจัดการ สะทอนขีดความสามารถในการบริหารงานอยางมีรูปแบบ
ชัดเจน ถูกตองตามกฎเกณฑ มีระเบียบแบบแผนตามมาตรฐานสากลที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วกันของ
ประเทศผูเขารวมการประชุม การดําเนินการดานพิธีการทูตยังนับไดวาเปนองคประกอบสําคัญทีส่ ง ผล
โดยตรงต อ ความเรี ย บร อ ยราบรื่ น และความสํ า เร็ จ ของการจั ด งานประชุ ม ต า ง ๆ นอกจากนี้
ความสามารถดานการจัดการประชุม ระหวางประเทศยังเปนปจจัยชี้วัดขีดความสามารถดานการ
แขงขันเชิงเศรษฐกิจอีกดวย เนื่องจากหลายประเทศมีนโยบายนําเสนอประเทศของตนใหเปนเจาภาพ
และ/หรือสถานที่จัดการประชุมระหวางประเทศ
หากศึก ษาประเด็นยุท ธศาสตรทั้ง แปดขอของแผนยุท ธศาสตร 4 ป กระทรวง
การตางประเทศ พ.ศ. 2558–2661 โดยสังเขป ตามกลยุทธที่กําหนดไวในแตละประเด็นยุทธศาสตร
ก็อาจพบบริบทที่เ ชื่อมโยงพิธีการทูตกับการตางประเทศโดยตรงไมมากนัก แตห ากศึกษาประเด็น
ยุทธศาสตรอยางละเอียด โดยพิจารณาเชิงลึก ใหครอบคลุมถึงภารกิจและกิจกรรมที่จะดําเนินตาม
กลยุทธตาง ๆ เพื่อใหตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร จะเห็นวาพิธีการทูตเปนกลไกและปจจัยพื้นฐาน
ที่สําคัญ พิธีการทูตกับการตางประเทศจึงมีความเชื่อมโยงกันอยางมาก ดังนั้น หากดําเนินการดานพิธี
การทูตใหถูก ตองเหมาะสมแลว ก็จ ะสามารถสง เสริม การขับ เคลื่อนแผนยุท ธศาสตรจ นประสบ
ความสําเร็จได
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3.2 สวนที่ 2 การวิเคราะหบทสัมภาษณและแบบสอบถาม เพื่อศึกษาประเด็น “การบริหาร
จัดการกรมพิธีการทูตเพื่อใหตอบสนองภารกิจดานการตางประเทศในปจจุบัน”
ไดจัดทําบทสัมภาษณและแบบสอบถามใหผูบริหารกรมพิธีการทูต ขาราชการกรมพิธีการ
ทูตและกรม/กองอื่น ในระดับตาง ๆ แสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
กรมพิธีการทูต เพื่อนํามาประมวลเปนประเด็นขอเดน ขอดอย โอกาส และความทาทายของกรมพิธี
การทูตตามแนวทาง SWOT Analysis ตลอดจนการบริหารจัดการกรมพิธีก ารทูตตามแนวทาง
การบริหารจัดการ 4 M’s (Man Money Material Management) โดยดําเนินการสัมภาษณและ
สํารวจแบบสอบถามใหค รอบคลุม หั วข อต าง ๆ ประมวลผลจากการสัม ภาษณ และการสํา รวจ
แบบสอบถาม โดยแบงเปนหัวขอหลักได ดังนี้
3.2.1 งานพิ ธีก ารทูต เป นงานที่ก ระทรวงการต า งประเทศมีความเชี่ย วชาญ และ
กรมพิธีการทูตเปนหนวยงานหลักดานพิธีการทูตของกระทรวงการตางประเทศ
กรมพิธีก ารทูตเปนหนวยงานหลัก ที่ดูแลงานพิธีก ารทูต ซึ่งเปนงานที่ก ระทรวง
การตางประเทศมีความเชี่ยวชาญ งานพิธีการทูตมีความสําคัญเพราะเปนเครื่องชี้วัดความเปนอารยะ
และความเปนสากล งานพิธีก ารทูตอยูคูกันกับ กระทรวงการตางประเทศมาโดยตลอด รูป แบบ
การดําเนินงานดานพิธีการทูตอาจเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยได แนวทาง การใหความสําคัญตอแนวทาง
ปฏิบัติดานพิธีการทูต ตลอดจนความเครงครัดตอธรรมเนียมปฏิบัติ ขึ้นอยูกับนโยบายของผูนําแตละยุค
แตละสมัย การดําเนินงานดานพิธีการทูตจึงตองปรับแนวทางใหเหมาะสม1
งานพิธีการทูตยังมีความสําคัญในฐานะที่เปนดานแรกของงานดานการตางประเทศ
กรมพิธีการทูตเปนผูอํานวยความสะดวกดูแลคณะทูตานุทูตตางประเทศประจําประเทศไทย นับตั้งแต
เริ่มกระบวนการแตงตั้งใหมาประจําการประจําประเทศไทยจนกระทั่งครบวาระเดินทางกลับประเทศ
ของตน รวมทั้งรับผิดชอบในเรื่องหนาตาของประเทศใหดูดี เรียบรอย ผานขั้นตอนและกระบวนการ
ทางการทูตที่เหมาะสม สอดคลองกับขนบธรรมเนียมปฏิบัติที่มมี าแตโบราณ และเปนไปตามสากลนิยม2
ทามกลางความหลากหลายของงานในความดูแลของกระทรวงการตางประเทศ
งานพิธีการทูตนับเปนงานหลักที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว และมีบทบาทสําคัญในการดําเนินภารกิ จทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ3
โดยที่งานพิธีการทูตเปนงานที่มีความสําคัญ จึงควรมีการดําเนินการที่เปนรูปธรรม
ดานการบริหารและการพัฒนาบุคลากรดานพิธีการทูตใหมีความเปนมืออาชีพ เชี่ยวชาญและสามารถ
ดําเนินการดานพิธีการทูตไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรและวางแผนบุคลากรใหมีจํานวน
เพียงพอกับภารกิจ4

1

สัมภาษณ
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3
สัมภาษณ
4
สัมภาษณ
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จักรี ศรีชวนะ, อธิบดีกรมพิธีการทูต, 21 กรกฎาคม 2559.
วรวุฒิ พงษประภาพันธ, รองอธิบดีกรมพิธีการทูต, 21 กรกฎาคม 2559.
จิตติมา เอี่ยมสุทธา, นักการทูตชํานาญการ (ที่ปรึกษา) สํานักบริหารบุคคล, 4 สิงหาคม 2559.
อัฐกาญจน วงศชนะมาศ, ผูอํานวยการกองรับรอง กรมพิธีการทูต, 30 กรกฎาคม 2559.
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3.2.2 ความสําคัญของกรมพิธีการทูตตอการดําเนินภารกิจดานการตางประเทศเพื่อ
ตอบสนองแผนยุทธศาสตร 4 ป กระทรวงการตางประเทศ พ.ศ. 2558–2661
กรมพิธีการทูตควรดําเนินภารกิจโดยวางแผนยุทธศาสตรของกรมใหสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรกระทรวงการตางประเทศและยุทธศาสตรของชาติ โดยผูบริหารควรมีทัศนคติที่ดีและ
เอื้อตอการดําเนินงานดานพิธีการทูต5
เพื่อใหตอบสนอง แผนยุทธศาสตร ขอ 7 สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
และพัฒนาคุณภาพการใหบริการแกประชาชน กรมพิธีการทูตสามารถดําเนินการในรูปแบบตาง ๆ
เชน การสอดแทรกความรูเกี่ยวกับงานพิธีการทูตแกประชาชนในโอกาสตาง ๆ การถายทอดความรู
ดานพิธีการทูตแกขาราชการของสวนราชการที่มีสํานักงานในตางประเทศ และพัฒนาระบบงานดาน
เอกสิทธิ์และความคุมกันทางการทูต6
ในประเด็ น การให ค วามรู ด า นพิ ธี ก ารทู ต นั้ น ผู บ ริ ห ารมี ค วามเห็ น ว า ควรมี
การดําเนินการอยางตอเนื่อง และใชชองทางดานสื่อของกระทรวงการตางประเทศใหเกิดประโยชน
สูงสุด โดยใหความสําคัญกับการสื่อสารและชี้ใหเห็นประโยชนของงานพิธีการทูต หลักเกณฑแนวทาง
ปฏิบัติที่เปนสากล ที่ใหความสําคัญกับความถูกตอง เพื่อใหงานราบรื่นเรียบรอย7
เพื่อใหต อบสนอง แผนยุท ธศาสตร ขอ 8 พัฒ นาขีด ความสามารถขององคก ร
ผูบริหารมีความเห็นวา การทํางานเชิงบูร ณาการ การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง การพัฒ นาโครงสรางองคกร กระบวนการทํางาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร ลวนมีความสําคัญตอการพัฒนา
ขีด ความสามารถขององคก ร แต มีค วามเรง ด วนที่แ ตกต า งกั น กรมพิ ธี ก ารทูต จึ ง ควรจั ด ลํา ดั บ
ความสําคัญและความเรงดวนที่จะเกิดขึ้นกอนการปฏิบัติ8
3.2.3 ความสําคัญขององคความรูดานพิธีการทูต และการจัดเก็บขอมูลที่มีความสําคัญ
ทางประวัติศาสตร
องค ค วามรู ด า นพิ ธี ก ารทู ต มี ค วามสํ า คั ญ เป น อย า งมาก และเป น การเรี ย นรู
ตลอดเวลา เนื่องจากเมื่อโจทยหรือปจจัยตนเหตุเปลี่ยน คําตอบ วิธีการดําเนินงาน และ/หรือผลก็
เปลี่ยนตามไปดวย นอกจากนั้น แนวทางการปฏิบัติยังแปรเปลี่ยนพลิกผันตามยุคสมัยและสถานการณ
อีกดวย กระบวนการการเรียนรูงานพิธีการทูตนั้น มีความหลากหลาย เชน การศึกษาหาความรูดวย
ตนเอง การเรียนรู จ ากการปฏิ บัติง านจริง การถา ยทอดองคค วามรู การแลกเปลี่ ยนขอ มูล และ
ประสบการณกับผูรูผูปฏิบัติงานดานนี้ การเรียนรูผานสื่อตาง ๆ การบรรยาย การจัดสัมมนา ทั้งเพื่อ
ถายทอดองคความรู และเพื่อรับฟงปญหาอุป สรรคตาง ๆ ซึ่ง สามารถนํามาใชพัฒนาองคก รและ
ปรับปรุงการทํางานได9
5
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อัฐกาญจน วงศชนะมาศ, ผูอํานวยการกองรับรอง กรมพิธีการทูต, 30 กรกฎาคม 2559.
สําเนียง ศุภวรรณกิจ, นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ สํานักบริหารบุคคล, 5 สิงหาคม 2559.
วรวุฒิ พงษประภาพันธ, รองอธิบดีกรมพิธีการทูต, 21 กรกฎาคม 2559.
วรวุฒิ พงษประภาพันธ, รองอธิบดีกรมพิธีการทูต, 21 กรกฎาคม 2559.
จักรี ศรีชวนะ, อธิบดีกรมพิธีการทูต, 21 กรกฎาคม 2559.
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งานพิธีการทูตมีความสําคัญเชิงประวัติศาสตร กรมพิธีการทูตควรมีระบบการจัดเก็บ
ผลการดําเนินงานในลักษณะหองสมุดหรือหอจดหมายเหตุ เพื่อใหเปนแหลงขอมูลความทรงจําของ
องคกร มีความตั้งใจจะรวบรวมขอมูลในหลายหัวขอ เชน การเสด็จฯ การเยือน การจัดทําพระราชสาสน
อักษรสาสน แตที่ผานมายังไมสามารถดําเนินการจัดเก็บขอมูลใหเปนระบบได10
ในประเด็นนี้ มีผูใหความเห็นวา เพื่อใหองคความรูในอดีตมีการเก็บรักษาใหคงอยู
ระยะยาว กรมพิธีก ารทูตสามารถหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กองบรรณสารและหองสมุด
ซึ่งมีความเชี่ยวชาญดานการจัดเก็บเอกสารในลักษณะตาง ๆ ใหชวยดําเนินการในสวนนี11้
ในปจ จุบัน ดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยี สามารถจัดเก็บ ขอมูล ไดในหลาย
ชองทาง เชน ในเว็บ ในระบบฐานขอมูล การจัดเก็บแฟม อิเล็คทรอนิก ส ฯลฯ โดยใหมีการพัฒนา
ระบบ การบริหารจัดการและปรับปรุงขอมูลอยางตอเนื่อง เพื่อใหมีสถานะเปนปจจุบัน และสามารถ
คนหาไดอยางรวดเร็ว12
ผูบริหารกลาววา กรมพิธีการทูตเห็นความสําคัญของการจัดเก็บขอมูลที่สะดวกตอ
การสืบคน และใหความสําคัญตอการจัดตั้งระบบและการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช โดยที่ผานมา
มีการลงทุนเรือ่ งนี้คอนขางมาก แตยังไมเห็นผลเปนรูปธรรมมากนัก เนื่องจากไมมีบุคลากรดูแลการจัดเก็บ
ขอมูลในระบบดังกลาวเปนการเฉพาะ13
3.2.4 คุณลักษณะที่สําคัญของนักพิธีการทูต
นัก พิธีก ารทูตควรมีคุณสมบัติเ ฉพาะบางประการที่ เ หมาะสมกับ ภารกิจ หนา ที่
เนื่องจากเปนสายงานที่ตองใชทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประกอบกับมารยาทสังคม บุคลิกภาพ และการวางตัว
ใหถูกตองเหมาะควรกับสถานการณ
จากการสัมภาษณ ประมวลไดวาคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่สําคัญของนักพิธีการทูต
ประกอบดวย
1) มีใจรักและมีทัศนคติที่ดีกับงานพิธีการทูต ใสใจในการทํางานและรักการเรียนรู
มีความยืดหยุนประนีประนอม มีความนิ่ง อดทนอดกลั้น สามารถรับแรงกดดันในสถานการณพิเศษ
มีมนุษยสัมพันธดี สื่อสารกับผูอื่นไดอยางราบรื่นเรียบรอย14
2) มีความเขาใจในเนื้อหาสาระและความสําคัญของงาน มีไหวพริบและความกลาหาญ
ในการเผชิญและแกไขปญหา มีทักษะในการเจรจาโนมนาว มีความรอบรูในเรื่องการตางประเทศใน
ดานตาง ๆ เปนผูที่ใหความสําคัญกับรายละเอียดและมีความประณีตในการทํางาน มีความยืดหยุ น
พรอมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง15
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จักรี ศรีชวนะ, อธิบดีกรมพิธีการทูต, 21 กรกฎาคม 2559.
สําเนียง ศุภวรรณกิจ, นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ สํานักบริหารบุคคล, 5 สิงหาคม 2559.
จิตติมา เอี่ยมสุทธา, นักการทูตชํานาญการ (ที่ปรึกษา) สํานักบริหารบุคคล, 4 สิงหาคม 2559.
วรวุฒิ พงษประภาพันธ, รองอธิบดีกรมพิธีการทูต, 21 กรกฎาคม 2559.
จักรี ศรีชวนะ, อธิบดีกรมพิธีการทูต, 21 กรกฎาคม 2559.
วรวุฒิ พงษประภาพันธ, รองอธิบดีกรมพิธีการทูต, 21 กรกฎาคม 2559.

14
ผูใหสัมภาษณจํานวนหนึ่งยังไดใหความคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับคุณสมบัติที่สําคัญ
ของนักพิธีการทูตวา ควรรวมถึง
– การมีความรูรอบดาน มีไหวพริบ มีบุคลิกภาพดี กิริยาวาจาดี แตงกายเรียบรอย
มีความเปนมืออาชีพ16
– มีความออนนอมถอมตน ใจเย็น แกปญหาเฉพาะหนาไดดี17
– มีความละเอียดรอบคอบ18
– มีความสามารถในการบริหารตามแผนถึงเปาหมาย19
– ทํางานดวยความระมัดระวัง พิถีพิถันตองาน มีจิตบริการ มีใจใหกับงานที่ทํา
ตระหนักในความสําคัญของงานพิธีการทูต ใสใจกับผูรวมงานและผูร ับบริการ20
3.2.5 การพัฒนาและการบริหารจัดการบุคลากรเพื่อความเปนเลิศและความตอเนื่อง
ของงาน
3.2.5.1 ผูเชี่ยวชาญดานทรัพยากรบุคคลไดใหความเห็นในเรื่องนี้วา
1) บุคลากรของกระทรวงการตางประเทศมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนอยู
เสมอ ตามลักษณะงานที่ตองออกประจําการในตางประเทศตามวาระ ซึ่งอาจสงผลตอความตอเนื่อง
และประสิทธิภาพของงานในทุกหนวยงาน อยางไรก็ดี หนวยงานสามารถวางแผนการถายทอดงาน
หรือจัดทําคูมือสําหรับงานในแตละดานเพื่อใหผูมารับปฏิบัติหนาที่สามารถศึกษาและนําไปปฏิบัติได
2) การมี บุ ค ลากรที่ ไ ม มี ว าระการออกประจํ า การในต า งประเทศ
(home–based) ปฏิบัติหนาที่ในกรมพิธีการทูต สามารถชวยแกปญหาดานความตอเนื่องของงานได
สวนหนึ่ง โดยเฉพาะงานที่ลักษณะเปนงานประจํา (routine) อยางไรก็ดี การมีบุคลากรสายดังกลาว
จะตองคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของ กลาวคือ การกําหนดอัตรากําลังและการวางแผนความเจริญกาวหนา
ในอาชีพที่ชัดเจนและมั่นคงของบุคลากรกลุมดังกลาวดวย เพื่อใหเกิดความผูกพันและเปนแรงจูงใจให
ทํางานกับองคกรในระยะยาว
อยางไรก็ดี การมีนักการทูตเพื่อปฏิบัติงานในกรม ยังมีความจําเปนตอ
การดําเนินภารกิจของกรมพิธีการทูต เนื่องจากมีประสบการณในการดําเนินความสัมพันธระหวาง
ประเทศ และการติดตอสื่อสารกับตางประเทศ ซึ่งเปนองคความรูที่จําเปนสําหรับนักพิธีการทูต21
มีประเด็นที่ผูใหสัมภาษณจากสํานักบริหารบุคคล กระทรวงการตางประเทศ
ไดใหความเห็นในเรื่องนี้เพิ่มเติม ดังนี้
1) ในเมื่อสายงานหลัก (นักการทูต) มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากร
สม่ําเสมอ กระทรวงการตางประเทศจะมีปญหาในการสั่งสมองคความรูและความเชี่ยวชาญในองคกร
16
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อัฐกาญจน วงศชนะมาศ, ผูอํานวยการกองรับรอง กรมพิธีการทูต, 30 กรกฎาคม 2559.
สําเนียง ศุภวรรณกิจ, นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ สํานักบริหารบุคคล, 5 สิงหาคม 2559.
จิตติมา เอี่ยมสุทธา, นักการทูตชํานาญการ (ที่ปรึกษา) สํานักบริหารบุคคล, 4 สิงหาคม 2559.
มรกต เจนมธุกร, เลขานุการกรม กรมพิธีการทูต, 21 กรกฎาคม 2559.
อภิรดี อนุคระหานนท, นักการทูตชํานาญการพิเศษ สํานักบริหารบุคคล, 22 กรกฎาคม 2559.
สําเนียง ศุภวรรณกิจ, นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ สํานักบริหารบุคคล, 5 สิงหาคม 2559.
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ดังนั้น จะตองใสใจและใหความสําคัญตอการถายทอดองคความรูใหมาก การใชบุคลากรที่ไมมีวาระ
การออกประจําการในตางประเทศ (home–based) เชน พนักงานราชการ เพื่อปรับการจัดการงาน
อาจทําไดเฉพาะงานที่เปนลักษณะประจํา (routine) หรืองานดานบริหารจัดการ หรือ งานที่อิงกับ
กฎระเบียบ (ที่ตองการความตอเนื่องในการทํางานและความแมนยําในกฎระเบียบ) จะชวยแกปญหา
ดานบุคลากรในระดับหนึ่ง อยางไรก็ตาม หนวยงานตองคํานึง ถึง “แรงจูงใจ” ในการทํางานดวย
เพื่อเปนการรักษาบุคลากรที่มีความชํานาญใหอยูกับหนวยงาน22
2) ประเด็ น การปรั บ เปลี่ ย นหมุ น เวี ย นบุ ค ลากรในกระทรวงการ
ตางประเทศเปนเรื่องหลีก เลี่ยงไมได ดัง นั้น การถายทอดและสงมอบงาน การมีคูมือและระบบ
ฐานขอมูลที่ดี นาจะมีสวนชวยใหการปฏิบัติงานสามารถดําเนินไปไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
งานบางสวนที่มีลักษณะเปนงานประจํา งานลงขอมูลในระบบ นาจะสามารถมอบหมายใหลูกจางเปน
ผูปฏิบัติได โดยมีขาราชการเปนผูกํากับดูแล สวนการจัดสรรบุคลากรในลักษณะ home–based ก็
นาจะเปนประโยชนตองานบางสวนของกรมพิธีการทูต ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับนโยบายเปนหลัก23
3.2.5.2 ผูบริหารมีความเห็นในสวนที่เกี่ยวของกับประเด็นขางตนนี้เพิ่มเติม ดังนี้
1) เห็ น ความจํ า เป น ที่ จ ะต อ งมี ก ารสั บ เปลี่ ย นหมุ น เวี ย นบุ ค ลากร
งานดานพิธีก ารทูตมีความหลากหลาย มีเนื้อหาที่เ กี่ยวของในหลายเรื่อง เปนงานที่เกี่ยวของกับ
ระเบียบแบบแผนและขั้นตอนการดําเนินงาน หากใชบุคลากรที่ไมมีวาระการออกประจําการ ใน
ตางประเทศ (home–based) จะชวยในดานความตอเนื่องและความแมนยําในเรื่องกฎระเบียบ เชน
งานดานเครื่องราชอิสริยาภรณ งานพระราชสาสน และงานเอกสิทธิ์ความคุมกันทางการทูต แตงาน
บางดาน เชน งานอํานวยความสะดวก งานการเยือน งานรับรองและจัดเลี้ยง อาจจําเปนตองใช
บุคลากรที่มีประสบการณในการประจําการตางประเทศ ซึ่งเหมาะสมกับการใหขาราชการสับเปลี่ยน
หมุนเวียนมากกวา24
2) แมจะเห็นดวยในหลักการ แตก ารใชบุคลากรที่ไมมีวาระการออก
ประจําการในตางประเทศ (home–based) ในกรมพิธีการทูต เพื่อใหมีบุคลากรที่ทํางานตอเนื่อง
ระยะยาว เกิดระบบงานที่ร าบรื่น จะตองพิจ ารณาเรื่องแรงจูง ใจใหม าก เนื่องจากมีความเสี่ยงที่
บุคลากรกลุมนี้จะขอโยกยายสับเปลี่ยนองคกรหรือลาออกไป เมื่อมีขอเสนอจากองคกรอื่นที่นาสนใจกวา
หรือมีปจจัยที่เอื้อตอความกาวหนา ดังนั้น ตองพิจารณาสรางแรงจูงใจในการทํางาน เปดโอกาสให
สรางเสริมประสบการณได เชน การเขารวมหลักสูตรการอบรมระยะสั้นในตางประเทศ25
3.2.6 การสรางแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีในการทํางานดานพิธีการทูต
งานพิธีการทูตเปนงานที่ตองใชทั้งกําลังกาย กําลังใจ และกําลังสติปญญา เปนงาน
ที่เนน “ใจ” ลักษณะงานพิธีการทูตเปน “การปดทองหลังพระ” เนื่องจากภารกิจสวนใหญเปนการทํางาน
อยูเบื้องหลัง จับตองไมได คนทั่วไปมักไมคอยตระหนักถึงความยากลําบากของงานดานนี้ เมื่อภารกิจ
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อภิรดี อนุคระหานนท, นักการทูตชํานาญการพิเศษ สํานักบริหารบุคคล, 22 กรกฎาคม 2559.
จิตติมา เอี่ยมสุทธา, นักการทูตชํานาญการ (ที่ปรึกษา) สํานักบริหารบุคคล, 4 สิงหาคม 2559.
วรวุฒิ พงษประภาพันธ, รองอธิบดีกรมพิธีการทูต, 21 กรกฎาคม 2559.
จักรี ศรีชวนะ, อธิบดีกรมพิธีการทูต, 21 กรกฎาคม 2559.
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ลุลวงดวยดี คนสวนใหญมักมองขามผูที่ทํางาน และคิดวาความสําเร็จของงานเกิดขึ้นเปนธรรมชาติ
การทํางานพิธีการทูตจึงตองมีทัศนคติในการทํางานที่ดี คิดเชิงบวก เพื่อเปนการใหกําลังใจตนเองและ
เพื่ อนรว มงาน กลา วคื อ ตอ งทํ างานดว ยความภาคภู มิใ จ และในลั ก ษณะงานที่ ตอ งตอบสนอง
เอื้ออํานวยความสะดวกใหกับ ผูอื่น ใจจึงมีความสําคัญมาก ตองมีจิตที่รักการใหบริการ ตองรักษา
สภาพจิตใหหนักแนนเขมแข็ง ไมรูสึกดอย ไมมีความนอยเนื้อต่ําใจ มีพลังมุงมั่นใหงานสําเร็จ สามารถ
กาวขามอุปสรรคและสิ่งกอกวนใจได ผูปฏิบัติงานพิธีการทูตควรมองวางานที่ตนทําอยูเปนงานที่มี
ความสําคัญมาก เปนสวนหนึ่งของประวัติศาสตร เนื่องจากเปนงานที่อาจเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในชีวิต
ดังนั้น งานพิธีการทูตจึงเปนโอกาสในการเรียนรูและมีประสบการณที่หลากหลาย เปนการสรางความแกรง
และความเปนมืออาชีพใหกับตนเอง เปนการเปดโลกทัศน เปดโอกาสในการไดพบบุคคลคนสําคัญ
และที่สําคัญเปนการทํางานเพื่อสงเสริมผลประโยชนของประเทศชาติ เพื่อรักษาเกียรติภูมิของประมุข
และผูนําประเทศ26
3.2.6.1 ในประเด็นทัศนคติที่ดีในการทํางานดานพิธีก ารทูต ผูใหสัม ภาษณอีก
หลายทานไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมไววา
1) ทัศนคติที่ดี คือ ตองเห็นความสําคัญในสิ่งที่ตองทํา มีความศรัทธาในงาน
แมสิ่งที่ปฏิบัติจะไมไดเปนงานดานสารัตถะ งานนโยบาย หรืองานวิชาการ ตามที่กระแสสวนใหญของ
กระทรวงการตางประเทศมักจะใหความสําคัญลําดับตน รวมทั้ง ควรมีความสุขกับงานที่ทํา27
2) การทํางานพิธีการทูตอาศัยการทํางานกันเปนทีม ตองอดทน ไมเลือกงาน
รูงาน มุงมั่นทํางานใหดีจนสําเร็จ มองโลกในแงดี มีความรักชาติและดูแลปกปองความเปนไทยในทุก
โอกาส28
3) ควรมีความรับผิดชอบและรักในงานที่ทํา ตระหนักเห็นคุณคาและ
ความสําคัญของงานในหนาที่ใหได ก็จะชวยใหทํางานไดอยางมีความสุข อันจะเปนผลตอพัฒนาการ
ในดานตาง ๆ29
3.2.6.2 ในประเด็นเรื่องแรงจูงใจในการทํางานนั้น ผูบริหารไดใหสัมภาษณวา
แรงจูงใจในการทํางานของแตละองคกรไมเหมือนกัน แรงจูงใจในการทํางานของกรมพิธีการทูต คือ
ความภาคภูมิใจ การมีโอกาสไดเรียนรูและมีประสบการณที่ทาทาย การไดทํางานในองคกรที่มีความเปนเลิศ
งานที่ปฏิบัติมีความสําคัญเพราะเปนสวนหนึ่งของประวัติศาสตร ความพึงพอใจและความอิ่มใจที่เกิด
จากความสําเร็จของงานที่เห็นผลทันตา30
ผูบริหารทานหนึ่งกลาวถึงแรงจูงใจหนึ่งที่ทําใหคนสนใจทํางานดานพิธี
การทูตวา ประสบการณการทํางานที่หลากหลายจะสรางความสมบูรณใหแกนักการทูต ใหมีความรอบรูแ ละ

26

สัมภาษณ
สัมภาษณ
28
สัมภาษณ
29
สัมภาษณ
30
สัมภาษณ
27

จักรี ศรีชวนะ, อธิบดีกรมพิธีการทูต, 21 กรกฎาคม 2559.
อภิรดี อนุคระหานนท, นักการทูตชํานาญการพิเศษ สํานักบริหารบุคคล, 22 กรกฎาคม 2559.
อัฐกาญจน วงศชนะมาศ, ผูอํานวยการกองรับรอง กรมพิธีการทูต, 30 กรกฎาคม 2559.
จิตติมา เอี่ยมสุทธา, นักการทูตชํานาญการ (ที่ปรึกษา) สํานักบริหารบุคคล, 4 สิงหาคม 2559.
จักรี ศรีชวนะ, อธิบดีกรมพิธีการทูต, 21 กรกฎาคม 2559.

17
ความพรอมในการปฏิบัติงาน การมีประสบการณดานพิธีการทูตจะชวยสรางความพรอมตอความรับผิดชอบ
ที่มากขึ้นเมื่อดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น31
3.2.7 การดําเนินงานพิธีการทูตในบริบทการตางประเทศพหุภาคี
เมื่อภารกิจ ดานการตางประเทศของไทยในปจจุบันขยายมิติไปสูการทูตพหุภาคี
บุคลากรและแนวทางการปฏิบัติงานดานพิธีการทูตจึงตองมีการพัฒนาเพื่อใหตอบสนองกรอบงานพหุภาคีได
ผูบริหารและผูใหสัมภาษณไดแสดงทัศนะตอเรื่องนี้ ดังนี้
1) กรมพิธีการทูตปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจพหุภาคีของกระทรวงการตางประเทศ
อยูแลว โดยหนาที่ กรมพิธีการทูตตองดูแลรับผิดชอบงานพิธีการทูต อยูแลว ดังนั้น บุคลากรจึงควร
ศึกษาขอมูล รายละเอียด แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานพหุภาคีเพิ่มเติมเพื่อใหสามารถดูแลภารกิจให
สมบูรณที่สุด โดยเฉพาะการประชุมระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปนเจาภาพจัดในประเทศไทย
ซึ่งมักมีการเพิ่มเติมขั้นตอนรายละเอียดปลีกยอยในการจัดงานมากกวาการประชุมทั่วไปเสมอ32
2) ภารกิจดานพิธีการทูตในกรอบพหุภาคีมีรูปแบบที่แตกตางจากกรอบทวิภาคี
โดยมีรูปแบบแนวปฏิบัติทางพิธีการทูตของตน ผูปฏิบัติงานควรมีความยืดหยุนและพรอมที่จะเรียนรู
และยอมรับรูปแบบที่เปลี่ยนไป โดยจะตองปรับใหเขากับใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติทองถิ่นดวย พิธี
การทูตในกรอบงานพหุภาคีกําหนดขึ้นเพื่อสนองตอบตอจํานวนผูเขารวมจํานวนมาก แตจ ะตอง
ไมลดทอนแนวปฏิบัติหลักตามธรรมเนียมสากลและของไทย33
3) บุคลากรกรมพิธีก ารทูตตองพัฒนาความพรอมของตนเองใหมากที่สุด อาจ
จัดการอบรม สรางกระบวนการเรียนรูใหตอเนื่องระยะยาว และหากจําเปน อาจตองขอรับการจัดสรร
บุคลากรใหเพียงพอ34
4) บุคลากรกรมพิธีการทูตควรไดรับการสนับสนุนใหเขารับการอบรมหลักสูตร/
หัวขอตาง ๆ ที่จําเปนตอความกาวหนาในการทํางาน ตลอดจนหลักสูตร/หัวขอเฉพาะดานที่จะชวย
พัฒนา เสริมสรางทักษะในการปฏิบัติงานที่มีมิติและรูปแบบที่หลากหลายยิ่งขึ้น35
3.2.8 ความสําคัญของการบริหารจัดการที่ดีในบริบทงานพิธีการทูต
ผูใหสัมภาษณตางแสดงทัศนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการในประเด็นสําคัญตาง ๆ
ดังนี้
3.2.8.1 เลขานุการกรม
เลขานุการกรมเปนกลไกที่เชื่อมประสานระหวางผูบริหารในระดับตาง ๆ
และบุคลากรผูปฏิบัติง านในทุก ระดับ ระหวางกองตาง ๆ ภายในกรม ระหวางกรมตาง ๆ ภายใน
กระทรวงฯ มีหนาที่รวบรวม กลั่นกรอง ติดตามผล วิเคราะหขอมูล ประมวลและประเมินผล รายงาน
ผลการดํ า เนิ นงานต า ง ๆ ตลอดจนดู แ ลการจั ด ทํ า แผนงานยุ ท ธศาสตร แผนงานงบประมาณ
31

สัมภาษณ
สัมภาษณ
33
สัมภาษณ
34
สัมภาษณ
35
สัมภาษณ
32

วรวุฒิ พงษประภาพันธ, รองอธิบดีกรมพิธีการทูต, 21 กรกฎาคม 2559.
จักรี ศรีชวนะ, อธิบดีกรมพิธีการทูต, 21 กรกฎาคม 2559.
วรวุฒิ พงษประภาพันธ, รองอธิบดีกรมพิธีการทูต, 21 กรกฎาคม 2559.
อัฐกาญจน วงศชนะมาศ, ผูอํานวยการกองรับรอง กรมพิธีการทูต, 30 กรกฎาคม 2559.
จิตติมา เอี่ยมสุทธา, นักการทูตชํานาญการ (ที่ปรึกษา) สํานักบริหารบุคคล, 4 สิงหาคม 2559.
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เพื่อนําเสนอผูบริหารเพื่อขอรับการตัดสินใจและนโยบาย เลขานุการกรมปฏิบัติหนาที่บริหารจัดการ
งานดานตาง ๆ ของกรม เพื่อใหเกิดความราบรื่นเรียบรอย ตอบสนองตอภารกิจและเอื้อตอการจัดทํา
นโยบายและการตัดสินใจในดานตาง ๆ ของผูบริหาร นอกจากนี้ ยังเปนผูเอื้ออํานวยความสะดวกและ
ความสุขในการทํางานใหกับบุคลากรโดยรวม เนื่องจากเปนผูดูแลการจัดซื้อจัดจางเครื่องใช วัส ดุ
อุปกรณตาง ๆ ของกรม เปนผูดูแลภาพรวมของการประเมินผลบุคลากร ประสิทธิภาพของกรมสวนหนึ่ง
จึงอยูในความรับผิดชอบดูแลของเลขานุการกรม36
ความสามารถในการบริหารจัดการ เปนความสามารถเฉพาะตัว บุคลากร
กระทรวงการตา งประเทศไมค อยสนใจงานบริห ารจัด การ และไมค อยให ความสํา คัญ กับ เรื่ อ ง
การบริหารจัดการ เลขานุการกรมเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบสําคัญ เปนผูประสานงานกับ
ทุก ฝ ายในทุ ก ระดั บ เพื่อ ใหเ กิ ดประโยชน แ ละความสํ าเร็ จ ของงานในหลายมิ ติ กระทรวงการ
ตางประเทศควรใหความสําคัญกับการจัดสรรบุคลากรเพื่อปฏิบัติห นาที่ในสวนนี้ และการมีสํานัก
เลขานุการกรมที่เขมแข็งก็สําคัญเชนกัน โดยเห็นวาบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในสํานักเลขานุการกรม
ควรเปนบุคลากรที่ไมมีวาระการออกประจําการในตางประเทศ (home–based) เพื่อใหเกิดความตอเนือ่ ง
ของงาน37
3.2.8.2 การสรางมาตรฐาน
ผูใหสัมภาษณทุกคนแสดงความคิดเห็นที่ใหความสําคัญตอการกําหนด
แนวทางการปฏิบัติงานที่เปนระบบ มีมาตรฐานที่เปนสากลและเปนที่ยอมรับขององคกรตาง โดยทั่วกัน
การจัดทําระบบฐานขอมู ล และ/หรือ คูมื อเพื่อใช อางอิง ในการดําเนินงาน การนําเครื่องมือและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการทํางานใหเกิดความเปนระบบ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
3.3 ผลวิเคราะหขอเดน ขอดอย โอกาส และความเสี่ย งของกรมพิธีการทูต โดยใชแ นวทาง
SWOT Analysis
3.3.1 Strength (ขอเดน)
จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูล พบวาจุดเดนของกรมพิธีการทูต คือ
– การเปนองคกรที่มีชื่อเสียงและความนาเชื่อถือ
– การเปนองคกรหลักที่รับผิดชอบดูแลงานพิธีการทูต ซึ่งเปน core competency
ของกระทรวงการตางประเทศ
– ผูบ ริห ารมีความรูความสามารถ มีทัก ษะความเชี่ยวชาญและประสบการณ
ดานพิธีการทูตสูง
– บุคลากรมีความพรอมที่จะเรียนรู
3.3.2 Weakness (ขอดอย)
จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูล พบวาขอดอยของกรมพิธีการทูต คือ
– มีการหมุนเวียนโยกยายบุคลากร ขาดความตอเนื่องในการดําเนินงาน
36
37

สัมภาษณ กษมา สืบวิเศษ, ผูอํานวยการกองแบบพิธี กรมพิธีการทูต, 5 สิงหาคม 2559.
สัมภาษณ จักรี ศรีชวนะ, อธิบดีกรมพิธีการทูต, 21 กรกฎาคม 2559.
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– บุคลากรสวนหนึ่งขาดองคความรูและประสบการณที่จําเปน
– บุคลากรสวนหนึ่งปฏิบัติหนาที่เชิงรับ ขาดพลัง
– ไมมีการถายทอดองคความรูและการสอนงานอยางเปนระบบ
– ไมมีการจัดเก็บเอกสารสําคัญทางประวัติศาสตรอยางเปนระบบ
3.3.3 Opportunities (โอกาส)
จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูล พบวาโอกาสของกรมพิธีการทูต คือ
– การนําระบบ IT มาใช เชน ระบบการจัดเก็บและประมวลขอมูล
– การเขาถึงองคความรู เชน การอบรม การสอนงานอยางเปนระบบ การเรียนรู
และคนควา
– การสรางบทบาทและมิติการทํางานดานพิธีการทูตในกรอบใหม ๆ เชน การอบรม
การเผยแพรขอมูล การบรรยาย การดําเนินงานในกรอบพหุภาคี และในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค
3.3.4 Threats (ความทาทาย)
จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูล พบวาความทาทายที่กรมพิธีการทูตประสบ คือ
– หากไมปรับทัศนคติของบุคลากร พัฒนาวิธีคิด ตลอดจนปรับแนวทางการทํางาน
ใหทันสมัย สอดคลองกับภารกิจดานการตางประเทศในปจจุบัน และ/หรือ หากบุคลากรกําหนดกรอบ
การทํางานที่แคบ ปฏิบัติงานโดยขาดความยืดหยุนอาจสงผลใหองคกรลาหลัง ถูกมองขาม ถูกลด
บทบาทและความสําคัญลงได
– องคกรไมไดรับความนิยมจากขาราชการในชวงเวลาที่มีการแจงความประสงค
เลือกหนวยงานที่ประสงคจะไปปฏิบัติหนาที่ ทําใหขาดบุคลากร
3.4 ผลวิเคราะหการบริหารจัดการกรมพิธีการทูตตามแนวทางการบริหารจัดการ 4 M’s (Man
Money Material และ Management)
3.4.1 Man (บุคลากร)
– คัดเลือ กบุ คลากรที่ มีคุ ณสมบั ติ / คุณ ลัก ษณะที่ เ หมาะสมกั บ งานพิธี ก ารทู ต
มีทัศนคติดี
– ขอรับ การจัดสรรเจาหนาที่ที่มีความตอเนื่อง เชน เจาหนาที่ในกลุม home–
based เจาหนาที่สายสนับสนุน หรือลูกจาง มาดําเนินงานที่มีลักษณะ routine
3.4.2 Money (งบประมาณ)
– ลงทุน ดานการพั ฒ นาและเสริม สรา งองค ความรู เชน การจัดทํา คูมือ สรา ง
ฐานขอมูล การอบรม การถายทอดงาน และการพัฒนาบุคลากร อยางเปนระบบ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
และขีดความสามารถ
– จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการสรางเสริม ประสบการณ เพื่อเปนการสราง
แรงจูงใจและกําลังใจในการทํางาน เชน การหมุนเวียนใหเจาหนาที่ในฝายตาง ๆ ไดมีโอกาสเดินทาง
ไปเรียนรูแนวทางการปฏิบัติงานในตางประเทศ และ/หรือนอกพื้นที่รวมกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบงาน
ดานดังกลาวโดยตรง
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3.4.3 Material (วัสดุ อุปกรณ เครื่องใช)
– นําระบบ IT เขามาชวยสรางระบบการทํางานที่รวดเร็ว ทันสมัย
– จัดหาอุปกรณ เครื่องมือการทํางาน ใหเอื้อตอภารกิจที่ตองดูแล
– Manuals and references ถือเปนอุปกรณพื้นฐานในการทํางาน การทํางาน
ใหถูกตองจําเปนตองพึ่งพาแหลงอางอิงที่เชื่อถือได
– พัฒ นาระบบจัดเก็บ ขอมู ล ที่มีความสําคัญ ดานประวัติศาสตร ในลัก ษณะที่
คนควาหางาย เพื่อใหเปน archive / institutional memory
3.4.4 Management (การบริหารจัดการ)
– การจัดทําขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงาน (SOP) ที่ชัดเจน มีเปาหมายที่เปนจริงได
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและบันทึกสรุปไวเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้นตอไป เปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการทํางานที่ถูกมองขาม ทําใหไมมีการประเมินผลการทํางานอยางเปนระบบ
– คัดเลือกเลขานุการกรมเพื่อดูแลบริหารจัดการและเปน “แมบาน” ที่เขมแข็งให
กรมพิธีการทูต
– สรางวัฒนธรรมองคกรและแนวทางการทํางานอยางเปนระบบ บนพื้นฐานองคความรู
ที่แมนยําเพื่อความสําเร็จและความเปนเลิศ
3.5 ผลวิเคราะหการบริหารจัดการกรมพิธีการทูตตามแนวทาง SWOT Analysis และแนวทาง
การบริหารจัดการ 4 M’s (Man Money Material และ Management)
ขอเดน

ขอดอย

บุคลากร
งบประมาณ
วัสดุอุปกรณ
1. ผูบริหารมีความรู 1. มีงบประมาณ 1. มีเครื่องมือ
ความสามารถและ
มากเพียงพอ
วัสดุอุปกรณ
ความเชี่ยวชาญ
ที่จะ
สนับสนุนการ
2. ผูปฏิบัตงิ านมี
ดําเนินงานได
ทํางาน
ความตั้งใจและพรอม ตามแผนงาน
เรียนรู
1. บุคลากรหมุนเวียน
โยกยายทําใหขาด
ความตอเนื่องในการ
ดําเนินงาน
2. บุคลากรในระดับ
ปฏิบัติงานขาด
องคความรูและ
ประสบการณ
3. บุคลากรบางสวน
ปฏิบัติงานเชิงรับ

การบริหารจัดการ
1. เปนองคกรทีม่ ี
ชื่อเสียงและมี
ความนาเชื่อถือ
2. เปนองคกรหลัก
ของกระทรวงฯ ใน
เรื่องพิธีการทูต
1. ขาดการถายทอด
องคความรู
การสอนงานอยาง
เปนระบบ
2 .ขาดการจัดเก็บ
ขอมูลและเอกสาร
สําคัญอยางเปน
ระบบ
3. ในบางชวง
ขาดผูปฏิบัติหนาที่
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บุคลากร
ขาดพลัง

งบประมาณ

วัสดุอุปกรณ

การบริหารจัดการ
เลขานุการกรม
กรมพิธีการทูต
ที่เขมแข็ง
โอกาส
1. พัฒนาบุคลากรใหมี 1. ลงทุนดาน การ 1. นําระบบ IT มา 1. การสรางบทบาท
องคความรูในการ
พัฒนาบุคลากร สนับสนุนการ
และมิติการทํางาน
ปฏิบัติงาน
และเสริมสราง ทํางาน
ในกรอบใหม ๆ
2. องคกรตองคัดเลือก องคความรู
2. มีเอกสาร/
2. พัฒนาระบบ
บุคลากรที่เหมาะสม อยางเปนระบบ ขอมูลอางอิง
ประเมินผลการ
กับงาน มีทัศนคติใน
(manuals&
ปฏิบัติงานอยาง
การทํางานที่ดี
references)
เปนระบบ
3. วางแผนงานดาน
เพื่อใชในการ
บุคลากรเพือ่ ใหเกิด
ทํางาน
ความตอเนื่อง
3. พัฒนาระบบ
จัดเก็บเอกสาร
และขอมูลที่มี
ความสําคัญเชิง
ประวัติศาสตร
อยางเปนระบบ
ความทาทาย 1. บุคลากรตองปรับ 1. วางแผนการ
1. การจัดตั้งสายงาน
ทัศนคติ พัฒนาตนเอง บริหารจัดการ
บุคลากรที่ไมมี
โดยเฉพาะ
งบประมาณเชิง
วาระการออก
แนวความคิด และ
สรางสรรค ให
ประจําการใน
แนวทางการทํางานให เกิดประโยชน
ตางประเทศ
ทันสมัยสอดคลองกับ สูงสุด
(home–based)
ภารกิจในปจจุบนั เพื่อ
2. การสราง
ไมใหองคกรลาหลังถูก
แรงจูงใจในการ
ลดทอนบทบาทและ
ทํางาน โดยให
ความสําคัญลงได
บุคลากรมีสวนรวม
2. การสรางแรงจูงใจให
บุคลากรเกิดความ
สนใจทีจ่ ะปฏิบัติ
หนาที่ในองคกร

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษาที่ประมวลไดจากการวิเคราะหแผนยุทธศาสตร 4 ป กระทรวงการตางประเทศ
พ.ศ. 2558–2661 รวมถึงบทสัมภาษณและแบบสอบถาม ชี้ใหเห็นวา งานพิธีการทูตยังคงมีบทบาท
ความสําคัญในบริบทการตางประเทศในปจจุบัน และงานพิธีการทูตเปนพื้นฐานสําคัญในการทํางาน
ของนักการทูตและนักการตางประเทศทั่วกัน การนําองคความรูดานพิธีการทูตไปปรับใชเปนกลไกใน
การดําเนินงานดานการตางประเทศอยางแนบเนียน จึงเปนทักษะและความเชี่ยวชาญที่จะสงผลตอ
ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของงานโดยรวมได นอกจากนี้ ยังเห็นชัดเจนดวยวา กรมพิธีการทูตยังคง
เปนหนวยงานหลักดานพิธีการทูตของกระทรวงการตางประเทศ เปนหนวยงานที่มีชื่อเสียง มีความนาเชื่อถือ
ผูบริหารองคกรในทุกระดับมีความรูความสามารถในระดับสูง มีความเชี่ยวชาญและประสบการณใน
ขอบเขตงานความรับผิดชอบ เปนแหลงรวมองคความรูดานพิธีการทูตที่สําคัญแหงหนึ่งของประเทศ
เมื่อศึก ษาผลวิเ คราะหดานตาง ๆ แลวสามารถประมวลเปนบทสรุป ไดวา ปญ หาและ
อุปสรรคที่กรมพิธีการทูตเผชิญอยูนั้น เปนปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการบริหาร
จัดการเปนสวนใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานบุคลากร การตระหนักรูถึงปญหาและอุปสรรคที่องคกร
กําลังเผชิญ อยู การหลอหลอมความมุง มั่นตั้งใจที่จะขจัดปญ หาและอุปสรรคนั้น ๆ อยางแทจ ริง
การกําหนดนโยบายในสวนผูบ ริห ารในทุกระดับ และการใหความรวมมือดําเนินการในสวนของ
ผูปฏิบัติงานทุกคน โดยการวางแนวทางและพิจารณาวิธีการปรับปรุงแกไขปญหาและอุปสรรคตาง ๆ
ที่มีอยูอยางเหมาะสม มีการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนเพื่อพัฒนากรมพิธีการทูตใหเปนหนวยงานที่
ทํางานเปนระบบ บนพื้นฐานองคค วามรูที่แ มนยํ าเพื่ อความสํ าเร็ จ และความเปนเลิศ สามารถ
ตอบสนองภารกิจดานการตางประเทศของไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวและมีความ
พรอมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ที่สงผลกระทบตอบริบทการดําเนินงานดานการ
ตางประเทศไทยในเวทีโลกได จึงเปนทั้งโอกาสและความทาทายใหเกิดการพัฒนาองคกร
ในการนี้ กรมพิธีการทูตจึงตองศึกษาประเด็นที่เปนปญหาอุปสรรคในรายละเอียด โดยให
ผูที่เกี่ยวของทุกคนมีสวนรวมอยางแข็งขัน เพื่อใหเกิดความสามัคคีและพลังขับเคลื่อนที่แทจริง ในการ
พิจารณากรอบการพัฒนาบริหารจัดการองคกรที่มีการกําหนดโครงสราง วิธีการ และเปาหมายให
ชัดเจน สามารถปฏิบัติไดจริง โดยกระทรวงการตางประเทศ ซึ่งหมายความถึงกรมและสํานักตาง ๆ ใน
ภาพรวม จะตองมีสวนรวมในการสนับสนุนสงเสริมใหการพัฒนาบริหารจัดการนี้สําเร็จไดดวย
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4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
4.2.1.1 บุคลากร
1) ผูบริหารกรมพิธีการทูตเปนผูริเริ่มและผลัก ดันใหผูที่เกี่ยวขอ งเกิด
ความตระหนักรูถึงสถานะปจจุบันของกรมพิธีการทูต ปจจัยภายในที่เปนขอเดนขอดอยขององคกร
ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ปรากฏสืบเนื่องจากเหตุนั้น โดยชี้แนะใหบุคลากรในองคกรพิจารณา
ประเด็นปจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงและมีพัฒนาการตลอดเวลา ทั้งภายในและภายนอกกระทรวง
การตางประเทศ ทั้ง ในระดับ ชาติและระดับ นานาชาติ ทั้ง ในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี ในระดับ
อนุภูมิภาคและภูมิภาค รวมถึงในระดับ โลก ใหเขาใจวาเมื่อผูเลนบนเวทีโ ลกมีการปรับตัว จึงเปน
ธรรมชาติที่บุคลากรในกรมพิธีการทูตจะตองปรับตัวใหทันตามไปดวย
2) บุคลากรกรมพิธีการทูตจะตองสรางคานิยมและวัฒนธรรมการทํางาน
ขององคกรใหทันยุคสมัย พรอมรับมือกับความทาทายใหม ๆ เพื่อใหสามารถดําเนินงานเชิงบูรณาการ
และตอบสนองแผนยุทธศาสตรของกระทรวงการตางประเทศในภาพรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) ในการที่กระทรวงการตางประเทศมีลักษณะการโยกยายสับเปลี่ยน
บุคลากรเปนระยะ ๆ แตในลักษณะการทํางานของกรมพิธีการทูต ที่อาศัยความตอเนื่อง ในการสรางสม
ความรู ทัก ษะ และความเชี่ยวชาญ ผูบ ริห ารและบุคลากรจะตองรวมมือผลัก ดันใหมีก ารพัฒ นา
บุคลากรของกรมอยางเปนระบบ พิจารณาความเปนไปไดของการสรางสายงานบุคลากรที่ไมมีวาระ
การออกประจําการในตางประเทศ (home–based) ประจํากรมพิธีการทูต
4) กระทรวงการตางประเทศจัดสรรบุคลากรใหปฏิบัติหนาที่ในกรมพิธีการทูต
ใหไดผูที่มีทัศนคติในการทํางานที่ดี (able and willing) มอบหมายงานในลักษณะที่เหมาะสม (the
right man for the right job) ใหเกิดความตอเนื่อง กระจายงานใหเกิดความสมดุลและเปนธรรม
5) เสริมสรางองคความรูใหบุคลากรเพื่อเปนฐานที่มั่นคงในการทํางาน
และเพื่อใหองคกรมีลักษณะการทํางานที่ knowledge–based โดยถายทอดองคความรูดานพิธีการทูต
ในหลากหลายรูปแบบ ในทุกระดับ ไมเพียงแตใหบุคลากรของกรมพิธีการทูตเทานั้น แตใหบุคลากร
จากหนวยงานอื่นดวย เนื่องจากผูที่จะดําเนินงานดานพิธีการทูตในกรอบงานดานการตางประเทศมิได
มีแตเพียงบุคลากรของกรมพิธีการทูตแตเพียงเทานั้น
6) สรางบทบาทและมิติการทํางานในกรอบใหม ๆ เพื่อเปดโอกาสให
บุคลากรได มีป ระสบการณในลัก ษณะเชื่อมโยงกวางไกล ใหไดมีโ อกาสเรียนกวาง รูลึก เห็นไกล
มีความรูที่หลากหลาย โดยพิจารณาใหเห็นวาเปนมิติของการสรางบุคลากรและแรงจูงใจในการทํางาน
เปนการสรางโอกาส ความรู และความเชี่ยวชาญในลักษณะที่ทัดเทียมกันที่บุคลากรพึงไดหากปฏิบั ติ
หนาที่ในกรมอื่น ๆ ของกระทรวงการตางประเทศ
4.2.1.2 งบประมาณ
จัดสรรงบประมาณเพื่อลงทุนในดานตาง ๆ ที่จะเปนประโยชนระยะยาว
เชน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทําคูมือและพัฒนาระบบฐานขอมูลขององคความรู
ดานพิธีการทูต การพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร การจัดหาวัสดุ
อุปกรณ และเครื่องใชตาง ๆ
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4.2.1.3 วัสดุ อุปกรณ เครื่องใช
1) จัดหาอุปกรณ เครื่องมือในการทํางานสนับสนุนการดําเนินภารกิจ
ทั้งภายในองคกรและในภาคสนาม
2) พัฒ นาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อสนับ สนุนการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3) จัดทําคูมือและพัฒนาระบบฐานขอมูลขององคความรูดานพิธีการทูต
ใหเปนปจจุบัน
4) พัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรใหมี
อยูและรักษาไวในกรมพิธีการทูต (significant historical archives) โดยไมผลักดันความรับผิดชอบ
ใหเปนขององคกรปลายทางอื่น ๆ แมวาองคกรเหลานั้นอาจมีการเก็บรักษาขอมูลดังกลาวไวแลวดวย
เชนกัน โดยอาจพิจ ารณาใหเ ปนการสรางฐานขอมูล เพื่อความทรงจําขององคก ร (institutional
memory) ก็ได
4.2.1.4 การบริหารจัดการ
1) สรางมาตรฐาน บรรทัดฐาน และแนวทางการปฏิบัติงานอยางเปน
ระบบและที่เปนสากล (standardization of things)
2) ตั้งระบบการบริหารจัดการสํานักงานเลขานุการกรมที่มปี ระสิทธิภาพ
3) สรางวัฒนธรรมองคกรและแนวทางการทํางานอยางเปนระบบบน
พื้นฐานความรูที่แมนยํา เพื่อความสําเร็จและความเปนเลิศ
อยางไรก็ตาม ความสําเร็จขององคกรมิไดเกิดขึ้นในลักษณะของการสั่งการหรือการ
มอบหมายนโยบายโดยผูบริหารระดับสูงแตเพียงเทานั้น หากแตผูบริหารในระดับตนก็ตองกํากับดูแล
และสอนงานใหแกผูใตบังคับบัญชาดวย นอกจากนั้น ผูปฏิบัติงานยังตองพยายามเรียนรูและปฏิบัติ
หนาที่ตามแนวทางขององคกรดวยความมุงมั่นตั้งใจ มีทัศนคติในการทํางานที่ดี
4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน
ในการพัฒ นาและบริห ารจัดการกรมพิธีการทูตความสําเร็จจะเกิดขึ้นไดก็เ มื่อมี
นโยบายที่ชัดเจน มีขั้นตอนแนวทาง การดําเนินการที่เปนระบบ เปนที่ยอมรับของทุกฝาย และมีความ
มุงมั่นตั้งใจอยางแนวแนมั่นคง ในเชิงปฏิบัติ แนวทางการบริหารจัดการควรดําเนินการตามขั้นตอน
ดังนี้
1) เปดใหมีก ารระดมความคิดจากทุก ภาคสวนอยางกวางขวาง เพื่อวิเ คราะห
ปญหา ขอจํากัด และอุปสรรคตาง ๆ ที่กรมพิธีการทูตกําลังเผชิญอยู
2) วิเคราะหประเด็นปญหาและปจจัยรายลอม เมื่อชัดเจนและเปนที่ยอมรับแลว
จึงกําหนดนโยบายและกลยุทธในการบริหารจัดการประเด็นตาง ๆ เหลานั้น
3) กําหนดแนวทางและกลุมผูรับผิดชอบในการดําเนินการตามกรอบแนวทางการ
แกไขปญหาที่กําหนดไว โดยใหมีการติดตามผลอยางใกลชิด พรอมรายงาน ผล ความคืบหนา และ
ขอขัดของเปนระยะ จนภารกิจที่กําหนดไวเสร็จสิ้นลง
4) ประมวลขอมูล และประเมินผลการดําเนินการใหป รากฏเปนแนวทางหรือ
แบบอยางการศึกษา เพื่อสงมอบใหผูบริหารกรมพิธีการทูตและบุคลากรรุนตอไปสามารถเรียนรูจาก
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ประสบการณของคนรุนกอน และนําไปปรับ ใชตอยอดใหเกิดประโยชน ประสิทธิภาพ และความ
สัม ฤทธิ์ผ ลสู ง สุดได ทั้ง นี้ ควรนําเสนอใหผูบ ริ ห ารกระทรวงไดรับ ทราบด วย เพื่อให เ กิดผลการ
ดําเนินการเชิงบูรณาการ
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ภาคผนวก ก
บทสัมภาษณ
นายจักรี ศรีชวนะ อธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการตางประเทศ
เพื่อประกอบรายงานการศึกษาสวนบุคคล (Individual Study)
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 8 ป 2559
เรื่อง พิธีการทูตกับการตางประเทศ : การบริหารจัดการกรมพิธีการทูต
เพื่อใหตอบสนองภารกิจดานการตางประเทศในปจจุบัน
โดย นางสาวศศรักษ ศะศิวณิช รหัส 8034
1. ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับคํากลาวที่วา “พิธีการทูตเปน Core competency ของกระทรวง
การตางประเทศ”

2. ในความคิดของทาน กรมพิธีก ารทูตมีความสําคัญตอการดําเนินภารกิจดานการตางประเทศ
อยางไร?

3. ในความคิดของทาน คุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่สําคัญที่สุด 5 ประการของ “นักพิธีการทูต”
ที่ดีคืออะไร? ทานมีแนวทางการคัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติหนาที่ในกรมพิธีการทูตอยางไร?

4. ในการดําเนินงานดานพิธีการทูต องคความรูเปนสิ่งสําคัญ ทานคิดวากระบวนการเรียนรูและ
สรางสมทักษะความเชี่ยวชาญที่ถูกตองควรมีลักษณะเชนไร?
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5. การสับเปลี่ยนหมุนเวียนของบุคลากรในกระทรวงฯ เปนปจจัยที่สง ผลตอความต อเนื่องและ
ประสิทธิภาพของงาน โดยเฉพาะงานพิธีการทูตที่ตองการผูปฏิบัติงานที่มีทักษะ มีความรู ความเขาใจ
มีประสบการณและความเชี่ยวชาญ ทานมีความเห็นวาประเด็นดังกลาวนี้ควรไดรับการบริหาร
จัดการเชนใด? และทานคิดวาการจัดสรรบุคลากรในลัก ษณะ Home–based และ/หรือ
ลูกจางประจําใหปฏิบัติหนาที่ในลักษณะที่เหมาะสม จะสามารถชวยแกปญหาเรื่องดังกลาวได
หรือไม?

6. กรมพิธีการทูตอยูในกลุมภารกิจสงเสริมกิจการตางประเทศ (functional cluster) มีลักษณะ งานที่
ตองประสานงาน อํานวยความสะดวก และสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาพรวมของสวนราชการ
และหนวยงานอื่นเสมอ ทานคิดวาทัศนคติที่ดีในการทํางานดานดังกลาว ควรเปนเชนไร?

7. ขาราชการรุ นใหมมั ก มุ ง หวัง ที่จ ะทํา งานในหน วยงานที่ เ ป นหน วยงานหลัก มีค วามสํ าคั ญ
มีบ ทบาทหนาที่ที่ทาทาย หลายคนอาจมองวากรมพิธีการทูตไมต อบโจทยในสวนดังกลาวนี้
ไมชวยเสริมสราง Profile ของตน และ/หรือ ไมเ อื้อตอการวาง Career path ที่จ ะเปน
ประโยชนในระยะยาวได ทานจะอธิบาย/สอนขาราชการที่มีความคิดเชนนี้อยางไร? ทานคิดวา
แรงจูงใจประเภทใดจะดึงดูดใหขาราชการรุนใหมมีความสนใจในงานพิธีการทูต?

8. เมื่อภารกิจดานการตางประเทศของไทยในปจจุบันพัฒนาขยายมิติจากการทูตทวิภาคีไปสูก ารทูต
พหุ ภ าคี จากภารกิ จ งานพิ ธี ก ารต า งๆ และงานพิ ธี ก ารทู ต ไปสู ง านที่ มี มิ ติ แ ละรู ป แบบที่
หลากหลายยิ่งขึ้น เชน การจัดและการเขารวมการประชุมระหวางประเทศ ทานคิดวาบุคลากร
กรมพิ ธีก ารทูต ควรพั ฒ นาตนเอง และปรั บ แนวทางการทํ างานอย างไรเพื่ อตอบสนองต อ
พัฒนาการดังกลาว?
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9. งานพิธีการทูตเปนงานที่มีความสําคัญ เชิง ประวัติศาสตร กรมพิธีก ารทูตมีร ะบบการจัดเก็บ
ผลการดําเนินงานในเชิง archive / institutional memory หรือไม? อยางไร?

10. แผนยุทธศาสตร 4 ป กระทรวงการตางประเทศ พ.ศ. 2558–2561 ขอ 7 สงเสริมการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนและพัฒนาคุณภาพการใหบริการแกประชาชน กําหนดให
– เสริมสรางองคความรูดานการตางประเทศและความเขาใจที่ถูกตองใหแกประชาชนไทย
– พัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการดานการตางประเทศ โดยเฉพาะการกงสุล พิธีการทูต และ
กฎหมายระหวางประเทศ
– ขยายความรวมมือและการปฏิสัมพันธของภาคสวนตางๆ ในการขับเคลื่อนการตางประเทศ
ของไทย
ท า นเห็ น ว า กรมพิ ธี ก ารทู ต ควรดํ า เนิ น แนวทางการทํ า งานอย า งไรเพื่ อ ให ต อบสนอง
แผนยุทธศาสตรขางตน?

11. แผนยุ ท ธศาสตร 4 ป กระทรวงการต า งประเทศ พ.ศ. 2558–2561 ในข อ 8 พั ฒ นา
ขีดความสามารถขององคกร กําหนดให
– สงเสริมการกําหนดเปาหมายและบูรณาการการทํางานรวมกัน ทั้งสวนกลาง สํานักงานใน
ตางประเทศ และระหวางสวนราชการ
– บริห ารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับ ตอการเปลี่ยนแปลงทุก
รูปแบบ
– พัฒนาโครงสรางองคกร กระบวนการทํางาน ระบบ IT และประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ขององคกร
– พัฒนาองคความรูดานการตางประเทศ รวมถึงการสรางองคความรูเชิงลึก
ท า นเห็ น ว า กรมพิ ธี ก ารทู ต ควรดํ า เนิ น แนวทางการทํ า งานอย า งไรเพื่ อ ให ต อบสนอง
แผน ยุทธศาสตรขางตน?

ขอบพระคุณทานที่กรุณาเสียสละเวลาแสดงขอคิดเห็นคะ
ศศรักษ ศะศิวณิช
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แบบสอบถาม
เพื่อประกอบรายงานการศึกษาสวนบุคคล (Individual Study)
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 8 ป 2559
เรื่อง พิธีการทูตกับการตางประเทศ : การบริหารจัดการกรมพิธีการทูต
เพื่อใหตอบสนองภารกิจดานการตางประเทศในปจจุบัน
โดย นางสาวศศรักษ ศะศิวณิช รหัส 8034
ชื่อ–นามสกุล
ตําแหนง
สังกัด
ก. ทานเคยปฏิบัติหนาที่ที่กรมพิธีการทูตหรือไม
O ไมเคย
O เปนการปฏิบัติหนาที่ที่กรมพิธีการทูตครั้งแรก
O เคย จํานวนครั้งและระยะเวลาที่ปฏิบัติหนาที่ที่กรมพิธีการทูต :
ครั้ง รวม
ป
ข. ทานคิดวาทานมีองคความรูดานพิธีการทูตโดยรวมในระดับใด
O ดีมาก
(สามารถปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่พิธีการทูตประจําสถานเอกอัครราชทูต
ขนาดใหญไดอยางสมบูรณ สามารถใหขอมูลและถายทอดองคความรู
ดานพิธีการทูตสากลได)
O ดี
(สามารถปฏิบัติหนาที่ดานพิธีการทูตไดอยางเรียบรอยโดยอาจมีผูดูแล
และใหคําแนะนําบาง สามารถใหขอมูลและถายทอดองคความรูดานพิธี
การทูตในกรอบงานที่ตนเองดูแลได)
O พอใช
(สามารถปฏิ บั ติ ห น า ที่ ด า นพิ ธี ก ารทู ต ได โ ดยมี ผู กํ า กั บ ดู แ ลและให
คําแนะนํา สามารถใหขอมูลและถายทอดองคความรูดานพิธีการทูตใน
กรอบงานที่ตนเองดูแลไดในระดับพื้นฐาน)
O ตองเรียนรูเพิ่มเติม (มีความรูความเขาใจมารยาทสังคมพื้นฐาน แต ไมมีองคความรูดานพิธี
การทูตหากตองปฏิบัติหนาที่ดานดังกลาว จะตองเรียนรูเพิ่มเติม)
ค. ในระยะยาว ทานตองการสราง career path ที่ O กรมพิธีการทูต O สํานัก/กรมอื่น
ง. (กรณีที่ทานทํางานที่กรมพิธีการทูต) การทํางานของทานที่กรมพิธีการทูตเปน
O หนาที่สําคัญที่ไดรับมอบหมาย (Duties)
O การไดทํางานที่ชื่นชอบ (Passion)
จ. ผูบริหารระดับสูงของกรมพิธีการทูตมีความรูและความเชี่ยวชาญดานพิธีการทูต
O เชื่อมั่น
O ไมคอยเชื่อมั่น
ฉ. ทานตองการใหกรมพิธีการทูตดําเนินกิจกรรมเพื่อเพิ่มองคความรูดานพิธีการทูตใหกับบุคลากร
ในองคกร
O มากที่สุด
O มาก
O พอสมควร
O นอย
O ไมตองการ
ช. ในความคิดของทาน กรมพิธีการทูตควรคัดเลือกบุคลากรโดยใหความสําคัญกับปจจัยใด?
O ความรูความสามารถ O ความสมัครใจ O ทัศนคติ O อื่นๆ
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1. ในความคิดของทาน กรมพิธีก ารทูตมีความสําคัญตอการดําเนินภารกิจดานการตางประเทศ
ของไทยอยางไร?

2. เมื่อภารกิจดานการตางประเทศของไทยในปจจุบันไดพัฒนาขยายมิติจากการทูตทวิภาคีไปสูการทูต
พหุภาคี จากภารกิจงานพิธีการตางๆ และงานพิธีการทูต (ceremonials and protocol) ไปสู
งานที่มีมิติและรูป แบบที่หลากหลายยิ่ง ขึ้น เชน การจัดและการเขารวมการประชุม ระหวาง
ประเทศ การเขารวมเปนสมาชิกองคกรในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค ทานคิดวาบุคลากร
กรมพิธีก ารทูตควรพัฒนาตนเอง และปรับ แนวทางการทํางานเพื่อตอบสนองตอพัฒนาการ
ดังกลาวอยางไร?

3. “พิธีการทูต (Protocol) เปนพื้นฐานที่สําคัญสวนหนึ่งของนักการทูตมืออาชีพทุกคน” ทานมี
ความเห็นอยางไรตอขอคิดเห็นขางตน

4. ในความคิดของทาน คุณสมบัติที่สําคัญที่สุด 5 ประการของ “นักพิธีการทูต” ที่ดีคืออะไร?

5. กรมพิธีการทูตอยูในกลุมภารกิจสงเสริมกิจการตางประเทศ (Functional Cluster) มีลักษณะงาน
ที่ตองประสานงาน อํานวยความสะดวก สงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาพรวมของ
สวนราชการและหนวยงานอื่นเสมอ ทานคิดวาทัศนคติที่ดีในการทํางานดานดังกลาวควรเปน
เชนไร?

6. ในการดําเนินงานดานพิธีการทูต องคความรูเปนสิ่งสําคัญ ทานคิดวากระบวนการเรียนรูและ
สรางสมทักษะความเชี่ยวชาญที่ถูกตองควรมีลักษณะเชนไร?
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7. ขาราชการหลายคนมีความสนใจที่จะทํางานในหนวยงานที่มีความสําคัญ มีบทบาทหนาที่ที่มี
ความกาวหนาและมีความทาทาย หลายคนมองวากรมพิธีการทูตไมตอบโจทยในสวนดังกลาวนี้
โดยอาจไมชวยเสริมสราง Profile ของตน และ/หรือ ไมเอื้อตอการสราง career path ที่จะเปน
ประโยชนในระยะยาว ทานมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวนี่อยางไร?

8. ทานคิดวากรมพิธีการทูตควรพัฒนาบุคลากรภายในองคกรเพื่อสรางแรงจูงใจในการทํางานและ
เพื่อใหองคกรมีประสิทธิภาพสูงสุดอยางไร?

9. ประเด็นดานบริหารจัดการที่ทานปรารถนาจะใหกรมพิธีการทูตใหความสําคัญมากที่สุดในขณะนี้
คือประเด็นใด? เพราะอะไร?

10. งานพิธีการทูตเปนงานที่มีความสําคัญเชิงประวัติศาสตร กรมพิธีการทูตควรมีระบบการจัดเก็บ
ผลการดําเนินงานในเชิง archive / institutional memory หรือไม? อยางไร?

ขอบพระคุณทานที่กรุณาเสียสละเวลาแสดงขอคิดเห็นคะ
ศศรักษ ศะศิวณิช
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ประวัตผิ ูเขียน
ชื่อ–สกุล

นางสาวศศรักษ ศะศิวณิช

ประวัติการศึกษา

– ปริญญาตรี อักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติการทํางาน
2536
2539–2542

เจาหนาที่การทูต 3 สํานักงานปลัดกระทรวง
เลขานุการตรี / เลขานุการโท คณะทูตถาวรฯ ณ นครเจนีวา
สมาพันธรัฐสวิส
2543
เจาหนาที่การทูต 5 สํานักงานเลขานุการกรม กรมสารนิเทศ
2544
เจาหนาที่การทูต 5 กองวิทยุกระจายเสียง กรมสารนิเทศ
2545–2546
เลขานุการโท / เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงกาฐมาณฑุ ราชอาณาจักรเนปาล
2547
เจาหนาที่การทูต 6 สํานักงานเลขานุการกรม กรมอเมริกาและ
แปซิฟกใต
เจาหนาที่การทูต 6 สํานักงานปลัดกระทรวง
2548
เจาหนาที่การทูต 6 กองแบบพิธี กรมพิธีการทูต
2552
เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิรน สมาพันธรัฐสวิส
2553
เจาหนาที่การทูต 6 กองแบบพิธี กรมพิธีการทูต
2554
นักการทูตชํานาญการ (ทีป่ รึกษา) กองแบบพิธี กรมพิธีการทูต
2554– 2556
หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางฯ จันทบุรี
2556–2558
นักการทูตชํานาญการ (ทีป่ รึกษา) กองรับรอง กรมพิธีการทูต
2558–กรกฎาคม 2559 นักการทูตชํานาญการพิเศษ กองแบบพิธี กรมพิธีการทูต
กรกฎาคม 2559–ปจจุบัน รองกงสุลใหญ สถานกงสุลใหญ ณ นครซิดนีย เครือรัฐออสเตรเลีย

ตําแหนงปจจุบัน

รองกงสุลใหญ สถานกงสุลใหญ ณ นครซิดนีย เครือรัฐออสเตรเลีย

