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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
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ตาํแหน่ง ก านบุคคลของส่วนราชการต่างๆ ไดรั้บ
ผลกระทบ

ด
8 เดือน ทาํใหก้ระทบ
กระทรวง

การศึกษาถึง พบวา่
เกิดจากการปรับปรุงระบบจาํแนก

การเตรียมการดา้นคุณสมบติัของการดาํรงตาํแหน่งตอ้งประสบปัญหาไม่สามารถดาํรงตาํแหน่งได้

ส่งผลต่อขวญัและกาํลงัใจต่อการปฏิบติัราชการ

จากการรวมระดบัขา้ราชการจากระบบเดิม คือระดบั 3 ถึง 5 เป็นขา้ราชการระดบัปฏิบติัการ และ
ระดบั 6 ถึง 7
ป

สถานะของ
น

กนั การจาํแนกตาํแหน่งใหม่ ทาํใหผู้ด้าํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการระดบัตน้ ไดรั้บประโยชน์และ
ไดเ้ปรียบในการเขา้สู่ตาํแหน่งนกับริหารการทูตระดบัตน้ ( )



จ

คุณสมบติัในการเขา้รับการอบรมในหลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง
ตาํแหน่งนกับริหารการทูตและนกับริหาร
ไม่สามารถเขา้สู่ตาํแหน่งนกับริหารการทูตและนกับริหารได ้ตอ้งเขา้ดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการก่อน

เป็นการลดตาํแหน่งนกัการทูตชาํนาญการพิเศษให้
.ศ. 2551

ทรวงการต่างประเทศประกอบดว้ย การจดัทาํหลกัสูตรพฒันา

จากการพิจารณาตามระดบั “ซี” เป็นการพิจารณาจากตาํแหน่งวา่ง และหาผูมี้คุณสมบติัตรงตาม
งานในตาํแหน่งแทน ารกาํหนดงานของตาํแหน่ง (Job description)
การ ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการงานบุคลากรให้ เป็นผูมี้ความรู้ดา้นการบริหารงานบุคคล การจดัทาํ
คู่มือการบริหารงานบุคคล และ
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1
บทนํา

การบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เดือนตุลาคม
2551 ทาํให้ โดยป

. ศ. 2535
1 ถึง 11 ไปเป็นการกาํหนดตาํแหน่งให้เป็น 4 ประเภท คือ ตาํแหน่ง

ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อ ร
จดัการให้เป็นไปตามการกาํหนดตาํแหน่งใหม่

ขา้ราชการเองก็เกิดความไม่แน่ใจต่อสถานะ และอนาคตทางราชการของตน จนถึงปัจจุบนัการ

ขา้ราชการพลเรือน ของหน่วยราชการต่างๆ

ทบวง จากส่วนราชการไทย

ไม่อาจใชก้ฎระเบียบของทางการไทยใน
การจดัการกบัปัญหาไดง่้าย

ตอ้งมีการศึกษาถึงสาเหตุ และทาํการปรับระบบ
การจดัการภายในใหส้อดค และไม่ใหมี้การบริหารงาน
เป็นไปตามระเบียบและกฎ

ผลกระทบและปัญหาในดา้นการ
บริหารงานบุค
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พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
บุคคล

ๆ
การบริหารงานบุคคลของพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
พระราชบญัญติัฯ ปี  พ.ศ. 2535

ใหแ้ก่องคก์รในการปฏิบติังานดา้นการบริหาร

ในการบริหารงานบุคคลของกระทรวงการต่างประเทศ ขอ้เสนอแนะในการปรับการบริหารงาน

ขา้ราชการพลเรือน และกฎ

แกไ้ข
ของทางราชการ
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บ 2
กรอบแนวคิดในการศึกษา

2.1
2.1.1 แนวคิด New public management (NPM) ง

ฐในการจดัให้บริการสาธารณะ หรือ public good
จะมีฐานความคิดมาจากแนวคิดดา้น

(ก) New Institutional Economics
ตอบสนองต่อเป้าหมายคือ

- มีการแข่งขนั
- สร้างทางเลือกใหผู้ใ้ชบ้ริการ
- มีความโปร่งใส
-
(ข) Managerialism ในแบบธุรกิจมาปรับใชใ้นภาครัฐ โดย

- การจดัการแบบมืออาชีพ
-
- มอบอาํนาจให้อิสระในการบริหารจดัการ
-
จากแนวคิด 2 ดา้นขา้งตน้ แนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่จึงทาํใหเ้กิด

หลกัการ (1) มุ่งเนน้ผลผลิต (2) มีการวดัผลการปฏิบติังาน (3) การมีส่วนร่วมของผูมี้
ส่วนไดเ้สีย (4) มีความโปร่งใส (5) มีการบริหารจดัการแบบเอกชน (6) การเนน้ลูกคา้ (7) การ
ส่งเสริมการแข่งขนั (8) การตรวจสอบได้ (9) ความรับผิดชอบ และ (10) การปรับปรุงดา้นบญัชี

2.1.2 หลกัการ ปรับปรุงระบบจาํแนกตาํแหน่งใหม่ของก.พ.
(ก) หลกัการบริหารตาํแหน่งใน “ระบบเปิด” โดยคาํนึงถึงสมรรถนะของบุคคลผู ้

ดาํรงตาํแหน่ง ควบคู่กบัหลกัค่างาน เนน้ความสาํคญัของบุคคลผูด้าํรงตาํแหน่งและลกัษณะของงาน
ม
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(ข) หลกัการกระจายอาํนาจการบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนราชการมีอาํนาจและ

กร ตามแนวคิดให้อิสระในการบริหาร (Let
Manager manage) .พ.

ประสิทธิภาพและคุม้ค่าเชิงภารกิจรัฐ
(ค)

ปฏิบติัราชการอยา่งมีเป้าหมาย ใชคุ้ณภาพกาํลงัคนอยา่งสร้างสรรและมีประสิทธิผล และออกแบบ
ระบบค่าตอบแทนใหส้ามารถตอบแทนการปฏิบติังานของขา้ราชการไดอ้ยา่งเหมาะสม กบัผลงาน

(ง) หลกัอตัราตลาด ออกแบบค่าตอบแทนในภาคราชการเทียบเคียงระหวา่งสาย
อาชีพและเปรียบเทียบกบังานในภาคเอก
ตลาดแรงงาน และรักษาผูมี้ความรู้ความสามารถใหย้งัคงอยูใ่นราชการ

(จ)
เป็นไปไดแ้ละคาํนึงถึงความสามารถจ่ายของภาครัฐ พิจารณาประกอบกบัภาระค่าใชจ่้ายภาครัฐใน
ระยะยาว

2.1.3 แนวคิดการจดัโครงสร้างตาํแหน่งและค่าตอบแทนแบบ Broadbanding
เป็นการจดัโครงสร้างตาํแหน่งและค่าตอบแทนใหมี้ช่วงกวา้งหรือ Broadbanding

เป็นการลดหรือยกเลิกจาํนวนระดบัตาํแหน่ง (Grade level) และบญัชีเงินเดือน (Salary Schedule)
ในโครงสร้างระดบัตาํแหน่งและบญัชีเงินเดือนตามระบบจาํแนกตาํแหน่ง (Position Classification)

อตัราค่าตอบแทน (Range spread)

Broadbanding ค.ศ.
1980 โดยไดมี้การปรับใช้ (Department of
Defense) Naval Federal Research Facilities ณ เมือง
China Lake
ค่อนขา้งตายตวั ปรับ

การ
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เป็นไปตามผลการปฏิบติัง

ปฏิบติังานในหอ้งแล็บได้
จากหลกัการดงักล่าว สาํนกังาน ก.พ. จึงนาํแนวคิดระบบ Broadbanding มาใชเ้ป็น

นการออกแบบและพฒันาระบบ
Broadbanding

(ก) หลกัความสามารถของผูป้ฏิบติังาน

ได ้หรือเรียกไดว้า่เป็นแนวคิด “คนสร้างงาน”

งานของตาํแหน่ง (Job Description) ได ้โดยผูป้ฏิ

กา้วหนา้ของผูป้ฏิบติังาน (Career Advancement / Career Progression)
อนระดบัตาํแหน่งตามโครงสร้างระดบัตาํแหน่งแบบเดิม

(ข)
ในระบบจาํแนกตาํแหน่งและค่าตอบแทน ผูอ้อกแบบระบบมกัจะใหค้วามสาํคญั

ของตาํแหน่ง ตามหลกัการ “Equal Pay for Equal Work”

นและความไม่เป็นธรรมสําหรับผูค้รองตาํแหน่งบางลกัษณะ

(Occupation Group / Career Group) จะมีส่วน

ยดึติดกบัระดบัมาตราฐานกลาง
(ค) หลกัการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบติังานใหญ่ อาจแยกเป็น 2 กลุ่ม

ใหญ่ๆ คือ
สุดในส่วน
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ทกัษะเฉพาะ Broad banding จาํแนก Career
Band เป็น 4 ป็น

Broadbanding เช่นกนั สัมพนัธ์กบัการออกแบบค่าตอบแทนแยกตามกลุ่ม เป็นการ

ไดก้ล่าวไวใ้นช่วงตน้ ระดบัตาํแหน่งใหม่ ตามแผน 1

1

ระดบั
ทกัษะพิเศษ

ระดบั
อาวโุส

ระดบั
ชาํนาญงาน

ระดบั
ปฏิบติังาน

ระดบั
ปฏิบติัการ

ระดบั
ชาํนาญการ

ชาํนาญ
การพิเศษ

ระดบั
วชาญ

ระดบั
ทรงคุณวฒิุ

ระดบัตน้

ระดบัสูง

ระดบัตน้

ระดบัสูง

วชิาการ อาํนวยการ บริหาร
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กลุ่ม
ตําแหน่งประเภทบริหาร ไดแ้ก่ ตาํแหน่งหวัหนา้ส่วนราชการและรองหวัหนา้ส่วนราชการ

.พ. กาํหนดเป็นตาํแหน่งประเภทบริหาร จาํแนกระดบั
ตาํแหน่งตามระดบัความรับผิดชอบเป็น 2 ระดบั ไดแ้ก่ ตาํแหน่งปลดักระทรวง รองปลดักระทรวง
อธิบดีหรือเทียบเท่าเป็นตาํแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง และตาํแหน่งรองอธิบดีหรือเทียบเท่าเป็น
ตาํแหน่งประเภทบริหารระดบัตน้

ตําแหน่งประเภทอาํนวยการ
และตาํ .พ. กาํหนดเป็นตาํแหน่งประเภทอาํนวยการ จาํแนกระดบัตาํแหน่งตามความ
รับผดิชอบเป็น 2 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัสูงและระดบัตน้

ตําแหน่งประเภทวชิาการ
ก.พ. 5 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบั

.พ. กาํหนด เป็นตาํแห

หรือเป็นตาํแหน่งสาํหรับผูป้ฏิบติังานสนบัสนุน งานปฏิบติัการ
ทกัษ 4 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัทกัษะพิเศษ ระดบัอาวโุส ระดบัชาํนาญงาน
ระดบัปฏิบติังาน

ในการบริหารตาํแหน่งไดมี้การกาํหนด “Job Proficiency Bar”

ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์ สมรรถนะและผลการปฏิบติั
ตาํแหน่งยงัตอ้งอา้งอิงผลงาน ความสามารถหรือศกัยภาพของขา้ราชการประกอบดว้ย

จากหลกัแนวคิดขา้งตน้ พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จึงได้

1) น 2 ประเภท ไดแ้ก่
ประเภทบริหาร

จข
ขา้ราชการคุณภาพไวใ้นระบบราชการ โดยอาจสรรหาจากผูมี้ความรู้ความสามารถสูงเฉพาะดา้น
นอกระบบราชการก็ได้
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2) กลุ่มผูบ้ริหารระดบักลาง กาํหนดเป็น 2 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัผูอ้าํนวยการสาํนกั
และระดบัผูอ้าํนวยการกอง หรือตาํแหน่งหวัหนา้ส่วนราชการในส่วนภูมิภาค

3) (Knowledge Workers) แบ่งเป็น 4 ระดบั
4) กลุ่มผูป้ฏิบติังานและสนบัสนุน (Operational Staff) แบ่งเป็น 3 ระดบั
2.1.4 การจดัทาํมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง

การปรับปรุงระบบจาํแนกตาํแหน่ง ก็ไดมี้
เป็นแบบฟอร์มมาตรฐาน เรียกวา่ Role Profile ระบุลกัษณะงานโดยสังเขปและเนน้การมุ่ง

ข้
คุณสมบติัเฉพาะสาํหรับตาํแหน่งไวอ้ยา่งไร และตอ้งการความรู้ทกัษะและความชาํนาญงานอยา่งไร

ฟอร์มมาตรฐานจะมีรายละเอียด
(ก) (Accountability) ของตาํแหน่งในสายงานและระดบั

/

ตามมาตรฐาน
(ข)

และเพียงพอแก่การปฏิบติังาน ในตาํแหน่งใหเ้กิดผลสัม
(ค) คุณลกัษณะเชิงพฤติกรรม (Competency)

CSC Guide Chart
ก.พ. 3 ดา้น คือ ความรู้ การแกไ้ขปัญหา และความรับผดิชอบ

1.
2.

ยอมรับได้
3. (Actual work)

4. ประเมินค่างานโดยไม่นาํอนัดบัของงานในปัจจุบนั หรืออตัราค่าตอบแทนมา
พิจารณาประกอบ
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2.1.5 การบริหารผลการปฏิบติังานตามระบบจาํแนกตาํแหน่งใหม่
แนวคิดหลกัในการปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหม่ นอกจากการ

ปรับปรุงระบบจาํแนกตาํแหน่งและค่าตอบแทนแลว้ในการบริหารคนของแต่ละองคก์รยงัเนน้หลกั
สมรรถนะ (Competency) และหลกัผลงาน (Performance)

สนบัสนุนคนดีและคนเก่งใหเ้ขา้รับราชการหรือยงัคงอยูใ่นระบบราชการ
การบริหารผลการปฏิบติังาน (Performance Management) เป็นกระบวนการ

บริหารผลงานขององคก์รไปสู่กระบวนการบริหารผลการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังาน โดยมีการบูร
ณาการผลงานขององค์กรเขา้กบัผลการปฏิบติังาน (ระดบับุคคล) ของผูป้ฏิบติังาน ความสาํคญัก็คือ
ผลการปฏิบติังานของแต่ละคนในองคก์รจะช่วยทาํใหเ้ป้าหมายความสาํเร็จขององคก์รหรือส่วน

1) กระบวนการบริหารผลการปฏิบติังาน
 การวางแผนบริหารผลการปฏิบติังาน (Performance Planning)
 การติดตามการปฏิบติังาน (Performance Monitoring)
 การประเมินผลการปฏิบติังาน (Performance Review/Appraisal)
 การพฒันาผลการปฏิบติังาน (Performance Development)
2) วตัถุประสงค ์ของระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน
 การปฏิบติังานของขา้ราชการให้

ส่วน
 งานตามหลกัการบริหารผลการ

ปฏิบติังาน
 บญัชาทุกระดบัใหค้วามสาํคญัต่อการติดตามและพฒันาผลการ

ปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
3) หลกัการบริหารและพฒันาผลการปฏิบติังานในราชการ
 ขา้ราชการพลเรือนสามญัทุกคนในทุกระดบัตอ้งไดรั้บการประเมินและพฒันา


ความสําเร็จของงาน /
รูปธรรม และสมรรถนะ วามสาํเร็จของงาน
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 ผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้นบงัคบับญัชาผูรั้บการประเมินตอ้งร่วมกนัวางแผน
บริหาร / หรือระดบัความสาํเร็จของงาน


ประเมินและพฒันาผลการปฏิบติังานของขา้ราชการ โดยจดัทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นลกัษณะ
“บนัทึกขอ้ตกลงการปฏิบติังาน” หรือ “แบบมอบหมายงาน” ก็ได้

 การ โดยมีการแปลง
เป้าประสงคใ์นระดบักลยทุธ์ของหน่วยงานลงมาสู่ระดบับุคคล (Cascade)
ชดัเจน

การบริหารผลการปฏิบติังาน หรือ PM

การจดบนัทึกผลงานอยา่งเป็นรูปธรรม จะเป็นหลกัฐานแสดงใหเ้ห็นถึง

บริหารองคก์รในภาพรวมเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจะเป็นเอกสา

ตนเอง ใหท้ราบถึงจุดอ่อนจุดแขง็ของแต่ละบุคคล และหน่วยงานก็สามารถนาํไปจดัทาํเป็น
แผนพฒันารายบุคคล หรือ Individual Development Plan (IDP) ของขา้ราชการแต่ละคนไดอี้กดว้ย

2.2 วสัิยทัศน์
2.2.1 วสิัยทศัน์ของระบบขา้ราชการพลเรือน 2563

สาํนกังานก.พ. ไดก้าํหนดไวว้า่ “มุ่งปรับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลใหภ้าค
ราชการพลเรือนสามารถรับใชป้ระเ ขา้ราชการเตม็ใจอุทิศตนและศกัยภาพ

ให้เป็นประโยชน์
”
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2.2.2 วสิัยทศัน์ของกระทรวงการต่างประเทศ
กาํหนดไวว้า่ “เป็นองคก์รนาํในการเสริมสร้างสถานะและบทบาทของไทยในเวที

ศกัยภาพความเจริญทางเศรษฐกิจและการพฒันาสังคม ตลอดจนนาํโอกาสจากกระแสโลกาภิวฒัน์
มาสู่สังคมไทยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ”

2.3 สรุปกรอบแนวคิด33
กรอบแนวคิดจากแนวคิดขา้งตน้อาจสรุปไดว้า่การปรับระบบการบริหารงานบุคคลมี

เป้าหมาย
1. ชการสามารถใชศ้กัยภาพของ

บุคคลใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด
2.
3.
4.

โ
การศึกษา จะศึกษาถึงผลกระทบในกา ต่างๆ ดงั

1. การสรรหาบุคลากร
2. และ
3. การประเมินผลบุคลากร
4. การบงัคบับญัชาและลงโทษ
5. การกาํหนดความกา้วหนา้ในวชิาชีพ
6. การพฒันาขา้ราชการ
7. ผลตอบแทน
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บ 3
ระเบียบวธีิการศึกษา

3.1 ประเภทของการศึกษา
เป็นรายงานการศึกษาเชิงคุณภาพวเิคราะห์ถึงผลการปรับตาํแหน่งขา้ราชการตาม

พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนโดยรวม
ต่างประเทศ แยกเป็น

3.1.1 การศึกษาจากกรณี (Case Study)
ในส่วนของงานบุคลากรภายในขอบเขตแคบ ๆ

ยงัศึกษา ให้ ยน
โดยอาจไม่มีการแสดงขอ้ยนืยนัทางสถิติ แต่เป็นการอนุมานสรุปผลการ

ทาํให้
ต่อไป

3.1.2 การศึกษาเปรียบเทียบ (Comparative Study)
การศึกษาจะมีการเปรียบเทียบกบัการป ของ

พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนพ .ศ. 2535 กบัพระราชบญัญติระเบียบขา้ราชการพล
เรือน พ.ศ. 2551วา่มีผลสนองต่อแนวความคิดการบริงานภาครัฐแนวใหม่ และ
เป็น วิเคราะห์ถึงผล

พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 วา่จะส่งผลต่อกระทรวงการต่างประเทศอยา่งไร

3.2 การเกบ็ข้อมูล
ศึกษาขอ้

ตาํแหน่งงาน ระเบียบ กฎ สาํนกังงาน ก.พ. เอกสารของสาํนกังาน ก.พ
และเอกสารเ ยวกบัการปฏิรูประบบการบริหารงานภาครัฐ นาํมาวิเคราะห์
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4
ผลการศึกษา

4.1 ตามพระราชบัญญตัิระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
การปรับปรุงระบบจาํแนกตาํแหน่งใหม่ทาํใหต้อ้งมีป ของขา้ราชการจาก

ระบบการจาํแนกเดิมตาม พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนปี พ.ศ. 2535 ไปสู่
.ศ. 2551 และ

ปรับระดบัของขา้ราชการ เดิมมี 11 ระดบั เป็นเหลือเพียง 2 ถึง 5 ระดบัในแต่ละกลุ่มงาน ทาํให้
จาํเป็นตอ้งมีการจดัขา้ราชการเขา้สู่ตาํแหน่งใหม่ โดยอาศยัการเปรียบเทียบตาํแหน่งเดิมและใหม่
และสาํนกังานก.พ. ไดจ้ดัใหเ้ป็นไปตามแผนภูมิ 1

2
การเปรียบเทยีบโครงสร้างตําแหน่ง
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จาก ระเบียบขา้ราชการ
พลเรือน เราอาจแสดงถึงผลกระทบต่อกระทรวงการต่างประเทศ ได้

4.1.1 ผลต่อ ตาํแหน่งขา้ราชการในกระทรวงการ
ต่างประเทศ

โครงสร้างของตาํแหน่งสายงานของขา้ราชการกระทรวงการต่างประเทศ เดิมมี
อยูต่ามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ประมาณ 36 ตาํแหน่งสายงาน

มีการปรับลดสายงานลง เหลือเพียง 24 สายงาน มีการ
ยนระดบัในสายงาน 11 ระดบั โดยรวม เป็นเหลือเพียง 3 ระดบัในกลุ่มประเภท

4 ระดบัในประเภทวชิาการ และระดบัสูงเป็นกลุ่มอาํนวยการ 2
เป็น 2 สายงานวชิาการ
ดา้นการทูตยงัคงเป็นสายงาน มีผูด้าํรงตาํแหน่งประมาณ 1,011 คน จาก

1,583 คน จาํนวนขา้ราชการและระดบัตาํแหน่งใหม่ 1
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1
จํานวนข้าราชการพลเรือนสามัญ จําแนกตามสายงานและระดับตําแหน่ง

กระทรวงการต่างประเทศ
1 พฤษภาคม 2552

ระดบัตําแหน่ง จํานวน

นักบริหาร

บริหาร สูง (11) 1

37บริหาร สูง (10) 15
บริหาร ตน้ (9) 21

นักบริหารการทูต บริหาร สูง (10) 61 117
บริหาร ตน้ (9) 56

ผู้อาํนวยการ อาํนวยการ สูง (9) 4 44
อาํนวยการ ตน้ (8) 40

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(9) 1

5วิชาการ ชาํนาญการ พิเศษ (8) 1
วิชาการ ชาํนาญการ (7) 1
วิชาการ ชาํนาญการ (6) 2

นักวชิาการตรวจสอบภายใน

(9) 1

6วิชาการ ชาํนาญการ พิเศษ (8) 2
วิชาการ ชาํนาญการ (7) 2
วิชาการ ชาํนาญการ (6) 1

นักการทูต

วิชาการ ชาํนาญการ พิเศษ (8) 97

797

วิชาการ ชาํนาญการ (7) 129
วิชาการ ชาํนาญการ (6) 284
วิชาการ ปฏิบติัการ (5) 167
วิชาการ ปฏิบติัการ (4) 89
วิชาการ ปฏิบติัการ (3) 31

นักวิเทศสหการ

วิชาการ ชาํนาญการ พิเศษ (8) 12

73วชิาการ ชาํนาญการ (7) 19
วชิาการ ชาํนาญการ (6) 40
วชิาการ ปฏิบติัการ (5) 2
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1 (ต่อ)

ระดับตําแหน่ง จํานวน รวม

นักทรัพยากรบุคคล

วชิาการ ชาํนาญการ พิเศษ (8) 8

24
วชิาการ ชาํนาญการ (7) 8
วชิาการ ชาํนาญการ (6) 7
วชิาการ ปฏิบติัการ (5) 1

นิติกร

วชิาการ ชาํนาญการ พิเศษ (8) 3

14

วชิาการ ชาํนาญการ (7) 3
วชิาการ ชาํนาญการ (6) 2
วชิาการ ปฏิบติัการ (5) 2
วชิาการ ปฏิบติัการ (4) 3
วชิาการ ปฏิบติัการ (3) 1
วชิาการ ชาํนาญการ (7) 1 1

บรรณารักษ์
วชิาการ ชาํนาญการ (7) 2

5วชิาการ ปฏิบติัการ (5) 1
วชิาการ ปฏิบติัการ (4) 2

เจ้าพนักงานห้องสมุด (5) 1 1

นักวชิาการคอมพวิเตอร์

วชิาการ ชาํนาญการ พิเศษ (8) 1

10วชิาการ ชาํนาญการ (7) 4
วชิาการ ชาํนาญการ (6) 2
วชิาการ ปฏิบติัการ (5) 3

นายช่างไฟฟ้า (6) 20 21
(5) 1
(6) 8 8
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1 (ต่อ)

ระดับตําแหน่ง จํานวน

นักวชิาการพสัดุ

วชิาการ ชาํนาญการ พิเศษ (8) 3

11

วชิาการ ชาํนาญการ (7) 1
วชิาการ ชาํนาญการ (6) 4
วชิาการ ปฏิบติัการ (5) 1
วชิาการ ปฏิบติัการ (3) 2

เจ้าพนักงานพสัดุ (6) 3 13
(5) 10

นักบัญชี วชิาการ ชาํนาญการ พิเศษ (8) 1 6
วชิาการ ชาํนาญการ (7) 5

นักวชิาการเงินและบัญชี
วชิาการ ชาํนาญการ พิเศษ (8) 3

18วชิาการ ชาํนาญการ (7) 6
วชิาการ ชาํนาญการ (6) 9

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (5) 67 67

เจ้าพนักงานธุรการ
(7) 3

298(6) 8
(5) 281

วไป ปฏิบติังาน (4) 6
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา (5) 4 4

นายช่างภาพ (5) 1 1
นักประชาสัมพนัธ์ วชิาการ ชาํนาญการ (7) 1 2

วชิาการ ชาํนาญการ (6) 1
1,583
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เปรียบเทียบต
3

3
แสดงโครงสร้างจํานวนข้าราชการตามระดับใหม่

จํานวน
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นักบริห
าร

(37
)

นักบริห
าร

การ
ทูต

(11
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การ
( 44

)
(2)

ชําน
าญ

การ
พเิศ

ษ
(13

1)

อาวุ
โส

(3)

ชําน
าญ

การ
(53

3)

ชําน
าญ

งา
น

(40
5)

ปฏบัิตกิาร
(30

5)

ปฏบัิตงิา
น

( 6)

จํานวน

โครงสร้างจาํนวน ระดบั
มี

ตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
ไดก้าํหนดใหต้าํแหน่งสายงานทางการทูตมีอยู่ 8 ระดบั คือระดบั 3 ถึงระดบั 10

3 จนถึงระดบั 10
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ความสามารถในก
และการกาํหนดระดบัของสายงานการทูตดงักล่าว ทาํให้

สามารถ ช่วยเลขานุการถึงเอกอคัรราชทูตได้
และเป็นไปตามแบบแผนตาํแหน่งทางการทูตตามแบบอารยะประเทศ การเปรียบเทียบตาํแหน่ง

ในระบบขา้ราชการพลเรือนตามพระราชบญัญติัระเบียบ
ขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2535

ผูช่้วยเลขานุการ ( Attache ) เป็นขา้ราชการระดบั 3
เลขานุการตรี (Third secretary) เป็นขา้ราชการระดบั 4
เลขานุการโท (Second secretary) เป็นขา้ราชการระดบั 5
เลขานุการเอก (First secretary) เป็นขา้ราชการระดบั 6

(Counsellor) เป็นขา้ราชการระดบั 7
(Minister counsellor) เป็นขา้ราชการระดบั 8

อคัรราชทูต (Minister) เป็นขา้ราชการระดบั 9
เอกอคัรราชทูต (Ambassador) เป็นขา้ราชการระดบั 10
แต่พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ไดมี้การ

3 ระดั

ผูช่้วยเลขานุการ ( Attache ) เป็นนกัการทูตปฏิบติัการ
เลขานุการตรี (Third secretary) เป็นนกัการทูตปฏิบติัการ
เลขานุการโท (Second secretary) เป็นนกัการทูตปฏิบติัการ
เลขานุการเอก (First secretary) เป็นนกัการทูตชาํนาญการ

(Counsellor) เป็นนกัการทูตชาํนาญการ
(Minister Counsellor) เป็นนกัการทูตชาํนาญการพิเศษ

สาํหรับตาํแหน่งอคัรราชทูต ( 9) และ เอกอคัรราชทูต
(เ 10 )
บริการทูตระดบัตน้
ฝึกอบรมดา้นบริหารก่อนจึงจะดาํรงตาํแหน่งได้
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8 ถูก
ดา้นการทูต

เจา้หนา้ 3 , 4 และ 5 ถูกปรับเป็นตาํแหน่งนกัการทูตปฏิบติัการ
6 และ7 ถูกปรับเป็นตาํแหน่งนกัการทูตชาํนาญการ
8 ถูกปรับเป็นตาํแหน่งนกัการทูตชาํนาญการพิเศษ
9 ถูกปรับเป็นนกับริหารการทูตระดบัตน้
10 ถูกปรับเป็นนกับริหารการทูตระดบัสูง

แ 3 แสดงการเปรียบเทียบตาํแหน่งทางการทูตกบัตาํแหน่งระดบั
ขา้ราชการ
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4
การเปรียบเทยีบตําแหน่งในระบบราชการกบัตําแหน่งทางการทูต

4.1.2 ผลต่อ มาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งและคุณสมบติัเฉพาะตาํแหน่ง

มี
ขา้ราชการ าวหนา้ในวชิาชีพ ผลตอบแทน และขวญักาํลังใจ ตาํแหน่งนักการทูต

10

9

8

7

6

5

4

3

เอกอคัรราชทูต

อคัรราชทูต

ษา

เลขานุการเอก

เลขานุการโท

เลขานุการตรี

ผูช่้วยเลขานุการ

นกับริหารการทูต ระดบัสูง

ตําแหน่งทางการทูต ตําแหน่งขรก.ตามพรบ. 2551

นกับริหารการทูต ระดบัตน้

นกัการทูตชาํนาญการพิเศษ

นกัการทูตชาํนาญการ

นกัการทูตปฏิบติัการ

ตําแหน่งขรก.ตามพรบ. 2535
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ตาํแหน่งใหม่
คุณสมบติัแตกต่างไปจากเดิม

มาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งของนกัการทูตตามพระราชบญัญติัระเบียบ
ขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 หลกัในการอาศยัประสบการณ์ในการเขา้สู่
ตาํแหน่ง เป็นการยอมรับความเป็นศาสตร์และสิทธิของการเป็นนกัการทูต

การทูตใหเ้ขา้สู่ตาํแหน่งไดจ้นถึงตาํแหน่งสูงสุด ดงัปรากฏตามลกัษณะมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง
ตามภาคผนวก

1 – 2 ปี
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551ไดมี้การกาํหนด

ขยายคาํอธิบายลกัษณะงานใน
แต่มีการกาํหนดคุณสมบติัเฉพาะ

2 ปี และตอ้งมีการ
ผา่นการอบรมในหลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง (นบส) ของสาํนกังานก.พ. หรือห
การต่างประเทศกาํหนด และกาํหนดใหต้าํแหน่งในสายงานการทูตสูงสุดคือระดบัชาํนาญการพิเศษ

ทาํใหน้กัการทูตไม่สามารถเขา้สูงตาํแหน่งทางบริหารไดโ้ดยตรง
ตอ้งไปดาํรงตาํแหน่งในกลุ่มอาํนวยการ หรือดาํรงตาํแหน่งหวัหนา้สาํนกังานในต่างประเทศ (Head
of Chancery) ก่อน และตอ้งไปผา่นการอบรมหลกัสูตรนกับริหารระดบัสูงเสียก่อน

ตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนเดิม รายละเอียดมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งและ
คุณสมบติัเฉพาะตาํแหน่งแสดงใหเ้ห็นตามภาคผนวก ข

4.1.3 ผลทาํใหมี้ ระบบผลตอบแทน
ผลตอบแทนของขา้ราชการ ประกอบดว้ย เงินเดือน เงินประจาํตาํแหน่ง และเงิน

.ศ. 2535 มี
จากการกาํหนดตามบญัชีเงินเดือน การกาํหนด เงินเดือนตาม

และ จะไดรั้บ
ในระบบใหม่ บญัชีเงินเดือนจะมีการแยกตามกลุ่มงาน และสายงาน มีการ

กาํหนด ตาํแหน่ง ไวใ้นแต่ละประเภท การปรับ
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เงินเดือนจะคิดเป็นเปอร์เซนตข์องเงิน เป็นเปอร์เซนตเ์เท่าใด
บญัชีเงินเดือนขา้ราชการช่วงสูง - ในแต่ละประเภท

แสดงใหเ้ห็นตามภาคผนวก

4.2 ผลกระทบ ระบบการบริหารงานบุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศมีระบบการบริห

โดยตลอด แมว้่าตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนพ.ศ. 2535 จะกาํหนดให้กรม
ในกระทรวงต่างๆ มีอาํนาจในการบริหารบุคลากรแยกเฉพาะ แต่
ต่างประเทศมีขนาดของบุคลากรเพียงประมาณ 1,600 คน และกรมต่างๆมีขนาดอตัรากาํลงั

กนั มีการโยกยา้ยขา้ราชการระหว่างกรมมาก ระบบการบริหารงานบุคลากรจึงมีการใช้ร่วมกนั
ประกอบดว้ย

ปลดักระทรวงการต่างประเทศและรองปลดักระทรวงการต่างประเทศ ทาํการพิจารณาไม่วา่จะเป็น
การใหค้วามดี ความชอบ และลงโทษ

ทางวนิยั

10 ถึงระดบั 7 ส่วนตาํแหน่งในระดบั 6 ลงไปจะเป็นการ
ณฑ์ .พ. กาํหนดเป็นหลกั

อยา่งไรก็ตาม ผลจากพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ทาํใหก้าร
บริหารงานบุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศตอ้งไดรั้บผลกระทบ อาจพิจารณาแยกเป็นดา้น
ต่างๆ ได้

4.2.1 การสรรหาบุคลากร
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ไม่มีผลต่อระบบการสรรหา

ยนแปลงจากระบบเดิม คือ การสรรหา
ดาํเนินการ
โดยการใหทุ้นแก่นกัเรียนไปเรียนในสาขาเฉพาะ พิจารณาเห็นวา่ควร
เตรียมการ าร

จดัสรรอตัราตาํแหน่งคืนใหก้ระทรวงการต่างประเทศ
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ของคณะกรรมการปรับขนาดกาํลงัคนภาครัฐ หรือคปร. พิจารณายุบตาํแหน่งขา้ราชการ
นโยบายลดจาํนวนบุคลากรภาครัฐ

ป็นกรณีเฉพาะได้
สอดรับกบัแนวทางการสรรหาในระบบเปิด

4.2.2

ขา้ราชการ เพราะมีผลต่อความกา้วหนา้ในอาชีพรับราชการ ขวญักาํลงัใจ รวม
ตวัขา้ราชการ เราอาจพิจารณาผลกระทบจากพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนต่อการ

ได้
(ก)

โดยหลกัเกณฑ์ เป็นแนวทางไวใ้น
พระราชบญัญติัระเบียบขา้รา
ระดบัไวเ้ป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มระดบัชาํนาญการพิเศษและอาํนวยการระดบัตน้ลงมาใหเ้ป็นอาํนาจของ
อธิบดีเจา้สังกดั กลุ่มระดบัอาํนวยการระดบัสูง บริหารระดบัตน้และบริหารระดบัสูงใหเ้ป็นอาํนาจ
ของปลดักระทรวงเจา้สังกดั สาํหรับตาํแหน่งหวัหนา้ส่วนราชการระดบักระทรวงเป็นอาํนาจของ
รัฐมนตรีเจา้สังกดั โดยมีหลกัเกณฑ์ ก.พ. ไดก้าํหนดโดยละเอียดไว้
ในหนงัสือ เลข นร 0708.1/ ว22
30 กนัยายน 2540

กาํหนดใหต้อ้ง

จะตอ้งมีการให้คะแนน และเลือกผูไ้ดค้ะแนนสูงสุด
พิจารณา ตอ้งมีการใหเ้หตุผลในการคดัเลือกไวอ้ยา่งชดัเจน
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5

กระบวนการ อยา่งเป็นทางการ ยงัไม่มีความ
.พ. 0708.1/ ว 22 ใชไัป

ก่อน .พ. จะมีการกาํหนดวิธีการใหม่
ผลกระทบในทางปฏิบติัคือ การพิจารณาแต่

ต่างประเทศในสายการทูต
“ ซี ” หรือระดบั 3 เป็น ซี 4 เป็น ซี 5 เป็น ซี 6 จนถึงระดบัซี 10

ช่วยเลขานุการ จนถึงเอกอคัรราชทูต ตอ้งปรับ
เป็นการ สาํหรับสายงาน

แจง้ตาํแหน่งวา่ง

คดัเลือก
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กลุ่มประเภทวชิาการ เป็นการ
คนละ

กลุ่ม การ ตอ้งมีคุณสมบติัเฉพาะตามกาํหนดใน
มาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง ตอ้งใชว้ธีิการในการเขา้สู่ตาํแหน่งบริหารตามหนงัสือเวยีน
ขา้งตน้ จะใชว้ิ ไม่ได้

การรวบระดบัซี 3 ถึงซี 5 เป็นระดบัปฏิบติัการ และระดบัซี 6 และ ซี 7

ชาํนาญการพิเศษ มีการกาํหนดวา่ในระดบัปฏิบติั ซีใดจึง
ระดบัชาํนาญการจากซีใดจึงจะ

(ข) คุณสมบติัของขา้ราชการ
ใหม่ ทาํใหต้าํแหน่งทางการทูตระดบัสูง

นกับริหารการ

บริหารมาก่อน และตอ้งผา่นการอบรมในหลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง (นบส) ของสาํนกังานก.พ.

ทูตระดบั 8 มาแลว้อยา่งนอ้ย 1 ให้
ขา้ราชการกระทรวงการต่างประเทศสายการทูตจาํนวน
จะดาํรงตาํแหน่ง ตอ้ง เกิดปัญหาความไม่เป็น

เคยถือวา่มีคุณสมบติั
ในการดาํรงตาํแหน่ง ของระบบเดิม ตอ้งกลายเป็นวา่ขาดคุณสมบติัในการดาํรง
ตาํแหน่ง ใหม่  ทาํใหข้าดโอกาสในการไดรั้บการพิจารณา โดยเฉพาะ
ขา้ราชการผู ้

ะบบเดิม ทาํให้
การพิจารณาขา้ราชการเข้
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6
การ ตามระบบเดิม

ทูต 3 4 5 6 ตามดว้ย
7 8 หรือผูอ้าํนวยการกอง
8 9 10 ได้ แต่หาก

ตอ้งการเป็นนกับริหารคือตาํแหน่งรองอธิบดี และอธิบดีในกรม หรือปลดักระทรวง จะตอ้งผา่นการ
อบรมในหลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง (นบส) หรือเทียบเท่าก่อน

5

6

4

7

8

ต 10

9

ผูอ้าํนวยการกอง

หลกัสูตร นบส. นกับริหาร

3
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7
สู่ตําแหน่งในระบบใหม่

อาํนวยการหรือเป็น Head of Chancery (ตาํแหน่งหวัหนา้สาํนกังานในต่างประเทศ) ก่อน
จะตอ้งผ่านการอบรมในหลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง ก่อนจึงจะสามารถดาํรงตาํแหน่งในทาง
บริหารต่อไปได้
ตาํแหน่งเป็นนกับริหารระดบัตน้และนกับริหารระดบัสูง หากไม่มีคุณสมบติั คือ การผา่นการอบรม
ในหลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง (นบส) ของสาํนกังานก.พ. ก็จะไม่สามารถยา้ยไปดาํรงตาํแหน่ง

นักบริหารการทูต นักบริหาร

หลกัสูตร นบส.

หลกัสูตร นบท. อาํนวยการ หรือ Head of Chancery

ปลดักระทรวง

นักการทูตระดับชํานาญการพเิศษ

นักการทูตชํานาญการ

นักการทูตปฏิบัติการ
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4.2.3 ความกา้วหนา้ในวชิาชีพของขา้ราชการ (career path)
ตามระบบการจาํแนกตาํแหน่งระบบใหม่ การเติบโตและความกา้วหนา้ในวชิาชีพ

ของขา้ราชการกระทรวงการต่างประเทศจะสามารถแยกได้ตามประเภทของตาํแหน่ง
(ก)

(ข) ในกลุ่มวชิาการในสายการทูต เส้นทางการ

เป็นตาํแหน่งในสายงานเฉพาะและมีเพียง 2 ตาํแหน่ง
ความกา้วหนา้หรือ ในระดบัต่อไป คือการกา้วเขา้สู่

ตาํแ
กาํหนดตาํแหน่ง ของขา้ราชการกระทรวงการต่างประเทศ

7
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8
ระดับของตําแหน่งสูงสุดในแต่ละกลุ่มงานของกระทรวงการต่างประเทศตาม พรบ. 2551

วชิาการ อาํนวยการ บริหาร

พิจารณาถึงการกาํหนดระบบตาํแหน่งและมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งใหม่
ความกา้วหนา้ของขา้ราชการในสายวชิาการการทูตของกระทรวงการต่างประเทศ จึงเกิดความไม่
เป็นธรรมระหวา่งผูด้าํรงตาํแหน่งในระดบั
“ซี”
ตาํแหน่งในระดบับริหา
ตอ้งผา่นการดาํรงตาํแหน่งอาํนวยการก่อนจึงจะสามารถเขา้สู่ตาํแหน่งทางบริหารได้ ดงั

ตาํแหน่งอาํนวยการยอ่มไดเ้ป
ดาํรงตาํแหน่งระดบัชาํนาญการพิเศษอีกดว้ย

ปลดักระทรวง

บริหารระดับสูง

บริหารระดับต้น
อาํนวยการระดับสูง

อาํนวยการระดับต้น
ชํานาญการพเิศษ

ชํานาญการ

ปฏิบัติการ

อาวุโส

ชํานาญงาน

ปฏิบัติการ
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ทางการบริหาร ระหวา่งตาํแหน่งนกับริหารการทูตและตาํแหน่งนกับริหาร
แหน่งนกับริหารจะสามารถเขา้สู่ตาํแหน่งนกับริหารการทูตได้

ตาํแหน่งนกับริหารการทูตในปัจจุบนัอาจไม่สามารถดาํรงตาํแหน่งนกั
บริหารได ้หากไม่เคยเขา้รับการอบรมหลกัสูตรนกับริหารระดบัสูงของสาํนกังาน ก.พ.

ขา้ราชการกระทรวงการต่างประเทศในระดบัดงักล่าวมีขอ้จาํกดั และมีความยุง่ยาก
4.2.4 การพฒันาขา้ราชการ

การพฒันาขา้ราชการในกระทรวงการ

4.2.4.1 บงัคบัใหต้อ้งดาํเนินการตามระเบียบ ก.พ.
ประกอบดว้ย

(ก) การอบรมขา้ราชการแรกเขา้ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นการอบรม
ขา้ราชการแรกเขา้ มีระยะเวลายาวนาน 6 – 9 เดือน

(ข) การอบรมขา้ราชการระดบั 6 หรือปัจจุบนัคือขา้ราชการระดบัชาํนาญการ เป็น
การอบรมระยะ 1 – 2 เดือน

(ค) การอบรมขา้ราชการรับผูบ้ริหารระดบักลาง หรือระดบัผูอ้าํนวยการกองและ
(ง)

ราชทูต กงสุลใหญ่ และเอกอคัรราชทูต
บรมหลกัสูตรนกับริหารระดบัสูงของสาํนกังานก.พ.

4.2.4.2 การพฒันาขา้ราชการในทกัษะเฉพาะ ประกอบดว้ยการอบรมในหลกัสูตร
ดา้นภาษาต่างประเทศ และหลกัสูตรเฉพาะดา้น เช่น ความรู้ดา้นเทคนิคการเจรจาต่อรอง ความรู้
ดา้นระเบียบพิธีการทางการทูต ความรู้ดา้นเทคนิคการบริหาร ความรู้ดา้นการคลงั การตรวจสอบ
ต่างๆ เป็นตน้

4.2.4.3 การพฒันาผา่นหลกัสูตรการอบรมจากหน่วยงาน เช่น ทุนศึกษาต่อ หลกัสูตร

4.2.4.4
อบรม
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4.2.4.5 การพฒัน
การพฒันาขา้ราชการกระทรวงการต่างประเทศ การพฒันาในขอ้1 จะเป็นหลกั

ามสมคัรใจของขา้ราชการเอง

ขององคก์ร จะไม่สนใจในการเขา้รับการ
อบรม หากไม่มีการบงัคบั ผา่นมา การผา่นการอบรมไม่ไดมี้

ไม่ไดผ้า่นการอบรม ทาํใหก้ารใหร้างวลัผลตอบแทนในอาชีพ เช่น การแ
หรือให้

ความสาํคญัของการเขา้รับการอบรม การเขา้อบรมจึงเกิดจากการถูกบงัคบัโดยกฎระเบียบเป็น
เหตุผลสาํคญั และยงัทาํใหก้ารเขา้อบรมของขา้ราชการไม่ไดรั้บการใส่ใจจากตวัขา้ราชการเองใน

อยา่งไรก็ดี พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ไดส่้งผลในดา้น

น่ง และความกา้วหนา้ในวชิาชีพของตวัขา้ราชการ และ
หากการประเมินตามระบบการประเมินบุคคลมีผลบงัคบัใช ้จะทาํใหก้ารพฒันาขา้ราชการไดรั้บการ

4.2.5 การบงัคบับญัชาและวินยัขา้ราชการ
3 – 5 เดิมเป็นระดบัเดียวคือ

ระดบัปฏิบติัการ และระดบั 6 – 7

ปฏิบติัการ หรือชาํนาญก ใชไ้ด ้เหมือนใน

เป็นผูรั้กษาราชการหรือปฏิบติังานแทนผูบ้งัคบับญัชาในหน่วยงานระดบักอง อาจทาํให้เกิดความไม่

ก
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ในส่วนของการดาํเนินการทางวนิยัของขา้ราชการ
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 โดยกาํหนดระบบ
อาํนาจระหวา่งกนั การลงโทษหรือดาํเนินการทางวนิยั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดง่้าย

ง
9

อยา่งไรก็ตาม พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนฉบบัใหม่ไม่ไดป้รับปรุง
กฎเกณฑ์
ใหก้บัขา้ราชการดว้ย โดยการใหมี้คณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคุณธรรมหรือ ก.พ.ค. เป็นผูดู้แล แทน

.พ.ค.
10
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9
.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

มีการกล่าวหา  หรือมีกรณีสงสัยวา่กระทาํผดิวนิยั (ม.90)

ทราบโดยเร็ว

(ม.91)

(ม.91 ว.2)
สืบสวนตาม ม.91

(ม.93)

เห็นวา่มีมูล เห็นวา่ไม่มีมูล

ไม่ร้ายแรง (ม.92) ร้ายแรง (ม.93)

เห็นวา่ผิด เห็นวา่ไม่ผิด

สอบสวนก็ได้
(ม.92) (ม.96)

(ม.92 ว.2)

การสอบสวนเป็นไปตามกฎ ก.พ. เสร็จแลว้รายงานผล
(ม.

93)

เห็นวา่ผิด

ไม่ร้ายแรง
ลงโทษตาม ม.96

ร้ายแรง
(ม.97)

.ก.พ. จงัหวดั/กรม/
กระทรวง

แลว้แต่กรณี (ม.97)
อ.ก.พ.ฯ

ไม่แน่ชดั  แต่มีเหตุ
ใหอ้อกจากราชการ

ตาม ม.110 (7)
และ ม.110 ว.2

เห็นวา่ไม่ผิด



35

10
กระ

4.2.6 ระบบผลตอบแทน
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ระบบ

ผลตอบแทนใหม่ มีการกาํหนดเงินเดือนแยกเป็น 4 บญัชีตามประเภทตาํแหน่ง และมีโครงสร้าง
บญัชีเงินเดือนเป็นแบบช่วง โดยแต่ละประเภทกาํหนดช่วงเงินเดือนไวด้งัภาคผนวก ง.

แทนระบบบญัชีเดียว รองรับหลกัการค่าตอบแทน เป็นไปตามผลงาน
ระบบการใหผ้ลตอบแทนหรือ

เงินเดือนแบบเดิม โดยระบบเดิม อาศยัการจดัสรรโควตา้
หรือหมุนเวยีนใ ไดรั้บเงินเดือน 2 น แต่ในระบบใหม่จะตอ้งมีการประเมินผลงานและ
บริหารผลงาน ตอ้ง และการประเมินสมรรถนะ

วินยัไม่ร้ายแรง วินยัร้ายแรง

.
ในส่วนภูมิภาค

.

.
ในส่วนกลาง

ง ผวจ.
หรืออธิบดี

., รมต.,
หรือ ป. ผบ.

.
หรือ มติ อ.ก.พ. กระทรวง

ก.พ.

นรม. พิจารณาก.พ.อ.ก.พ. จงัหวดั อ.ก.พ. กรม อ.ก.พ. กระทรวง

ผวจ.

ตามมติฯ

อธิบดี

ตามมติฯ

รมต. เจา้สงักดั

ตามมติฯ

เห็นดว้ย
ไม่เห็นดว้ย

ถา้ ก.พ. ยนืยนัมติเดิม
ให้รายงาน ครม.

พิจารณา

กระทรวง ทบวง กรม
. หรือ มติ ครม.

: .วชิา มหาคุณ
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แทจ้ริงในกา
ระบบงานบุคคลตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน เพราะสาํนกังานก.พ.

“ซี” ปัญหาเกิดมาจากความผดิพลาดของ ก.พ.ใน
การนาํมาตรการกาํหนดกาํลงัคนภาครัฐ มี

ราชการในแต่ละปี ผลคือ ทาํใหส่้วนราชการต่างๆ มีแต่ระดบั “ซี” สูงเป็นจาํนวนมาก เพราะส่วน
ไม่มีการรับบรรจุขา้ราชการระดบัล่างเขา้ใหม่

ในแต่ละปีหรือมีนอ้ยมาก
4.2.7 การประเมินบุคคล

พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ทาํใหก้ระทรวงการ
ต่างประเทศและส่วนราชการต่างๆ

ความรู้สึก การประเมินจากกลุ่มพวกพอ้ง การบอก
ต่อ หรือการไดย้นิวา่ โดยผูมี้อาํนาจ ตอ้งมีก ใหต้อ้งมีการใหเ้หตุผลในการประเมิน

มีลายลกัษณ์อกัษร ตรวจสอบไดอ้ยา่งเป็นระบบ ทาํใหผู้มี้
อาํนาจดาํเนินการตอ้งรับผดิชอบต่ ต่อการ
ประเมิน และพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถู้กประเมิน

ความกา้วหนา้ในอาชีพของขา้ราชการเอง
การประเมินบุคคลจะเป็นการประเมินผลการปฏิบติังานของขา้ราชการ โดยจะ

ประเมินจากความสาํเร็จของงาน ดั จะตอ้ง แสดงถึงผลผลิตและ
ผลลพัธ์ของงานอยา่งเป็นรูปธรรม และตอ้งมีการประเมินสมรรถนะ
งานดว้ย
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5
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 ข้อสรุป
ผลกระทบของพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ต่อกระทรวงการ

างการทูต มีการ
2 สายงาน คือ การปรับตาํแหน่งทางการทูต

น

าวยงัได้
ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานบุคคลของกระทรวงการต่างประเทศ โดยเ

“ซี” เป็นหลกั และถือวา่ใน “ซี”
ระบบ

“ตาํแหน่ง”
2552

ตอ้งล่าชา้มานานกวา่ 8

ลกัษณะของตาํแหน่งมาก การ
บุคล ฎ
กาํหนด หรือแมแ้ต่การทาํความเขา้ใจต่อ

สาํหรับผลกระทบ ผลกระทบดา้นวนิยั การประเมิน ระบบผลตอบแทน
แม้
ระบบผลตอบแทนยงัมีการใชต้ามระบบเดิมไปก่อน แต่กระทรวงการต่างประเทศอาจจะตอ้งเผชิญ
กบัปัญหาในการประเมินบุคคลในระยะต่อไป ดา้นการดาํเนินการทางวนิยั และการอุทธรณ์ ก็ยงัไม่

การยงัไม่มีความเขา้ใจ และความสนใจหลกัของขา้ราชการ
ยงัมุ่งใน ดา้นตาํแหน่งเป็นสาํคญั
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5.2 ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา

ากพระราชบญัญติัระเบียบ
ขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ทาํใหต้อ้งมีการปรับการบริหารงานบุคคลโดยมีขอ้เสนอในการ
ดาํเนินการ ดงัต่อไปน◌◌้ี

5.2.1 การจดัทาํแผนปฏิบติังานดา้นการบริหารงานบุคคลประจาํปี
การมีแผนปฏิบติังานการบริหารงานบุคคลประจาํปี

การบริหารงานบุคคลทราบถึงกาํหนดการทาํงานดา้นงานบุคคล
ตาม

เป็นการกาํหนดระยะเวลาในการ
ปฏิ ใหท้นัการณ์ ตวัอยา่งแผนปฏิบติังานดา้นบุคลากรอาจแสดงได้
ใน 2

5.2.2 การจดัทาํ การปฏิบติังานดา้นบุคลากร
ใชเ้ป็นคู่มือในการปฏิบติังานของ

กระทรวงการต่างประเทศ และใชเ้ป็นเอกสารอา้งอิงการทาํงาน อนัจะช่วย

สาเหตุ บุคลากร

5.2.3 การใหจ้ดัทาํผลการปฏิบติังานรายบุคคล
ผลการปฏิบติังานรายบุคคล จะช่วยทาํใหก้ารประเมินบุคคลมีระบบ มี

ในการประเมินการปฏิบติังานของตวัขา้ราชการ ใชป้ระโยชน์ ในการประเมิน
ตวับุคคล หรือ
จะ

งอยู่ หรือใชใ้นการ
พิจารณาโยกยา้ยขา้ราชการ ดว้ย

5.2.4. การจดัทาํแผนพฒันาบุคคล
แผนพฒันาบุคคลจะช่วยให้ตวัขา้ราชการและกระทรวงการต่างประเทศสามารถ

วางเส้นทางอาชีพของตวัขา้ราชการใหเ้หมาะกบัความสามารถความสนใจ ชการ
ไดท้ราบจุดแขง็จุดอ่อนในความสามารถของตน และ การพฒันาศกัยภาพของ
ตนเอง ดา้น บุคคลตอ้งการ หรือการพฒันา
ทกัษะดา้นความรู้ใหม่ๆ หรือ ต่างๆ
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5.2.5 การจดัทาํกาํหนดแผนการวเิคราะห์งานและตาํแหน่ง
เป็นการทาํแผน

ของกระทรวงการต่างประเทศ การวเิคราะห์จะสามารถใชใ้นการหารือกบัหน่วยงานกลางในการ
จากงานของ

ระหวา่งประเทศ ใหก้าร

ต่างประเทศตอ้งทาํกบัหน่วยงานกลาง การขาดการวิเคราะห์งานทาํใหก้ารกาํหนดตาํแหน่งของ
กระทรวงการต่างประเทศตอ้งถูกหน่วยงานกลางกาํหนดใหม้าโดยตลอด

5.2.6 การกาํหนดระดบัตาํแหน่ง ใหส้ัมพนัธ์กบัระดบัทางการทูต
3 – 5 ตามระบบ “ซี” ไปเป็น

ตาํแหน่งระดบัเดียวคือระดบัปฏิบติัการและการรวบตาํแหน่งในระดบั 6 – 7 ไปเป็นระดบัชาํนาญ
การระดบัเดียว ทาํใหมี้ปัญหาดา้นการกาํหนดตาํแหน่ง

งจดัทาํการ
กใหมี้การแบ่งระดบั

ซอยใหมี้ความแตกต่างในระดบั การแบ่ง ระดบัปฏิบติัการ (ระดบัตน้) ระดบั
ปฏิบติัการ (ระดบักลาง) ระดบัปฏิบติัการ(ระดบัสูง) ระดบัชาํนาญการ (ระดบัตน้) และ ระดบั
ชาํนาญการ (ระดบัสูง) เป็นต้

ขา้ราชการระดบัเดียวกนัดว้ย
5.2.7 การแกไ้ขปัญหาคุณสมบติัของขา้ราชการในการเขา้สู่ตาํแหน่งระดบัสูง

การขาดคุณสมบติัขา้ราชการ
ทูตระดบัสูงไปเป็นตาํแหน่งทางการบริหาร เป็นการขาดคุณสมบติั 2 ประการคือ การขาดคุณสมบติั

(เช่น ตาํแหน่งอาํนวยการ หรือ Head of
Chancery) และการข (และ
การ ไม่สามารถเขา้รับการอบรมในหลกัสูตรนกับริหารระดบัสูงได้ก็ ไม่เคยดาํรงตาํแหน่ง
ทางบริหารหรือเทียบเท่า) ควรพิจารณาแกไ้ขโดย

(ก) การพิจารณา ในการดาํรงตาํแหน่ง
บริหารหรือเทียบเท่า เช่น ขา้ราชการตาํแหน่งระดบัชาํนาญการพิเศษอาวโุส ใหด้าํรง
ตาํแหน่งอาํนวยการ หรือให้ดาํรงตาํแหน่ง Head of Chancery
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(ข) การจดัหลกัสูตรนกับริหารการทูตของกระทรวงการต่างประเทศเองใหเ้ป็น
หลกัสู การไม่สามารถเขา้การอบรมหลกัสูตร
นกับริหารระดบัสูงของสาํนกังานก.พ. มีสัดส่วนการเขา้เรียนใหก้ระทรวงการต่างประเทศจาํกดั
และใชเ้ป็นหลกัสูตรในการพฒันาของกระทรวงการต่างประเทศไปดว้ยในขณะเดียวกนั
ยกระดบัหลกัสูตรดงักล่าวให้เทียบเท่าหลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง

(ค) การพิจารณากาํหนดตาํแหน่งใหมี้
ผู ้ ใชเ้ป็นตาํแหน่งสาํหรับ
ตาํแหน่งงานทางบริหาร

5.2.8 ก
องกระทรวงการต่างประเทศ

(ก) การพิจารณาตาํแหน่ง โดยรวม
“ซี”

และไม่
จึงทาํใหต้อ้ง
การดาํรงตาํแหน่ง ทาํใหภ้ายใตร้ะบบการจาํแนกตาํแหน่งใหม่ กระทรวงการต่างประเทศตอ้งให้
ความสนใจต่อมาตรฐานของตาํแหน่งและคุณสมบติัเฉพาะตาํแหน่ง ตอ้งมีการปรับการพิจารณาแยก
ตามกลุ่มตาํแหน่ง วา่งแทนและแยกความแตกต่างระหวา่งกลุ่มอาํนวยการและการทูต นกับริหาร

พิจารณาความเหมาะสมความจาํเป็นของการ
ดาํรงตาํแหน่งตามลกัษณะงาน มากกวา่ถือวา่ทุกคนสามารถดาํรงตาํแหน่งไหนก็ได้

(ข) อาจพิจารณาการใชร้ะบบเปิด การเปิด
โอกาสใหข้า้ราชการไดมี้โอกาสในการเสนอตวัแข่งขนัเขา้สู่ตาํ
คิดวา่ตนเองเหมาะสมกบัตาํแหน่ง และมีความสามารถในการปฏิบติังาน
ตอ้งการ มิใช่ให้เป็นการพิจารณาจากผูมี้อาํนาจเพียงฝ่ายเดียว และภายหลงัการพิจารณาควรให้

คดัเลือกดว้ย
(ค)

การเติบโตใน
แหน่ง

นกัการทู คือ จากนกั

ทูตชาํนาญการพิเศษก่อน และใหน้กัการทูตชาํนาญการพิเศษ
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สามารถมีคุณสมบั
ในอนาคต

(ง)
ล่วงหนา้สาํหรับให้

ตอ้ง ไดมี้เวลาเขา้รับ
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ภาคผนวก ก
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มาตรฐานกาํหนดตําแหน่ง

ตําแหน่งประเภท วชิาการ

สายงาน การทูต

สายง
งานในดา้นการทูต การเมือง เศรษฐกิจ การคา้ การกงสุล สังคม และวฒันธรรม กลายเป็นตวัแทน
ของรัฐในต่างประเทศ การประชุมระหวา่งประเทศและการเจรจาติดต่อกบัรัฐบาลต่างๆ การ
ดาํเนินงานดา้นจดัทาํสนธิสัญญาและขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ การคุม้ครองดูแลคนไทยใน

ดาํเนินนโยบายของรัฐบาลในดา้นการทูตและการต่างประ

นกัการทูต ระดบัปฏิบติัการ
นกัการทูต ระดบัชาํนาญการ
นกัการทูต ระดบัชาํนาญการพิเศษ
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รายละเอยีดมาตรฐานกาํหนดตําแหน่งนักการทูต
ตําแหน่งประเภท วชิาการ

การทูต

นกัการทูต

ระดับตําแหน่ง ปฏิบติัการ

ในการ นธ์ระหว่างประเทศ ภายใต้การกํากับ แนะนํา

1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) แสวงหา ศึกษา ติดตาม และรวมรวมขอ้มูลข่าวสารดา้นการทูตและต่างประเทศ

นด และดาํเนินนโยบายของรัฐบาลในดา้นการทูตและการ
ต่างประเทศ

(2)
ทาํรายงาน และประสานงานสําหรับการประชุมระหว่างประเทศ และการประชุมในประเทศกบั
หน่วยงานไทยต่าง ๆ การเจรจา การเยอืน และโอกาส

(3)

(4) รวบรวม จดัทาํขอ้มูลสาํหรับการประชาสัมพนัธ์ เขียนข่าวสารนิเทศ เผยแพร่
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(5) ศึกษา ติดตาม รวบรวมขอ้
กฎหมายภายใน กฎหมายระหวา่งประเทศ การยกร่างพระราชบญัญติั และจดัเตรียมขอ้มูลสาํหรับ
การเจรจาจดัทาํความตกลงระหวา่งประเทศและ
ปกป้องคุม้ครอง และรักษาผลประโยชน์ของประเทศ สวสัดิภาพของ

(6)
เอกอคัรราชทูต /

(7) พิจารณาการวางแผน เสนอ และดําเนินโครงการควา มร่วมมือกับประเทศ

(8)

(9) จดัทาํโครงการส่งเสริมความสัมพนัธ์ทวิภาคีในด้
งบประมาณไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

(10)

คณะทูตานุทูต กงสุล และองคก์ารระหวา่งประเทศในประเทศไทย
(11)

2. ด้านการวางแผน

3. ด้านการประสานงาน
(1)

(2)



47

4. ด้านการบริการ
(1) ใหค้าํแนะนาํ ตอบปัญหา กบังานการทูตและการ

ต่างประเทศในความรับผดิชอบ ความรู้
ความชาํนาญ

ใหส้าธารณชนไทยไดรั้บทราบ และเกิดความ

เป็นโอกาสไดรั้บฟังความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายวา่มีทศันะคติอยา่งไรต่อการดาํเนินนโยบาย
ต่างประเทศของไทย

(2) ดาํเนินงานดา้นกงสุล อาทิ การตรวจลงตราแก่ชาวต่างชาติ งานดา้นสัญชาติและ
นิติกร ดูแลการจดัทาํหนงัสือเดินทาง การใหค้วามช่วยเหลือคุม้ครองคนไทยในต่างประเทศ และการ

(3)
คุม้กนัทางการทูตแก่คณ
ระเบียบพิธีการทูต  การใหก้ารรับรองแขกต่างประเทศ และการเยอืนของพระบรมวงศานุวงศ ์และบุคคล
สาํคญั

(4)
ความสัมพนัธ์ และการเขา้ร่วมกิจกรรมของไทยในองคก์ารระหวา่งประเทศอยา่งมีประสิทธิผล

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

1.
บริหารรัฐกิจ  สาขาวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิานิติศาสตร์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ สาขาวชิาการบญัชี
สาขาวชิาภาษา วรรณคดี  สาขาวชิาศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาประวติัศาสตร์ โบราณคดี  หรือสาขาวชิานิเทศ

เจา้สังกดัเห็นวา่เหมาะสมกบั .พ.
กาํหนดวา่ใชเ้ป็นคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับ
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2. รัฐศาสตร์
สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ  สาขาวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิานิติศาสตร์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์
สาขาวชิาการบญัชี  สาขาวชิาภาษา วรรณคดี  สาขาวชิาศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาประวติัศาสตร์

.พ.
ได้

3.
สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ  สาขาวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิานิติศาสตร์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์
สาขาวชิาการบญัชี  สาขาวชิาภาษา วรรณคดี  สาขาวชิาศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาประวติัศาสตร์

ามรับผดิชอบและ
.พ.

ได้
4. .พ.

ง
1.
2.
3.
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ภาคผนวก ข
มาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งตาม

พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
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ภาคผนวก ค
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ตําแหน่งประเภทบริหาร

ระดับ ต้น สูง
64,340 66,480

48,700 53,690
23,230 28,550

บาท บาท

ตําแหน่งประเภทอาํนวยการ

ระดับ ต้น สูง
50,550 59,770

25,390 31,280
18,910 23,230

บาท บาท

ตําแหน่งประเภทวชิาการ

ระดับ ปฏิบัติการ     ชํานาญการ ชํานาญการ ทรงคุณวุฒิ
พเิศษ

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
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ตําแหน่งประเภท

ระดับ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส ทกัษะพเิศษ

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
ตวัอยา่งตารางแผนปฏิบติัการดา้นงานบริหารบุคคล
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2
แผนปฏิบัติการบริหารงานบุคคลประจําปี

หวัขอ้ 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
- สาํรวจตาํแหน่งวา่ง
- การรับสมคัร
- การสอบ
- บรรจุ
- ฝึกอบรม
2)
- ตาํแหน่งวา่ง
- สรรหา
- บรรจุ
3) การพิจารณาจากความดีความชอบ
-
4) งานวนิยั
5) การปฏิบติังานรายบุคคล
6) การวเิคราะห์ตาํแหน่ง
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