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รายงานการศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการที่จะสงเสริมให

เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญมีความเขาใจและพัฒนาภาวะผูนํา ซึ่งเปนทักษะหน่ึงที่จําเปนและ
สําคัญเพื่อชวยรักษาวินัยของผูอยูใตบังคับบัญชาดานการบัญชีและรายงานการเงิน ผูศึกษาจึงไดศึกษา
ทฤษฎีภาวะผูนํากับบทบาทของเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญในการรักษาวินัยของผูอยูใตบังคับบัญชา
ดานการบัญชีและรายงานการเงินใหมีประสิทธิภาพ ระบบการควบคุมภายในของสถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุลใหญ คดีวินัยที่เกิดข้ึนจริง จากน้ัน จึงนําขอมูลที่ไดรับจากการศึกษามาวิเคราะห 
ประมวลผล และนําเสนอผลการศึกษา ซึ่งสามารถตอบโจทยคําถามการศึกษา สมมติฐานการศึกษา 
บรรลุวัตถุประสงคของการศึกษา และประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา 

ผลการศึกษามีดังน้ี 
1.  การกระทําอันเปนความผิดทางวินัยดานการบัญชีและรายงานการเงินที่เกิดข้ึนที่  

สถานเอกอัครราชทูตและที่สถานกงสุลใหญ สวนใหญมักเกิดจากผูอยูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่
เกี่ยวของกับงานดานการเงินของทางราชการ คือ เจาหนาที่คลัง สวนหน่ึงเกิดจากแรงจูงใจสวนบุคคล 
เชน ความโลภ เปนตน อีกสวนหน่ึงเกิดจากการที่เจาหนาที่คลังเห็นโอกาสเปดชองลอใจอันเปนผลมา
จากระบบของกระทรวงการตางประเทศ และเกิดจากการบริหารจัดการของหัวหนาสํานักงาน คือ 
เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ หรืออาจกลาวไดวา บทบาทของหัวหนาสํานักงานในฐานะผูนํามีสวนให
ปญหาดังกลาวเกิดข้ึนดวย ดังน้ัน ภาวะผูนําที่ดีของเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญจะมีสวนชวย
บรรเทาหรือปองกันปญหาดังกลาวไดในระดับหน่ึง 

2.  ปญหาที่เกิดจากระบบของกระทรวงการตางประเทศ ไดแก  
2.1  การอบรมหลักสูตรงานคลังกอนออกประจําการตางประเทศยังไมสามารถทําให

เจาหนาที่คลังมีประสิทธิภาพและทักษะเพียงพอในการปฏิบัติงานดานการบัญชีและรายงานการเงิน  
2.2  การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการในตางประเทศไมสอดคลองกับปริมาณงานของ

แตละสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสลุใหญ 
2.3  การมีโทรเลขจากกระทรวงการตางประเทศแจงเวียนเพื่อใหตระหนักรู ถึง

ความสําคัญของจริยธรรมและระบบการควบคุมภายในดานการบัญชีและรายงานการเงินไมตอเน่ือง  
2.4  ไมมีมาตรการปองกันและแกไขปญหาระยะสั้น ระยะยาว เพื่อมิใหเกิดปญหา

เจาหนาที่คลังทุจริต หรือปฏิบัติหนาที่ไมถูกตองตามระเบียบแบบแผนของทางราชการซ้ําแลวซ้ําอีก 
3.  ปญหาที่เกิดจากการบริหารจัดการสํานักงานของเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ คือ 

3.1  ใหความใสใจกับระบบการควบคุมภายในนอยไป เมื่อเกิดกรณี บางสถานเอกอัครราชทูต
และบางสถานกงสุลใหญไมแตงต้ังคณะกรรมการที่เกี่ยวของ บางกรณี แตงต้ังคณะกรรมการแลว ก็ไม
ประเมินผลวา ระบบของการควบคุมภายในใชไดอยางเหมาะสมหรือไม 

3.2  ไมตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินใหดีกอนสงใหกระทรวงการตางประเทศ  
ซึ่งในบางกรณีอาจเกิดจากความไมรูหลักการเบื้องตนทางบัญชี หรือเกิดจากการปลอยปละละเลย  
จนเกิดคดีทุจริต 



จ 

3.3  ไมคอยสังเกตดูพฤติกรรมของเจาหนาที่คลังวา จะมีเหตุชักนําใหกระทําผิด  
ทางวินัยหรือไม  

4. ขอเสนอแนะ 
4.2.1  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  

1)  กระทรวงการตางประเทศควรกําหนดแผนการสรางภาวะผูนําทุกระดับ
อยางเปนระบบและตอเน่ือง  

2)  กระทรวงการตางประเทศควรใหความสําคัญในการเสริมสรางและพฒันาให
ผูอยูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการบัญชีและรายงานการเงิน  

3)  กระทรวงการตางประเทศควรกําหนดบทบาทและหนาที่ของหัวหนา
สํานักงานในตางประเทศ โดยเนนเรื่องการบริหารจัดการภายใน  

4)  เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญควรเปนตนแบบที่ดี โดยเฉพาะการกํากับ
ดูแลใหผูอยูใตบังคับบัญชาประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัด และโดยการเสริมสรางและ
พัฒนาทัศนคติ จิตสํานึก และพฤติกรรมในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต และการมีจริยธรรมของ  
ผูอยูใตบังคับบัญชา 

5)  หากมีขอสงสัยหรือมีความไมแนใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  
ดานการบัญชีและรายงานการเงิน เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญควรประสานงานหรือปรึกษาหารือ
กับกลุมตรวจสอบภายในในโอกาสแรกที่เห็นเหมาะสม ไมควรรอจนปญหาเกิดข้ึน  

6)  กระทรวงการตางประเทศควรใหความสําคัญเปนพิเศษกับคุณสมบัติของ
ขาราชการสายสนับสนุนที่จะเขารับการคัดเลือกไปปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่คลังประจํา สถานเอกอัครราชทูต
หรือสถานกงสุลใหญ  

4.2.2  ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน  
1)  กลุมตรวจสอบภายในควรแจงเวียนระบบการควบคุมภายใน (บทที่ 3 ขอ 

3.1) ของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญใหเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญรับทราบและถือ
ปฏิบัติอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง  

2)  กลุมตรวจสอบภายในควรจัดอบรมแกอัครราชทูต รองกงสุลใหญ และ  
อัครราชทูตที่ปรึกษาเปนระยะ ๆ 

3)  สํานักบริหารบุคคลควรจัดสรรอัตรากําลังขาราชการและลูกจางเพิ่มให 
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญที่มีปริมาณงานที่เกี่ยวของกับการบัญชีและรายงานการเงินมาก 
เชน เจาหนาที่ฝายกงสุล เปนตน  
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กิตตกิรรมประกาศ 
 
 

รายงานการศึกษาเรื่องภาวะผูนําของผูบังคับบัญชากบัการรักษาวินัยของผูอยูใตบังคับบัญชา
ดานการบัญชีและรายงานการเงิน ผูศึกษาเห็นวา มีความนาสนใจและเปนประโยชนแกกระทรวง 
การตางประเทศ เน่ืองจากคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 เห็นชอบตามขอเสนอของ 
ก.พ. วา ใหผูบังคับบัญชาปฏิบัติหนาที่ในการรักษาวินัยของผูอยูใตบังคับบัญชาตามกฎหมายโดย
เครงครัด และใหถือวา หากการรักษาวินัยของขาราชการมิไดดีข้ึน ผูบังคับบัญชามีสวนรับผิดชอบ 
เพราะมิไดเสริมสรางพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย และมิไดปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชา 
กระทําผิดวินัย ซึ่งผูบังคับบัญชาอาจตองรับผิดทางวินัยดวย ทั้งน้ี ระเบียบบริหารราชการแผนดิน
กําหนดใหเอกอัครราชทูต เปนหัวหนาคณะผูแทนตามระเบียบพิธีการทูต และใหกงสุลใหญ เปนหัวหนา
คณะผูแทนตามระเบียบพิธีการกงสุล เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญจึงอยูในฐานะผูบังคับบัญชาที่มี
หนาที่และความรับผิดชอบในการรักษาวินัยของผูอยูใตบังคับบัญชาตามหลักเกณฑขางตน 

ผูศึกษาหวังเปนอยางย่ิงวารายงานการศึกษาฉบับน้ีจะสามารถเปนขอมูลสวนหน่ึงที่
ผูบริหารและบุคลากรที่เกี่ยวของจะนําไปใชในการกําหนดแนวทางหรือมาตรการสงเสริมให
เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญเขาใจบทบาทของตนเองในฐานะผูนํา ซึ่งจะชวยรักษาวินัยของ 
ผูอยูใตบังคับบัญชา ดานการบัญชีและรายงานการเงิน และลดความเสี่ยงของตนเองที่จะเขาขาย
กระทําการอันเปนความผิดทางวินัย 

รายงานการศึกษาฉบับน้ีไดรับคําแนะนําอันมี คุณคาซึ่งสงผลใหรายงานการศึกษา  
มีความครบถวนและสมบูรณทั้งในมุมมองของผูมีประสบการณงานดานบริหารในตางประเทศและ 
ในมุมมองของนักวิชาการ จึงขอกราบขอบพระคุณคณะอาจารยที่ปรึกษาทั้ง  3 ทาน ไดแก 
เอกอัครราชทูต อุม  เมาลานนท เอกอัครราชทูต วิมล  คิดชอบ และ รศ. ดร. ชูเกียรติ  พนัสพรประสิทธ์ิ 
เปนอยางย่ิง 

สุดทายน้ี ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณผูบริหารระดับสูงของกระทรวงการตางประเทศ และ 
ผูบังคับบัญชาที่ใหโอกาสผูศึกษาเขารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 10 ประจําป 2561 
นอกจากน้ัน ผู ศึกษาขอขอบคุณผูรวมงานในสวนวินัยและนิติการ สํานักบริหารบุคคลทุกทาน 
ที่ชวยกันสนับสนุนงานตาง ๆ ใหดําเนินไปไดอยางราบรื่นในชวงเวลาที่ผูศึกษาเขารวมหลักสูตรน้ี อน่ึง  
หากรายงานการศึกษาฉบับน้ีมีขอผิดพลาดประการใด ผูศึกษากราบขออภัยมา ณ ที่น้ี 

 
 
พิมพวดี  โสวรัตนพงศ 
สิงหาคม 2561 
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บทสรุปสําหรบัผูบรหิาร ง 
กิตติกรรมประกาศ ฉ 
สารบัญ ช 
สารบัญแผนภาพ ซ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1  ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 บัญญัติใหผูบังคับบัญชามีหนาที่
และความรับผิดชอบในการรักษาวินัยของผูอยูใตบังคับบัญชา หากละเลยไมปฏิบัติหนาที่ดังกลาว 
ถือเปนการละเวนการปฏิบัติหนาที่อันเปนการกระทําผิดวินัย อยางไรก็ดี ก.พ. ไดกําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการใหผูบังคับบัญชารักษาวินัยของผูอยูใตบังคับบัญชาไวเปนกรอบในการดําเนินการ โดยมิได
กําหนดวิธีการโดยละเอียด หรือแนวทางที่พอจะพิจารณาปรับใชได  

ตอมา ก.พ. ไดนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติกําชับใหผูบังคับบัญชาปฏิบัติหนาที่ 
ในการรักษาวินัยของผูอยูใตบังคับบัญชาตามกฎหมายโดยเครงครัด และใหถือวา หากการรักษาวินัยของ
ขาราชการมิไดดีข้ึน ผูบังคับบัญชามีสวนรับผิดชอบ เพราะมิไดเสริมสรางพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชา
มีวินัย และมิไดปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย ซึ่งผูบังคับบัญชาอาจตองรับผิดทางวินัยดวย 
คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 เห็นชอบตาม มติ ก.พ. ดังกลาว และ ก.พ. ได
เวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบและถือปฏิบัติ (หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว. 12 ลงวันที่ 
21 สิงหาคม 2556) 

ระเบียบบริหารราชการแผนดินกําหนดใหเอกอัครราชทูต เปนหัวหนาคณะผูแทนตาม
ระเบียบพิธีการทูต และใหกงสุลใหญ เปนหัวหนาคณะผูแทนตามระเบียบพิธีการกงสุล เอกอัครราชทูต
และกงสุลใหญจึงอยูในฐานะผูบังคับบัญชาที่มีหนาที่และความรับผิดชอบในการรักษาวินัยของ 
ผูอยูใตบังคับบัญชาตามหลักเกณฑขางตน 

นอกจากน้ัน อํานาจในการปฏิบัติหนาที่ของผูที่ดํารงตําแหนง เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ 
เปนการใชอํานาจทางบริหาร (Law Enforcement) จึงตกอยูภายใตบริบทของกฎหมายมหาชน
ภายใน ซึ่งรวมถึงกฎหมายปกครองดวย1 และการใชอํานาจของเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ ในฐานะ 
ที่เปน “เจาหนาที่ของรัฐ” ยอมเปนไปตามกฎหมายที่ใหอํานาจ ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
และตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง หรือตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการ ในฐานะหัวหนารัฐบาล และใน
ฐานะผูบังคับบัญชาของบุคคลในคณะผูแทน2 หรือ อาจกลาวอีกนัยหน่ึงวา “อํานาจหนาที่” 
หมายความถึง อํานาจในการปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดไว3 ซึ่งอาจกําหนดไวในกฎหมาย ระเบียบ
ภายในของสวนราชการ หรือธรรมเนียมปฏิบัติทางราชการก็ได ทั้งน้ี เปนไปตามหลัก “The Rule of Law” 

                                                
1
 กฎหมายปกครองเปนกฎหมายที่กําหนดสถานะ อํานาจหนาที่ และความสัมพันธระหวางองคกรของรัฐฝาย

ปกครองดวยกัน และกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน ในฐานะที่รัฐเหนือกวาประชาชน 
2
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 50/4. 

3
 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, คูมือแบบการรางกฎหมาย (2551), หนา 631. 
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ที่กําหนดวา การกระทําใด ๆ ของรัฐ (โดยเจาหนาที่ของรัฐ) ตองชอบดวยกฎหมาย และอยูภายใน
ขอบเขตที่กฎหมายกําหนดไวเทาน้ัน4 

โดยที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญแตละแหงจะมีขาราชการสายสนับสนุน
ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี เปนผูปฏิบัติงานดานการบัญชีและรายงานการเงิน5  
หรือเรียกวา “เจาหนาที่คลัง” เมื่อเจาหนาที่คลังปฏิบัติงานไมถูกตองตามระเบียบแบบแผน  
หรือปฏิบัติงานไมสุจริต และหากปรากฏวา เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญไมไดกํากับดูแล 
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่คลังตามที่ควรจะเปน ก็จะสงผลใหเกิดความเสียหายแกราชการ  
และเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญก็มีความเสี่ยงที่จะเขาขายกระทําการอันเปนความผิดทางวินัยตาม
หลักเกณฑขางตนดวย  

เพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว ในป 2551 กระทรวงการตางประเทศไดจัดทําคูมือ 
การบริหารงานในตางประเทศ คูมืองานคลัง และ Checklist การบริหารความเสี่ยง เพื่อวางระบบ 
การควบคุมภายในสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญไว 

อยางไรก็ดี ทั้งในชวงกอนป 2551 และต้ังแตป 2551 เปนตนมา มีกรณีเจาหนาที่คลัง
ปฏิบัติงานโดยทุจริตหลายราย ซึ่งสงผลใหเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญตองเขาสูกระบวนการทาง
วินัยเพื่อพิจารณาวา เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญมีการกระทําอันเขาขายเปนความผิดทางวินัย  
ตามหลักเกณฑขางตนหรือไม  

สําหรับกรณีเจาหนาที่คลังปฏิบัติงานโดยทุจริตที่เกิดข้ึนน้ัน ผูศึกษาพบวา สาเหตุสวนหน่ึง
เกิดจากเจาหนาที่คลังไมมีจริยธรรมในการปฏิบัติงานดานการบัญชีและรายงานการเงิน สาเหตุอีกสวนหน่ึง
เกิดจากเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญไมสามารถบริหารจัดการคนและงานของสถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุลใหญไดอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดปญหาข้ึนแลว เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญสวนใหญ
จะใหขอมูลกับคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง และ/หรือคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยวา 
สํานักงานของตนมีภารกิจงานสําคัญดานอื่นมากมาย เชน การดําเนินความสัมพันธทวิภาคี การรับรอง
การเยือนของคณะบุคคลสําคัญ เปนตน จึงไมสามารถกํากับดูแลงานดานการบัญชีและรายงานการเงนิ
ไดอยางทั่วถึง  

ในขณะที่ผูศึกษาพบวา กรณีที่เจาหนาที่คลังไมมีจริยธรรมในการปฏิบัติงานดานการบัญชี
และรายงานการเงิน ประกอบกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญใหความไววางใจแกเจาหนาที่คลัง  
โดยเช่ือวาเจาหนาที่คลังเปนผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน จึงปลอยใหดําเนินงานอยางอิสระ และไดละเลย 
หรือมิไดกํากับดูแลกระบวนการควบคุมภายในที่ ควรมี  เชน ไม ไดแตง ต้ั งคณะกรรมการ 
(คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบการรับจายเงิน) หรือบางกรณี ไดแตงต้ัง
คณะกรรมการแลว แตมิไดกํากับดูแลการดําเนินงานของคณะกรรมการและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เปนตน  

นอกจากน้ัน เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญบางรายไมมีปฏิสัมพันธหรือขาดความสนใจ
บุคลากรของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ สงผลใหเลือกใชคนไมเหมาะสมกับงานที่
                                                
4
 ธานินทร  กรัยวิเชียร, หลักนิติธรรม (กรุงเทพฯ: สํานักงาน ก.พ., 2552), หนา 12. 

5
 รายงานการเงิน หมายถึง รายงานสรุปการรับ–จายเงินของหนวยงานในตางประเทศ จัดทําเปนรายงานการเงิน

ประจําเดือน และประจําปงบประมาณ ตามระบบบัญชีเกณฑคงคาง (กรมบญัชีกลาง, คูมือแนวปฏิบัติดานการเงิน
และบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐในตางประเทศ, 2550, หนา 7–2). 
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มอบหมาย บางคราวไมทราบวา เจาหนาที่คลังรายน้ันกําลังประสบปญหาครอบครัวหรือมี 
ความเดือดรอนทางการเงิน บางคราวไมใชประโยชนจากทรัพยากรบุคคลที่มีอยู เชน กระทรวง 
การตางประเทศขอใหสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญจัดทําคําสั่งแตงต้ังขาราชการสายงาน
การทูต 1 ราย เปน Head of Chancery หรือ HOC เพื่อใหชวยกลั่นกรองงานดานการบริหาร (งาน เงิน คน) 
ของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ แตในทางปฏิบัติ เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญจะ
มอบหมายให HOC ไปปฏิบัติงานอื่นแทน และปลอยใหงานดานการบริหาร (งาน เงิน คน) อยูกับ
เจาหนาที่คลัง เปนหลัก จากน้ัน ใหเสนองานโดยตรงกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ ซึ่ ง
เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญก็มักจะไววางใจเจาหนาที่คลัง จึงไมไดตรวจสอบรายละเอียดหรือกํากับ
ดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่คลังอยางที่ควรจะเปน  

ดวยเหตุน้ี ผูศึกษาเห็นวา คูมือการบริหารงานในตางประเทศ คูมืองานคลัง และ Checklist 
การบริหารความเสี่ยงของกระทรวงการตางประเทศ เปนการสรางความเขาใจเบื้องตน และกําหนด
แนวทางในการกํากับดูแลเกี่ยวกับงานดานการบัญชีและรายงานการเงินเทาน้ัน ยังไมสามารถเปน
เครื่องมือชวยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานการบัญชีและรายงานการเงินไดอยางเปน
รูปธรรม อีกทั้งในปจจุบัน ระบบบัญชีของหนวยงานในตางประเทศไดปรับเปลี่ยนรูปแบบจากงบเดือน
เปนรายงานการเงิน6 ประกอบกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญสวนใหญไมใชผูเช่ียวชาญดาน 
การบัญชีและรายงานการเงิน อีกทั้งกรณีเจาหนาที่คลังปฏิบัติงานโดยทุจริตสวนใหญเกิดจาก
เจาหนาที่คลังขาดจริยธรรมและอาศัยโอกาสที่เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญไมใหความสําคัญกับ
บทบาทหนาที่ในฐานะผูนําเกี่ยวกับการบริหารจัดการงาน เงิน คน ซึ่งรวมถึงระบบการควบคุมภายใน 
(การเงินและการเก็บรักษาเงิน การจัดเก็บรายไดแผนดิน การบริหารทรัพยสิน)  

ดังน้ัน นอกจากเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญควรมีความเขาใจดานการบัญชีและรายงาน
การเงินในเบื้องตนตามคูมือของกระทรวงการตางประเทศแลว หากเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญใน
ฐานะผูบังคับบัญชาและหัวหนาคณะผูแทนในตางประเทศตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนา 
ภาวะผูนํา ซึ่งรวมถึงจริยธรรมของผูนําดวย ก็นาจะชวยสงเสริมบทบาทของเอกอัครราชทูตและกงสลุใหญ 
ในการรักษาวินัยของผูอยูใตบังคับบัญชาดานการบัญชีและรายงานการเงินได เน่ืองจาก “ภาวะผูนํา” 
เปนคุณสมบัติหน่ึงของผูนํา (Leadership) ซึ่งสตอคดิล (R.M. Stogdill) ไดกลาววา ภาวะผูนํา  
เปนกิจกรรมที่จะสรางอิทธิพลตอผูใตบังคับบัญชาหรือกลุมเพื่อที่จะกอใหเกิดความพยายามในการ

                                                
6
 งบเดือน หมายถึง รายงานการสรุปการรับ–จายเงินของหนวยงานในตางประเทศ จัดทําเปนประจําเดือนตามระบบ

บัญชีเกณฑเงินสด (กรมบัญชีกลาง, คูมือระบบบัญชีและแบบงบเดือนของสวนราชการในตางประเทศ, 2510, หนา 
12) งบเดือนมีความแตกตางจากรายงานการเงิน เน่ืองจากหลักบัญชีเกณฑเงินสด ใชหลักบัญชีเดี่ยว จะบันทึกบัญชี
รับ–จายเงิน เม่ือมีการรับ–จายเงินที่เกิดขึ้นจริง แตหลักบัญชีเกณฑคงคาง ใชหลักบัญชีคู ตามเกณฑสิทธิที่เกิดขึ้น
จริง บันทึกบัญชีทันที เชน การจัดซ้ือครุภณัฑ เม่ือรานคาสงครุภัณฑ เจาหนาที่ที่เก่ียวของตองทํารายงาน การตรวจ
รับ เสนอใหผูมีอํานาจอนุมัติจายเงิน และเม่ือมีการตรวจรับครุภัณฑเสร็จส้ินแลว ถาเปนเกณฑเงินสด จะยังไม
สามารถบันทึกบัญชีจายเงิน เน่ืองจากยังไมไดจายเงินจริง แตถาเปนเกณฑคงคาง เจาหนาที่คลังตอง บันทึกบัญชี
รับรูเปนครุภัณฑและอุปกรณคูกับบัญชีเจาหน้ี แมยังมิไดจายเงินใหรานคา ทั้งน้ี รูปแบบรายงานการเงินจะ
เหมือนกับงบการเงินของภาคเอกชนทั่วไป 
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ดําเนินงานใหบรรลุถึงเปาหมายที่กําหนดไว และพระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต)7 ไดหยิบยก  
พุทธภาษิตที่กลาวถึงความสําคัญของผูนําวา “เปรียบเสมือนโคที่เปนจาฝูง เมื่อวายขามแมนํ้า หากโคจาฝูง
ไปตรง โคทั้ งฝูงก็จะไปตรงตามกัน เชนเดียวกับผู นําที่ ดีมี คุณธรรม จะนําพาประชาชนและ
ประเทศชาติใหต้ังมั่นอยูในทํานองคลองธรรม กอใหเกิดสวัสดิภาพและสันติสุข แกสังคมและ
ประเทศชาติทั้งหมด” ก็นาจะชวยลดความเสี่ยงที่จะเขาขายกระทําการอันเปนความผิดทางวินัย และ
ลดความเสียหายที่จะเกิดแกราชการดวย 

  
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพื่อเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการที่จะสงเสริมใหเอกอัครราชทูตและกงสลุใหญมคีวามเขาใจ
และพัฒนาภาวะผูนํา ซึ่งเปนทักษะหน่ึงที่จําเปนและสําคัญเพื่อชวยรักษาวินัยของผูอยูใตบังคับบัญชา 
ดานการบัญชีและรายงานการเงิน 

 
1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1  ขอบเขตการศึกษา  
ศึกษาทฤษฎีภาวะผูนํากับบทบาทของเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญในการรักษา

วินัยของผูอยูใตบังคับบัญชาดานการบัญชีและรายงานการเงินใหมีประสิทธิภาพ 
1.3.2  วิธีดําเนินการศึกษา  

รวบรวมขอมูล ศึกษาวิเคราะหคดีวินัยดานการบัญชีและรายงานการเงินที่เกิดข้ึนจริง 
ประกอบกับทฤษฎีภาวะผูนําแบบตาง ๆ รวมทั้งประสบการณของผูศึกษาที่ไดรับจากการปฏิบัติงาน  
ที่สถานเอกอัครราชทูต และสํานักบริหารบุคคล  

1.3.3  ระเบียบวิธีการศึกษา 
การศึกษาจะเปนลักษณะการบรรยายและวิเคราะห (Descriptive / Analytical 

Approach) จากการรวบรวมขอมูลที่ปรากฏในเอกสารของสํานักบริหารบุคคลเกี่ยวกับกรณีที่เกิดข้ึนจริง 
และศึกษาตําราที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําเพื่อศึกษาในเชิงเปรียบเทียบกับกรณีที่เกิดข้ึน เพื่อเสนอแนะ
แนวทางที่จะนําทฤษฎีภาวะผูนํามาปรับใช เพื่อเปนแนวทางหรือมาตรการที่จะสงเสริมบทบาทของ
เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญในการรักษาวินัยของผูอยูใตบังคับบัญชาดานการบัญชีและรายงาน
การเงิน  

 
1.4  คําถามการศึกษา 

เหตุใดผูอยูใตบังคับบัญชาที่ไดรับมอบหมายใหไปประจําการที่สถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุลใหญ เพื่อปฏิบัติงานดานการบัญชีและรายงานการเงิน (เจาหนาที่คลัง) จึงมีพฤติกรรม  
ที่เขาขายการกระทําอันเปนความผิดทางวินัย ฐานไมปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย ฐานไมได
ปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎ ระเบียบของทางราชการ ฐานปฏิบัติหนาที่หรือละเวน  
การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริตซ้ําซาก  

                                                
7
 พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยตุโฺต), ความสําคัญตอการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2537), หนา 2. 
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1.5  สมมติฐานการศึกษา 
การกระทําอันเปนความผิดทางวินัยดานการบัญชีและรายงานการเงินที่ เกิดข้ึน ณ  

สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ โดยสวนใหญมักเกิดจากผูอยูใตบังคับบัญชา คือ เจาหนาที่คลงั
ที่มีแรงจูงใจโดยสวนตัว ซึ่งเปนธรรมชาติของมนุษยที่มีกิเลส ตัณหา ความโลภ และอีกสวนหน่ึง  
เกิดจากการที่เจาหนาที่คลังเห็นชองโหวในการบริหารจัดการสํานักงานของเอกอัครราชทูตและกงสลุใหญ 
หรืออาจกลาวไดวา บทบาทของผูนํามีสวนใหปญหาดังกลาวเกิดข้ึน ดังน้ัน ถาเอกอัครราชทูตและ
กงสุลใหญสามารถปรับปรุงภาวะผูนําจะชวยบรรเทาปญหาดังกลาวไดในระดับหน่ึง 

 
1.6  ประโยชนของการศึกษา 

ผูศึกษาคาดหวังวา กระทรวงการตางประเทศจะมีแนวทางหรือมาตรการสงเสริมให
เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญเขาใจบทบาทของตนเองในฐานะผูนําซึ่งจะชวยรักษาวินัยของ  
ผูอยูใตบังคับบัญชาดานการบัญชีและรายงานการเงิน และลดความเสี่ยงของตนเองที่จะเขาขาย 
กระทําการอันเปนความผิดทางวินัย 
 
1.7  นิยามศัพท 

รายงานการศึกษาฉบับน้ี  
คําวา “ผูบังคับบัญชา” หมายถึง เอกอัครราชทูตในฐานะหัวหนาคณะผูแทนตามระเบียบ

พิธีการทูต และหมายถึง กงสุลใหญ ในฐานะหัวหนาคณะผูแทนตามระเบียบพิธีการกงสุล  
คําวา “เจาหนาท่ีคลัง” หมายถึง ขาราชการสายสนับสนุน ตําแหนง เจาพนักงานการเงิน

และบัญชี ระดับปฏิบัติงาน หรือระดับชํานาญงาน ที่ไดรับมอบหมายใหไปประจําการในตางประเทศ 
และเปนผูปฏิบัติงานดานการบัญชีและรายงานการเงิน8 ของสํานักงาน ในตางประเทศ 

คําวา “สํานักงานในตางประเทศ” หมายถึง สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ  
คําวา “ภาวะผูนํา” หมายถึง คุณสมบัติของผูนํา เชน สติปญญา ความดีงาม ความรู 

ความสามารถของบุคคล ซึ่งลวนเปนทักษะของการขอความรวมมือจากผูอื่น เพื่อใหชวยทําในสิ่งที่
ตนเองทําคนเดียวไมได หรือเรียกวา “ความเปนผูนํา”  

คําวา “ผูนํา” หมายถึง คนที่จะนําไปสูจุดมุงหมายตาง ๆ หรือเปนบุคคลที่จะมาประสาน
ชวยใหคนทั้งหลายรวมกัน โดยที่วาจะเปนการอยูรวมกัน หรือทําการรวมมือกัน ใหพากันไปดวยดีสู
จุดมุงหมายที่ดีงาม โดยถูกตองตามทํานองคลองธรรม 

คําวา “บัญชีงบเดือน” หมายถึง รายงานสรุปการรับ– จายเงิน ประจําเดือน โดยชวงกอน
ปงบประมาณ 2551 กรมบัญชีกลางไดกําหนดใหใชระบบบัญชีเกณฑเงินสด กลาวคือ เจาหนาที่คลัง
ตองนําสงบัญชีงบเดือนกับเอกสารการจายเงินใหกลุมตรวจสอบภายใน ภายในวันสิ้นเดือนของเดือน
ถัดไป และต้ังแตปงบประมาณ 2551 เปนตนมา กรมบัญชีกลางไดกําหนดใหใชระบบบัญชีเกณฑคงคาง 
ซึ่งเปนโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป (Software) บันทึกขอมูล on line และ real time ทําใหบันทึกบัญชี
                                                
8 รายงานการเงิน หมายถึง รายงานสรุปการรับ–จายเงินของหนวยงานในตางประเทศ จัดทําเปนรายงานการเงิน
ประจําเดือน และประจําปงบประมาณ ตามระบบบัญชีเกณฑคงคาง (กรมบัญชีกลาง, คูมือแนวปฏิบัติดานการเงิน
และบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐในตางประเทศ, 2550, หนา 7–2). 
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ยอนหลังไมได และกลุมตรวจสอบภายในสามารถเรียกดูรายงานการใชจายเงินของสถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุลใหญไดทันที แตยังไมสามารถตรวจสอบวา มีการบันทึกบัญชีถูกตองตรงกับเอกสาร
การรับจายเงินหรือไม จนกวาจะไดรับรายงานการเงินจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ 
อน่ึง กระทรวงการตางประเทศไดขอใหสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญใชระบบบัญชีเกณฑ
คงคางในปงบประมาณ 2555 เปนตนมา  

คําวา “ เงินรายไดแผนดิน” หมายถึง รายไดที่หนวยงานไดรับและตองนําสงคลัง  
โดยไมสามารถนําเงินรายไดดังกลาวมาใชในการดําเนินงาน เชน คาธรรมเนียมงานกงสุล การจําหนาย
ครุภัณฑ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เงินเหลือจายปเกา เปนตน 

คําวา “ เกณฑคงคาง” หมายถึง หลักการบัญชีที่รับรูรายการที่ เกิดข้ึนตามสิท ธิ  
หรือผลประโยชนที่สูญเสีย หรือไดรับเชิงเศรษฐกิจที่ วัดมูลคาได ภายในรอบระยะเวลาบัญชี 
(ปงบประมาณ) มิใชรับรูรายการที่เกิดข้ึนเฉพาะรายการที่เปนเงินสดเทาน้ัน 

คําวา “Head of Chancery” หรือ HOC หมายถึง ขาราชการสายการทูตระดับ  
อัครราชทูตที่ปรึกษาซึ่งเอกอัครราชทูตหรือกงสุลใหญมอบหมายใหทําหนาที่กํากับดูแลงานของ  
สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญทั้งในเรื่องงานบริหารสํานักงานทั่วไป งานบุคลากร รวมทั้ง
ลูกจาง งานพัสดุ ครุภัณฑ งานดานการบัญชีและรายงานการเงิน และงานภารกิจอื่นที่ไดรับมอบหมาย 

 
 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 
2.1  กรอบแนวคิด 

หากกลาวถึงปจจัยหรือสิ่งที่ทําใหองคกรประสบความสําเร็จ ดูเหมือนวานักวิชาการ 
บุคลากรที่อยูในองคกรทั้งภาครัฐ เอกชน องคการพัฒนาเอกชนและประชาชนทั่วไปจะใหความสําคัญ
กับคําวา ผูนําในระดับตน ๆ ซึ่งความสําคัญของผูนําในแงปจจัยที่สงผลกระทบตอความเจริญหรือ
เสื่อมขององคกรน้ันเปนปรากฏการณที่เกิดข้ึนและพิสูจนมาตลอดวาเปนความจริง แมจะมีทฤษฎีหรือ
แนวคิดเกี่ยวกับการทดแทนภาวะผูนําหรือการลดความสําคัญของผูนําซึ่งบางแนวคิดกลาววา องคกร
บางแหงอาจไมจําเปนตองมีผูนําเลยก็ได ซึ่งก็เปนเพียงความคิดในอุดมคติเทาน้ัน หมายความวา ผูนํา
ยังคงมีความสําคัญตอความเจริญและความเสื่อมขององคกรทั้งหลายอยูดี ดังน้ัน การศึกษาผูนํายังคงมี 
ความจําเปนอยางย่ิงที่จะทําใหเขาใจผูนําในมิติตาง ๆ เกี่ยวกับความหมาย องคประกอบ สาเหตุ  
การเปนผูนํา ทักษะดานตาง ๆ ที่สําคัญของผูนํา เพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาเกี่ยวกับผูนําที่จะสงผล
ตอการเปลี่ยนแปลงองคกรตอไป 

ดังน้ัน องคกรตาง ๆ ไมวาจะเปนของรัฐหรือเอกชนก็ตาม จําเปนตองอาศัยบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถ มีประสบการณ และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมมาเปนผูนํา และกําหนดทิศทาง 
การบริหารเพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว  

นักวิชาการบางทาน เชน Reit & Jewel กลาวถึงความจําเปนในการมีภาวะผูนําในองคกรวา 
เกิดจาก 

1) ไมมีโครงสรางองคกรใด ๆ ที่สมบูรณแบบหรือเพียงพอ 
2) เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก ซึ่งองคกรจําเปนตองปรับตัวพึ่งพิง 
3) มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายในขององคกร เชน การขยายตัว การหดตัว 

การเปลี่ยนทิศทาง และอื่น ๆ 
4) องคกรประกอบไปดวยบุคคลซึ่งมีปญหามากมาย กอใหเกิดความตึงเครียดข้ึนไดดวย

สาเหตุดังกลาว จึงจําเปนที่จะตองมีผูนําเกิดข้ึนเพื่อแกไข ปรับปรุงปญหาขางตน เพื่อใหองคกรดําเนิน
ตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  

การศึกษา “ภาวะผูนํา” เปนสิ่งที่นาสนใจ ซึ่งคนทั่วไปมักมองจากคนที่มีอํานาจมี 
ความกระตือรือรน ผูที่สามารถควบคุมกองทัพ หรือคนที่สามารถเปลี่ยนแปลงความเปนไปหรอืกาํหนด
ชะตากรรมของประเทศชาติได ทั้งน้ี ผูนําบางคนไดรับการแตงต้ังโดยถูกตองตามระเบียบทุกอยาง  
หมายถึง เขายอมมสีิทธิที่จะใชอํานาจตามตําแหนงน้ันในการสั่งการ และสามารถลงโทษผูอยูใตบังคับบัญชา 
แตไมไดหมายความวา เขาจะไดรับความรวมมือ ความศรัทธาจากผูอยูใตบังคับบัญชาอยางเต็มที่ 
ในทางตรงขาม บุคคลบางคนแมวาจะไมมีตําแหนงตําแหนงหนาที่เปนผูบังคับบัญชา แตเขาก็เปน
บุคคลที่เพื่อนรวมงานใหความเช่ือถือ ใหความเคารพนับถือและพรอมที่จะใหความรวมมือเสมอ อาจมี
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ปจจัยหลายประการที่ทําใหบุคคลเหลาน้ีไดรับความนิยมชมชอบ แตปจจัยหน่ึงที่ชวยใหเกิดสภาพ
ดังกลาว คือ บุคคลน้ันมีลักษณะของความเปนผูนําอยู 

ตัวอยางของคําจํากัดความของ “ภาวะผูนํา” ในชวงประมาณ 25 ปที่ผานมา9 
1) พฤติกรรมของแตละบุคคลเพื่อสั่งการใหกลุมทํากิจกรรมเพือ่บรรลเุปาหมายทีไ่ดตกลงกนัไว 

(Hemphill & Conns, 1957 : 7) 
2) อิทธิพลระหวางบุคคลที่แสดงออกโดยสถานการณ โดยผานกระบวนการสื่อสารเพื่อ

นําไปสูเปาหมายหลายอยาง หรือเปาหมายที่ต้ังข้ึนโดยเฉพาะ (Tannenbaum, Weschlor & 
Massarik, 1961 : 24) 

3) กระบวนการในการมอบหมายขอเสนออันเปนคําสั่งที่มีความหมายโดยกอใหเกิดความ
พยายามในการบรรลุผลสําเร็จตามขอเสนอน้ัน (Jacobs & Jaoues, 1990 : 281) 

4) ศิลปะหรือกระบวนการใชอิทธิพลตอผูอื่นใหเกิดความกระตือรือรนอยางเต็มใจที่จะ
บรรลุถึงความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกลุม (Koontz, O’ Donnell and Weihrich) 

5) การที่ผูนําใชอิทธิพลหรืออํานาจหนาที่ในความสัมพันธซึ่งมีอยูตอผูอยูใตบังคับบัญชา  
ในสถานการณตาง ๆ โดยใชกระบวนการติดตอซึ่งกันและกัน เพื่อมุงใหบรรลุผลตามเปาหมาย 
(อาจารยสมพงษ  เกษมสิน) 

6) ศิลปะในการชักจูงผูอยูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติหนาที่อยางเต็มใจเต็มความสามารถและ
ความกระตือรือรน (อาจารยสุวรรณา ทองประดิษฐ) 

7) ผูนําไมใชผูที่จะนําบุคคลอื่น แตผูนําที่ ดี คือ ผูที่บุคคลอื่นอยากเดินตาม (ฯพณฯ 
อานันท  ปนยารชุน) 

อาจกลาวไดวา ภาวะผูนํา คือ คุณสมบัติหรือการที่บุคคลหน่ึงใชอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น ๆ 
เพื่อกอใหเกิดกิจกรรมและความสัมพันธข้ึนในกลุมหรือองคกร ซึ่งความหมายของภาวะผูนําจะมี 
ความแตกตางกันในหลายแงมุม เชน ใครจะใชอิทธิพล อะไรคือจุดมุงหมายในการใชอิทธิพล อะไรคือ
ลักษณะของผูนําเมื่ออิทธิพลน้ันถูกใชออกมา และผลลัพธของอิทธิพลน้ัน ๆ  หรือหากจะกลาวใหเขาใจ
ไดโดยงาย จะเห็นวาเปนเรื่องที่ เกี่ยวของกับตัวผูนํา การปฏิบัติภารกิจหนาที่ตาง ๆ ของผูนํา  
ตอผูใตบังคับบัญชาหรือผูรวมงานในฐานะผูใชอิทธิพล เพื่อเปนวิธีใหผูอยูใตบังคับบัญชาหรือผูรวมงาน
มีพฤติกรรมตามที่ตนตองการในสถานการณตาง ๆ เพื่อนําไปสูความสําเร็จทางการบริหาร 

องคประกอบของผูนํา 
ตามแนวคิดของ Koontz, O’ Donnell and Weihrich10 จะประกอบดวย 
1) ความสามารถในการใชอํานาจ เพื่อใหบุคคลอื่นในกลุมกระทําตาม 
2) ความเขาใจในธรรมชาติของคนในดานความตองการของมนุษยและความสามารถ 

ในการจูงใจใหผูอยูใตบังคับบัญชาทํางานดวยความเต็มใจ  

                                                
9
 พิชาภพ พันธุแพ, ผูนํากับการจัดการการเปล่ียนแปลง (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

2555), หนา 10–11. 
10

 Koontz, O’ Donnell and Weihrich, Management (New York: Prentice Hall Inc., 1994), p.121. 
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3) การกระตุนใหผูอยูใตบังคับบัญชาแสดงความสามารถหรือใชศักยภาพที่มีอยูอยางเต็มที่ 
เปนการสนับสนุนใหเกิดความจงรักภักดี การอุทิศตนเพื่อสนับสนุนความตองการของผูนํา 

4) มีความสามารถในการเลือกรูปแบบของภาวะผูนําและสามารถสรางบรรยากาศที่จะ
นําไปสูการพัฒนาและบรรยากาศที่ดีในการทํางาน 

ตามแนวคิดของ รศ. นงลักษณ  สุทธิวัฒนพันธ11 จะประกอบดวย สถานการณ ผูนํา และผูตาม 
บริเวณที่ทับซอนกัน คือ เขตที่มีภาวะผูนํา และลูกศรช้ีใหเห็นถึงการแลกเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดข้ึน
ระหวางผูนําและผูตาม 

 

 
 
 

บริเวณทีเ่กิดภาวะผูนํา 
 

แผนภาพท่ี 1  องคประกอบ 3 ประการของภาวะผูนํา (นงลักษณ, 2537: 13) 
 
ดังน้ัน ตามแนวคิดของ รศ. นงลักษณ  สุทธิวัฒนพันธ ถาไมมีผูตามจะเกิดผูนําไมได  

ภาวะผูนําจึงมีความสัมพันธกับผูตามอยางใกลชิด สัมพันธภาพระหวางผูนํากับผูตามที่ดียอมแปรไปตาม
ชนิดหรือแบบของผูตาม เชน หัวหนาฝายบํารุงรักษากับหัวหนาฝายกฎหมายยอมมีลักษณะแตกตางกัน 
บุคคลที่เปนผูนําของกลุมหน่ึงเมื่อไปอยูอีกกลุมหน่ึงอาจถูกปฏิเสธได นอกจากน้ัน สถานการณก็มีสวน
ในการกําหนดประเภทหรือแบบของผูนํา สถานการณที่แตกตางกันยอมตองการผูนําแบบที่แตกตางกัน 

                                                
11

 นงลักษณ  สุทธิวัฒนพันธ , การพัฒนาบุคลิกภาพ ผูนําและผูบริหาร (กรุงเทพฯ: ฝายงานพิมพ บริษัท เอ็น เจ 
โปรโมชั่น จํากัด, 2537), หนา 13–16. 

สถานการณ

-งานและทรพัยากร

-โครงสรางและกฎระเบียบทางสังคม

-ลักษณะทางกายภาพ

-ประวัติศาสตร ฯลฯ

ผูนํา

-ความคาดหวัง

-บุคลิกภาพ

-ความสามารถ

-การจูงใจ

ผูตาม

       -ความชอบธรรม

       -ความสามารถ

       -บุคลิกภาพ

       -การจูงใจ
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2.2  ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
2.2.1  ทฤษฎีเชิงสถานการณ 

มีผูศึกษาผูนําตามทฤษฎีสถานการณไวหลายแนวความคิด แตผูศึกษาจะขอเลือก
ศึกษาเฉพาะแนวความคิดที่นาจะเปนประโยชนแกการกําหนดแนวทางการสงเสริมบทบาทของ
ผูบังคับบัญชาในการรักษาวินัยของผูอยูใตบังคับบัญชาดานการบัญชีและรายงานการเงินเทาน้ัน ดังน้ี 

1)  การศึกษาทฤษฎีผูนําตามสถานการณของเฮอเซยและบลังชารด (The 
Hersey–Blanchard Situational Theory)12 

ทฤษฎีน้ีมีจุดเนนที่ผูอยูใตบังคับบัญชา หรือ Follower โดยผูนําที่ประสบ
ความสําเร็จตองเลือกรูปแบบการเปนผูนําที่ เหมาะสมตามระดับวุฒิภาวะ (Maturity) ของ 
ผูอยูใตบังคับบัญชา ดังน้ัน ประสิทธิภาพของผูนําจะข้ึนกับการกระทําของผูอยูใตบังคับบัญชา  
ซึ่งเฮอเซยและบลังชารดไดแบงผูนําออกเปน 4 ลักษณะ คือ 

–  ผูนําแบบสั่งการ : ผูนํากําหนดบทบาท และสั่งใหทําอะไร อยางไร เมื่อใด  
–  ผูนําแบบขายความคิด : ผูนํากําหนดคําสั่งและใหการสนับสนุนดวย 
–  ผูนําแบบมีสวนรวม : ผูนําเปดโอกาสใหผูอยูใตบังคับบัญชามีสวนรวม  

ในการตัดสินใจ สวนผูนําจะสงเสริม สนับสนุน และติดตอให 
–  ผูนําแบบมอบหมาย/กระจายงาน : ผูนําจะใหคําแนะนํา หรือใหการสนับสนุน

แกผูอยูใตบังคับบัญชานอย 
นอกจากน้ัน บลังชารด ไดแบงลักษณะของผูอยูใตบังคับบัญชาเปน 4 ลักษณะ

เชนกัน คือ 
–  ผูอยูใตบังคับบัญชาที่ไมเกง ไมรับผิดชอบ 
–  ผูอยูใตบังคับบัญชาที่ไมเกง แตรับผิดชอบ 
–  ผูอยูใตบังคับบัญชาที่เกง แตไมรับผิดชอบ 
–  ผูอยูใตบังคับบัญชาที่เกง และรับผิดชอบ  
ซึ่งสงผลตอรูปแบบของผูนํา ดังน้ี 

 
ความพรอมของผูอยูใตบังคับบัญชา 

สูง ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา 
เกง และรับผิดชอบ เกง แตไมรับผิดชอบ ไมเกง แตรับผิดชอบ ไมเกง ไมรับผิดชอบ 

ผูนําแบบมอบงาน/กระจายงาน ผูนําแบบมีสวนรวม ผูนําแบบขายความคิด ผูนําแบบส่ังการ 

 
แผนภาพท่ี 2  แสดงรูปแบบผูนําตามสถานการณของเฮอเซยและบลังชารด 

  

                                                
12

 Nelson Debra L. and Quick James Campbell, Organization Behavior : Foundations, Realities and 
Challenges (Ohio : R.R. Donelley, under Thomas Corporation, 2006), p.400. 
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2)  การศึกษาทฤษฎีผูนําตามสถานการณของโรเบิรต เฮาส (House’s Path Goal 
Theory)13 

ทฤษฎีน้ีมุงเนนใหผูนํามีหนาที่ชวยเหลือผูอยูใตบังคับบัญชาใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมายที่ไดวางไว โดยการใหคําแนะนําหรือการสนับสนุน ซึ่งจะทําใหผูอยูใตบังคับบัญชามี
เปาหมายในแนวทางเดียวกันกับวัตถุประสงคของกลุมหรือองคกร หรือ Path Goal และสามารถ
ดําเนินงานไปสูเปาหมายไดงายข้ึน ซึ่งโรเบิรต เฮาส ไดแบงผูนําออกเปน 4 ลักษณะ คือ 

–  ผูนําแบบสั่งการ : ผูนํากําหนดบทบาท และสั่งใหทําอะไร อยางไร เมื่อใด  
–  ผูนําแบบใหการสนับสนุน : ผูนําที่สนใจความตองการของผูอยูใตบังคับบัญชา 
–  ผูนําแบบมีสวนรวม : ผูนําที่เปดโอกาสใหผูอยูใตบังคับบัญชาปรึกษาหารือ 

และแสดงความคิดเห็นกอนตัดสินใจ 
–  ผูนําแบบมุงเนนความสําเร็จ : ผูนําที่เนนการวางเปาหมายที่ทาทาย และ

คาดหวังวา ผูอยูใตบังคับบัญชาจะทํางานอยางดีที่สุด 
ทั้งน้ี การที่จะกําหนดวา ในสถานการณใดตองการผูนําแบบใดน้ัน ตองศึกษา

ลักษณะของผูอยูใตบังคับบัญชา และปจจัยทางสภาพแวดลอมประกอบดวย 
 

 
 
 
 
 
 

กําหนด นําไปสู 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 3  แสดงรูปแบบผูนําตามสถานการณของโรเบริต เฮาส 
 

  

                                                
13

 Ibid, p.426. 

ลักษณะของผูอยูใตบังคับบญัชา 
- ยอมรับในอํานาจ (ผูนําแบบสั่งการ) 
- ความสามารถต่ํา (ผูนําแบบสั่งการ) 
- เชื่อมั่นตนเอง (ผูนําแบบมีสวนรวม) 

ปจจัยทางสภาพแวดลอม 

- โครงสรางงานด ีชัดเจน (ผูนําแบบสั่งการ) 
- งานที่มีกฎระเบียบ  
  (ผูนําแบบเนนความสําเร็จ) 

แบบของผูนํา 

- ผูนําแบบสั่งการ 

- ผูนําแบบใหการสนับสนุน 

- ผูนําแบบมีสวนรวม 

- ผูนําแบบมุงเนน 
ความสําเร็จ 

 
 

เปาหมายและ 
ผลงานของ 
ผูอยูใตบังคบับญัชา 
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2.2.2  ทฤษฎีจริยธรรมภาวะผูนํา14 
จริยธรรมชวยผูนําในการตัดสินใจวา อะไรถูกหรือผิด ดีหรือเลว ในสถานการณหน่ึง 

และใหพื้นฐานความเขาใจวา อะไรคือความหมายของความเปนมนุษยที่มีเกียรติทางศีลธรรม และ 
ในเรื่องภาวะผูนํา จริยธรรมเกี่ยวของกับสิ่งที่ผูนําทํา และสิ่งที่ผูนําเปน ดังน้ัน สิ่งที่ผูนําเลือกและ
ตอบสนองตอสถานการณจะถูกช้ีนําและใหขอมูลโดยจริยธรรมของพวกเขาน่ันเอง 

หัวใจของภาวะผูนําที่มีจริยธรรม ผูนําที่จะนําพาผูคนไดน้ัน จะตองนําตนเองใหไดกอน 
ซึ่งหมายถึง จะตองชนะใจตนเองและนําตนเองใหไดกอน ผูนําที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอันดีงามไดน้ัน 
จะตองเปลี่ยนแปลงที่ตนเองกอน แสดงวาทุกคนเปนผูนําได ถาสามารถชนะใจตนเอง ดังคํากลาว 
ของเตาที่วา “ผูนําประเสริฐสุด ประชาชนเพียงรูวาดํารงอยู ดีรองลงมาเปนที่รักและช่ืนชม รองลงมาอีก
เปนที่กลัวเกรง ตํ่าสุดเปนที่เกลียดชัง” คือ รูวามีผูนํา แตไมไดถวิลหา เพราะประชาชนเติบโตเกินกวา
ที่จะพึ่งพาผูนํา สิ่งเหลาน้ีจึงเปนศิลปะของผูนําที่มีคนเขาถึงไดยาก 

ทฤษฎีจริยธรรมภาวะผูนํา แบงเปน 2 แบบ คือ 
1)  ทฤษฎีเกี่ยวกับความประพฤติของผูนํา 

เนนที่การกระทําของบุคคลจะเปนตัวตัดสินความดีหรือความเลว เชน การพูด
ความจริง การมีความยุติธรรม การเคารพผูอื่น เปนตน  

2)  ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูนํา 
เนนที่ลักษณะนิสัยของผู นํา เชน ความกลาหาญ การควบคุมอารมณ  

ความไมเห็นแกตัว ความซื่อสัตย การแสดงไมตรีจิต ความถอมตัว เปนตน 
ทฤษฎีจริยธรรมภาวะผูนําเกี่ยวของกับการมีชีวิตอยู การเปนคนดี การเปนคนที่ 

มีคุณคา หากไดฝกปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ก็จะกลายเปนอุปนิสัยและกลายเปนสวนหน่ึงของบุคคลน้ัน 
 

2.3  วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
ผูศึกษาไดประมวลขอมูลจากคดีวินัยที่เกิดข้ึนจริงเฉพาะกรณีที่เจาหนาที่คลังซึ่งประจําการ 

ณ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญไดปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต เพื่อพิจารณาวา ปญหา
ดังกลาวเกิดข้ึนจากสาเหตุใดบาง โดยเฉพาะอยางย่ิง หากสาเหตุหน่ึงของปญหาเกิดจากความบกพรอง 
ในการบริหารจัดการงาน เงิน คน ของเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ จะสามารถนําความรูเกี่ยวกับ
ทฤษฎีภาวะผูนํามาปรับใชเพื่อแกปญหาน้ีไดหรือไม เพียงใด 

ผูศึกษาไดศึกษาทฤษฎีภาวะผูนําจากหนังสอืซึ่งเขียนโดยบุคคลตอไปน้ี 
1) ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิชาภพ  พันธุแพ (2555) ศึกษา เรื่อง ผูนํากับการจัดการ 

การเปลี่ยนแปลง โดยผูเขียนเนนการศึกษาภาวะผูนําแบบตาง ๆ และความจําเปนของการที่ผูนําตอง
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงในองคกร ทั้งน้ี เพื่อความอยูรอด เน่ืองจากสภาพแวดลอมภายนอกองคกรมี
การเปลี่ยนแปลงจากทั้งสภาพแวดลอมทางธุรกิจ ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ดังน้ัน หากผูนํามี

                                                
14

 รัตติกรณ  จงวิศาล, ภาวะผูนํา ทฤษฎี การวิจัย และแนวทางสูการพัฒนา (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2559), หนา 119–129. 
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ความเขาใจบทบาทของตนและผูตาม ก็จะสามารถบริหารจัดการองคกรในภาวะตาง ๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

2) รองศาสตราจารย ดร. รัตติกรณ  จงวิศาล (2556) ศึกษา เรื่อง ภาวะผูนํา ทฤษฎี การวิจัย 
และแนวทางสูการพัฒนา โดยผูเขียนเนนการศึกษาภาวะผูนําแบบตาง ๆ และความสําคัญของการพัฒนา
ภาวะผูนํา โดยเฉพาะอยางย่ิงการใหความสําคัญกับเรื่องจริยธรรมของผูนําและจิตวิญญาณของมนุษย 
ซึ่งเปนหนาที่หลักที่มาพรอมกับความรับผิดชอบของผูนํา 

ผูศึกษาไดศึกษาคุณสมบัติที่จําเปนในการพัฒนาภาวะผูนําจากหนังสือที่เขียนโดยบุคคล
ตอไปน้ี 

1) ดร. ปวีณ  ณ นคร (2551) เกี่ยวกับ ครรลองครองใจระหวางหัวหนากับลูกนอง  
โดยผูเขียนเนนการดําเนินความสัมพันธระหวางหัวหนากับลูกนอง ซึ่งจะชวยสงเสริมใหการปฏิบัติงาน
เปนไปโดยราบรื่น เรียบรอย มีประสิทธิภาพ 

2) นายซูซูก ิ โยชิยุกิ (2561) เกี่ยวกับคุณสมบัติที่จําเปนในการพัฒนาภาวะผูนํา  
 

2.4  สรุปกรอบแนวคิด 
การศึกษากรอบแนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําประเภทตาง ๆ  พบวา การสงเสริม

ใหเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญเขาใจภาวะผูนําตามทฤษฎีตาง ๆ ซึ่งรวมถึงจริยธรรมของผูนําดวย 
นาจะชวยใหเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญดําเนินบทบาทของตนเองในการรักษารักษาวินัยของ 
ผูอยูใตบังคับบัญชาดานการบัญชีและรายงานการเงินไดไมมากก็นอย อีกทั้งยังชวยใหตนเองลดความเสีย่ง
จากการกระทําที่จะเปนความผิดทางวินัยในกรณีที่ไมกํากับดูแลวินัยของผูอยูใตบังคับบัญชาอีกดวย  

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

รายงานการศึกษาน้ีไดอธิบายใหเห็นถึงความสําคัญของภาวะผูนําของเอกอัครราชทูตและ
กงสุลใหญกับการรักษาวินัยของผูอยูใตบังคับบัญชาดานการบัญชีและรายงานการเงิน ซึ่งมี
วัตถุประสงคเพื่อเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการที่จะสงเสริมใหเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ 
มีความเขาใจและพัฒนาภาวะผูนํา ซึ่งเปนทักษะหน่ึงที่จําเปนและสําคัญเพื่อชวยรักษาวินัยของ  
ผูอยูใตบังคับบัญชาดานการบัญชีและรายงานการเงิน โดยผลการศึกษาแบงเปน 3 สวน ดังน้ี 

1)  ระบบการควบคุมภายในของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ เพื่อสราง  
ความเขาใจในภาพรวมวา งานของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญที่เกี่ยวกับดานการบัญชี
และรายงานการเงินมีกระบวนการอยางไร และเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญควรมีบทบาทหรือ
ดําเนินการอยางไร 

2)  คดีวินัยที่เกิดข้ึนจริงเฉพาะกรณีที่เจาหนาที่คลังซึ่งประจําการที่สถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุลใหญกระทําการอันเปนความผิดทางวินัยหลายฐาน ซึ่งรวมถึงฐานไมปฏิบัติหนาที่
ราชการดวยความซื่อสัตย ฐานไมไดปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎ ระเบียบของทางราชการ 
ฐานปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต เพื่อวิเคราะหวา การกระทําดังกลาว
เกิดจากสาเหตุใดไดบาง เชน เกิดจากความไมซื่อสัตยของผูอยูใตบังคับบัญชาโดยตรง หรือเกิดจาก 
การบริหารงานของเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ เปนตน และจะสามารถนําทฤษฎีภาวะผูนําแบบ
ตาง ๆ มาปรับใช เพื่อลดแนวโนมที่จะเกิดการกระทําอันเปนความผิดทางวินัยเชนวาน้ีไดหรือไม  

3)  สรุปผลการศึกษาคดีวินัยที่เกิดข้ึนจริง 
จากการศึกษาขอมูลตาง ๆ สามารถวิเคราะหและประมวลผล โดยมีรายละเอียด  

ผลการศึกษา ดังน้ี 
 

3.1  ระบบการควบคุมภายในของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ15 
กระทรวงการตางประเทศไดขอใหสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญจัดวางระบบ

ควบคุมภายในข้ันพื้นฐาน 3 ดาน คือ การเงินและการเก็บรักษาเงิน การจัดเก็บเงินรายไดแผนดิน 
และการบริหารทรัพยสิน ดังน้ี 
  

                                                
15

 อัญญาพร  เลิศพงศาภรณ, การจัดวางระบบการควบคุมภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ
หนวยงานในตางประเทศ สังกัดกระทรวงการตางประเทศ (หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 8, กระทรวง 
การตางประเทศ, 2559), หนา 16. 
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3.1.1 การควบคุมภายในเก่ียวกับการเงินและการเก็บรักษาเงิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 4  แสดงการควบคุมภายในเกี่ยวกับการเงินและการเกบ็รกัษาเงิน 
 

  

เอกอัครราชทูต 
กงสุลใหญ กรรมการ 

เก็บรักษาเงิน 

กรรมการตรวจสอบ
การรบัจายเงิน 

เจาหนาที่คลงั 

หนาที่ของกรรมการ  
ตรวจนับเงินคงเหลือแตละวันวา มียอดครบ 
ถูกตองกับเงินคงเหลือตามบัญชีหรือไม  
 

 

หากครบ ใหกรรมการลงลายมือชื่อกํากับ ใน
รายงานการเงินคงเหลือประจําวัน และ 
ใหนําเงินคงเหลือเก็บเขาตูนิรภัย  

หนาที่ของกรรมการ 
ตรวจสอบการบันทึกบัญชีรับจายเงินวา 
เจาหนาที่คลังบันทึกบัญชีตรงตามหลักฐาน
การรับจายเงินเหลือหรือไม เปนปจจุบันไหม 
 

ตรวจบัญชีคุมทะเบียนที่เก่ียวของใหครบถวน 
เม่ือตรวจสอบขางตนแลวถูกตอง  
ใหกรรมการลงลายมือชื่อกํากับในบัญชี  
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3.1.2 การควบคุมภายในเก่ียวกับการจัดเก็บเงินรายไดแผนดิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 5  แสดงการควบคุมภายในเกี่ยวกับการจัดเกบ็เงินรายไดแผนดิน 
 

 
  

เอกอัครราชทูต 
กงสุลใหญ 

 

ตรวจวา จํานวนเงินในสําเนาใบเสร็จรับเงิน 
ที่แนบกับคํารองขอวีซา  

ตรวจสอบจํานวนเงินรายไดแผนดินที่ 
ฝายกงสุลนําสงวา ตรงตามเอกสารที่แนบมา
พรอมกับตัวเงินหรือไม 
 

เม่ือตรวจสอบแลวถูกตอง ใหลงนามรับเงิน
ดานหลังสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทาย  
 

มีหนาที่กํากับดูแลและควบคุมการจัดเก็บ
เงินรายไดแผนดิน 

จัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 

จัดทําทะเบียนควบคุมวีซาสติ๊กเกอรและ
ทะเบียนคุมคํารองทุกประเภท 

ทุกส้ินวัน ใหฝายกงสุลจัดทําใบนําสงเงินรายไดแผนดิน เพื่อสงใหเจาหนาที่คลัง พรอมกับเงินรายไดแผนดิน 
(เงินสดหรือหลักฐานแทนตัวเงิน) และสําเนาใบเสร็จรับเงิน ทะเบียนควบคุมวีซาสติ๊กเกอร และทะเบียน 
คุมคํารองทุกประเภท  

เจาหนาที่คลัง หัวหนาฝายกงสุล 
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3.1.3 การควบคุมภายในเก่ียวกับการบริหารทรัพยสิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพท่ี 6  แสดงการควบคุมภายในเกี่ยวกับการบริหารทรัพยสิน 
 
ในชวงกอนปงบประมาณ 2551 กรมบัญชีกลางไดกําหนดใหสถานเอกอัครราชทูตและ 

สถานกงสุลใหญรายงานสรุปการรับ–จายเงิน ประจําเดือน หรือ “บัญชีงบเดือน” ตามระบบบัญชี
เกณฑเงินสด กลาวคือ เจาหนาที่คลังตองนําสงบัญชีงบเดือนกับเอกสารการจายเงินให กลุมตรวจสอบ
ภายในภายในวันสิ้นเดือนของเดือนถัดไป โดยไมตองนําสงเอกสารอื่น เชน ใบนําสงเงินรายไดแผนดิน 
ใบนําฝากธนาคาร เปนตน ดังน้ัน หากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญไมใหความสําคัญกับ
ระบบการควบคุมภายในขางตน ก็จะเปดโอกาสใหเจาหนาที่คลังปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ เพื่อแสวงหา
ประโยชนสวนตนโดยวิธีการตาง ๆ อาทิ บันทึกรายรับไมตรงกับใบนําสงเงินรายไดแผนดิน บันทึก
บัญชีจายซ้ํา ไมนําเงินรายไดแผนดินไปฝากธนาคาร เปนตน  

ต้ังแตปงบประมาณ 2551 เปนตนมา กรมบัญชีกลางไดปรับเปลี่ยนระบบ โดยขอใหบันทึก
บัญชีตามระบบบัญชีเกณฑคงคางแทน กลาวคือ เปนโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป (Software) ที่สามารถ
บันทึกขอมูล on line และ real time จึงบันทึกบัญชียอนหลังไมได และกลุมตรวจสอบภายใน
สามารถเรียกดูรายงานการใชจายเงินของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญไดทันที แตยังไม
สามารถตรวจสอบวา มีการบันทึกบัญชีถูกตองตรงกับเอกสารการรับจายเงินหรือไม จนกวาจะไดรับ
รายงานการเงินจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ  

อน่ึง กระทรวงการตางประเทศไดขอใหสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญบันทึก
บัญชีตามระบบบัญชีเกณฑคงคาง ต้ังแตปงบประมาณ 2555 เปนตนมา ดังน้ัน สถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุลใหญจะตองจัดสงรายงานการเงินโดยแนบเอกสารการรับเงิน การจายเงิน ประกอบ
ใบสําคัญการลงบัญชีทุกฉบับ รวมทั้งใบนําสงเงินรายไดแผนดิน สรุปรายงาน การออกวีซาจากระบบ
ของฝายกงสุล ใบนําเงินฝากธนาคาร บัญชีคุมงบประมาณ (คาเชาบานรายบุคคล และงบโครงการยอย) 

เอกอัครราชทูต 
กงสุลใหญ 

 

เจาหนาที่คลัง หัวหนาฝายกงสุล 

มีหนาที่จัดทําบัญชีวัสดุทะเบียนครุภัณฑ ให
หมายเลข (รหัส) ครุภัณฑ และดําเนินการ
จัดซ้ือจัดจางในเรื่องตาง ๆ  

– ตรวจสอบการรับจายพัสดุ ตั้งแต 1 
ตุลาคม ปกอน ถึง 30 กันยายน ป
ปจจุบัน วา รับจายถูกตองไหม 

– ตรวจสอบพัสดุคงเหลือตามทะเบียนวา 
มีอยูครบไหม ชํารุด หรือเส่ือมสภาพ  

– รายงานผลการตรวจสอบให
เอกอัครราชทูต /กงสุลใหญทราบ 
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่เริ่มตรวจ 
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บัญชีคุมเงินนอกงบประมาณ บัญชีเงินรับฝาก บัญชีลูกหน้ีเงินยืม งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 
รายงานรายไดแผนดิน รายงานกระทบยอด เพื่อลดความเสี่ยงการบันทึกบัญชีไมตรงกับการ 
รับจายเงินจริง  

นอกจากน้ัน กระทรวงการตางประเทศไดขอใหสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ
พิจารณาออกคําสั่งภายในสํานักงาน เพื่อแตงต้ังใหขาราชการที่ดํารงตําแหนงอัครราชทูตที่ปรึกษา 
หรือรองกงสุลใหญ เปน Head of Chancery หรือ HOC มีหนาที่กํากับดูแลงานดานการบริหารของ
สถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ ที่เกี่ยวกับ งาน เงิน คน ทรัพยสิน ตามระบบการควบคุม
ภายในขางตน กอนที่เจาหนาที่คลังจะเสนองานเรื่องดังกลาวมายังเอกอัครราชทูตหรือกงสุลใหญ 

 
3.2  คดีวินัยท่ีเกิดขึ้นจริง 

เฉพาะกรณีที่เจาหนาที่คลังซึ่งประจําการ ณ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ
กระทําการอันเปนความผิดทางวินัยหลายฐาน ซึ่งรวมถึงฐานไมปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย 
ฐานไมไดปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎ ระเบียบของทางราชการ ฐานปฏิบัติหนาที่หรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต 

3.2.1  กรณีท่ีหน่ึง :  เจาหนาท่ีคลังไมมีประสิทธิภาพ เอกอัครราชทูตไมแตงต้ัง
คณะกรรมการท่ีเก่ียวของ เจาหนาท่ีคลังอาศัยโอกาสเปดชองลอใจ แสวงหาประโยชนเพ่ือตนเอง  

ในป  2550 กระทรวงการตางประเทศตรวจพบวา  เจ าหนาที่ คลั งของ 
สถานเอกอัครราชทูตแหงหน่ึงจัดทํางบเดือนผิดพลาดทางบัญชีหลายประการ เชน บันทึกบัญชี
เบิกจายซ้ําซอน ไมลางรายการเงินยืมทดรอง ไมมีใบสําคัญประกอบการเบิกจาย ปรับปรุงรายการ
ยอดเงินฝากธนาคารและเงินคงเหลือไมถูกตอง เปนตน จึงไดเรียกใหเจาหนาที่คลังรายน้ีกลับมา
ปฏิบัติหนาที่ที่ประเทศไทยกอนครบวาระประจําการ และสั่งใหดําเนินการทางวินัย  

ขอเท็จจริงปรากฏวา เอกอัครราชทูตไดมอบหมายให เจาหนาที่คลังเปน 
ผูดําเนินงานดานการบัญชีและรายงานการเงินแตเพียงลําพัง เน่ืองจากเปนสถานเอกอัครราชทูต 
ขนาดกลาง จึงไมมีขาราชการระดับอัครราชทูต มีเพียงอัครราชทูตที่ปรึกษา เลขานุการเอก  
เลขานุการโท แตเอกอัครราชทูตไมไดมอบหมายใหขาราชการรายใดชวยกํากับดูแลงานของเจาหนาที่คลัง 
และอาจไมใหความสําคัญกับระบบการควบคุมภายในเพียงพอ จึงไมไดแตงต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบการรับจายเงิน คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน และเอกอัครราชทูตไมไดสอบทานบัญชีและ
รายงานการเงินใหดีกอนสงกระทรวงการตางประเทศ  

เจาหนาที่คลังรายน้ีเปนผูสอบผานการอบรมหลักสูตรงานคลังกอนออกประจําการ
ตางประเทศในรอบสอง คือ สอบรอบแรกไมผาน และขอเขารับการทดสอบรอบสอง จึงผานการ
ทดสอบและมีคุณสมบัติออกประจําการตางประเทศ ดังน้ัน เจาหนาที่คลังรายน้ีจึงไมมีประสิทธิภาพ
และไมพรอมปฏิบัติงานดานการบัญชีและรายงานการเงินเทาที่ควร เน่ืองจากไมมีความเขาใจเรื่อง 
การลงบัญชี ที่ผานมา เจาหนาที่คลังสงรายงานการเงินลาชาจนกระทั่งกระทรวงการตางประเทศตอง
ตรวจสอบบัญชีในรายละเอียดและชวยปรับปรุงแกไขงบเดือนใหมีสถานะ ทางการเงินเปนปจจุบัน  

ในชวงแรก เจาหนาที่คลังรายน้ีไมจัดเก็บหลักฐานการจายตามระเบียบการเก็บ
รักษาเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการ และใชสลิปบัตรเครดิตแทนใบเสร็จรับเงิน  
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ซึ่งเอกอัครราชทูตในฐานะผูกํากับดูแลงานเจาหนาที่คลังโดยตรง และในฐานะหัวหนาสํานักงานไมได
ทักทวง  

ตอมา เจาหนาที่คลังไดบันทึกบัญชีรับจายเงินไมถูกตอง และเพิ่มยอดเงินไมตรงกับ
หลักฐานการรับจาย ทําบันทึกบัญชีเบิกจายซ้ําซอน (คือ นําหลักฐานที่เบิกจายไปแลวมาเบิกจายซ้ําอีก) 
ซึ่งเช่ือไดวา เปนการกระทําที่สอไปในทางทุจริต  

จากกรณีน้ี จะเห็นไดวา ผูอยูใตบังคับบัญชามีลักษณะ 
– ไมมีประสิทธิภาพ กลาวคือ ไมผานการอบรมหลักสูตรงานคลังครั้งแรก  

แมครั้งที่สองจะผาน แตยังไมพรอมที่จะปฏิบัติงานคลังได  
– ไมรับผิดชอบ และไมเอาใจใสศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวของ  
– ขาดจริยธรรม กลาวคือ แสวงหาประโยชนโดยการปลอมแปลงเอกสารซึ่งเปน

คดีรายแรง  
ดังน้ัน เมื่อพิเคราะหทฤษฎีผูนําเชิงสถานการณทั้งของเฮอเซยและ บลังชารด  

กับของโรเบิรต เฮาส จะพบวา บทบาทที่เหมาะสมของเอกอัครราชทูตในกรณีเชนน้ี คือ “การเปนผูนํา
แบบสั่งการ” คือ ควรสั่งใหเจาหนาที่คลังรายน้ีทําอะไร อยางไร เมื่อใด เอกอัครราชทูตจึงควรสั่งให
เจาหนาที่คลังหารืออยางใกลชิดกับกลุมตรวจสอบภายใน  

อยางไรก็ดี การที่เอกอัครราชทูตจะสามารถสั่งการไดอยางมีประสิทธิภาพอาจตอง
อาศัยทฤษฎีจริยธรรมภาวะผูนํา กลาวคือ ผูนําที่จะนําพาผูคนไดน้ัน ตองนําตนเองใหไดกอน ดังน้ัน 
เอกอัครราชทูตควรเปน “แบบอยางที่ดี” ในการอบรมสั่งสอนและกํากับดูแลเจาหนาที่คลัง ในเรื่อง 
“ความซื่อสัตยสุจริต”และควรมีความเขาใจในงานดานการบัญชีและรายงานการเงิน โดยเฉพาะระบบ
การควบคุมภายใน 3 ดาน (ดูขอ 3.1) และควรกระจายงานใหขาราชการที่ไดรับแตงต้ังเปน HOC  
ใหตรวจสอบในรายละเอียดกับขอใหแจงและหารือเอกอัครราชทูตเปนระยะ ๆ ทั้งน้ี เอกอัครราชทูต
อาจตรวจสอบการดําเนินงานของเจาหนาที่คลังอีกช้ันหน่ึง โดยการสอบถาม HOC และ/หรือ
ขาราชการที่เกี่ยวของมิใชปลอยปละละเลยใหเจาหนาที่คลังดําเนินการโดยลําพังจนกระทั่ง  
กลุมตรวจสอบภายในตรวจสอบพบวา มีความผิดปรกติเกิดข้ึน  

3.2.2  กรณีท่ีสอง : เจาหนาท่ีคลังมีประสิทธิภาพ เอกอัครราชทูตแตงต้ังคณะกรรมการ
ท่ีเก่ียวของ แตขาดการกํากับดูแลใหคณะกรรมการท่ีเก่ียวของดําเนินงานในสวนของตนอยาง
สม่ําเสมอ เจาหนาท่ีคลังอาศัยโอกาสเปดชองลอใจ แสวงหาประโยชนเพ่ือตนเอง 

ในป 2552 กระทรวงการตางประเทศตรวจพบวา เจาหนาที่คลังที่ครบวาระ
ประจําการของสถานเอกอัครราชทูตแหงหน่ึงไมสามารถสงมอบเงินสดตามจํานวนที่ระบุในบัญชี 
ใหแกเจาหนาที่คลังรายใหมที่จะมารับหนาที่ได จึงสั่งใหดําเนินการทางวินัย 

ขอเท็จจริงปรากฏวา เอกอัครราชทูตไดมอบหมายให เจาหนาที่คลังเปน 
ผูดําเนินงานดานการบัญชีและรายงานการเงิน โดยใหอัครราชทูตในฐานะรองหัวหนาสํานักงานเปน  
ผูกลั่นกรองงานทุกดานกอนเสนอเอกอัครราชทูต และแตงต้ังอัครราชทูตที่ปรึกษาเปน HOC มีหนาที่
กํากับดูแลงานดานการบริหารของสถานเอกอัครราชทูต รวมทั้งแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ 
การรับจายเงิน คณะกรรมการเก็บรักษาเงินตามระบบการควบคุมภายในขางตนแลว อยางไรก็ดี 
เอกอัครราชทูตไมไดติดตามและประเมินผลวา ขาราชการที่เกี่ยวของไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับ
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มอบหมายหรือไม และหากปฏิบัติหนาที่แลว มีขอขัดของหรือปญหาที่ตองรวมกันหาทางแกไขหรือไม 
อยางไร  

เจาหนาที่คลังรายน้ีเปนผูมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานการบัญชีและ
รายงานการเงิน โดยในชวงแรกที่ไปประจําการ เจาหนาที่คลังรายน้ีสามารถสงบัญชีงบเดือน (รายงาน
การเงิน) ไดเปนปจจุบัน มีกรณีลาชาบาง สัก 2– 3 เดือน แตก็สามารถนําสงได จนกระทั่ง ในปสุดทาย
ของการประจําการ เจาหนาที่คลังรายน้ีสงบัญชีงบเดือนลาชามาก กระทรวงการตางประเทศไดเรงรัด
เปนหนังสือเปนระยะ ๆ ปรากฏวา บัญชีงบเดือนที่สงมาใหตรวจกอน กลับจากประจําการมียอดเงิน
ในบัญชีผิดปรกติ กลาวคือ มีการบันทึกบัญชีไมถูกตอง นําเงินรายไดแผนดินฝากธนาคารไมตรงตาม
วันที่บันทึกบัญชี และเงินรายไดแผนดินสูญหายไปจํานวนหน่ึง และใบสําคัญประกอบการเบิกจาย 
ไมถูกตองหลายรายการ โดยบางรายการไมจัดสงใบสําคัญประกอบการเบิกจาย นอกจากน้ัน เพือ่นรวมงาน
ตางใหขอมูลตรงกันวา เจาหนาที่คลังรายน้ีมีอัธยาศัยดี มีเพื่อนมาก แตมักบนวา ตนเองเปนผูแบกรับ 
ภาระคาใชจายในครอบครัวทั้งหมด คือ ตองดูแลบิดามารดาที่อยูที่ประเทศไทย และบุตรธิดาที่ศึกษา
อยูในประเทศที่ประจําการ นอกจากน้ัน มีผูพบเห็นวา ในชวงวันหยุด เจาหนาที่คลังไดเดินทางไป 
บอนการพนันซึ่งเปดอยางถูกตองตามกฎหมายบอยครั้ง  

สาเหตุที่เจาหนาที่คลังสามารถอาศัยโอกาสเปดชองลอใจแสวงหาประโยชนใหแก
ตนเองไดเปนผลมาจากขาราชการที่ไดรับการแตงต้ังเปนคณะกรรมการตรวจสอบการรับจายเงิน  
และคณะกรรมการเก็บรักษาเงินไมเขาใจบทบาทหนาที่ของตน และเขาใจวา เจาหนาที่คลังเปน
ผูปฏิบัติงานหลักดานน้ีอยูแลว จึงใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานหลักของตนกอน และมิไดปฏิบัติ
หนาที่ของตนตามระบบการควบคุมภายในอยางสม่ําเสมอ ประกอบกับอัครราชทูตที่ปรึกษาในฐานะ 
HOC กับอัครราชทูตในฐานะรองหัวหนาสํานักงานก็มิไดใหความใสใจกับระบบการควบคุมภายใน
เทาที่ควร ไมไดตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินใหดีกอนสงใหกระทรวงการตางประเทศไมคอย
สังเกตดูพฤติกรรมของเจาหนาที่คลังวา จะมีเหตุชักนําใหกระทําผิดทางวินัยหรือไม 

จากกรณีน้ี จะเห็นไดวา ผูอยูใตบังคับบัญชามีลักษณะ 
– มีประสิทธิภาพ กลาวคือ ปฏิบัติหนาที่ไดดี มีนํ้าใจ เปนที่รักของเพื่อนรวมงาน 
– มีความผิดปรกติในการปฏิบัติงาน กลาวคือ ในชวงหลังของการประจําการ 

เจาหนาที่คลังรายน้ีไดจัดทําบัญชีงบเดือนลาชา โดยมักพูดกับเพื่อนรวมงานวา มีภาระที่ตองดูแลคน
ในครอบครัว 

– ขาดจริยธรรม กลาวคือ แสวงหาประโยชนใหแกตนเองโดยการปลอมแปลง
เอกสาร โดยการแกไขงบเดือนใหมีสถานะทางการเงินเปนปจจุบัน  

ดังน้ัน เมื่อพิเคราะหทฤษฎีผูนําเชิงสถานการณทั้งของเฮอเซยและบลังชารด  
กับของโรเบิรต เฮาส จะพบวา บทบาทที่เหมาะสมของเอกอัครราชทูตในกรณีเชนน้ี คือ “การเปนผูนํา
แบบมีสวนรวม” คือ ควรเปดโอกาสใหผูอยูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการตัดสินใจ สวนผูนําจะชวย
สงเสริม สนับสนุน และติดตอให  

ในกรณีน้ี เอกอัครราชทูตไดแตงต้ังคณะกรรมการที่เกี่ยวของแลว แตมิไดกํากับดูแล
การดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบการรับจายเงิน ประกอบกับขอเท็จจริงที่วา งานดานการบญัชี
และรายงานการเงินเปนเรื่องความเช่ียวชาญเฉพาะดาน และในขณะเดียวกัน เอกอัครราชทูตมีภารกิจ
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บริหารจัดการสถานเอกอัครราชทูตในภาพรวม ซึ่งรวมถึงการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศใน
หลายมิติ ดังน้ัน เพื่อปองกันมิใหเกิดขอบกพรองในการบริหารงานสํานักงาน เอกอัครราชทูตควร
พิจารณาใชการมีสวนรวมของขาราชการที่เกี่ยวของ ไดแก หัวหนาฝายกงสุล คณะกรรมการตาง ๆ 
และผูที่ไดรับแตงต้ังเปน HOC ใหกํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่คลัง เชน สุมตรวจจาก 
ฝายกงสุลวา เงินรายไดแผนดินที่ไดรับในวันที่มีผูรับบริการจํานวนนอย และในวันที่มีผูรับบริการ
จํานวนมากคือวันใด และในวันน้ัน มีเงินรายไดแผนดินเทาใด สอดคลองกับที่เจาหนาที่คลังบันทึกใน
บัญชีรับหรือไม หรือสุมตรวจจากขาราชการที่ดําเนินโครงการใดโครงการหน่ึงที่ปรากฏในบัญชีงบเดือนวา 
ไดจายเงินไปเทาใด สอดคลองกับที่เจาหนาที่คลังบันทึกในบัญชีจายหรือไม หรือสุมตรวจวา
คณะกรรมการตรวจสอบการรับจายเงินไดตรวจสอบบัญชีรับจากเอกสารใดบาง และไดมีการ
ตรวจสอบใบนําเงินฝากธนาคารแตละวันดวยหรือไม เปนตน  

หากเอกอัครราชทูตสามารถดําเนินการขางตนอยางแนบเนียนไดยอมแสดงใหเห็นวา 
เอกอัครราชทูตมีภาวะผูนํา หรือคุณสมบัติที่จําเปนในการเปนผูนํา กลาวคือ มีจิตสํานึกในเปาหมาย
และทิศทางในการดําเนินงาน มีความกระตือรือรน มีความจริงจัง ซึ่งจะชวยสงเสริมใหเจาหนาที่คลัง
และบุคคลที่เกี่ยวของมีความต่ืนตัว และเอาใจใสในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายที่สําคัญ เปนการกํากับ
ดูแลภารกิจที่เอกอัครราชทูตไดแบงหนาที่ความรับผิดชอบไปแลว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสอบทาน
ระหวางกัน อันจะชวยลดความเสี่ยงที่เจาหนาที่คลังจะสรางหลักฐานข้ึนเอง  

3.2.3  กรณีท่ีสาม : เจาหนาท่ีคลังมีประสิทธิภาพ กงสุลใหญไมสามารถแตงต้ัง
คณะกรรมการท่ีเก่ียวของ เพราะมีขอจํากัดดานอัตรากําลัง เจาหนาท่ีคลังอาศัยโอกาสเปดชองลอ
ใจ แสวงหาประโยชนเพ่ือตนเอง 

ในป 2554 เจาหนาที่สถานกงสุลใหญแหงหน่ึงไดตรวจพบวา เจาหนาที่คลัง 
ไมสามารถจัดทําบัญชีงบเดือนใหเปนปจจุบัน และเมื่อผูบังคับบัญชา คือ กงสุลใหญทวงถาม  
เจาหนาที่คลังก็บายเบี่ยง โดยอางวา มีภารกิจมาก ไมมีเวลา และยังไมสามารถทําบัญชีงบเดือนใหลงตัวได 
และเมื่อเวลาลวงเลยไปสักระยะหน่ึง กงสุลใหญจึงตรวจพบความผิดปรกติของการเก็บรักษาเงิน
รายไดแผนดินที่ไดจากคาธรรมเนียมดานกงสุล กลาวคือ จํานวนเงินฝากในบัญชีเงินรายไดแผนดิน  
ไมตรงกับบันทึกการจัดเก็บคาธรรมเนียมดานกงสุล กระทรวงการตางประเทศจึงไดเรียกใหเจาหนาที่คลัง
รายน้ีกลับมาปฏิบัติหนาที่ที่ประเทศไทยกอนครบวาระประจําการ และสั่งใหดําเนินการทางวินัย  

ขอเท็จจริงปรากฏวา สถานกงสุลใหญแหงน้ีมีขาราชการปฏิบัติหนาที่เพียง 3 ราย 
คือ กงสุลใหญ กงสุล และเจาหนาที่คลัง จึงไมมีเจาหนาที่เพียงพอที่จะแตงต้ังเปนคณะกรรมการ 
เก็บรักษาเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบการรับจายเงิน และไมสามารถมอบหมายใหขาราชการรายใด
ชวยกํากับดูแลงานของเจาหนาที่คลังได ทั้งน้ี กงสุลใหญไดสอบทานบัญชีและรายงานการเงินอยางดี
กอนสงใหกระทรวงการตางประเทศ จึงพบความผิดปรกติที่เกิดข้ึน  

เจาหนาที่คลังรายน้ีมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานการบัญชีและรายงาน
การเงิน เพราะเคยออกประจําการหลายครั้ง ไมเคยมีปญหาในการปฏิบัติงานมากอน อน่ึง เจาหนาที่
ทองถ่ินของสถานกงสุลใหญไดใหขอมูลวา มีเจาหน้ีโทรศัพทมาทวงถามใหเจาหนาที่คลังชําระหน้ี
หลายครั้ง แตไมมีผูใดทราบรายละเอียด ตอมา เจาหนาที่คลังไดยอมรับวา ตนเองไดนําเงินรายได
แผนดินดังกลาวไปใชสวนตัว เพื่อไปใชหน้ีพนันบอลที่สามีไปกูยืมเงินนอกระบบมา 
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จากกรณีน้ี จะเห็นไดวา ผูอยูใตบังคับบัญชามีลักษณะ 
– มีประสิทธิภาพ และประสบการณดานการบัญชีและรายงานการเงิน เพราะเคย

ออกประจําการหลายครั้งแลว  
– มีความผิดปรกติในการปฏิบัติงาน กลาวคือ จัดทําบัญชีงบเดือนลาชา  
– ขาดจริยธรรม กลาวคือ บันทึกบัญชีนําเงินรายไดแผนดินฝากธนาคาร แตมิได

นําเงินฝากธนาคารตามที่บันทึกบัญชี และไดนําเงินรายไดแผนดินไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว 
เมื่อพิเคราะหทฤษฎีผูนําเชิงสถานการณทั้งของเฮอเซยและบลังชารด กับของ 

โรเบิรต เฮาส จะพบวา บทบาทที่เหมาะสมของกงสุลใหญในกรณีน้ี คือ “การเปนผูนําแบบมีสวนรวม” 
คือ เปดโอกาสใหผูอยูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการตัดสินใจ สวนผูนําควรจะชวยสงเสริม สนับสนุน 
และติดตอใหผูอยูใตบังคับบัญชาในลักษณะเดียวกับกรณีที่สอง  

ทั้งน้ี หากกงสุลใหญรีบประสานและปรึกษาหารือกับกลุมตรวจสอบภายในของ
กระทรวงการตางประเทศ ในฐานะหนวยงานที่กํากับดูแลงานดานการบัญชีและรายงานการเงิน  
ในโอกาสแรกที่ตรวจพบหรือมีขอสงสัยวา เจาหนาที่คลังจัดทํางบเดือนลาชา อาจเปนมาตรการหน่ึง 
ในการปองกันมิใหเกิดปญหาเชนน้ีในอนาคต  

3.2.4  กรณีท่ีสี่ : เจาหนาท่ีคลังมีประสิทธิภาพ เอกอัครราชทูตไมแตงต้ังคณะกรรมการ
ท่ีเก่ียวของ และไดลงนามในใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินสําหรับการจายแลกเงินโดยไมได
ตรวจสอบรายละเอียดใด เจาหนาท่ีคลังอาศัยโอกาสเปดชองลอใจ แสวงหาประโยชนเพ่ือตนเอง 

ป 2558 สถานเอกอัครราชทูตระดับกลางแหงหน่ึง โดยอัครราชทูตที่ปรึกษา  
ในฐานะอุปทูตฯ ในชวงเวลาที่เอกอัครราชทูตคนกอนเกษียณอายุราชการ และเอกอัครราชทูตคนใหม
ยังไมมาไดตรวจพบวา เจาหนาที่คลังไดระบุอัตราแลกเปลี่ยนของการจายแลกเงินงบประมาณไม
เปนไปตามอัตราที่ใชแลกเปลี่ยนจริง และมีการใชใบเสร็จรับเงินปลอมประกอบการแลกเปลี่ยน
ดังกลาว เมื่ออุปทูตฯ รายงานกระทรวงการตางประเทศ เจาหนาที่คลังแสดงความประสงคขอกลับ
จากประจําการกอนครบวาระ โดยอางความจําเปนทางครอบครัว กระทรวงการตางประเทศอนุมัติ
ตามคําขอ และสั่งใหดําเนินการทางวินัย  

ขอเท็จจริงปรากฏวา เอกอัครราชทูตคนกอนไดมอบหมายใหเจาหนาที่คลังเปน 
ผูดําเนินงานดานการบัญชีและรายงานการเงินแตเพียงลําพัง เน่ืองจากเปนสถานเอกอัครราชทูต 
ขนาดกลาง จึงไมมีขาราชการระดับอัครราชทูต มีเพียงอัครราชทูตที่ปรึกษา เลขานุการเอก 
เลขานุการโท แตเอกอัครราชทูตไมไดมอบหมายใหอัครราชทูตที่ปรึกษาในฐานะ HOC หรือขาราชการ
รายใด ชวยกํากับดูแลงานของเจาหนาที่คลัง และไมใหความสําคัญกับระบบการควบคุมภายใน  
จึงไมไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบการรับจายเงิน คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน และเอกอัครราชทูต
ไมไดสอบทานบัญชีและรายงานการเงินใหดีกอนสงกระทรวงการตางประเทศ  

นอกจากน้ัน โดยที่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศน้ีมีความผันผวนทางการเงิน
คอนขางมาก ที่ผานมา สถานเอกอัครราชทูตแหงน้ีและสถานเอกอัครราชทูตของประเทศอื่นที่ต้ังอยู
ในประเทศน้ีจะจายแลกเงินงบประมาณที่ไดรับกับรานรับแลกเปลี่ยนเงิน (คือ จายแลกจากสกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐ หรือ USD เปนสกุลเงินทองถ่ินหรือหนวย) เพราะจะไดรับเงินทองถ่ินในอัตราที่
มากกวาการจายแลกกับธนาคาร อยางไรก็ดี รานรับแลกเปลี่ยนเงินไมมีใบเสร็จรับเงิน มีเพียง Slip ที่
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ระบุจํานวนเงินสดสกุลดอลลารสหรัฐที่จายแลกกับอัตราแลกเปลี่ยนที่จายแลกในวันน้ัน ดังน้ัน  
เพื่อประกอบการเบิกจายและการจัดทําบัญชีงบเดือน เจาหนาที่คลังจะเรียนเสนอใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงินใหเอกอัครราชทูตลงนาม  

เจาหนาที่คลังรายน้ีประสิทธิภาพและประสบการณในการปฏิบัติงานดานการบัญชี
และรายงานการเงิน เพราะเคยออกประจําการหลายครั้ง ไมเคยมีปญหาในการปฏิบัติงานมากอน 
ในชวงแรกของการประจําการ เจาหนาที่คลังไดจายแลกกับรานรับจายแลก และไดนําสงใบรับรอง
แทนใบเสร็จรับเงินที่ระบุช่ือรานรับจายแลก พรอมแนบ Slip ที่ระบุจํานวนเงินสดสกุลดอลลารสหรัฐ
ที่จายแลกกับอัตราแลกเปลี่ยนที่จายแลกในวันน้ัน ตอมา เจาหนาที่คลังระบุช่ือรานรับจายแลก แตไมแนบ 
Slip ซึ่งเอกอัครราชทูตก็ลงนามรับรองการจายแลก ทั้งที่ไมมีหลักฐานใด ไมเคยสอบถาม ไมเคย
ตรวจสอบ และไมไดมอบใหอัครราชทูตที่ปรึกษาซึ่งเปน HOC หรือขาราชการรายอื่นใดกํากับดูแลงาน
ของเจาหนาที่คลัง  

ในที่สุด เจาหนาที่คลังไดระบุอัตราแลกเปลี่ยนที่จายแลกในใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงินซึ่งแนบไปกับบัญชีงบเดือน เปนอัตราคงที่ที่กําหนดข้ึนมาเอง อันสูงกวาอัตราทางการ 
หรือ Official Rate ซึ่งก็คือ อัตราที่แลกเปลี่ยนกับธนาคารที่เปนไปตามอัตราที่รัฐบาลกําหนด แตตํ่ากวา
อัตราไมเปนทางการ หรือ Blue Dollar หรือ Blue Rate ซึ่งก็คือ อัตราที่แลกเปลี่ยนกับรานรับจายแลก 
เพื่อแสวงหาประโยชนจากสวนตางของอัตราแลกเปลี่ยนที่กําหนดกับที่แลกจริง เชน อัตราทางการ 
คือ 1 USD = 7.31 หนวย อัตรารานรับจายแลก คือ 1 USD = 12.21 หนวย อัตราที่กําหนดข้ึนเอง 
คือ 1 USD = 9.00 หนวย เจาหนาที่คลังจะไดประโยชนจากสวนตาง คือ 1 USD ไดประมาณ 3 หนวย 
เปนตน อุปทูตฯ ไดสอบถามเจาหนาที่คลังวา จายแลกที่ใด เหตุใดไมมีใบเสร็จรับเงิน แตเจาหนาที่คลัง 
ไมสามารถอธิบายได สวนเอกอัครราชทูตรายที่เกษียณอายุราชการไปแลวไดช้ีแจงวา ตนมกัใชบัตรเครดิต 
ไมใชเงินสด ไมเคยตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ จึงไมทราบวา อัตรา 
ที่ระบุในใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินผิดปรกติ คือ ไมสอดคลองกับอัตราแลกเปลี่ยนใด ๆ ในทองตลาด  

ตอมา เจาหนาที่คลังตองการยืนยันกับกระทรวงการตางประเทศวา ตนเองไดจายแลก
จากธนาคาร แตไมไดสงใบเสร็จรับเงินของธนาคารใหในขณะที่ทําบัญชีงบเดือน เพราะไมไดทวงถาม 
ในขณะน้ี ตนเองไดรับใบเสร็จรับเงินจากธนาคารแลวจึงนําสงใหในภายหลัง แตกระทรวงการตางประเทศ
ไดตรวจสอบกับธนาคารที่ปรากฏช่ือในใบเสร็จรับเงินแลว พบวา เปนเอกสารปลอม เพราะธนาคาร
มิไดออกใบเสร็จรับเงินดังกลาว และไดต้ังขอสังเกตดวยวา อัตราแลกเปลี่ยนที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน 
ที่นํามาใหตรวจน้ัน เปนอัตราคงที่ และเปนเลขจํานวนเต็ม เชน 1 USD = 9.00 หนวย เปนตน  
ซึ่งไมสอดคลองกับขอเท็จจริงที่อัตราแลกเปลี่ยนจะข้ึนหรือลงในแตละวัน และจะเปนอัตราที่มี 
จุดทศนิยมเสมอ เชน 1 USD = 7.31 หนวย เปนตน 

จากกรณีน้ี จะเห็นไดวา ผูอยูใตบังคับบัญชามีลักษณะ 
– มีประสิทธิภาพ และประสบการณดานการบัญชีและรายงานการเงินเพราะเคย

ออกประจําการหลายครั้งแลว  
– มีความผิดปรกติในการปฏิบัติงาน กลาวคือ ใชใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินโดย

ไมแนบหลักฐานใดประกอบทั้งที่ในชวงแรกที่มาประจําการยังสามารถแนบ Slip ได และอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ใชเปนอัตราคงที่  



24 

 

– ขาดจริยธรรม กลาวคือ กําหนดอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ข้ึนมาเอง เพื่อแสวงหา
ประโยชนสวนตัว จัดทําและใชใบเสร็จรับเงินปลอม 

เมื่อพิเคราะหทฤษฎีผูนําเชิงสถานการณทั้งของเฮอเซยและบลังชารด กับของ 
โรเบิรต เฮาส จะพบวา บทบาทที่เหมาะสมของกงสุลใหญในกรณีน้ี คือ “การเปนผูนําแบบมีสวนรวม”  
คือ ควรเปดโอกาสใหผูอยูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการตัดสินใจ สวนผูนําควรจะชวยสงเสริม 
สนับสนุน และติดตอใหผูอยูใตบังคับบัญชา  

เพื่อหลีกเลี่ยงมิใหเกิดปญหาเชนน้ีอีก หากเอกอัครราชทูตพัฒนาภาวะผูนําของตน 
โดยการติดตามขาวสารและเหตุการณปจจุบัน ก็จะชวยใหวิเคราะหและประเมินเรื่องที่เกี่ยวของกับ
อัตราแลกเปลี่ยนได ที่สําคัญ หากเอกอัครราชทูตศึกษาระบบการควบคุมภายในข้ันพื้นฐานตามขอ 
3.1 ขางตน ก็จะสามารถวางแผนการปฏิบัติงาน จัดแบงงานและกําหนดหนาที่ใหขาราชการที่มีอยู 
เพื่อชวยแบงเบาภาระในการตรวจสอบการดําเนินงานของเจาหนาที่คลังได และเอกอัครราชทูตหรือ
ขาราชการที่ ไดรับมอบหมาย ก็จะตรวจพบความผิดปรกติไดรวดเร็ว แกปญหาไดทันเวลา 
เอกอัครราชทูตจะไมเขาขายกระทําการอันเปนความผิดทางวินัยเชนน้ี  

 
3.3  สรุปผลการศึกษากรณีคดีวินัยท่ีเกิดขึ้นขางตน 

จากการวิเคราะหขอเท็จจริงที่เกิดข้ึนในคดีวินัยที่เกิดข้ึนขางตน ผูศึกษาสรุปไดวา 
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กรณีที ่ เจาหนาที่คลัง เอกอัครราชทูต/ 
กงสุลใหญ 

มูลเหตุจูงใจ วิธีการทุจริต ภาวะผูนําที่เหมาะสม 

1 – ไมมีประสิทธิภาพแตไดออก
ประจําการเพราะผานการ
สอบซอมหลักสูตรงานคลัง
กอนออกประจําการ 

– ไมมีจริยธรรม 
 

– ไมแตงตั้งคณะกรรมการตามระบบ
การควบคุมภายใน ทั้งที่
กระทรวงฯ ไดเคยเวียนใหทราบ
แลว 

– ไมแตงตั้ง HOC 
– ไมสอบทานรายงานการเงิน กอน

สงกระทรวงฯ  
 

– ไมมีระบบการควบคุม
ภายใน 

– ไมตรวจสอบการบันทึก
บัญชีงบเดือน 

– โอกาสเปดชองลอใจ 

– เบิกจายซํ้า 
– เอกสารประกอบการเบิกจาย

ผิดปรกติ (ไมมี/ใชเพียง Slip บัตร
เครดิต/ แกไขเอกสารประกอบการ
เบิกจายใหสูงกวาที่จายจริง) 

– แบบส่ังการ เชน ส่ังใหหารือกลุม
ตรวจสอบภายในเปนระยะ ๆ เปน
ตน และสนับสนุน การทํางานของ
เจาหนาที่คลัง โดยขอความรวมมือ
จากกลุมตรวจสอบภายในในการให
คําปรึกษา และใหชวยประเมินผล
การทําบัญชีดวย หากไมผาน ควร
รายงานกระทรวงฯ เพื่อเรียกตัวกลับ 

– มอบหมาย HOC ใหกล่ันกรองงาน
คลังและตองติดตามประเมินผล
การทํางานของ HOC ดวย 

 
2 – มีประสิทธิภาพ 

– ไมมีจริยธรรม 
 

– แตงตั้งคณะกรรมการตามระบบ
การควบคุมภายใน 

– แตงตั้ง HOC 
– ไมกํากับดูแลงานตามระบบการ

ควบคุมภายใน เพราะไมตระหนัก
ถึงความสําคัญของระบบการ
ควบคุมภายใน 

– ไมติดตามประเมินผล การ
ดําเนินงานของ HOC วาไดปฏิบัติ
หนาที่อยางเพียงพอและเหมาะสม
หรือไม 

 

– ติดพนัน 
– มีภาระคาใชจาย

การศึกษาในตางประเทศ
ของบุตร 

– โอกาสเปดชองลอใจ 

– บันทึกบัญชีรับต่ํากวาจริง 
– ไมนําเงินรายไดแผนดินฝากธนาคาร 
– เบิกจายซํ้า 
– เอกสารประกอบการเบิกจาย

ผิดปรกติ (ไมมี/ใชเพียงสําเนาเช็ค) 
– ทําลายสําเนาใบนําสงเงินรายได

แผนดินซ่ึงเก็บไวที่ฝายกงสุล 

– แบบมีสวนรวม 
– มอบหมาย HOC ใหกล่ันกรองงาน

คลังและตองติดตามประเมินผล
การทํางานของ HOC ดวย 
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กรณีที ่ เจาหนาที่คลัง เอกอัครราชทูต/ 
กงสุลใหญ 

มูลเหตุจูงใจ วิธีการทุจริต ภาวะผูนําที่เหมาะสม 

3 – มีประสิทธิภาพ 
– ไมมีจริยธรรม 
 

– ขาดอัตรากําลัง จึงไมสามารถ
แตงตั้งคณะกรรมการตามระบบ
การควบคุมภายใน และ ไม
สามารถแตงตั้ง HOC  

– กํากับดูแลงานเจาหนาที่คลังอยาง
ใกลชิด จึงพบปญหาตั้งแตใน
ระยะแรก 

– ขาดการสังเกตการณวา 
ผูอยูใตบังคับบัญชามีเหตุชักนําให
กระทําผิดวินัยบางหรือไม 

– สามีติดพนันบอล 
– เปนหน้ีนอกระบบ 
– โอกาสเปดชองลอใจ 

– จํานวนเงินฝากในบัญชี เงินรายได
แผนดินต่ํากวา ใบนําสงเงินรายได
แผนดินของฝายกงสุล 

– ไมนําเงินรายไดแผนดินฝากธนาคาร 

– แบบมีสวนรวม และควรเอาใจใสผู
อยูใตบังคับบัญชาวา มีพฤติการณ
มีเหตุชักนํา มีชองทาง หรือมี
แนวโนมที่จะกระทําผิดวินัยบาง
หรือไม 

4 – มีประสิทธิภาพ 
– ไมมีจริยธรรม 

– ไมแตงตั้งคณะกรรมการตามระบบ
การควบคุมภายใน 

– ไมแตงตั้ง HOC 
– ไมกํากับงานเจาหนาที่คลังรวมทั้ง

ไมรอบรู ไมทันตอสถานการณ 

– แสวงหาประโยชน เพื่อ
ตนเอง 

– โอกาสเปดชองลอใจ 

– ใชใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
สําหรับการจายแลกเงินงบประมาณ
จาก USD เปนเงินทองถิ่น ในอัตรา
แลกเปล่ียนที่กําหนดขึ้นเอง และ
แสวงหาประโยชนจากสวนตางของ
อัตราแลกเปล่ียนที่กําหนดขึ้นเอง
กับอัตราที่แลกจริงซ่ึงต่ํากวาที่อัตรา
กําหนดขึ้น 

– ใชเอกสารปลอม (จัดทําและใช
ใบเสร็จรับเงินปลอมของธนาคาร
แหงหน่ึง เพื่อยืนยันวาไดจายแลก
กับธนาคารในอัตราเดียวกับอัตราที่
ระบุไวในใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน) 

– แบบมีสวนรวม และควรพัฒนา
ความรู อยางสมํ่าเสมอ 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรปุและขอเสนอแนะ 
 
 

รายงานการศึกษาน้ีไดต้ังคําถามการศึกษาวา เหตุใดผูอยูใตบังคับบัญชาที่ไดรับมอบหมาย
ใหไปประจําการที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ เพื่อปฏิบัติงานดานการบัญชีและรายงาน
การเงิน หรือเจาหนาที่คลัง จึงมีพฤติกรรมที่เขาขายการกระทําอันเปนความผิดทางวินัย ฐานไมปฏิบัติ
หนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย ฐานไมไดปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎ ระเบียบของทาง
ราชการ ฐานปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริตซ้ําซาก ซึ่งพฤติกรรมเชนน้ี
สงผลใหเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญในฐานะหัวหนาสํานักงานในตางประเทศ สุมเสี่ยงที่จะเปน
ผูกระทําการอันเขาขายเปนความผิดทางวินัย ฐานละเลยหนาที่ในการรักษาวินัยของผูอยูใตบังคับบัญชา
โดยเครงครัด และความผิดทางวินัยฐานอื่นที่เกี่ยวของ เชน ฐานไมเอาใจใสในการปฏิบัติหนาที่ราชการ  

จากการศึกษาบางคดีวินัยที่เกิดข้ึนจริงพบวา บทบาทของผูนํามีสวนใหปญหาดังกลาว
เกิดข้ึนดวย ผูศึกษาจึงขอสรุปผลการศึกษา และขอเรียนขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และขอเสนอแนะ 
ในการดําเนินงาน ดังน้ี  

 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

4.1.1 การกระทําอันเปนความผิดทางวินัยดานการบัญชีและรายงานการเงินที่เกิดข้ึนที่ 
สถานเอกอัครราชทูตและที่สถานกงสุลใหญ สวนใหญมักเกิดจากผูอยูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่
เกี่ยวของกับงานดานการเงินของทางราชการ คือ เจาหนาที่คลัง สวนหน่ึงเกิดจากแรงจูงใจสวนบุคคล 
เชน ความโลภ เปนตน อีกสวนหน่ึงเกิดจากการที่เจาหนาที่คลังเห็นโอกาสเปดชองลอใจอันเปนผลมา
จากระบบของกระทรวงการตางประเทศ และเกิดจากการบริหารจัดการของหัวหนาสํานักงาน คือ 
เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ หรืออาจกลาวไดวา บทบาทของหัวหนาสํานักงานในฐานะผูนํามีสวนให
ปญหาดังกลาวเกิดข้ึนดวย ดังน้ัน ภาวะผูนําที่ดีของเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญจะมีสวนชวย
บรรเทาหรือปองกันปญหาดังกลาวไดในระดับหน่ึง 

4.1.2 ปญหาที่เกิดจากระบบของกระทรวงการตางประเทศ ไดแก  
1) การอบรมหลักสูตรงานคลังกอนออกประจําการตางประเทศยังไมสามารถทําให

เจาหนาที่คลังมีประสิทธิภาพและทักษะเพียงพอในการปฏิบัติงานดานการบัญชีและรายงานการเงิน  
2) การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการในตางประเทศไมสอดคลองกับปริมาณงาน

ของแตละสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญทําใหบุคลากรที่ควรจะทําหนาที่สอบทาน  
การดําเนินงานของเจาหนาที่คลังไมมีเวลาพอที่จะทําการตรวจสอบ 

3) การมีโทรเลขจากกระทรวงการตางประเทศแจงเวียนเพื่อใหตระหนักรูถึง
ความสําคัญของจริยธรรมและระบบการควบคุมภายในดานการบัญชีและรายงานการเงินไมตอเน่ือง  
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4) ไมมมีาตรการปองกันและแกไขปญหาระยะสั้น ระยะยาว เพื่อมิใหเกิดปญหา
เจาหนาที่คลังทุจริต หรือปฏิบัติหนาที่ไมถูกตองตามระเบียบแบบแผนของทางราชการซ้ําแลวซ้ําอีก 

4.1.3 ปญหาที่เกิดจากการบริหารจัดการสํานักงานของเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ คือ 
1) ใหความใสใจกับระบบการควบคุมภายในนอยไป เมื่อ เกิดกรณีบาง 

สถานเอกอัครราชทูตและบางสถานกงสุลใหญไมแตงต้ังคณะกรรมการที่เกี่ยวของ บางกรณีแตงต้ัง
คณะกรรมการแลว ก็ไมประเมินผลวา ระบบของการควบคุมภายในใชไดอยางเหมาะสมหรือไม 

2) ไมตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินใหดีกอนซึ่งในบางกรณีอาจเกิดจาก 
ความไมรูหลักการเบื้องตนทางบัญชี หรือเกิดจากการปลอยปละละเลยจนเกิดคดีทุจริต 

3) ไมคอยสังเกตดูพฤติกรรมของเจาหนาที่คลังวาจะมีเหตุชักนําใหกระทําผิดทาง
วินัยหรือไม  

 
4.2  ขอเสนอแนะ 

4.2.1  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1)  กระทรวงการตางประเทศควรกําหนดแผนการสรางภาวะผูนําทุกระดับ 

อยางเปนระบบและตอเน่ือง โดยการจัดทําระบบขอมูล การสรางบรรยากาศการเรียนรูในองคกร  
การจัดสรรงบประมาณและอัตรากําลังของเจาหนาที่ใหเพียงพอเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ โดยใหมีการกํากับดูแล สงเสริม สนับสนุน และติดตามผล 

2)  กระทรวงการตางประเทศควรใหความสําคัญในการเสริมสรางและพัฒนาให 
ผูอยูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการบัญชีและรายงานการเงิน โดยใชโอกาสระหวาง 
การประชุมเอกอัครราชทูตทั่วโลกประจําป จัดใหมีการประชุมระหวางเอกอัครราชทูต กงสุลใหญ และ
หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน เพื่อกําหนดแนวทาง การปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีและรายงานการเงิน 
ที่ชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกัน 

3)  กระทรวงการตางประเทศควรกําหนดบทบาทและหนาที่ของหัวหนาสํานักงาน
ในตางประเทศ โดยเนนเรื่องการบริหารจัดการภายใน เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญควรให
ความสําคัญแกบทบาทและหนาที่ของอัครราชทูต รองกงสุลใหญ และอัครราชทูตที่ปรึกษาผูไดรับ
มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่เปน HOC ดวย ซึ่งตางมีหนาที่หลักในการบริหารภายในสํานักงานและ
รับผิดชอบรวมกัน 

4) เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญควรเปนแบบอยางของผูนําที่ดี โดยเฉพาะ 
การกํากับดูแลใหผูอยู ใตบัง คับบัญชาประพฤติปฏิบั ติตามกฎระเบียบอยางเครงครัด และ 
โดยการเสริมสรางและพัฒนาทัศนคติ จิตสํานึก และพฤติกรรมในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต และการมี
จริยธรรมของผูอยูใตบังคับบัญชา 

5)  หากมีขอสงสัยหรือมีความไมแนใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  
ดานการบัญชีและรายงานการเงิน เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญควรประสานงานหรือปรึกษาหารือ
กับกลุมตรวจสอบภายในในโอกาสแรกที่เห็นเหมาะสม ไมควรรอจนปญหาเกิดข้ึน  

6) กระทรวงการตางประเทศควรใหความสําคัญเปนพิเศษกับคุณสมบัติของ
ขาราชการสายสนับสนุนที่จะเขารับการคัดเลือกไปปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่คลังประจําสถานเอกอัครราชทูต
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หรือสถานกงสุลใหญโดยเขมงวดในการคัดเลือกผูที่ผานการทดสอบหลักสูตรดานการบัญชีและ
รายงานการเงินในระดับที่สามารถปฏิบัติงานไดเทาน้ัน หากไมผาน ควรใหเขารับการอบรมใหมกอนที่
จะทดสอบครั้งที่สองเพื่อใหมีเวลาในการพัฒนาทักษะอยางแทจริงและเพื่อรักษามาตรฐาน 
การปฏิบัติงานดานน้ี  

4.2.2  ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน  
1)  กลุมตรวจสอบภายในควรแจงเวียนระบบการควบคุมภายใน (บทที่ 3 ขอ 3.1) 

ใหสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลรับทราบและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง  
2)  กลุมตรวจสอบภายในควรจัดอบรมแกอัครราชทูต รองกงสุลใหญ และ 

อัครราชทูตที่ปรึกษาที่ไดรับแตงต้ังใหปฏิบัติหนาที่เปน HOC เปนระยะ ๆ  เพื่อสรางความรูความเขาใจ
เรื่องระบบการควบคุมภายในของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ เพื่อใหปฏิบัติตาม 
อยางเขาใจ และควรจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูปญหาที่เกิดจากการปฏิบัติ เพื่อหาแนวทาง
ปรับปรุงการควบคุมภายในใหเหมาะสมย่ิงข้ึน 

3)  สํานักบริหารบุคคลควรจัดสรรอัตรากําลังขาราชการและลูกจางเพิ่มให  
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญที่มีปริมาณงานที่เกี่ยวของกับการบัญชีและรายงานการเงิน 
เชน เจาหนาที่ฝายกงสุล เปนตน 
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