รายงานการศึกษาส่ วนบุคคล
(Individual Study)
พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้ าราชการพลเรือน
พ.ศ.2551
งานบุคคลของกระทรวงการต่ างประเทศ
จัดทําโดย

รหัส 1038

1
สถาบันการต่ างประเทศเทวะวงศ์ วโรปการ กระทรวงการต่ างประเทศ
ประจําปี 2552

รายงานการศึกษาส่ วนบุคคล
(Individual Study)

พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้ าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

จัดทําโดย

รหัส 1038

1
สถาบันการต่ างประเทศเทวะวงศ์ วโรปการ กระทรวงการต่ างประเทศ
ประจําปี 2552
ความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผู้ศึกษา

ง

บทสรุปสํ าหรับผู้บริหาร
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551
ภาครัฐในด้านบุคลากรจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อนพ.ศ. 2535 โดยเน้นการ
3 ด้านหลักคือ การปรับครงสร้างของข้าราชการผ่านระบบการจําแนกตําแหน่ งจาก
การกําหนดสายงานและระดับตําแหน่งเป็ นการจัดกลุ่มประเภทตําแหน่ง 4 กลุ่มตามลักษณะงาน

ตําแหน่ง ก
ผลกระทบ

านบุคคลของส่ วนราชการต่างๆ ได้รับ
ด

8 เดือน ทําให้กระทบ
กระทรวง
การศึกษาถึง
เกิดจากการปรับปรุ งระบบจําแนก

พบว่า

การเตรี ยมการด้านคุณสมบัติของการดํารงตําแหน่งต้องประสบปั ญหาไม่สามารถดํารงตําแหน่งได้

ส่ งผลต่อขวัญและกําลังใจต่อการปฏิบตั ิราชการ
จากการรวมระดับข้าราชการจากระบบเดิม คือระดับ 3 ถึง 5 เป็ นข้าราชการระดับปฏิบตั ิการ และ
ระดับ 6 ถึง 7
ป

สถานะของ
น
กัน การจําแนกตําแหน่งใหม่ ทําให้ผดู ้ าํ รงตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการระดับต้น ได้รับประโยชน์และ
ได้เปรี ยบในการเข้าสู่ ตาํ แหน่ งนักบริ หารการทูตระดับต้น (
)

จ
คุณสมบัติในการเข้ารับการอบรมในหลักสู ตรนักบริ หารระดับสู ง
ตําแหน่งนักบริ หารการทูตและนักบริ หาร
ไม่สามารถเข้าสู่ ตาํ แหน่งนักบริ หารการทูตและนักบริ หารได้ ต้องเข้าดํารงตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการก่อน
เป็ นการลดตําแหน่งนักการทูตชํานาญการพิเศษให้
.ศ. 2551
ทรวงการต่างประเทศประกอบด้วย การจัดทําหลักสู ตรพัฒนา
จากการพิจารณาตามระดับ “ซี ” เป็ นการพิจารณาจากตําแหน่งว่าง และหาผูม้ ีคุณสมบัติตรงตาม
งานในตําแหน่งแทน
ารกําหนดงานของตําแหน่ง (Job description)
การ
ตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการงานบุคลากรให้ เป็ นผูม้ ีความรู ้ดา้ นการบริ หารงานบุคคล การจัดทํา
คู่มือการบริ หารงานบุคคล และ

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
งานบุคคลของกระทรวงการ
ต่างประเทศ ผลกระทบจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 เป็ นการศึกษา
การศึกษาอาจไม่ได้แสดงถึงรายละเอียด
ด้านการบริ หาร
งานบุคคลของผูเ้ ขียน อาจไม่มี
เปิ ดเผยได้หากไม่ได้รับการยินยอม การศึกษาจึงเป็ นการศึกษาในภาพกว้าง และวิเคราะ
ผลกระทบ
ระบบการบริ หารงานบุคคลของระบบราชการไทย ถูกกําหนดโดยหน่วยงานกลาง คือ
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน ทําให้ทุกส่ วนราชการต้องปฏิบตั ิในกฎเกณฑ์แบบ
การบริ หารงานบุคคลจึง
หาร
องค์กรและสนองตอบต่อสาธารณะชน กฎ
ตาม มากกว่าการเปิ ดให้องค์กรบริ หารให้เหมาะสมกับปั จจัยสภาพแวดล้อม และลักษณะงาน
กระทําขององค์กรเอง

ข้อคิดต่

63ช

ประวัติผู้เขียน

ตําแหน่ง

นักการทูตชํานาญการพิเศษ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

การศึกษา

ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ บณั ฑิ ต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาโทด้าน Industrial Location จาก Vrije Universitiet , Brussel, Belgium

รับราชการ

ปี พ.ศ. 2525 ผูช้ ่วยเลขานุการ กระทรวงการต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2530 เลขานุการตรี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งโตเกียว
ปี พ.ศ. 2534 เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งโตเกียว
ปี พ.ศ. 2537 เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งธากา
ปี พ.ศ. 2543
7
ปี พ.ศ. 2546
ปี พ.ศ. 2550 นักการทูตชํานาญการพิเศษ สถาบันการต่างประเทศเวะวงศ์วโรปการ
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1
บทนํา
การบังคับใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551
2551 ทําให้
โดยป

เดือนตุลาคม

. ศ. 2535
1 ถึง 11 ไปเป็ นการกําหนดตําแหน่งให้เป็ น 4 ประเภท คือ ตําแหน่ง
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
จัดการให้เป็ นไปตามการกําหนดตําแหน่งใหม่

ร

ข้าราชการเองก็เกิดความไม่แน่ใจต่อสถานะ และอนาคตทางราชการของตน จนถึงปั จจุบนั การ
ข้าราชการพลเรื อน ของหน่วยราชการต่างๆ

ทบวง

จากส่ วนราชการไทย
ไม่อาจใช้กฎระเบียบของทางการไทยใน

การจัดการกับปั ญหาได้ง่าย
การจัดการภายในให้สอดค
เป็ นไปตามระเบียบและกฎ

ต้องมีการศึกษาถึงสาเหตุ และทําการปรับระบบ
และไม่ให้มีการบริ หารงาน
ผลกระทบและปั ญหาในด้านการ

บริ หารงานบุค

2
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551
บุคคล
ๆ
การบริ หารงานบุคคลของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติฯ ปี พ.ศ. 2535

ให้แก่องค์กรในการปฏิบตั ิงานด้านการบริ หาร

ในการบริ หารงานบุคคลของกระทรวงการต่างประเทศ ข้อเสนอแนะในการปรับการบริ หารงาน
ข้าราชการพลเรื อน และกฎ
แก้ไข
ของทางราชการ

3

บ 2
กรอบแนวคิดในการศึกษา
2.1

2.1.1 แนวคิด

New public management (NPM)
ง
ฐในการจัดให้บริ การสาธารณะ หรื อ public good
จะมีฐานความคิดมาจากแนวคิดด้าน
(ก) New Institutional Economics
ตอบสนองต่อเป้ าหมายคือ
- มีการแข่งขัน
- สร้างทางเลือกให้ผใู ้ ช้บริ การ
- มีความโปร่ งใส
(ข) Managerialism
ในแบบธุ รกิจมาปรับใช้ในภาครัฐ โดย
- การจัดการแบบมืออาชีพ
- มอบอํานาจให้อิสระในการบริ หารจัดการ
จากแนวคิด 2 ด้านข้างต้น แนวคิดการบริ หารภาครัฐแนวใหม่จึงทําให้เกิด
หลักการ
(1) มุ่งเน้นผลผลิต (2) มีการวัดผลการปฏิบตั ิงาน (3) การมีส่วนร่ วมของผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ย (4) มีความโปร่ งใส (5) มีการบริ หารจัดการแบบเอกชน (6) การเน้นลูกค้า (7) การ
ส่ งเสริ มการแข่งขัน (8) การตรวจสอบได้ (9) ความรับผิดชอบ และ (10) การปรับปรุ งด้านบัญชี
2.1.2 หลักการ ปรับปรุ งระบบจําแนกตําแหน่งใหม่ของก.พ.
(ก) หลักการบริ หารตําแหน่งใน “ระบบเปิ ด” โดยคํานึงถึงสมรรถนะของบุคคลผู ้
ดํารงตําแหน่ง ควบคู่กบั หลักค่างาน เน้นความสําคัญของบุคคลผูด้ าํ รงตําแหน่งและลักษณะของงาน
ม

4
(ข) หลักการกระจายอํานาจการบริ หารทรัพยากรบุคคล ส่ วนราชการมีอาํ นาจและ

Manager manage)

กร ตามแนวคิดให้อิสระในการบริ หาร (Let
.พ.

ประสิ ทธิ ภาพและคุม้ ค่าเชิงภารกิจรัฐ
(ค)
ปฏิบตั ิราชการอย่างมีเป้ าหมาย ใช้คุณภาพกําลังคนอย่างสร้างสรรและมีประสิ ทธิ ผล และออกแบบ
ระบบค่าตอบแทนให้สามารถตอบแทนการปฏิบตั ิงานของข้าราชการได้อย่างเหมาะสม กับผลงาน
(ง) หลักอัตราตลาด ออกแบบค่าตอบแทนในภาคราชการเทียบเคียงระหว่างสาย
อาชีพและเปรี ยบเทียบกับงานในภาคเอก
ตลาดแรงงาน และรักษาผูม้ ีความรู ้ความสามารถให้ยงั คงอยูใ่ นราชการ
(จ)
เป็ นไปได้และคํานึงถึงความสามารถจ่ายของภาครัฐ พิจารณาประกอบกับภาระค่าใช้จ่ายภาครั ฐใน
ระยะยาว
2.1.3 แนวคิดการจัดโครงสร้างตําแหน่งและค่าตอบแทนแบบ Broadbanding
เป็ นการจัดโครงสร้างตําแหน่งและค่าตอบแทนให้มีช่วงกว้างหรื อ Broadbanding
เป็ นการลดหรื อยกเลิกจํานวนระดับตําแหน่ง (Grade level) และบัญชีเงินเดือน (Salary Schedule)
ในโครงสร้างระดับตําแหน่งและบัญชีเงินเดือนตามระบบจําแนกตําแหน่ง (Position Classification)

อัตราค่าตอบแทน
Broadbanding
1980 โดยได้มีการปรับใช้
Defense)
China Lake
ค่อนข้างตายตัว ปรับ

(Range spread)
ค.ศ.
(Department of
Naval Federal Research Facilities ณ เมือง

การ

5
เป็ นไปตามผลการปฏิบตั ิง
ปฏิบตั ิงานในห้องแล็บได้
จากหลักการดังกล่าว สํานักงาน ก.พ. จึงนําแนวคิดระบบ Broadbanding มาใช้เป็ น
นการออกแบบและพัฒนาระบบ
Broadbanding
(ก) หลักความสามารถของผูป้ ฏิบตั ิงาน

ได้ หรื อเรี ยกได้วา่ เป็ นแนวคิด “คนสร้างงาน”
งานของตําแหน่ง (Job Description) ได้ โดยผูป้ ฏิ
ก้าวหน้าของผูป้ ฏิบตั ิงาน (Career Advancement / Career Progression)
อนระดับตําแหน่งตามโครงสร้างระดับตําแหน่งแบบเดิม
(ข)
ในระบบจําแนกตําแหน่งและค่าตอบแทน ผูอ้ อกแบบระบบมักจะให้ความสําคัญ
ของตําแหน่ง ตามหลักการ “Equal Pay for Equal Work”

นและความไม่เป็ นธรรมสําหรับผูค้ รองตําแหน่งบางลักษณะ

(Occupation Group / Career Group) จะมีส่วน
ยึดติดกับระดับมาตราฐานกลาง
(ค) หลักการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบตั ิงานใหญ่ อาจแยกเป็ น 2 กลุ่ม
ใหญ่ๆ คือ
สุ ดในส่ วน
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ทักษะเฉพาะ
Band เป็ น 4

Broad banding จําแนก Career
ป็ น
Broadbanding เช่นกัน สัมพันธ์กบั การออกแบบค่าตอบแทนแยกตามกลุ่ม เป็ นการ

ได้กล่าวไว้ในช่วงต้น

ระดับตําแหน่งใหม่

ตามแผน

1

1

ระดับ
ทรงคุณวุฒิ
ระดับ
ทักษะพิเศษ

ระดับ
วชาญ

ระดับ
อาวุโส

ชํานาญ
การพิเศษ

ระดับ
ชํานาญงาน

ระดับ
ชํานาญการ

ระดับสูง

ระดับสูง

ระดับ
ปฏิบตั ิงาน

ระดับ
ปฏิบตั ิการ

ระดับต้น

ระดับต้น

วิชาการ

อํานวยการ

บริหาร
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กลุ่ม
ตําแหน่ งประเภทบริหาร ได้แก่ ตําแหน่งหัวหน้าส่ วนราชการและรองหัวหน้าส่ วนราชการ
.พ. กําหนดเป็ นตําแหน่งประเภทบริ หาร จําแนกระดับ
ตําแหน่งตามระดับความรับผิดชอบเป็ น 2 ระดับ ได้แก่ ตําแหน่งปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง
อธิ บดีหรื อเทียบเท่าเป็ นตําแหน่งประเภทบริ หารระดับสู ง และตําแหน่งรองอธิ บดีหรื อเทียบเท่าเป็ น
ตําแหน่งประเภทบริ หารระดับต้น
ตําแหน่ งประเภทอํานวยการ
และตํา
.พ. กําหนดเป็ นตําแหน่งประเภทอํานวยการ จําแนกระดับตําแหน่งตามความ
รับผิดชอบเป็ น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับสู งและระดับต้น
ตําแหน่ งประเภทวิชาการ
ก.พ.
5 ระดับ ได้แก่ ระดับ

.พ. กําหนด เป็ นตําแห
หรื อเป็ นตําแหน่งสําหรับผูป้ ฏิบตั ิงานสนับสนุน งานปฏิบตั ิการ
ทักษ
4 ระดับ ได้แก่ ระดับทักษะพิเศษ ระดับอาวุโส ระดับชํานาญงาน
ระดับปฏิบตั ิงาน
ในการบริ หารตําแหน่งได้มีการกําหนด “Job Proficiency Bar”
ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ สมรรถนะและผลการปฏิบตั ิ
ตําแหน่งยังต้องอ้างอิงผลงาน ความสามารถหรื อศักยภาพของข้าราชการประกอบด้วย
จากหลักแนวคิดข้างต้น พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 จึงได้
1)
ประเภทบริ หาร

น 2 ประเภท ได้แก่

จข
ข้าราชการคุณภาพไว้ในระบบราชการ โดยอาจสรรหาจากผูม้ ีความรู ้ความสามารถสู งเฉพาะด้าน
นอกระบบราชการก็ได้
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2) กลุ่มผูบ้ ริ หารระดับกลาง กําหนดเป็ น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับผูอ้ าํ นวยการสํานัก
และระดับผูอ้ าํ นวยการกอง หรื อตําแหน่งหัวหน้าส่ วนราชการในส่ วนภูมิภาค
3)
(Knowledge Workers) แบ่งเป็ น 4 ระดับ
4) กลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงานและสนับสนุน (Operational Staff) แบ่งเป็ น 3 ระดับ
2.1.4
การจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
การปรับปรุ งระบบจําแนกตําแหน่ง ก็ได้มี
เป็ นแบบฟอร์ มมาตรฐาน เรี ยกว่า Role Profile ระบุลกั ษณะงานโดยสังเขปและเน้นการมุ่ง
ข้
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งไว้อย่างไร และต้องการความรู ้ทกั ษะและความชํานาญงานอย่างไร
ฟอร์ มมาตรฐานจะมีรายละเอียด
(Accountability) ของตําแหน่งในสายงานและระดับ

(ก)
/
ตามมาตรฐาน

(ข)
และเพียงพอแก่การปฏิบตั ิงาน ในตําแหน่งให้เกิดผลสัม
(ค) คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม (Competency)
CSC Guide Chart
3 ด้าน คือ ความรู ้ การแก้ไขปั ญหา และความรับผิดชอบ

ก.พ.
1.
2.
ยอมรับได้
3.

(Actual work)

4. ประเมินค่างานโดยไม่นาํ อันดับของงานในปั จจุบนั หรื ออัตราค่าตอบแทนมา
พิจารณาประกอบ
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2.1.5

การบริ หารผลการปฏิบตั ิงานตามระบบจําแนกตําแหน่งใหม่
แนวคิดหลักในการปรับปรุ งระบบบริ หารทรัพยากรบุคคลใหม่ นอกจากการ
ปรับปรุ งระบบจําแนกตําแหน่งและค่าตอบแทนแล้วในการบริ หารคนของแต่ละองค์กรยังเน้นหลัก
สมรรถนะ (Competency) และหลักผลงาน (Performance)
สนับสนุนคนดีและคนเก่งให้เข้ารับราชการหรื อยังคงอยูใ่ นระบบราชการ
การบริ หารผลการปฏิบตั ิงาน (Performance Management) เป็ นกระบวนการ
บริ หารผลงานขององค์กรไปสู่ กระบวนการบริ หารผลการปฏิบตั ิงานของผูป้ ฏิบตั ิงาน โดยมีการบูร
ณาการผลงานขององค์กรเข้ากับผลการปฏิบตั ิงาน (ระดับบุคคล) ของผูป้ ฏิบตั ิงาน ความสําคัญก็คือ
ผลการปฏิบตั ิงานของแต่ละคนในองค์กรจะช่วยทําให้เป้ าหมายความสําเร็ จขององค์กรหรื อส่ วน
1)




2)

ส่ วน

กระบวนการบริ หารผลการปฏิบตั ิงาน
การวางแผนบริ หารผลการปฏิบตั ิงาน (Performance Planning)
การติดตามการปฏิบตั ิงาน (Performance Monitoring)
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน (Performance Review/Appraisal)
การพัฒนาผลการปฏิบตั ิงาน (Performance Development)
วัตถุประสงค์ ของระบบการบริ หารผลการปฏิบตั ิงาน
การปฏิบตั ิงานของข้าราชการให้



งานตามหลักการบริ หารผลการ

ปฏิบตั ิงาน


บัญชาทุกระดับให้ความสําคัญต่อการติดตามและพัฒนาผลการ
ปฏิบตั ิงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
3) หลักการบริ หารและพัฒนาผลการปฏิบตั ิงานในราชการ
 ข้าราชการพลเรื อนสามัญทุกคนในทุกระดับต้องได้รับการประเมินและพัฒนา


ความสํ าเร็จของงาน
รู ปธรรม และสมรรถนะ

/
วามสําเร็ จของงาน
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 ผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ นบังคับบัญชาผูร้ ับการประเมินต้องร่ วมกันวางแผน
บริ หาร
/ หรื อระดับความสําเร็ จของงาน

ประเมินและพัฒนาผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการ โดยจัดทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นลักษณะ
“บันทึกข้อตกลงการปฏิบตั ิงาน” หรื อ “แบบมอบหมายงาน” ก็ได้

การ โดยมีการแปลง
เป้ าประสงค์ในระดับกลยุทธ์ของหน่วยงานลงมาสู่ ระดับบุคคล (Cascade)
ชัดเจน
การบริ หารผลการปฏิบตั ิงาน หรื อ PM

การจดบันทึกผลงานอย่างเป็ นรู ปธรรม จะเป็ นหลักฐานแสดงให้เห็นถึง
บริ หารองค์กรในภาพรวมเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนจะเป็ นเอกสา

ตนเอง ให้ทราบถึงจุดอ่อนจุดแข็งของแต่ละบุคคล และหน่วยงานก็สามารถนําไปจัดทําเป็ น
แผนพัฒนารายบุคคล หรื อ Individual Development Plan (IDP) ของข้าราชการแต่ละคนได้อีกด้วย
2.2 วิสัยทัศน์
2.2.1 วิสัยทัศน์ของระบบข้าราชการพลเรื อน 2563
สํานักงานก.พ. ได้กาํ หนดไว้วา่ “มุ่งปรับระบบการบริ หารทรัพยากรบุคคลให้ภาค
ราชการพลเรื อนสามารถรับใช้ประเ
ข้าราชการเต็มใจอุทิศตนและศักยภาพ
ให้เป็ นประโยชน์
”
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2.2.2 วิสัยทัศน์ของกระทรวงการต่างประเทศ
กําหนดไว้วา่ “เป็ นองค์กรนําในการเสริ มสร้างสถานะและบทบาทของไทยในเวที
ศักยภาพความเจริ ญทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม ตลอดจนนําโอกาสจากกระแสโลกาภิวฒั น์
มาสู่ สังคมไทยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ”
2.3 สรุ ปกรอบแนวคิด33
กรอบแนวคิดจากแนวคิดข้างต้นอาจสรุ ปได้วา่ การปรับระบบการบริ หารงานบุคคลมี
เป้ าหมาย
1.
ชการสามารถใช้ศกั ยภาพของ
บุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
2.
3.
4.
โ
การศึกษา จะศึกษาถึงผลกระทบในกา
ต่างๆ ดัง
1. การสรรหาบุคลากร
2.
และ
3. การประเมินผลบุคลากร
4. การบังคับบัญชาและลงโทษ
5. การกําหนดความก้าวหน้าในวิชาชีพ
6. การพัฒนาข้าราชการ
7. ผลตอบแทน
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บ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
3.1 ประเภทของการศึกษา
เป็ นรายงานการศึกษาเชิงคุณภาพวิเคราะห์ถึงผลการปรับตําแหน่งข้าราชการตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อนโดยรวม
ต่างประเทศ แยกเป็ น
3.1.1 การศึกษาจากกรณี (Case Study)
ในส่ วนของงานบุคลากรภายในขอบเขตแคบ ๆ
ยังศึกษา

ให้
ยน
โดยอาจไม่มีการแสดงข้อยืนยันทางสถิติ แต่เป็ นการอนุมานสรุ ปผลการ
ทําให้

ต่อไป
3.1.2 การศึกษาเปรี ยบเทียบ (Comparative Study)
การศึกษาจะมีการเปรี ยบเทียบกับการป
ของ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อนพ .ศ. 2535 กับพระราชบัญญติระเบียบข้าราชการพล
เรื อน พ.ศ. 2551ว่ามีผลสนองต่อแนวความคิดการบริ งานภาครัฐแนวใหม่
และ
เป็ น
วิเคราะห์ถึงผล
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ.
2551 ว่าจะส่ งผลต่อกระทรวงการต่างประเทศอย่างไร
3.2 การเก็บข้ อมูล
ศึกษาข้อ
ตําแหน่งงาน ระเบียบ กฎ
สํานักงงาน ก.พ. เอกสารของสํานักงาน ก.พ
และเอกสารเ ยวกับการปฏิรูประบบการบริ หารงานภาครัฐ นํามาวิเคราะห์
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4
ผลการศึกษา
4.1

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
การปรับปรุ งระบบจําแนกตําแหน่งใหม่ทาํ ให้ตอ้ งมี ป
ของข้าราชการจาก
ระบบการจําแนกเดิมตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อนปี พ.ศ. 2535 ไปสู่
.ศ. 2551 และ
ปรับระดับของข้าราชการ เดิมมี 11 ระดับ เป็ นเหลือเพียง 2 ถึง 5 ระดับในแต่ละกลุ่มงาน ทําให้
จําเป็ นต้องมีการจัดข้าราชการเข้าสู่ ตาํ แหน่งใหม่ โดยอาศัยการเปรี ยบเทียบตําแหน่งเดิมและใหม่
และสํานักงานก.พ. ได้จดั ให้เป็ นไปตามแผนภูมิ 1
2
การเปรี ยบเทียบโครงสร้ างตําแหน่ ง
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จาก

ระเบียบข้าราชการ
พลเรื อน
เราอาจแสดงถึงผลกระทบต่อกระทรวงการต่างประเทศ
ได้
4.1.1 ผลต่อ
ตําแหน่งข้าราชการในกระทรวงการ
ต่างประเทศ
โครงสร้างของตําแหน่งสายงานของข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ เดิมมี
อยูต่ ามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2535 ประมาณ 36 ตําแหน่งสายงาน
มีการปรับลดสายงานลง เหลือเพียง 24 สายงาน
มีการ
ยนระดับในสายงาน
11 ระดับ โดยรวม เป็ นเหลือเพียง 3 ระดับในกลุ่มประเภท
4 ระดับในประเภทวิชาการ และระดับสู งเป็ นกลุ่มอํานวยการ 2
เป็ น 2
สายงานวิชาการ
ด้านการทูตยังคงเป็ นสายงาน
มีผดู ้ าํ รงตําแหน่งประมาณ 1,011 คน จาก
1,583 คน จํานวนข้าราชการและระดับตําแหน่งใหม่
1
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1
จํานวนข้ าราชการพลเรือนสามัญ จําแนกตามสายงานและระดับตําแหน่ ง
กระทรวงการต่ างประเทศ
1 พฤษภาคม 2552

นักบริหาร
นักบริหารการทูต
ผู้อาํ นวยการ

นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นักการทูต

นักวิเทศสหการ

ระดับตําแหน่ ง
บริ หาร สู ง (11)
บริ หาร สู ง (10)
บริ หาร ต้น (9)
บริ หาร สู ง (10)
บริ หาร ต้น (9)
อํานวยการ สู ง (9)
อํานวยการ ต้น (8)
(9)
วิชาการ ชํานาญการ พิเศษ (8)
วิชาการ ชํานาญการ (7)
วิชาการ ชํานาญการ (6)
(9)
วิชาการ ชํานาญการ พิเศษ (8)
วิชาการ ชํานาญการ (7)
วิชาการ ชํานาญการ (6)
วิชาการ ชํานาญการ พิเศษ (8)
วิชาการ ชํานาญการ (7)
วิชาการ ชํานาญการ (6)
วิชาการ ปฏิบตั ิการ (5)
วิชาการ ปฏิบตั ิการ (4)
วิชาการ ปฏิบตั ิการ (3)
วิชาการ ชํานาญการ พิเศษ (8)
วิชาการ ชํานาญการ (7)
วิชาการ ชํานาญการ (6)
วิชาการ ปฏิบตั ิการ (5)

จํานวน
1
15
21
61
56
4
40
1
1
1
2
1
2
2
1
97
129
284
167
89
31
12
19
40
2

37
117
44

5

6

797

73
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1 (ต่ อ)
ระดับตําแหน่ ง

นักทรัพยากรบุคคล

นิติกร

บรรณารักษ์
เจ้ าพนักงานห้ องสมุด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายช่ างไฟฟ้า

วิชาการ ชํานาญการ พิเศษ (8)
วิชาการ ชํานาญการ (7)
วิชาการ ชํานาญการ (6)
วิชาการ ปฏิบตั ิการ (5)
วิชาการ ชํานาญการ พิเศษ (8)
วิชาการ ชํานาญการ (7)
วิชาการ ชํานาญการ (6)
วิชาการ ปฏิบตั ิการ (5)
วิชาการ ปฏิบตั ิการ (4)
วิชาการ ปฏิบตั ิการ (3)
วิชาการ ชํานาญการ (7)
วิชาการ ชํานาญการ (7)
วิชาการ ปฏิบตั ิการ (5)
วิชาการ ปฏิบตั ิการ (4)
(5)
วิชาการ ชํานาญการ พิเศษ (8)
วิชาการ ชํานาญการ (7)
วิชาการ ชํานาญการ (6)
วิชาการ ปฏิบตั ิการ (5)
(6)
(5)
(6)

จํานวน
8
8
7
1
3
3
2
2
3
1
1
2
1
2
1
1
4
2
3
20
1
8

รวม

24

14

1
5
1
10

21
8

17
1 (ต่ อ)

นักวิชาการพัสดุ
เจ้ าพนักงานพัสดุ
นักบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้ าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้ าพนักงานธุรการ

เจ้ าพนักงานโสตทัศนศึกษา
นายช่ างภาพ
นักประชาสั มพันธ์

ระดับตําแหน่ ง
วิชาการ ชํานาญการ พิเศษ (8)
วิชาการ ชํานาญการ (7)
วิชาการ ชํานาญการ (6)
วิชาการ ปฏิบตั ิการ (5)
วิชาการ ปฏิบตั ิการ (3)
(6)
(5)
วิชาการ ชํานาญการ พิเศษ (8)
วิชาการ ชํานาญการ (7)
วิชาการ ชํานาญการ พิเศษ (8)
วิชาการ ชํานาญการ (7)
วิชาการ ชํานาญการ (6)
(5)
(7)
(6)
(5)
วไป ปฏิบตั ิงาน (4)
(5)
(5)
วิชาการ ชํานาญการ (7)
วิชาการ ชํานาญการ (6)

จํานวน
3
1
4
1
2
3
10
1
5
3
6
9
67
3
8
281
6
4
1
1
1

11

13
6
18
67
298
4
1
2
1,583
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เปรี ยบเทียบต
3
3
แสดงโครงสร้ างจํานวนข้ าราชการตามระดับใหม่
จํานวน
600
500
400
จํานวน

300
200
100

นัก

นัก
บร
บร
ิหา
ิหา
ร
รก
(3
าร
7)
ทูต
อํา
(1
นว
17
ยก
)
าร
(4
ชํา
4)
นา
ญ
กา
รพ
(2
)
เิ ศ
ษ
(1
31
)
อา
ชํา
วุโ
นา
ส
(3
ญ
)
กา
ชํา
ร
นา
(5
33
ญ
งา
)
น
ปฏ
(4
บิ ัต
05
กิ า
)
ร
(
ปฏ
3
บิ ัต 0 5)
งิ า
น
(6
)

0

โครงสร้างจํานวน

ระดับ
มี

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2535
ได้กาํ หนดให้ตาํ แหน่งสายงานทางการทูตมีอยู่ 8 ระดับ คือระดับ 3 ถึงระดับ 10
3 จนถึงระดับ 10
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ความสามารถในก
และการกําหนดระดับของสายงานการทูตดังกล่าว ทําให้
สามารถ
ช่วยเลขานุการถึงเอกอัครราชทูตได้
และเป็ นไปตามแบบแผนตําแหน่งทางการทูตตามแบบอารยะประเทศ การเปรี ยบเทียบตําแหน่ง
ในระบบข้าราชการพลเรื อนตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2535
ผูช้ ่วยเลขานุการ ( Attache ) เป็ นข้าราชการระดับ 3
เลขานุการตรี (Third secretary) เป็ นข้าราชการระดับ 4
เลขานุการโท (Second secretary) เป็ นข้าราชการระดับ 5
เลขานุการเอก (First secretary) เป็ นข้าราชการระดับ 6
(Counsellor) เป็ นข้าราชการระดับ 7
(Minister counsellor) เป็ นข้าราชการระดับ 8
อัครราชทูต (Minister) เป็ นข้าราชการระดับ 9
เอกอัครราชทูต (Ambassador) เป็ นข้าราชการระดับ 10
แต่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 ได้มีการ
3 ระดั
ผูช้ ่วยเลขานุการ ( Attache ) เป็ นนักการทูตปฏิบตั ิการ
เลขานุการตรี (Third secretary) เป็ นนักการทูตปฏิบตั ิการ
เลขานุการโท (Second secretary) เป็ นนักการทูตปฏิบตั ิการ
เลขานุการเอก (First secretary) เป็ นนักการทูตชํานาญการ
(Counsellor) เป็ นนักการทูตชํานาญการ
(Minister Counsellor) เป็ นนักการทูตชํานาญการพิเศษ
สําหรับตําแหน่งอัครราชทูต (
9) และ เอกอัครราชทูต
(เ
10 )
บริ การทูตระดับต้น
ฝึ กอบรมด้านบริ หารก่อนจึงจะดํารงตําแหน่งได้
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8 ถูก
ด้านการทูต

เจ้าหน้า

แ
ข้าราชการ

3 , 4 และ 5 ถูกปรับเป็ นตําแหน่งนักการทูตปฏิบตั ิการ
6 และ7 ถูกปรับเป็ นตําแหน่งนักการทูตชํานาญการ
8 ถูกปรับเป็ นตําแหน่งนักการทูตชํานาญการพิเศษ
9 ถูกปรับเป็ นนักบริ หารการทูตระดับต้น
10 ถูกปรับเป็ นนักบริ หารการทูตระดับสู ง
3 แสดงการเปรี ยบเทียบตําแหน่งทางการทูตกับตําแหน่งระดับ

21

4
การเปรี ยบเทียบตําแหน่ งในระบบราชการกับตําแหน่ งทางการทูต
10

เอกอัครราชทูต

นักบริ หารการทูต ระดับสู ง

9

อัครราชทูต

นักบริ หารการทูต ระดับต้น

8

ษา

7

นักการทูตชํานาญการ

6

เลขานุการเอก

5

เลขานุการโท

4

เลขานุการตรี

3

ผูช้ ่วยเลขานุการ

ตําแหน่ งขรก.ตามพรบ. 2535
4.1.2 ผลต่อ
มี
ข้าราชการ

นักการทูตชํานาญการพิเศษ

ตําแหน่ งทางการทูต

นักการทูตปฏิบตั ิการ

ตําแหน่ งขรก.ตามพรบ. 2551

มาตรฐานกําหนดตําแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

าวหน้าในวิชาชีพ ผลตอบแทน และขวัญ กํา ลัง ใจ ตํา แหน่ ง นัก การทู ต
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ตําแหน่งใหม่
คุณสมบัติแตกต่างไปจากเดิม
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งของนักการทูตตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2535
หลักในการอาศัยประสบการณ์ในการเข้าสู่
ตําแหน่ง เป็ นการยอมรับความเป็ นศาสตร์ และสิ ทธิ ของการเป็ นนักการทูต
การทูตให้เข้าสู่ ตาํ แหน่งได้จนถึงตําแหน่งสู งสุ ด ดัง ปรากฏตามลักษณะมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ตามภาคผนวก
1 – 2 ปี
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551ได้มีการกําหนด
ขยายคําอธิ บายลักษณะงานใน
แต่มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะ
2 ปี และต้องมีการ
ผ่านการอบรมในหลักสู ตรนักบริ หารระดับสู ง (นบส) ของสํานักงานก.พ. หรื อห
การต่างประเทศกําหนด และกําหนดให้ตาํ แหน่งในสายงานการทูตสู งสุ ดคือระดับชํานาญการพิเศษ
ทําให้นกั การทูตไม่สามารถเข้าสู งตําแหน่งทางบริ หารได้โดยตรง
ต้องไปดํารงตําแหน่งในกลุ่มอํานวยการ หรื อดํารงตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานในต่างประเทศ (Head
of Chancery) ก่อน และต้องไปผ่านการอบรมหลักสู ตรนักบริ หารระดับสู งเสี ยก่อน
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อนเดิม รายละเอียดมาตรฐานกําหนดตําแหน่งและ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งแสดงให้เห็นตามภาคผนวก ข
4.1.3 ผลทําให้มี
ระบบผลตอบแทน
ผลตอบแทนของข้าราชการ ประกอบด้วย เงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และเงิน
.ศ. 2535 มี
จากการกําหนดตามบัญชี เงินเดือน
การกําหนด เงินเดือนตาม
และ
จะได้รับ
ในระบบใหม่ บัญชีเงินเดือนจะมีการแยกตามกลุ่มงาน และสายงาน มีการ
กําหนด
ตําแหน่ง
ไว้ในแต่ละประเภท การปรับ
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เงินเดือนจะคิดเป็ นเปอร์ เซนต์ของเงิน

เป็ นเปอร์ เซนต์เเท่าใด
บัญชีเงินเดือนข้าราชการช่วงสู ง - ในแต่ละประเภท

แสดงให้เห็นตามภาคผนวก
4.2 ผลกระทบ
ระบบการบริหารงานบุคลากรของกระทรวงการต่ างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศมีระบบการบริ ห
โดยตลอด แม้ว่า ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อนพ.ศ. 2535 จะกําหนดให้กรม
ในกระทรวงต่างๆ มี อาํ นาจในการบริ หารบุคลากรแยกเฉพาะ แต่
ต่างประเทศมี ขนาดของบุ คลากรเพียงประมาณ 1,600 คน และกรมต่างๆมีขนาดอัตรากําลัง
กัน มีการโยกย้ายข้าราชการระหว่างกรมมาก ระบบการบริ หารงานบุ คลากรจึง มีการใช้ร่วมกัน
ประกอบด้วย
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ทําการพิจารณาไม่วา่ จะเป็ น
การให้ความดี ความชอบ และลงโทษ
ทางวินยั
10 ถึงระดับ 7 ส่ วนตําแหน่งในระดับ 6 ลงไปจะเป็ นการ
ณฑ์ .พ. กําหนดเป็ นหลัก
อย่างไรก็ตาม ผลจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 ทําให้การ
บริ หารงานบุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศต้องได้รับผลกระทบ อาจพิจารณาแยกเป็ นด้าน
ต่างๆ ได้
4.2.1 การสรรหาบุคลากร
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อนพ.ศ. 2551 ไม่มีผลต่อระบบการสรรหา
ยนแปลงจากระบบเดิม คือ การสรรหา
ดําเนินการ
โดยการให้ทุนแก่นกั เรี ยนไปเรี ยนในสาขาเฉพาะ
พิจารณาเห็นว่าควร
เตรี ยมการ
าร
จัดสรรอัตราตําแหน่งคืนให้กระทรวงการต่างประเทศ
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ของคณะกรรมการปรับขนาดกําลังคนภาครัฐ หรื อคปร.

พิจารณายุบตําแหน่งข้าราชการ
นโยบายลดจํานวนบุคลากรภาครัฐ
ป็ นกรณี เฉพาะได้

สอดรับกับแนวทางการสรรหาในระบบเปิ ด
4.2.2
ข้าราชการ เพราะมีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพรับราชการ ขวัญกําลังใจ รวม
ตัวข้าราชการ เราอาจพิจารณาผลกระทบจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อนต่อการ
ได้
(ก)
โดยหลักเกณฑ์ เป็ นแนวทางไว้ใน
พระราชบัญญัติระเบียบข้ารา
ระดับไว้เป็ น 3 กลุ่ม คือกลุ่มระดับชํานาญการพิเศษและอํานวยการระดับต้นลงมาให้เป็ นอํานาจของ
อธิ บดีเจ้าสังกัด กลุ่มระดับอํานวยการระดับสู ง บริ หารระดับต้นและบริ หารระดับสู งให้เป็ นอํานาจ
ของปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด สําหรับตําแหน่งหัวหน้าส่ วนราชการระดับกระทรวงเป็ นอํานาจของ
รัฐมนตรี เจ้าสังกัด โดยมีหลักเกณฑ์
ก.พ. ได้กาํ หนดโดยละเอียดไว้
ในหนังสื อ
เลข นร 0708.1/ ว22
30 กันยายน 2540
กําหนดให้ตอ้ ง
จะต้องมีการให้คะแนน และเลือกผูไ้ ด้คะแนนสู งสุ ด
พิจารณา ต้องมีการให้เหตุผลในการคัดเลือกไว้อย่างชัดเจน
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5

คัดเลือก

แจ้งตําแหน่งว่าง

กระบวนการ
อย่างเป็ นทางการ
ยังไม่มีความ
.พ.
0708.1/ ว 22 ใชัไป
ก่อน .พ. จะมีการกําหนดวิธีการใหม่
ผลกระทบในทางปฏิบตั ิคือ การพิจารณาแต่
ต่างประเทศในสายการทูต
“ ซี ” หรื อระดับ
3 เป็ น ซี 4 เป็ น ซี 5 เป็ น ซี 6 จนถึงระดับซี 10
ช่วยเลขานุการ จนถึงเอกอัครราชทูต ต้องปรับ
เป็ นการ
สําหรับสายงาน
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กลุ่มประเภทวิชาการ เป็ นการ
คนละ
กลุ่ม การ
ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามกําหนดใน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ต้องใช้วธิ ี การในการเข้าสู่ ตาํ แหน่งบริ หารตามหนังสื อเวียน
ข้างต้น จะใช้วิ
ไม่ได้
การรวบระดับซี 3 ถึงซี 5 เป็ นระดับปฏิบตั ิการ และระดับซี 6 และ ซี 7
ชํานาญการพิเศษ

มีการกําหนดว่าในระดับปฏิบตั ิ
ซี ใดจึง
ระดับชํานาญการจากซี ใดจึงจะ
(ข) คุณสมบัติของข้าราชการ
ใหม่ ทําให้ตาํ แหน่งทางการทูตระดับสู ง
นักบริ หารการ

บริ หารมาก่อน และต้องผ่านการอบรมในหลักสู ตรนักบริ หารระดับสู ง (นบส) ของสํานักงานก.พ.

ทูตระดับ 8 มาแล้วอย่างน้อย 1
ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศสายการทูตจํานวน
จะดํารงตําแหน่ง
ต้อง
ในการดํารงตําแหน่ง
ตําแหน่ง
ข้าราชการผู ้

ให้

เกิดปั ญหาความไม่เป็ น
เคยถือว่ามีคุณสมบัติ
ของระบบเดิม ต้องกลายเป็ นว่าขาดคุณสมบัติในการดํารง
ใหม่ ทําให้ขาดโอกาสในการได้รับการพิจารณา โดยเฉพาะ
ะบบเดิม ทําให้

การพิจารณาข้าราชการเข้
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6
ตามระบบเดิม

การ

ต 10
หลักสูตร นบส.

9

นักบริ หาร

ผูอ้ าํ นวยการกอง

8
7
6
5
4
3

ทูต 3

4

5

6 ตามด้วย
7
8 หรื อผูอ้ าํ นวยการกอง
8
9
10 ได้ แต่หาก
ต้องการเป็ นนักบริ หารคือตําแหน่งรองอธิ บดี และอธิ บดีในกรม หรื อปลัดกระทรวง จะต้องผ่านการ
อบรมในหลักสู ตรนักบริ หารระดับสู ง (นบส) หรื อเทียบเท่าก่อน

28
7
สู่ ตําแหน่ งในระบบใหม่
ปลัดกระทรวง

นักบริหารการทูต

นักบริหาร
หลักสู ตร นบส.

หลักสู ตร นบท.

อํานวยการ หรือ Head of Chancery

นักการทูตระดับชํ านาญการพิเศษ

นักการทูตชํ านาญการ
นักการทูตปฏิบัติการ

อํานวยการหรื อเป็ น Head of Chancery (ตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานในต่างประเทศ) ก่อน
จะต้องผ่านการอบรมในหลักสู ตรนักบริ หารระดับสู ง ก่อนจึงจะสามารถดํารงตําแหน่ งในทาง
บริ หารต่อไปได้
ตําแหน่งเป็ นนักบริ หารระดับต้นและนักบริ หารระดับสู ง หากไม่มีคุณสมบัติ คือ การผ่านการอบรม
ในหลักสู ตรนักบริ หารระดับสู ง (นบส) ของสํานักงานก.พ. ก็จะไม่สามารถย้ายไปดํารงตําแหน่ง
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4.2.3 ความก้าวหน้าในวิชาชี พของข้าราชการ (career path)
ตามระบบการจําแนกตําแหน่งระบบใหม่ การเติบโตและความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ของข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศจะสามารถแยกได้ตามประเภทของตําแหน่ง
(ก)
(ข)

ในกลุ่มวิชาการในสายการทูต เส้นทางการ

เป็ นตําแหน่งในสายงานเฉพาะและมีเพียง 2 ตําแหน่ง
ความก้าวหน้าหรื อ
ตําแ
กําหนดตําแหน่ง
7

ในระดับต่อไป คือการก้าวเข้าสู่
ของข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ
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8
ระดับของตําแหน่ งสู งสุ ดในแต่ ละกลุ่มงานของกระทรวงการต่ างประเทศตาม พรบ. 2551
ปลัดกระทรวง
บริหารระดับสู ง
อํานวยการระดับสู ง
ชํ านาญการพิเศษ
อาวุโส

ชํ านาญการ

ชํ านาญงาน

ปฏิบัติการ

บริหารระดับต้ น

อํานวยการระดับต้ น

ปฏิบัติการ
วิชาการ

อํานวยการ

บริ หาร

พิจารณาถึงการกําหนดระบบตําแหน่งและมาตรฐานกําหนดตําแหน่งใหม่
ความก้าวหน้าของข้าราชการในสายวิชาการการทูตของกระทรวงการต่างประเทศ จึงเกิดความไม่
เป็ นธรรมระหว่างผูด้ าํ รงตําแหน่งในระดับ
“ซี ”
ตําแหน่งในระดับบริ หา
ต้องผ่านการดํารงตําแหน่งอํานวยการก่อนจึงจะสามารถเข้าสู่ ตาํ แหน่งทางบริ หารได้ ดัง
ตําแหน่งอํานวยการย่อมได้เป
ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษอีกด้วย
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ทางการบริ หาร ระหว่างตําแหน่งนักบริ หารการทูตและตําแหน่งนักบริ หาร
แหน่งนักบริ หารจะสามารถเข้าสู่ ตาํ แหน่งนักบริ หารการทูตได้
ตําแหน่งนักบริ หารการทูตในปั จจุบนั อาจไม่สามารถดํารงตําแหน่งนัก
บริ หารได้ หากไม่เคยเข้ารับการอบรมหลักสู ตรนักบริ หารระดับสู งของสํานักงาน ก.พ.
ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศในระดับ ดังกล่าวมีขอ้ จํากัด และมีความยุง่ ยาก
4.2.4 การพัฒนาข้าราชการ
การพัฒนาข้าราชการในกระทรวงการ
4.2.4.1

บังคับให้ตอ้ งดําเนินการตามระเบียบ ก.พ.

ประกอบด้วย
(ก) การอบรมข้าราชการแรกเข้า กระทรวงการต่างประเทศ เป็ นการอบรม
ข้าราชการแรกเข้า มีระยะเวลายาวนาน 6 – 9 เดือน
(ข) การอบรมข้าราชการระดับ 6 หรื อปั จจุบนั คือข้าราชการระดับชํานาญการ เป็ น
การอบรมระยะ 1 – 2 เดือน
(ค) การอบรมข้าราชการรับผูบ้ ริ หารระดับกลาง หรื อระดับผูอ้ าํ นวยการกองและ
(ง)
ราชทูต กงสุ ลใหญ่ และเอกอัครราชทูต
บรมหลักสู ตรนักบริ หารระดับสู งของสํานักงานก.พ.
4.2.4.2 การพัฒนาข้าราชการในทักษะเฉพาะ ประกอบด้วยการอบรมในหลักสู ตร
ด้านภาษาต่างประเทศ และหลักสู ตรเฉพาะด้าน เช่น ความรู ้ดา้ นเทคนิ คการเจรจาต่อรอง ความรู ้
ด้านระเบียบพิธีการทางการทูต ความรู ้ดา้ นเทคนิคการบริ หาร ความรู ้ดา้ นการคลัง การตรวจสอบ
ต่างๆ เป็ นต้น
4.2.4.3 การพัฒนาผ่านหลักสู ตรการอบรมจากหน่วยงาน เช่น ทุนศึกษาต่อ หลักสู ตร
4.2.4.4
อบรม
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4.2.4.5 การพัฒน
การพัฒนาข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ การพัฒ นาในข้อ1 จะเป็ นหลัก
ามสมัครใจของข้าราชการเอง
ขององค์กร
อบรม หากไม่มีการบังคับ

จะไม่สนใจในการเข้ารับการ
ผ่านมา การผ่านการอบรมไม่ได้มี

ไม่ได้ผา่ นการอบรม ทําให้การให้รางวัลผลตอบแทนในอาชีพ เช่น การแ
หรื อให้
ความสําคัญของการเข้ารับการอบรม การเข้าอบรมจึงเกิดจากการถูกบังคับโดยกฎระเบียบเป็ น
เหตุผลสําคัญ และยังทําให้การเข้าอบรมของข้าราชการไม่ได้รับการใส่ ใจจากตัวข้าราชการเองใน
อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 ได้ส่งผลในด้าน
น่ง และความก้าวหน้าในวิชาชีพของตัวข้าราชการ และ
หากการประเมินตามระบบการประเมินบุคคลมีผลบังคับใช้ จะทําให้การพัฒนาข้าราชการได้รับการ
4.2.5 การบังคับบัญชาและวินยั ข้าราชการ
3 – 5 เดิมเป็ นระดับเดียวคือ
ระดับปฏิบตั ิการ และระดับ 6 – 7
ปฏิบตั ิการ หรื อชํานาญก

ใช้ได้ เหมือนใน

เป็ นผูร้ ักษาราชการหรื อปฏิบตั ิงานแทนผูบ้ งั คับบัญชาในหน่วยงานระดับกอง อาจทําให้เกิดความไม่
ก
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ในส่ วนของการดําเนิ นการทางวินยั ของข้าราชการ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2535 โดยกําหนดระบบ
อํานาจระหว่างกัน
การลงโทษหรื อดําเนินการทางวินยั
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้ง่าย
ง
9
อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อนฉบับใหม่ไม่ได้ปรับปรุ ง
กฎเกณฑ์
ให้กบั ข้าราชการด้วย โดยการให้มีคณะกรรมการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรมหรื อ ก.พ.ค. เป็ นผูด้ ูแล แทน
.พ.ค.
10
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9
.ร.บ. ระเบียบข้ าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
มีการกล่าวหา หรื อมีกรณี สงสัยว่ากระทําผิดวินยั (ม.90)
ทราบโดยเร็ ว

(ม.91)
สื บสวนตาม ม.91
(ม.93)

(ม.91 ว.2)

เห็นว่าไม่มีมูล

เห็นว่ามีมูล
ร้ายแรง (ม.93)

ไม่ร้ายแรง (ม.92)
เห็นว่าผิด

เห็นว่าไม่ผิด
(ม.92 ว.2)

สอบสวนก็ได้

การสอบสวนเป็ นไปตามกฎ ก.พ. เสร็ จแล้วรายงานผล
(ม.
93)

เห็นว่าผิด

(ม.92) (ม.96)
ไม่ร้ายแรง
ลงโทษตาม ม.96

ร้ายแรง
(ม.97)

ไม่แน่ชดั แต่มีเหตุ
ให้ออกจากราชการ
ตาม ม.110 (7)
และ ม.110 ว.2

.ก.พ. จังหวัด/กรม/
กระทรวง
แล้วแต่กรณี (ม.97)
อ.ก.พ.ฯ

เห็นว่าไม่ผิด
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กระ

วินยั ร้ายแรง

วินยั ไม่ร้ายแรง
.
ในส่วนภูมิภาค
.

.
ในส่วนกลาง

อ.ก.พ. จังหวัด

อ.ก.พ. กรม

อ.ก.พ. กระทรวง

ผวจ.

อธิบดี

รมต. เจ้าสังกัด

ตามมติฯ

ตามมติฯ

ตามมติฯ

ง ผวจ.
หรื ออธิบดี

., รมต.,
หรื อ ป.

ผบ.

ก.พ.

.
หรื อ มติ อ.ก.พ. กระทรวง
ก.พ.

เห็นด้วย

นรม. พิจารณา
ไม่เห็นด้วย
ถ้า ก.พ. ยืนยันมติเดิม
ให้รายงาน ครม.
พิจารณา

กระทรวง ทบวง กรม
. หรื อ มติ ครม.

:

.วิชา มหาคุณ

4.2.6 ระบบผลตอบแทน
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อนพ.ศ. 2551
ระบบ
ผลตอบแทนใหม่ มีการกําหนดเงินเดือนแยกเป็ น 4 บัญชีตามประเภทตําแหน่ง และมีโครงสร้าง
บัญชีเงินเดือนเป็ นแบบช่วง โดยแต่ละประเภทกําหนดช่วงเงินเดือนไว้ดงั ภาคผนวก ง.
แทนระบบบัญชี เดียว
รองรับหลักการค่าตอบแทน เป็ นไปตามผลงาน
ระบบการให้ผลตอบแทนหรื อ
เงินเดือนแบบเดิม โดยระบบเดิม
อาศัยการจัดสรรโควต้า
หรื อหมุนเวียนใ
ได้รับเงินเดือน 2 น แต่ในระบบใหม่จะต้องมีการประเมินผลงานและ
บริ หารผลงาน ต้อง
และการประเมินสมรรถนะ
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ระบบงานบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน
“ซี ”
การนํามาตรการกําหนดกําลังคนภาครัฐ

แท้จริ งในกา
เพราะสํานักงานก.พ.

ปั ญหาเกิดมาจากความผิดพลาดของ ก.พ.ใน
มี

ราชการในแต่ละปี ผลคือ ทําให้ส่วนราชการต่างๆ มีแต่ระดับ “ซี ” สู งเป็ นจํานวนมาก เพราะส่ วน
ไม่มีการรับบรรจุขา้ ราชการระดับล่างเข้าใหม่
ในแต่ละปี หรื อมีนอ้ ยมาก
4.2.7 การประเมินบุคคล
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อนพ.ศ. 2551 ทําให้กระทรวงการ
ต่างประเทศและส่ วนราชการต่างๆ
ความรู ้สึก การประเมินจากกลุ่มพวกพ้อง การบอก
ต่อ หรื อการได้ยนิ ว่า โดยผูม้ ีอาํ นาจ ต้องมีก
ให้ตอ้ งมีการให้เหตุผลในการประเมิน
มีลายลักษณ์อกั ษร ตรวจสอบได้อย่างเป็ นระบบ ทําให้ผมู ้ ี
อํานาจดําเนิ นการต้องรับผิดชอบต่
ต่อการ
ประเมิน และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ูกประเมิน
ความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการเอง
การประเมินบุคคลจะเป็ นการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการ โดยจะ
ประเมินจากความสําเร็ จของงาน ดั จะต้อง
แสดงถึงผลผลิตและ
ผลลัพธ์ของงานอย่างเป็ นรู ปธรรม และต้องมีการประเมินสมรรถนะ
งานด้วย
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5
ข้ อสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
5.1 ข้ อสรุ ป
ผลกระทบของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 ต่อกระทรวงการ
างการทูต
มีการ
2 สายงาน คือ การปรับตําแหน่งทางการทูต
น

าวยังได้
ส่ งผลกระทบต่อการบริ หารงานบุคคลของกระทรวงการต่างประเทศ โดยเ
“ซี” เป็ นหลัก และถือว่าใน “ซี ”
ระบบ
“ตําแหน่ง”
2552
ต้องล่าช้ามานานกว่า 8

ลักษณะของตําแหน่งมาก
การ
บุคล
ฎ
กําหนด หรื อแม้แต่การทําความเข้าใจต่อ
สําหรับผลกระทบ
ผลกระทบด้านวินยั การประเมิน ระบบผลตอบแทน
แม้
ระบบผลตอบแทนยังมีการใช้ตามระบบเดิมไปก่อน แต่กระทรวงการต่างประเทศอาจจะต้องเผชิญ
กับปั ญหาในการประเมินบุคคลในระยะต่อไป ด้านการดําเนินการทางวินยั และการอุทธรณ์ ก็ยงั ไม่
การยังไม่มีความเข้าใจ และความสนใจหลัก ของข้าราชการ
ยังมุ่งใน
ด้านตําแหน่งเป็ นสําคัญ
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5.2 ข้ อเสนอแนะในการแก้ ปัญหา
ากพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 ทําให้ตอ้ งมีการปรับการบริ หารงานบุคคลโดยมีขอ้ เสนอในการ
ดําเนินการ ดังต่อไปน◌ี◌้
5.2.1 การจัดทําแผนปฏิบตั ิงานด้านการบริ หารงานบุคคลประจําปี
การมีแผนปฏิบตั ิงานการบริ หารงานบุคคลประจําปี
การบริ หารงานบุคคลทราบถึงกําหนดการทํางานด้านงานบุคคล
ตาม
เป็ นการกําหนดระยะเวลาในการ
ปฏิ
ให้ทนั การณ์ ตัวอย่างแผนปฏิบตั ิงานด้านบุคลากรอาจแสดงได้
ใน
2
5.2.2 การจัดทํา
การปฏิบตั ิงานด้านบุคลากร
ใช้เป็ นคู่มือในการปฏิบตั ิงานของ
กระทรวงการต่างประเทศ และใช้เป็ นเอกสารอ้างอิงการทํางาน อัน จะช่วย
สาเหตุ

บุคลากร

5.2.3 การให้จดั ทําผลการปฏิบตั ิงานรายบุคคล
ผลการปฏิบตั ิงานรายบุคคล จะช่วยทําให้การประเมินบุคคลมีระบบ มี
ในการประเมินการปฏิบตั ิงานของตัวข้าราชการ
ใช้ประโยชน์ ในการประเมิน
ตัวบุคคล
หรื อ
จะ
งอยู่ หรื อใช้ในการ
พิจารณาโยกย้ายข้าราชการ
ด้วย
5.2.4. การจัดทําแผนพัฒนาบุคคล
แผนพัฒนาบุคคลจะช่วยให้ตวั ข้าราชการและกระทรวงการต่างประเทศสามารถ
วางเส้นทางอาชีพของตัวข้าราชการให้เหมาะกับความสามารถความสนใจ
ชการ
ได้ทราบจุดแข็งจุดอ่อนในความสามารถของตน และ
การพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง
ด้าน
บุคคลต้องการ หรื อการพัฒนา
ทักษะด้านความรู ้ใหม่ๆ หรื อ
ต่างๆ
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5.2.5 การจัดทํากําหนดแผนการวิเคราะห์งานและตําแหน่ง
เป็ นการทําแผน
ของกระทรวงการต่างประเทศ การวิเคราะห์จะสามารถใช้ในการหารื อกับหน่วยงานกลางในการ
จากงานของ
ระหว่างประเทศ

ให้การ

ต่างประเทศต้องทํากับหน่วยงานกลาง การขาดการวิเคราะห์งานทําให้การกําหนดตําแหน่งของ
กระทรวงการต่างประเทศต้องถูกหน่วยงานกลางกําหนดให้มาโดยตลอด
5.2.6 การกําหนดระดับตําแหน่ง
ให้สัมพันธ์กบั ระดับทางการทูต
3 – 5 ตามระบบ “ซี ” ไปเป็ น
ตําแหน่งระดับเดียวคือระดับปฏิบตั ิการและการรวบตําแหน่งในระดับ 6 – 7 ไปเป็ นระดับชํานาญ
การระดับเดียว ทําให้มีปัญหาด้านการกําหนดตําแหน่ง
งจัดทําการ
กให้มีการแบ่งระดับ
ซอยให้มีความแตกต่างในระดับ การแบ่ง
ระดับปฏิบตั ิการ (ระดับต้น) ระดับ
ปฏิบตั ิการ (ระดับกลาง) ระดับปฏิบตั ิการ(ระดับสู ง) ระดับชํานาญการ (ระดับต้น) และ ระดับ
ชํานาญการ (ระดับสู ง) เป็ นต้
ข้าราชการระดับเดียวกันด้วย
5.2.7 การแก้ไขปั ญหาคุณสมบัติของข้าราชการในการเข้าสู่ ตาํ แหน่งระดับสู ง
การขาดคุณสมบัติขา้ ราชการ
ทูตระดับสู งไปเป็ นตําแหน่งทางการบริ หาร เป็ นการขาดคุณสมบัติ 2 ประการคือ การขาดคุณสมบัติ
(เช่น ตําแหน่งอํานวยการ หรื อ Head of
Chancery) และการข
(และ
การ ไม่สามารถเข้ารับการอบรมในหลักสู ตรนักบริ หารระดับสู งได้ก็
ไม่เคยดํารงตําแหน่ง
ทางบริ หารหรื อเทียบเท่า) ควรพิจารณาแก้ไขโดย
(ก) การพิจารณา
ในการดํารงตําแหน่ง
บริ หารหรื อเทียบเท่า เช่น ข้าราชการตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษอาวุโส
ให้ดาํ รง
ตําแหน่งอํานวยการ หรื อให้ดาํ รงตําแหน่ง Head of Chancery
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(ข) การจัดหลักสู ตรนักบริ หารการทูตของกระทรวงการต่างประเทศเองให้เป็ น
หลักสู
การไม่สามารถเข้าการอบรมหลักสู ตร
นักบริ หารระดับสู งของสํานักงานก.พ. มีสัดส่ วนการเข้าเรี ยนให้กระทรวงการต่างประเทศจํากัด
และใช้เป็ นหลักสู ตรในการพัฒนาของกระทรวงการต่างประเทศไปด้วยในขณะเดียวกัน
ยกระดับหลักสู ตรดังกล่าวให้เทียบเท่าหลักสู ตรนักบริ หารระดับสู ง
(ค) การพิจารณากําหนดตําแหน่งให้มี
ผู ้
ใช้เป็ นตําแหน่งสําหรับ
ตําแหน่งงานทางบริ หาร
5.2.8
ก
องกระทรวงการต่างประเทศ
(ก) การพิจารณาตําแหน่ง
โดยรวม
“ซี”
และไม่
จึงทําให้ตอ้ ง
การดํารงตําแหน่ง ทําให้ภายใต้ระบบการจําแนกตําแหน่งใหม่ กระทรวงการต่างประเทศต้องให้
ความสนใจต่อมาตรฐานของตําแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ต้องมีการปรับการพิจารณาแยก
ตามกลุ่มตําแหน่ง ว่างแทนและแยกความแตกต่างระหว่างกลุ่มอํานวยการและการทูต นักบริ หาร
พิจารณาความเหมาะสมความจําเป็ นของการ
ดํารงตําแหน่งตามลักษณะงาน มากกว่าถือว่าทุกคนสามารถดํารงตําแหน่งไหนก็ได้
(ข) อาจพิจารณาการใช้ระบบเปิ ด
การเปิ ด
โอกาสให้ขา้ ราชการได้มีโอกาสในการเสนอตัวแข่งขันเข้าสู่ ตาํ
คิดว่าตนเองเหมาะสมกับตําแหน่ง และมีความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
ต้องการ มิใช่ให้เป็ นการพิจารณาจากผูม้ ีอาํ นาจเพียงฝ่ ายเดียว และภายหลังการพิจารณาควรให้
คัดเลือกด้วย
(ค)
การเติบโตใน
แหน่ง
นักการทู
คือ จากนัก
ทูตชํานาญการพิเศษก่อน และให้นกั การทูตชํานาญการพิเศษ
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สามารถมีคุณสมบั
ในอนาคต
(ง)
ต้อง

ล่วงหน้าสําหรับให้
ได้มีเวลาเข้ารับ
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มาตรฐานกําหนดตําแหน่ ง
ตําแหน่ งประเภท

วิชาการ

สายงาน

การทูต

สายง
งานในด้านการทูต การเมือง เศรษฐกิจ การค้า การกงสุ ล สังคม และวัฒนธรรม กลายเป็ นตัวแทน
ของรัฐในต่างประเทศ การประชุมระหว่างประเทศและการเจรจาติดต่อกับรัฐบาลต่างๆ การ
ดําเนินงานด้านจัดทําสนธิ สัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ การคุม้ ครองดูแลคนไทยใน

ดําเนินนโยบายของรัฐบาลในด้านการทูตและการต่างประ

นักการทูต
นักการทูต
นักการทูต

ระดับปฏิบตั ิการ
ระดับชํานาญการ
ระดับชํานาญการพิเศษ
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รายละเอียดมาตรฐานกําหนดตําแหน่ งนักการทูต
ตําแหน่ งประเภท
วิชาการ
การทูต
นักการทูต
ระดับตําแหน่ ง

ในการ

ปฏิบตั ิการ

นธ์ ร ะหว่ า งประเทศ ภายใต้ก ารกํา กับ แนะนํา

1. ด้ านการปฏิบัติการ
(1) แสวงหา ศึกษา ติดตาม และรวมรวมข้อมูลข่าวสารด้านการทูตและต่างประเทศ
นด และดําเนินนโยบายของรัฐบาลในด้านการทูตและการ
ต่างประเทศ
(2)
ทํารายงาน และประสานงานสําหรับการประชุ มระหว่างประเทศ และการประชุ มในประเทศกับ
หน่วยงานไทยต่าง ๆ การเจรจา การเยือน และโอกาส
(3)
(4) รวบรวม จัดทําข้อมูลสําหรับการประชาสัมพันธ์ เขียนข่าวสารนิเทศ เผยแพร่
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(5) ศึกษา ติดตาม รวบรวมข้อ
กฎหมายภายใน กฎหมายระหว่างประเทศ การยกร่ างพระราชบัญญัติ และจัดเตรี ยมข้อมูล สําหรับ
การเจรจาจัดทําความตกลงระหว่างประเทศและ
ปกป้ องคุม้ ครอง และรักษาผลประโยชน์ของประเทศ สวัสดิภาพของ
(6)
เอกอัครราชทูต /
(7) พิ จ ารณาการวางแผน เสนอ และดํา เนิ น โครงการความร่ ว มมื อ กับ ประเทศ
(8)
(9) จัดทําโครงการส่ งเสริ ม ความสัม พันธ์ ทวิภาคี ใ นด้
งบประมาณได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(10)
คณะทูตานุทูต กงสุ ล และองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทย
(11)

2. ด้ านการวางแผน

3. ด้ านการประสานงาน
(1)
(2)
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4. ด้ านการบริการ
(1) ให้คาํ แนะนํา ตอบปั ญหา
ต่างประเทศในความรับผิดชอบ
ความชํานาญ

กับงานการทูตและการ
ความรู ้
ให้สาธารณชนไทยได้รับทราบ และเกิดความ

เป็ นโอกาสได้รับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเป้ าหมายว่ามีทศั นะคติอย่างไรต่อการดําเนินนโยบาย
ต่างประเทศของไทย
(2) ดําเนินงานด้านกงสุ ล อาทิ การตรวจลงตราแก่ชาวต่างชาติ งานด้านสัญชาติและ
นิติกร ดูแลการจัดทําหนังสื อเดินทาง การให้ความช่วยเหลือคุม้ ครองคนไทยในต่างประเทศ และการ
(3)
คุม้ กันทางการทูตแก่คณ
ระเบียบพิธีการทูต การให้การรับรองแขกต่างประเทศ และการเยือนของพระบรมวงศานุวงศ์ และบุคคล
สําคัญ
(4)
ความสัมพันธ์ และการเข้าร่ วมกิจกรรมของไทยในองค์การระหว่างประเทศอย่างมีประสิ ทธิ ผล
คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
1.
บริ หารรัฐกิจ สาขาวิชาบริ หารธุ รกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี หรื อสาขาวิชานิเทศ
เจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับ
กําหนดว่าใช้เป็ นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

.พ.
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2.
รัฐศาสตร์
สาขาวิชาบริ หารรัฐกิจ สาขาวิชาบริ หารธุ รกิจ สาขาวิชานิ ติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์

.พ.
ได้
3.
สาขาวิชาบริ หารรัฐกิจ สาขาวิชาบริ หารธุ รกิจ สาขาวิชานิ ติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
ามรับผิดชอบและ
.พ.
ได้
4.

.พ.
ง

1.
2.
3.
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ภาคผนวก ข

มาตรฐานกําหนดตําแหน่งตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2535
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51

52

53

54

55

56

57

58

ภาคผนวก ค

59
ตําแหน่ งประเภทบริหาร
ระดับ

ต้ น
64,340

สู ง
66,480

48,700
23,230

53,690
28,550

บาท

บาท

ตําแหน่ งประเภทอํานวยการ
ระดับ

ต้ น
50,550

สู ง
59,770

25,390
18,910

31,280
23,230

บาท

บาท

ตําแหน่ งประเภทวิชาการ
ระดับ

ปฏิบัติการ ชํ านาญการ ชํ านาญการ
ทรงคุณวุฒิ
พิเศษ
22,220
36,020
50,550
59,770
66,480
7,940
14,330
21,080
29,900
41,720
6,800
12,530
18,910
23,230
28,550
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

60

ตําแหน่ งประเภท
ระดับ

ปฏิบัติงาน

ชํ านาญงาน

อาวุโส

ทักษะพิเศษ

18,190

33,540

47,450

59,770

4,630

10,190

15,410

48,220

บาท

บาท

บาท

บาท
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ภาคผนวก ง

ตัวอย่างตารางแผนปฏิบตั ิการด้านงานบริ หารบุคคล

62

2
แผนปฏิบัติการบริหารงานบุคคลประจําปี
หัวข้อ

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค. หมายเหตุ

1) การสรรหา
- สํารวจตําแหน่งว่าง
- การรับสมัคร
- การสอบ
- บรรจุ
- ฝึ กอบรม
2)
- ตําแหน่งว่าง
- สรรหา
- บรรจุ
3) การพิจารณาจากความดีความชอบ
4) งานวินยั
5) การปฏิบตั ิงานรายบุคคล
6) การวิเคราะห์ตาํ แหน่ง
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