รายงานการศึกษาสวนบุคคล
(Individual Study)

เรื่อง ภาวะผูนําของผูบังคับบัญชากับการรักษาวินัยของ
ผูอยูใตบังคับบัญชา ดานการบัญชีและรายงานการเงิน

จัดทําโดย นางพิมพวดี โสวรัตนพงศ
รหัส 10016

รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 10 ป 2561
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ
ลิขสิทธิ์ของกระทรวงการตางประเทศ

รายงานการศึกษาสวนบุคคล
(Individual Study)

เรื่อง ภาวะผูนําของผูบังคับบัญชากับการรักษาวินัยของ
ผูอยูใตบังคับบัญชา ดานการบัญชีและรายงานการเงิน

จัดทําโดย นางพิมพวดี โสวรัตนพงศ
รหัส 10016

หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 10 ป 2561
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ
รายงานนี้เปนความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผูศึกษา

เอกสารรายงานการศึกษาสวนบุคคลนี้ อนุมัติใหเปนสวนหนึง่ ของการฝกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูตของกระทรวงการตางประเทศ

ลงชื่อ
(เอกอัครราชทูต อุม เมาลานนท)
อาจารยทปี่ รึกษา

ลงชื่อ
(เอกอัครราชทูต วิมล คิดชอบ)
อาจารยทปี่ รึกษา

ลงชื่อ
(รองศาสตราจารย ดร. ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์)
อาจารยทปี่ รึกษา

ง

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
รายงานการศึกษานี้มีวัตถุประสงคเ พื่อเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการที่จะสง เสริมให
เอกอัครราชทูตและกงสุล ใหญมีความเขาใจและพัฒนาภาวะผูนํา ซึ่งเปนทักษะหนึ่งที่จําเปนและ
สําคัญเพื่อชวยรักษาวินัยของผูอยูใตบังคับบัญชาดานการบัญชีและรายงานการเงิน ผูศึกษาจึงไดศึกษา
ทฤษฎีภาวะผูนํากับบทบาทของเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญในการรักษาวินัยของผูอยูใตบังคับบัญชา
ดานการบัญชีและรายงานการเงินใหมีประสิทธิภาพ ระบบการควบคุมภายในของสถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุลใหญ คดีวินัยที่เกิดขึ้นจริง จากนั้น จึงนําขอมูล ที่ไดรับ จากการศึกษามาวิ เ คราะห
ประมวลผล และนําเสนอผลการศึกษา ซึ่งสามารถตอบโจทยคําถามการศึกษา สมมติฐานการศึกษา
บรรลุวัตถุประสงคของการศึกษา และประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา
ผลการศึกษามีดังนี้
1. การกระทํา อันเป นความผิดทางวินั ยดานการบั ญ ชีและรายงานการเงิ นที่เ กิ ดขึ้น ที่
สถานเอกอัครราชทูตและที่ส ถานกงสุลใหญ สวนใหญมัก เกิดจากผูอยูใตบัง คับ บัญ ชาซึ่ง มีห นาที่
เกี่ยวของกับงานดานการเงินของทางราชการ คือ เจาหนาที่คลัง สวนหนึ่งเกิดจากแรงจูงใจสวนบุคคล
เชน ความโลภ เปนตน อีกสวนหนึ่งเกิดจากการที่เจาหนาที่คลังเห็นโอกาสเปดชองลอใจอันเปนผลมา
จากระบบของกระทรวงการตางประเทศ และเกิดจากการบริหารจัดการของหัวหนาสํานักงาน คือ
เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ หรืออาจกลาวไดวา บทบาทของหัวหนาสํานักงานในฐานะผูนํามีสวนให
ปญ หาดังกลาวเกิดขึ้นดวย ดังนั้น ภาวะผูนําที่ดีของเอกอัครราชทูตและกงสุล ใหญจ ะมีสวนชวย
บรรเทาหรือปองกันปญหาดังกลาวไดในระดับหนึ่ง
2. ปญหาที่เกิดจากระบบของกระทรวงการตางประเทศ ไดแก
2.1 การอบรมหลักสูตรงานคลังกอนออกประจําการตางประเทศยังไมสามารถทําให
เจาหนาที่คลังมีประสิทธิภาพและทักษะเพียงพอในการปฏิบัติงานดานการบัญชีและรายงานการเงิน
2.2 การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการในตางประเทศไมสอดคลองกับปริมาณงานของ
แตละสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ
2.3 การมี โ ทรเลขจากกระทรวงการต า งประเทศแจ ง เวี ย นเพื่ อให ต ระหนั ก รู ถึ ง
ความสําคัญของจริยธรรมและระบบการควบคุมภายในดานการบัญชีและรายงานการเงินไมตอเนื่อง
2.4 ไมมีม าตรการปองกันและแกไขปญ หาระยะสั้น ระยะยาว เพื่อมิใหเกิดปญ หา
เจาหนาที่คลังทุจริต หรือปฏิบัติหนาที่ไมถูกตองตามระเบียบแบบแผนของทางราชการซ้ําแลวซ้ําอีก
3. ปญหาที่เกิดจากการบริหารจัดการสํานักงานของเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ คือ
3.1 ใหความใสใจกับระบบการควบคุมภายในนอยไป เมื่อเกิดกรณี บางสถานเอกอัครราชทูต
และบางสถานกงสุลใหญไมแตงตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวของ บางกรณี แตงตั้งคณะกรรมการแลว ก็ไม
ประเมินผลวา ระบบของการควบคุมภายในใชไดอยางเหมาะสมหรือไม
3.2 ไมตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินใหดีกอนสงใหกระทรวงการตางประเทศ
ซึ่งในบางกรณีอาจเกิดจากความไมรูหลักการเบื้องตนทางบัญชี หรือเกิดจากการปลอยปละละเลย
จนเกิดคดีทุจริต

จ
3.3 ไมค อยสัง เกตดูพฤติก รรมของเจ าหนาที่ คลั ง วา จะมีเ หตุ ชัก นํ าใหก ระทํ าผิ ด
ทางวินัยหรือไม
4. ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) กระทรวงการตางประเทศควรกําหนดแผนการสรางภาวะผูนําทุกระดับ
อยางเปนระบบและตอเนื่อง
2) กระทรวงการตางประเทศควรใหความสําคัญในการเสริมสรางและพัฒนาให
ผูอยูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการบัญชีและรายงานการเงิน
3) กระทรวงการตา งประเทศควรกํ าหนดบทบาทและหน าที่ ของหั วหน า
สํานักงานในตางประเทศ โดยเนนเรื่องการบริหารจัดการภายใน
4) เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญควรเปนตนแบบที่ดี โดยเฉพาะการกํากับ
ดูแลใหผูอยูใตบังคับบัญชาประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัด และโดยการเสริมสรางและ
พัฒ นาทัศ นคติ จิ ต สํ า นึก และพฤติ ก รรมในเรื่ อ งความซื่ อสั ต ย สุ จ ริ ต และการมีจ ริ ย ธรรมของ
ผูอยูใตบังคับบัญชา
5) หากมีขอสงสัยหรื อมีความไมแนใจเกี่ยวกับ การปฏิบั ติตามกฎระเบีย บ
ดานการบัญชีและรายงานการเงิน เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญควรประสานงานหรือปรึกษาหารือ
กับกลุมตรวจสอบภายในในโอกาสแรกที่เห็นเหมาะสม ไมควรรอจนปญหาเกิดขึ้น
6) กระทรวงการตางประเทศควรใหความสําคัญเปนพิเศษกับคุณสมบัติของ
ขาราชการสายสนับสนุนที่จะเขารับการคัดเลือกไปปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่คลังประจํา สถานเอกอัครราชทูต
หรือสถานกงสุลใหญ
4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน
1) กลุมตรวจสอบภายในควรแจงเวียนระบบการควบคุมภายใน (บทที่ 3 ขอ
3.1) ของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญใหเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญรับทราบและถือ
ปฏิบัติอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
2) กลุม ตรวจสอบภายในควรจัดอบรมแกอัครราชทูต รองกงสุล ใหญ และ
อัครราชทูตที่ปรึกษาเปนระยะ ๆ
3) สํานัก บริห ารบุคคลควรจัดสรรอัตรากําลัง ขาราชการและลูกจางเพิ่ม ให
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญที่มีปริมาณงานที่เกี่ยวของกับการบัญชีและรายงานการเงินมาก
เชน เจาหนาที่ฝายกงสุล เปนตน
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาเรื่องภาวะผูนําของผูบังคับบัญชากับการรักษาวินัยของผูอยูใตบังคับบัญชา
ดานการบัญ ชีและรายงานการเงิน ผูศึกษาเห็นวา มีความนาสนใจและเปนประโยชนแกกระทรวง
การตางประเทศ เนื่องจากคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 เห็นชอบตามขอเสนอของ
ก.พ. วา ใหผูบัง คับ บัญชาปฏิบัติห นาที่ในการรักษาวินัยของผูอยูใตบัง คับ บัญชาตามกฎหมายโดย
เครงครัด และใหถือวา หากการรักษาวินัยของขาราชการมิไดดีขึ้น ผูบังคับบัญชามีสวนรับผิดชอบ
เพราะมิไดเสริมสรางพัฒ นาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย และมิไดปองกั นมิใหผูอยูใตบังคับ บัญชา
กระทําผิดวินัย ซึ่งผูบังคับบัญชาอาจตองรับผิดทางวินัยดวย ทั้งนี้ ระเบียบบริหารราชการแผนดิน
กําหนดใหเอกอัครราชทูต เปนหัวหนาคณะผูแทนตามระเบียบพิธีการทูต และใหกงสุลใหญ เปนหัวหนา
คณะผูแทนตามระเบียบพิธีการกงสุล เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญจึงอยูในฐานะผูบังคับบัญชาที่มี
หนาที่และความรับผิดชอบในการรักษาวินัยของผูอยูใตบังคับบัญชาตามหลักเกณฑขางตน
ผูศึก ษาหวัง เปน อย างยิ่ ง วา รายงานการศึ ก ษาฉบั บ นี้จ ะสามารถเปน ขอมู ล ส วนหนึ่ง ที่
ผูบ ริ ห ารและบุ ค ลากรที่เ กี่ ยวข อ งจะนํ าไปใชใ นการกํ าหนดแนวทางหรือ มาตรการส ง เสริ ม ให
เอกอั ครราชทู ตและกงสุล ใหญเ ขาใจบทบาทของตนเองในฐานะผูนํ า ซึ่ ง จะชวยรัก ษาวินั ยของ
ผูอยูใตบังคับ บัญชา ดานการบัญชีและรายงานการเงิน และลดความเสี่ยงของตนเองที่จะเขาขาย
กระทําการอันเปนความผิดทางวินัย
รายงานการศึ ก ษาฉบั บ นี้ ไ ด รั บ คํ า แนะนํ า อั น มี คุ ณ ค า ซึ่ ง ส ง ผลให ร ายงานการศึ ก ษา
มีความครบถวนและสมบูรณทั้งในมุมมองของผูมีประสบการณงานดานบริหารในตางประเทศและ
ในมุ ม มองของนั ก วิ ช าการ จึ ง ขอกราบขอบพระคุ ณ คณะอาจารย ที่ ป รึ ก ษาทั้ ง 3 ท า น ได แ ก
เอกอัครราชทูต อุม เมาลานนท เอกอัครราชทูต วิมล คิดชอบ และ รศ. ดร. ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์
เปนอยางยิ่ง
สุดทายนี้ ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณผูบริหารระดับสูงของกระทรวงการตางประเทศ และ
ผูบังคับบัญชาที่ใหโอกาสผูศึกษาเขารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 10 ประจําป 2561
นอกจากนั้น ผู ศึก ษาขอขอบคุ ณผู รว มงานในส วนวิ นัย และนิติ ก าร สํ านั ก บริ ห ารบุ คคลทุก ทา น
ที่ชวยกันสนับสนุนงานตาง ๆ ใหดําเนินไปไดอยางราบรื่นในชวงเวลาที่ผูศึกษาเขารวมหลักสูตรนี้ อนึ่ง
หากรายงานการศึกษาฉบับนี้มีขอผิดพลาดประการใด ผูศึกษากราบขออภัยมา ณ ที่นี้
พิมพวดี โสวรัตนพงศ
สิงหาคม 2561
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สารบัญ
บทสรุปสําหรับผูบ ริหาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญแผนภาพ
บทที่ 1 บทนํา
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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. ไดนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเ พื่อมีม ติกําชับ ใหผูบังคับ บัญ ชาปฏิบัติหนาที่
ในการรักษาวินยั ของผูอยูใตบังคับบัญชาตามกฎหมายโดยเครงครัด และใหถือวา หากการรักษาวินัยของ
ขาราชการมิไดดีขึ้น 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)
ระเบียบบริห ารราชการแผนดิ นกําหนดใหเ อกอัครราชทูต เปนหัวหนาคณะผูแทนตาม
ระเบียบพิธีการทูต และใหกงสุลใหญ เปนหัวหนาคณะผูแทนตามระเบียบพิธีการกงสุล เอกอัครราชทูต
และกงสุล ใหญจึง อยูในฐานะผูบัง คับ บัญ ชาที่มีห นาที่และความรับ ผิดชอบในการรัก ษาวินัยของ
ผูอยูใตบังคับบัญชาตามหลักเกณฑขางตน
นอกจากนั้น อํานาจในการปฏิบัติหนาที่ของผูที่ดํารงตําแหนง เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ
เปนการใชอํานาจทางบริห าร (Law Enforcement) จึงตกอยูภายใตบริบทของกฎหมายมหาชน
ภายใน ซึ่งรวมถึงกฎหมายปกครองดวย1 และการใชอํานาจของเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ ในฐานะ
ที่เปน “เจาหนาที่ของรัฐ” ยอมเปนไปตามกฎหมายที่ใหอํานาจ ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
และตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง หรือตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการ ในฐานะหัวหนารัฐบาล และใน
ฐานะผู บั ง คั บ บั ญ ชาของบุ ค คลในคณะผู แ ทน 2 หรื อ อาจกล า วอี ก นั ย หนึ่ ง วา “อํ า นาจหน า ที่ ”
หมายความถึง อํานาจในการปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดไว 3 ซึ่งอาจกําหนดไวในกฎหมาย ระเบียบ
ภายในของสวนราชการ หรือธรรมเนียมปฏิบัติทางราชการก็ได ทั้งนี้ 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.

2
ที่กําหนดวา การกระทําใด ๆ ของรัฐ (โดยเจาหนาที่ของรัฐ) ตองชอบดวยกฎหมาย และอยูภายใน
ขอบเขตที่กฎหมายกําหนดไวเทานั้น4
โดยที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญแตละแหงจะมีขาราชการสายสนับสนุน
ตํา แหนง เจ าพนั ก งานการเงิ น และบั ญ ชี เป นผู ป ฏิ บั ติง านดา นการบั ญ ชี และรายงานการเงิ น 5
หรื อ เรี ย กวา “เจ า หน า ที่ค ลั ง ” เมื่อ เจ าหน า ที่ค ลั ง ปฏิ บั ติง านไม ถู ก ต อ งตามระเบีย บแบบแผน
หรื อ ปฏิ บั ติ ง านไม สุ จ ริ ต และหากปรากฏว า เอกอั ค รราชทู ต และกงสุ ล ใหญ ไ ม ไ ด กํ า กั บ ดู แ ล
การปฏิบั ติง านของเจา หนา ที่ค ลัง ตามที่ควรจะเป น ก็ จ ะสง ผลให เ กิ ดความเสีย หายแก ร าชการ
และเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญก็มีความเสี่ยงที่จะเขาขายกระทําการอันเปนความผิดทางวินัยตาม
หลักเกณฑขางตนดวย
เพื่ อ ลดความเสี่ ย งดั ง กล า ว ในป 2551 กระทรวงการต า งประเทศได จั ด ทํ า คู มื อ
การบริหารงานในตางประเทศ คูมืองานคลัง และ Checklist การบริหารความเสี่ยง เพื่อวางระบบ
การควบคุมภายในสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญไว
อยางไรก็ดี ทั้ง ในชวงกอนป 2551 และตั้งแตป 2551 เปนตนมา มีก รณีเ จาหนาที่คลัง
ปฏิบัติงานโดยทุจริตหลายราย ซึ่งสงผลใหเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญตองเขาสูกระบวนการทาง
วินัยเพื่อพิจารณาวา เอกอัครราชทูตและกงสุ ล ใหญมีก ารกระทําอันเขาขายเปนความผิดทางวินัย
ตามหลักเกณฑขางตนหรือไม
สําหรับกรณีเจาหนาที่คลังปฏิบัติงานโดยทุจริตที่เกิดขึ้นนั้น ผูศึกษาพบวา สาเหตุสวนหนึ่ง
เกิดจากเจาหนาที่คลังไมมีจริยธรรมในการปฏิบัติงานดานการบัญชีและรายงานการเงิน สาเหตุอีกสวนหนึ่ง
เกิดจากเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญไมสามารถบริหารจัดการคนและงานของสถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุลใหญไดอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดปญหาขึ้นแลว เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญสวนใหญ
จะใหขอมูล กับ คณะกรรมการสืบ สวนขอเท็จ จริง และ/หรือคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย วา
สํานักงานของตนมีภารกิจงานสําคัญดานอื่นมากมาย เชน การดําเนินความสัมพันธทวิภาคี การรับรอง
การเยือนของคณะบุคคลสําคัญ เปนตน จึงไมสามารถกํากับดูแลงานดานการบัญชีและรายงานการเงิน
ไดอยางทั่วถึง
ในขณะที่ผูศึกษาพบวา กรณีที่เจาหนาที่คลังไมมีจริยธรรมในการปฏิบัติงานดานการบัญชี
และรายงานการเงิน ประกอบกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญใหความไววางใจแกเจาหนาที่คลัง
โดยเชื่อวาเจาหนาที่คลังเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน จึงปลอยใหดําเนินงานอยางอิสระ และไดละเลย
หรื อ มิ ไ ด กํ า กั บ ดู แ ลกระบวนการควบคุ ม ภายในที่ ค วรมี เช น ไม ไ ด แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการ
(คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบการรับจายเงิน) หรือบางกรณี ไดแตงตั้ง
คณะกรรมการแลว แตมิไดกํากับดูแลการดําเนินงานของคณะกรรมการและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เปนตน
นอกจากนั้น เอกอัครราชทูตและกงสุล ใหญบางรายไมมีป ฏิสัม พันธหรือขาดความสนใจ
บุคลากรของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ สง ผลใหเลือกใชคนไมเ หมาะสมกับ งานที่
4

ธานินทร กรัยวิเชียร, หลักนิติธรรม (กรุงเทพฯ: สํานักงาน ก.พ., 2552), หนา 12.
รายงานการเงิน หมายถึง รายงานสรุปการรับ–จายเงินของหนวยงานในตางประเทศ จัดทําเปนรายงานการเงิน
ประจําเดือน และประจําปงบประมาณ ตามระบบบัญชีเกณฑคงคาง (กรมบัญชีกลาง, คูมือแนวปฏิบัติดานการเงิน
และบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐในตางประเทศ, 2550, หนา 7–2).
5

3
มอบหมาย บางคราวไม ท ราบว า เจ า หน า ที่ ค ลั ง รายนั้ น กํ า ลั ง ประสบป ญ หาครอบครั ว หรื อ มี
ความเดือดรอนทางการเงิน บางคราวไมใชป ระโยชนจ ากทรัพยากรบุคคลที่มีอยู เชน กระทรวง
การตางประเทศขอใหสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญจัดทําคําสั่งแตงตั้งขาราชการสายงาน
การทูต 1 ราย เปน Head of Chancery หรือ HOC เพื่อใหชวยกลั่นกรองงานดานการบริหาร (งาน เงิน คน)
ของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ แตในทางปฏิบัติ เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญจ ะ
มอบหมายให HOC ไปปฏิบัติงานอื่นแทน และปลอยใหงานดานการบริหาร (งาน เงิน คน) อยูกับ
เจ า หน า ที่ ค ลั ง เป น หลั ก จากนั้ น ให เ สนองานโดยตรงกั บ เอกอั ค รราชทู ต และกงสุ ล ใหญ ซึ่ ง
เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญก็มักจะไววางใจเจาหนาที่คลัง จึงไมไดตรวจสอบรายละเอียดหรือกํากับ
ดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่คลังอยางที่ควรจะเปน
ดวยเหตุนี้ ผูศึกษาเห็นวา คูมือการบริหารงานในตางประเทศ คูมืองานคลัง และ Checklist
การบริหารความเสี่ยงของกระทรวงการตางประเทศ เปนการสรางความเข าใจเบื้องตน และกําหนด
แนวทางในการกํากับดูแลเกี่ยวกับงานดานการบัญ ชีและรายงานการเงินเทานั้น ยังไมสามารถเปน
เครื่องมือชวยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติ งานดานการบัญชีและรายงานการเงิน ไดอยางเปน
รูปธรรม อีกทั้งในปจจุบัน ระบบบัญชีของหนวยงานในตางประเทศไดปรับเปลี่ยนรูปแบบจากงบเดือน
เปนรายงานการเงิน 6 ประกอบกับ เอกอัครราชทูตและกงสุ ล ใหญสวนใหญไมใชผูเ ชี่ยวชาญดาน
การบั ญ ชีแ ละรายงานการเงิน อีก ทั้ง กรณีเ จ าหน าที่คลั ง ปฏิ บัติง านโดยทุจ ริตส วนใหญเ กิ ดจาก
เจาหนาที่คลัง ขาดจริยธรรมและอาศัยโอกาสที่เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญไมใหความสําคัญกับ
บทบาทหนาที่ในฐานะผูนําเกี่ยวกับการบริหารจัดการงาน เงิน คน ซึ่งรวมถึงระบบการควบคุมภายใน
(การเงินและการเก็บรักษาเงิน การจัดเก็บรายไดแผนดิน การบริหารทรัพยสิน)
ดังนั้น นอกจากเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญควรมีความเขาใจดานการบัญชีและรายงาน
การเงินในเบื้องตนตามคูมือของกระทรวงการตางประเทศแลว หากเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญใน
ฐานะผูบังคับบัญ ชาและหัวหนาคณะผูแทนในตางประเทศตระหนักถึง ความสําคัญของการพัฒนา
ภาวะผูนํา ซึ่งรวมถึงจริยธรรมของผูนําดวย ก็นาจะชวยสงเสริมบทบาทของเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ
ในการรักษาวินัยของผูอยูใตบังคับบัญชาดานการบัญชีและรายงานการเงินได เนื่องจาก “ภาวะผูนํา”
เปนคุณสมบั ติห นึ่งของผูนํา (Leadership) ซึ่งสตอคดิล (R.M. Stogdill) ไดก ลาววา ภาวะผูนํา
เปนกิจกรรมที่จะสรางอิทธิพลตอผูใตบังคับบัญชาหรือกลุมเพื่อที่จะกอใหเกิดความพยายามในการ
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งบเดือน หมายถึง รายงานการสรุปการรับ–จายเงินของหนวยงานในตางประเทศ จัดทําเปนประจําเดือนตามระบบ
บัญชีเกณฑเงินสด (กรมบัญชีกลาง, คูมือระบบบัญชีและแบบงบเดือนของสวนราชการในตางประเทศ, 2510, หนา
12) งบเดือนมีความแตกตางจากรายงานการเงิน เนื่องจากหลักบัญชีเกณฑเงินสด ใชหลักบัญชีเดี่ยว จะบันทึกบัญชี
รับ–จายเงิน เมื่อมีการรับ–จายเงินที่เกิดขึ้นจริง แตหลักบัญชีเกณฑคงคาง ใชหลักบัญชีคู ตามเกณฑสิทธิที่เกิดขึ้น
จริง บันทึกบัญชีทันที เชน การจัดซื้อครุภณ
ั ฑ เมื่อรานคาสงครุภัณฑ เจาหนาที่ที่เกี่ยวของตองทํารายงาน การตรวจ
รับ เสนอใหผูมีอํานาจอนุมัติจายเงิน และเมื่อมีการตรวจรับครุภัณฑเสร็จสิ้นแลว ถาเปนเกณฑเงินสด จะยังไม
สามารถบันทึกบัญชีจายเงิน เนื่องจากยังไมไดจายเงินจริง แตถาเปนเกณฑคงคาง เจาหนาที่คลังตอง บันทึกบัญชี
รับรูเปนครุภัณฑและอุปกรณคูกับบัญชีเจาหนี้ แมยังมิไดจายเงินใหรานคา ทั้งนี้ รูปแบบรายงานการเงินจะ
เหมือนกับงบการเงินของภาคเอกชนทั่วไป
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ดําเนินงานใหบ รรลุถึง เปาหมายที่กําหนดไว และพระธรรมปฎก (ประยุท ธ ปยุตฺโ ต) 7 ไดห ยิบ ยก
พุทธภาษิตที่กลาวถึงความสําคัญของผูนําวา “เปรียบเสมือนโคที่เปนจาฝูง เมื่อวายขามแมน้ํา หากโคจาฝูง
ไปตรง โคทั้ ง ฝู ง ก็ จ ะไปตรงตามกั น เช น เดี ย วกั บ ผู นํ า ที่ ดี มี คุ ณ ธรรม จะนํ า พาประชาชนและ
ประเทศชาติ ใหตั้ ง มั่ นอยูใ นทํ านองคลองธรรม ก อใหเ กิด สวั ส ดิภ าพและสั นติ สุข แก สัง คมและ
ประเทศชาติทั้งหมด” ก็นาจะชวยลดความเสี่ยงที่จะเขาขายกระทําการอันเปนความผิดทางวินัย และ
ลดความเสียหายที่จะเกิดแกราชการดวย
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่อเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการที่จะสงเสริมใหเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญมคี วามเขาใจ
และพัฒนาภาวะผูนํา ซึ่งเปนทักษะหนึ่งที่จําเปนและสําคัญเพื่อชวยรักษาวินัยของผูอยูใตบังคับบัญชา
ดานการบัญชีและรายงานการเงิน
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาทฤษฎีภาวะผูนํากับบทบาทของเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญในการรักษา
วินัยของผูอยูใตบังคับบัญชาดานการบัญชีและรายงานการเงินใหมีประสิทธิภาพ
1.3.2 วิธีดําเนินการศึกษา
รวบรวมขอมูล ศึกษาวิเคราะหคดีวินัยดานการบัญชีและรายงานการเงินที่เกิดขึ้นจริง
ประกอบกับทฤษฎีภาวะผูนําแบบตาง ๆ รวมทั้งประสบการณของผูศึกษาที่ไดรับจากการปฏิบัติงาน
ที่สถานเอกอัครราชทูต และสํานักบริหารบุคคล
1.3.3 ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาจะเปนลักษณะการบรรยายและวิเคราะห (Descriptive / Analytical
Approach) จากการรวบรวมขอมูลที่ปรากฏในเอกสารของสํานักบริหารบุคคลเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นจริง
และศึกษาตําราที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําเพื่อศึกษาในเชิงเปรียบเทียบกับกรณีที่เกิดขึ้น เพื่อเสนอแนะ
แนวทางที่จะนําทฤษฎีภาวะผูนํามาปรับใช เพื่อเปนแนวทางหรือมาตรการที่จะสงเสริมบทบาทของ
เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญในการรักษาวินัยของผูอยูใตบังคับบัญชาดานการบัญชีและรายงาน
การเงิน
1.4 คําถามการศึกษา
เหตุใดผูอยูใตบังคับบัญชาที่ไดรับมอบหมายใหไปประจําการที่สถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุลใหญ เพื่อปฏิบัติงานดานการบัญชีและรายงานการเงิน (เจาหนาที่คลัง) จึงมีพฤติกรรม
ที่เขาขายการกระทําอันเปนความผิดทางวินัย ฐานไมปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย ฐานไมได
ปฏิบั ติห นาที่ ร าชการใหเ ป นไปตามกฎ ระเบีย บของทางราชการ ฐานปฏิบั ติห น าที่ ห รือ ละเว น
การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริตซ้ําซาก
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พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตโฺ ต), ความสําคัญตอการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2537), หนา 2.
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1.5 สมมติฐานการศึกษา
การกระทํ า อั น เป น ความผิ ด ทางวิ นั ย ด า นการบั ญ ชี แ ละรายงานการเงิ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ณ
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ โดยสวนใหญมักเกิดจากผูอยูใตบังคับบัญชา คือ เจาหนาที่คลัง
ที่มีแรงจูง ใจโดยสวนตัว ซึ่งเปนธรรมชาติของมนุษยที่มีกิเลส ตัณหา ความโลภ และอีก สวนหนึ่ง
เกิดจากการที่เจาหนาที่คลังเห็นชองโหวในการบริหารจัดการสํานักงานของเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ
หรืออาจกลาวไดวา บทบาทของผูนํามีสวนใหปญหาดังกลาวเกิดขึ้น ดังนั้น ถาเอกอัครราชทูตและ
กงสุลใหญสามารถปรับปรุงภาวะผูนําจะชวยบรรเทาปญหาดังกลาวไดในระดับหนึ่ง
1.6 ประโยชนของการศึกษา
ผูศึก ษาคาดหวั ง วา กระทรวงการตางประเทศจะมีแ นวทางหรือมาตรการส ง เสริม ให
เอกอั ครราชทูต และกงสุล ใหญ เ ข าใจบทบาทของตนเองในฐานะผูนํ าซึ่ ง จะชว ยรั ก ษาวินั ยของ
ผูอยูใตบังคับ บัญ ชาดานการบัญชีและรายงานการเงิน และลดความเสี่ยงของตนเองที่จะเขาขาย
กระทําการอันเปนความผิดทางวินัย
1.7 นิยามศัพท
รายงานการศึกษาฉบับนี้
คําวา “ผูบังคับบัญชา” หมายถึง เอกอัครราชทูตในฐานะหัวหนาคณะผูแทนตามระเบียบ
พิธีการทูต และหมายถึง กงสุลใหญ ในฐานะหัวหนาคณะผูแทนตามระเบียบพิธีการกงสุล
คําวา “เจาหนาที่คลัง” หมายถึง ขาราชการสายสนับสนุน ตําแหนง เจาพนักงานการเงิน
และบัญชี ระดับปฏิบัติงาน หรือระดับชํานาญงาน ที่ไดรับมอบหมายใหไปประจําการในตางประเทศ
และเปนผูปฏิบัติงานดานการบัญชีและรายงานการเงิน8 ของสํานักงาน ในตางประเทศ
คําวา “สํานักงานในตางประเทศ” หมายถึง สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ
คําวา “ภาวะผูนํา ” หมายถึง คุณ สมบัติของผูนํา เชน สติป ญ ญา ความดีง าม 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 และตั้งแตปงบประมาณ 2551 เปนตนมา กรมบัญชีกลางไดกําหนดใหใชระบบบัญชีเกณฑคงคาง
ซึ่งเปนโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป (Software) บันทึกขอมูล on line และ real time ทําใหบันทึกบัญชี
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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
อนึ่ง กระทรวงการตางประเทศไดขอใหสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญใชระบบบัญชีเกณฑ
คงคางในปงบประมาณ 2555 เปนตนมา
คํ า ว า “เงิ น รายได แ ผ นดิ น ” หมายถึ ง รายได ที่ ห น ว ยงานได รั บ และต อ งนํ า ส ง คลั ง
โดยไมสามารถนําเงินรายไดดังกลาวมาใชในการดําเนินงาน เชน คาธรรมเนียมงานกงสุล การจําหนาย
ครุภัณฑ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เงินเหลือจายปเกา เปนตน
คํ า ว า “เกณฑ ค งค า ง” หมายถึ ง หลั ก การบั ญ ชี ที่ รั บ รู ร ายการที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามสิ ท ธิ
หรื อ ผลประโยชน ที่ สู ญ เสี ย หรื อได รับ เชิ ง เศรษฐกิ จ ที่ วั ด มูล ค าได ภายในรอบระยะเวลาบั ญ ชี
(ปงบประมาณ) มิใชรับรูรายการที่เกิดขึ้นเฉพาะรายการที่เปนเงินสดเทานั้น
คําวา “Head of Chancery” หรือ HOC หมายถึง ขาราชการสายการทูตระดับ
อัครราชทูตที่ปรึก ษาซึ่ง เอกอัครราชทูตหรือกงสุล ใหญม อบหมายใหทําหนาที่กํากับ ดูแลงานของ
สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญทั้งในเรื่องงานบริหารสํานักงานทั่วไป งานบุคลากร รวมทั้ง
ลูกจาง งานพัสดุ ครุภัณฑ งานดานการบัญชีและรายงานการเงิน และงานภารกิจอื่นที่ไดรับมอบหมาย

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 กรอบแนวคิด
หากกลาวถึง ป จ จัย หรือสิ่ ง ที่ทํ าให องค ก รประสบความสํา เร็จ ดูเ หมือนวานั ก วิช าการ
บุคลากรที่อยูในองคกรทั้งภาครัฐ เอกชน องคการพัฒนาเอกชนและประชาชนทั่วไปจะใหความสําคัญ
กับคําวา ผูนําในระดับตน ๆ ซึ่งความสําคัญของผูนําในแงปจจัยที่สงผลกระทบตอความเจริญหรือ
เสื่อมขององคกรนั้นเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นและพิสูจนมาตลอดวาเปนความจริง แมจะมีทฤษฎีหรือ
แนวคิดเกี่ยวกับการทดแทนภาวะผูนําหรือการลดความสําคัญของผูนําซึ่งบางแนวคิดกลาววา องคกร
บางแหงอาจไมจําเปนตองมีผูนําเลยก็ได ซึ่งก็เปนเพียงความคิดในอุดมคติเทานั้น หมายความวา ผูนํา
ยังคงมีความสําคัญตอความเจริญและความเสื่อมขององคกรทั้งหลายอยูดี ดังนั้น การศึกษาผูนํายังคงมี
ความจําเปนอยางยิ่งที่จะทําใหเ ขาใจผูนําในมิติตาง ๆ เกี่ยวกับความหมาย องคประกอบ สาเหตุ
การเปนผูนํา ทักษะดานตาง ๆ ที่สําคัญของผูนํา เพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาเกี่ยวกับผูนําที่จะสงผล
ตอการเปลี่ยนแปลงองคกรตอไป
ดังนั้น 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 กอใหเกิดความตึงเครียดขึ้นไดดวย
สาเหตุดังกลาว จึงจําเปนที่จะตองมีผูนําเกิดขึ้นเพื่อแกไข ปรับปรุงปญหาขางตน เพื่อใหองคกรดําเนิน
ตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
การศึ ก ษา “ภาวะผู นํ า ” เป น สิ่ ง ที่ น า สนใจ ซึ่ ง คนทั่ ว ไปมั ก มองจากคนที่ มี อํ า นาจมี
ความกระตือรือรน ผูที่สามารถควบคุมกองทัพ หรือคนที่สามารถเปลี่ยนแปลงความเปนไปหรือกําหนด
ชะตากรรมของประเทศชาติได ทั้งนี้ ผูนําบางคนไดรับการแตงตั้งโดยถูกตองตามระเบียบทุกอยาง
หมายถึง เขายอมมีสิทธิที่จะใชอํานาจตามตําแหนงนั้นในการสั่งการ และสามารถลงโทษผูอยูใตบังคับบัญชา
แตไมไดหมายความวา เขาจะไดรับความรวมมือ ความศรัทธาจากผูอยูใตบัง คับบัญชาอยางเต็ม ที่
ในทางตรงขาม บุคคลบางคนแมวาจะไมมีตําแหนงตําแหนงหนาที่เปนผูบังคับบัญชา แตเขาก็ เปน
บุคคลที่เพื่อนรวมงานใหความเชื่อถือ ใหความเคารพนับถือและพรอมที่จะใหความรวมมือเสมอ อาจมี
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ปจจัยหลายประการที่ทําใหบุคคลเหลานี้ไดรับความนิยมชมชอบ แตปจจัยหนึ่งที่ชวยใหเกิดสภาพ
ดังกลาว คือ บุคคลนั้นมีลักษณะของความเปนผูนําอยู
ตัวอยางของคําจํากัดความของ “ภาวะผูนํา” ในชวงประมาณ 25 ปที่ผานมา9
1) พฤติกรรมของแตละบุคคลเพื่อสั่งการใหกลุมทํากิจกรรมเพือ่ บรรลุเปาหมายทีไ่ ดตกลงกันไว
(Hemphill & Conns, 1957 : 7)
2) อิทธิพลระหวางบุคคลที่แสดงออกโดยสถานการณ โดยผานกระบวนการสื่อสารเพื่อ
นําไปสูเ ปาหมายหลายอยาง หรือเปาหมายที่ตั้ง ขึ้นโดยเฉพาะ (Tannenbaum, Weschlor &
Massarik, 1961 : 24)
3) กระบวนการในการมอบหมายขอเสนออันเปนคําสั่งที่มีความหมายโดยกอใหเกิดความ
พยายามในการบรรลุผลสําเร็จตามขอเสนอนั้น (Jacobs & Jaoues, 1990 : 281)
4) ศิลปะหรือกระบวนการใชอิทธิพลตอผูอื่นใหเ กิดความกระตือรือรนอยางเต็มใจที่จ ะ
บรรลุถึงความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกลุม (Koontz, O’ Donnell and Weihrich)
5) การที่ผูนําใชอิทธิพลหรืออํานาจหนาที่ในความสัมพันธซึ่งมีอยูตอผูอยูใตบังคับ บัญชา
ในสถานการณตาง ๆ โดยใชก ระบวนการติดตอซึ่ง กันและกัน เพื่อมุง ใหบ รรลุผ ลตามเปาหมาย
(อาจารยสมพงษ เกษมสิน)
6) ศิลปะในการชักจูงผูอยูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติหนาที่อยางเต็มใจเต็มความสามารถและ
ความกระตือรือรน (อาจารยสุวรรณา ทองประดิษฐ)
7) ผูนํ าไมใ ชผู ที่ จ ะนํา บุค คลอื่ น แต ผูนํ าที่ ดี คื อ ผูที่ บุค คลอื่ นอยากเดิ นตาม (ฯพณฯ
อานันท ปนยารชุน)
อาจกลาวไดวา ภาวะผูนํา คือ คุณสมบัติหรือการที่บุคคลหนึ่งใชอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น ๆ
เพื่อกอใหเกิดกิจกรรมและความสัมพันธขึ้นในกลุม หรือองคกร ซึ่งความหมายของภาวะผูนําจะมี
ความแตกตางกันในหลายแงมุม เชน ใครจะใชอิทธิพล อะไรคือจุดมุงหมายในการใชอิทธิพล อะไรคือ
ลักษณะของผูนําเมื่ออิทธิพลนั้นถูกใชออกมา และผลลัพธของอิทธิพลนั้น ๆ หรือหากจะกลาวใหเขาใจ
ได โ ดยง าย จะเห็ นว าเปน เรื่ อ งที่ เ กี่ ยวขอ งกั บ ตัว ผูนํ า การปฏิ บัติ ภารกิ จ หนา ที่ ตา ง ๆ ของผู นํ า
ตอผูใตบังคับบัญชาหรือผูรวมงานในฐานะผูใชอิทธิพล เพื่อเปนวิธีใหผูอยูใตบังคับบัญชาหรือผูรวมงาน
มีพฤติกรรมตามที่ตนตองการในสถานการณตาง ๆ เพื่อนําไปสูความสําเร็จทางการบริหาร
องคประกอบของผูนํา
ตามแนวคิดของ Koontz, O’ Donnell and Weihrich10 จะประกอบดวย
1) ความสามารถในการใชอํานาจ เพื่อใหบุคคลอื่นในกลุมกระทําตาม
2) ความเขาใจในธรรมชาติของคนในดานความตองการของมนุษยและความสามารถ
ในการจูงใจใหผูอยูใตบังคับบัญชาทํางานดวยความเต็มใจ

9

พิชาภพ พันธุแพ, ผูนํากับการจัดการการเปลี่ยนแปลง (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) มีความสามารถในการเลือกรูป แบบของภาวะผูนําและสามารถสรางบรรยากาศที่จ ะ
นําไปสูการพัฒนาและบรรยากาศที่ดีในการทํางาน
ตามแนวคิดของ รศ. นงลักษณ สุทธิวัฒนพันธ11 จะประกอบดวย สถานการณ ผูนํา และผูตาม
บริเวณที่ทับซอนกัน คือ เขตที่มีภาวะผูนํา และลูกศรชี้ใหเห็นถึงการแลกเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้น
ระหวางผูนําและผูตาม
สถานการณ
-งานและทรัพยากร
-โครงสรางและกฎระเบียบทางสังคม
-ลักษณะทางกายภาพ
-ประวัติศาสตร ฯลฯ

ผูนํา
-ความคาดหวัง
-บุคลิกภาพ
-ความสามารถ
-การจูงใจ

ผูตาม
-ความชอบธรรม
-ความสามารถ
-บุคลิกภาพ
-การจูงใจ

บริเวณทีเ่ กิดภาวะผูนํา
แผนภาพที่ 1 องคประกอบ 3 ประการของภาวะผูนํา (นงลักษณ, 2537: 13)
ดัง นั้น ตามแนวคิด ของ รศ. นงลัก ษณ สุท ธิ วัฒ นพันธ ถา ไมมี ผูตามจะเกิด ผูนํา ไมไ ด
ภาวะผูนําจึงมีความสัมพันธกับผูตามอยางใกลชิด สัมพันธภาพระหวางผูนํากับผูตามที่ดียอมแปรไปตาม
ชนิดหรือแบบของผูตาม เชน หัวหนาฝายบํารุงรักษากับหัวหนาฝายกฎหมายยอมมีลักษณะแตกตางกัน
บุคคลที่เปนผูนําของกลุมหนึ่งเมื่อไปอยูอีกกลุมหนึ่งอาจถูกปฏิเสธได นอกจากนั้น สถานการณก็มีสวน
ในการกําหนดประเภทหรือแบบของผูนํา สถานการณที่แตกตางกันยอมตองการผูนําแบบที่แตกตางกัน
11

นงลักษณ สุ ท ธิ วั ฒ นพั น ธ , การพัฒนาบุคลิกภาพ ผูนําและผูบริหาร (กรุงเทพฯ: ฝายงานพิมพ บริษัท เอ็น เจ
โปรโมชั่น จํากัด, 2537), หนา 13–16.
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2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
2.2.1 ทฤษฎีเชิงสถานการณ
มีผูศึกษาผูนําตามทฤษฎีสถานการณไวหลายแนวความคิด แตผูศึกษาจะขอเลือก
ศึก ษาเฉพาะแนวความคิดที่นาจะเปนประโยชนแกการกําหนดแนวทางการสง เสริม บทบาทของ
ผูบังคับบัญชาในการรักษาวินัยของผูอยูใตบังคับบัญชาดานการบัญชีและรายงานการเงินเทานั้น ดังนี้
1) การศึ ก ษาทฤษฎี ผู นํ า ตามสถานการณ ข องเฮอเซย แ ละบลั ง ชาร ด (The
Hersey–Blanchard Situational Theory)12
ทฤษฎีนี้มีจุดเนนที่ผูอยูใตบังคับบัญ ชา หรือ Follower โดยผูนําที่ป ระสบ
ความสํ า เร็ จ ต อ งเลือ กรู ป แบบการเป น ผูนํ า ที่ เ หมาะสมตามระดั บ วุ ฒิ ภ าวะ (Maturity) ของ
ผูอยูใตบั ง คับ บัญ ชา ดัง นั้น ประสิท ธิภาพของผู นําจะขึ้ นกับ การกระทํา ของผูอ ยูใตบัง คับ บัญ ชา
ซึ่งเฮอเซยและบลังชารดไดแบงผูนําออกเปน 4 ลักษณะ คือ
– ผูนําแบบสั่งการ : ผูนํากําหนดบทบาท และสั่งใหทําอะไร อยางไร เมื่อใด
– ผูนําแบบขายความคิด : ผูนํากําหนดคําสั่งและใหการสนับสนุนดวย
– ผูนําแบบมีสวนรวม : ผูนําเปดโอกาสใหผูอยูใตบัง คับ บัญ ชามีสวนรว ม
ในการตัดสินใจ สวนผูนําจะสงเสริม สนับสนุน และติดตอให
– ผูนําแบบมอบหมาย/กระจายงาน : ผูนําจะใหคําแนะนํา หรือใหการสนับสนุน
แกผูอยูใตบังคับบัญชานอย
นอกจากนั้น บลังชารด ไดแบงลักษณะของผูอยูใตบังคับบัญชาเปน 4 ลักษณะ
เชนกัน คือ
– ผูอยูใตบังคับบัญชาที่ไมเกง ไมรับผิดชอบ
– ผูอยูใตบังคับบัญชาที่ไมเกง แตรับผิดชอบ
– ผูอยูใตบังคับบัญชาที่เกง แตไมรับผิดชอบ
– ผูอยูใตบังคับบัญชาที่เกง และรับผิดชอบ
ซึ่งสงผลตอรูปแบบของผูนํา ดังนี้
สูง
เกง และรับผิดชอบ
ผูนําแบบมอบงาน/กระจายงาน

ความพรอมของผูอยูใตบังคับบัญชา
ปานกลาง
ปานกลาง
เกง แตไมรับผิดชอบ
ไมเกง แตรับผิดชอบ
ผูนําแบบมีสวนรวม
ผูนําแบบขายความคิด

ต่ํา
ไมเกง ไมรับผิดชอบ
ผูนําแบบสั่งการ

แผนภาพที่ 2 แสดงรูปแบบผูนําตามสถานการณของเฮอเซยและบลังชารด
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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

ทฤษฎีนี้มุงเนนใหผูนํามีหนาที่ชวยเหลือผูอยูใตบังคับบัญชาใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมายที่ไดวางไว โดยการใหคําแนะนําหรือการสนับสนุน ซึ่ง จะทําใหผูอยูใตบังคับบัญชามี
เปาหมายในแนวทางเดียวกันกับวัตถุประสงคของกลุมหรือองคกร หรือ Path Goal และสามารถ
ดําเนินงานไปสูเปาหมายไดงายขึ้น ซึ่งโรเบิรต เฮาส ไดแบงผูนําออกเปน 4 ลักษณะ คือ
– ผูนําแบบสั่งการ : ผูนํากําหนดบทบาท และสั่งใหทําอะไร อยางไร เมื่อใด
– ผูนําแบบใหการสนับสนุน : ผูนําที่สนใจความตองการของผูอยูใตบังคับบัญชา
– ผูนําแบบมีสวนรวม : ผูนําที่เปดโอกาสใหผูอยูใตบังคับบัญชาปรึกษาหารือ
และแสดงความคิดเห็นกอนตัดสินใจ
– ผูนําแบบมุงเนนความสําเร็จ : ผูนําที่เนนการวางเปาหมายที่ทาทาย และ
คาดหวังวา ผูอยูใตบังคับบัญชาจะทํางานอยางดีที่สุด
ทั้งนี้ การที่จะกําหนดวา ในสถานการณใดตองการผูนําแบบใดนั้น ตองศึกษา
ลักษณะของผูอยูใตบังคับบัญชา และปจจัยทางสภาพแวดลอมประกอบดวย

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

กําหนด
ปจจัยทางสภาพแวดลอม
- โครงสรางงานดี ชัดเจน (ผูนําแบบสั่งการ)
- งานที่มีกฎระเบียบ
(ผูนําแบบเนนความสําเร็จ)

แบบของผูนํา
- ผูนําแบบสั่งการ
- ผูนําแบบใหการสนับสนุน
- ผูนําแบบมีสวนรวม
- ผูนําแบบมุงเนน
ความสําเร็จ

นําไปสู

เปาหมายและ
ผลงานของ
ผูอยูใตบังคับบัญชา

แผนภาพที่ 3 แสดงรูปแบบผูนําตามสถานการณของโรเบิรต เฮาส
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2.2.2 ทฤษฎีจริยธรรมภาวะผูนํา14
จริยธรรมชวยผูนําในการตัดสินใจวา อะไรถูกหรือผิด ดีหรือเลว ในสถานการณหนึ่ง
และใหพื้นฐานความเขาใจวา อะไรคือความหมายของความเปนมนุษยที่มีเกียรติทางศีลธรรม และ
ในเรื่องภาวะผูนํา จริยธรรมเกี่ยวของกับสิ่งที่ผูนําทํา และสิ่ง ที่ผูนําเปน ดังนั้น สิ่งที่ผูนําเลือกและ
ตอบสนองตอสถานการณจะถูกชี้นําและใหขอมูลโดยจริยธรรมของพวกเขานั่นเอง
หัวใจของภาวะผูนําที่มีจริยธรรม ผูนําที่จะนําพาผูคนไดนั้น จะตองนําตนเองใหไดกอ น
ซึ่งหมายถึง จะตองชนะใจตนเองและนําตนเองใหไดกอน ผูนําที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอันดีงามไดนั้น
จะตองเปลี่ยนแปลงที่ตนเองกอน แสดงวาทุกคนเปนผูนําได ถาสามารถชนะใจตนเอง ดังคํากลาว
ของเตาที่วา “ผูนําประเสริฐสุด ประชาชนเพียงรูว าดํารงอยู ดีรองลงมาเปนที่รักและชื่นชม รองลงมาอีก
เปนที่กลัวเกรง ต่ําสุดเปนที่เกลียดชัง” คือ รูวามีผูนํา แตไมไดถวิลหา เพราะประชาชนเติบโตเกินกวา
ที่จะพึ่งพาผูนํา สิ่งเหลานี้จึงเปนศิลปะของผูนําที่มีคนเขาถึงไดยาก
ทฤษฎีจริยธรรมภาวะผูนํา แบงเปน 2 แบบ คือ
1) ทฤษฎีเกี่ยวกับความประพฤติของผูนํา
เนนที่การกระทําของบุคคลจะเปนตัวตัดสินความดีหรือความเลว เชน การพูด
ความจริง การมีความยุติธรรม การเคารพผูอื่น เปนตน
2) ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูนํา
เน น ที่ ลั ก ษณะนิ สั ย ของผู นํ า เช น ความกล า หาญ การควบคุ ม อารมณ
ความไมเห็นแกตัว ความซื่อสัตย การแสดงไมตรีจิต ความถอมตัว เปนตน
ทฤษฎีจริยธรรมภาวะผูนําเกี่ยวของกับการมีชีวิตอยู การเปนคนดี การเปนคนที่
มีคุณคา หากไดฝกปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ก็จะกลายเปนอุปนิสัยและกลายเปนสวนหนึ่งของบุคคลนั้น
2.3 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ผูศึกษาไดประมวลขอมูลจากคดีวินัยที่เกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีที่เจาหนาที่คลังซึ่งประจําการ
ณ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล ใหญไดป ฏิบัติห นาที่โ ดยทุจ ริต เพื่อพิจ ารณาวา ปญ หา
ดังกลาวเกิดขึ้นจากสาเหตุใดบาง โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากสาเหตุหนึ่งของปญหาเกิดจากความบกพรอง
ในการบริหารจัดการงาน เงิน คน ของเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ จะสามารถนําความรูเกี่ยวกับ
ทฤษฎีภาวะผูนํามาปรับใชเพื่อแกปญหานี้ไดหรือไม เพียงใด
ผูศึกษาไดศึกษาทฤษฎีภาวะผูนําจากหนังสือซึ่งเขียนโดยบุคคลตอไปนี้
1) ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิชาภพ พันธุแพ (2555) ศึกษา เรื่อง ผูนํากับการจัดการ
การเปลี่ยนแปลง โดยผูเขียนเนนการศึกษาภาวะผูนําแบบตาง ๆ และความจําเปนของการที่ผูนําตอง
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงในองคกร ทั้งนี้ เพื่อความอยูรอด เนื่องจากสภาพแวดลอมภายนอกองคกรมี
การเปลี่ยนแปลงจากทั้งสภาพแวดลอมทางธุร กิจ ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ดังนั้น หากผูนํามี
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รัตติกรณ จงวิศาล, ภาวะผูนํา ทฤษฎี การวิจัย และแนวทางสูการพัฒนา (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2559), หนา 119–129.
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ความเขาใจบทบาทของตนและผูตาม ก็จ ะสามารถบริหารจัดการองคกรในภาวะตาง ๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2) รองศาสตราจารย ดร. รัตติกรณ จงวิศาล (2556) ศึกษา เรื่อง ภาวะผูนํา ทฤษฎี การวิจัย
และแนวทางสูการพัฒนา โดยผูเขียนเนนการศึกษาภาวะผูนําแบบตาง ๆ และความสําคัญของการพัฒนา
ภาวะผูนํา โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหความสําคัญกับเรื่องจริยธรรมของผูนําและจิตวิญญาณของมนุษย
ซึ่งเปนหนาที่หลักที่มาพรอมกับความรับผิดชอบของผูนํา
ผูศึกษาไดศึก ษาคุณสมบัติที่จําเปนในการพัฒนาภาวะผูนําจากหนัง สือที่เขียนโดยบุคคล
ตอไปนี้
1) ดร. ปวีณ ณ นคร (2551) เกี่ย วกั บ ครรลองครองใจระหว างหัวหนา กับ ลูก นอ ง
โดยผูเขียนเนนการดําเนินความสัมพันธระหวางหัวหนากับลูกนอง ซึ่งจะชวยสงเสริมใหการปฏิบัติงาน
เปนไปโดยราบรื่น เรียบรอย มีประสิทธิภาพ
2) นายซูซูกิ โยชิยุกิ (2561) เกี่ยวกับคุณสมบัติที่จําเปนในการพัฒนาภาวะผูนํา
2.4 สรุปกรอบแนวคิด
การศึกษากรอบแนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําประเภทตาง ๆ พบวา การสงเสริม
ใหเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญเขาใจภาวะผูนําตามทฤษฎีตาง ๆ ซึ่งรวมถึงจริยธรรมของผูนําดวย
นาจะชวยใหเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญดําเนินบทบาทของตนเองในการรัก ษารักษาวินัยของ
ผูอยูใตบังคับบัญชาดานการบัญชีและรายงานการเงินไดไมมากก็นอย อีกทั้งยังชวยใหตนเองลดความเสีย่ ง
จากการกระทําที่จะเปนความผิดทางวินัยในกรณีที่ไมกํากับดูแลวินัยของผูอยูใตบังคับบัญชาอีกดวย

บทที่ 3
ผลการศึกษา
รายงานการศึกษานี้ไดอธิบายใหเห็นถึงความสําคัญของภาวะผูนําของเอกอัครราชทูตและ
กงสุ ล ใหญ กั บ การรั ก ษาวิ นั ย ของผู อ ยู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาด า นการบั ญ ชี แ ละรายงานการเงิ น ซึ่ ง มี
วัตถุป ระสงคเ พื่อเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการที่จ ะสง เสริม ใหเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ
มีความเขาใจและพัฒ นาภาวะผูนํา ซึ่งเปนทัก ษะหนึ่ง ที่จําเปนและสําคัญ เพื่อชวยรัก ษาวินัยของ
ผูอยูใตบังคับบัญชาดานการบัญชีและรายงานการเงิน โดยผลการศึกษาแบงเปน 3 สวน ดังนี้
1) ระบบการควบคุม ภายในของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล ใหญ เพื่อสราง
ความเขาใจในภาพรวมวา งานของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญที่เกี่ยวกับดานการบัญชี
และรายงานการเงินมีกระบวนการอยางไร และเอกอัครราชทูตและกงสุล ใหญควรมีบทบาทหรือ
ดําเนินการอยางไร
2) คดีวินัยที่เกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีที่เจาหนาที่คลังซึ่งประจําการที่สถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุล ใหญกระทําการอันเปนความผิดทางวินัยหลายฐาน ซึ่ง รวมถึงฐานไมป ฏิบัติหนาที่
ราชการดวยความซื่อสัตย ฐานไมไดปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎ ระเบียบของทางราชการ
ฐานปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต เพื่อวิเคราะหวา การกระทําดังกลาว
เกิดจากสาเหตุใดไดบาง เชน เกิดจากความไมซื่อสัตยของผูอยูใตบังคับบัญชาโดยตรง หรือเกิดจาก
การบริหารงานของเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ เปนตน และจะสามารถนําทฤษฎีภาวะผูนําแบบ
ตาง ๆ มาปรับใช เพื่อลดแนวโนมที่จะเกิดการกระทําอันเปนความผิดทางวินัยเชนวานี้ไดหรือไม
3) สรุปผลการศึกษาคดีวินัยที่เกิดขึ้นจริง
จากการศึ ก ษาข อ มู ล ต า ง ๆ สามารถวิ เ คราะห แ ละประมวลผล โดยมี ร ายละเอี ย ด
ผลการศึกษา ดังนี้
3.1 ระบบการควบคุมภายในของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ15
กระทรวงการตางประเทศไดขอใหสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญจัดวางระบบ
ควบคุมภายในขั้นพื้นฐาน 3 ดาน คือ การเงินและการเก็บ รักษาเงิน การจัดเก็บเงินรายไดแผนดิน
และการบริหารทรัพยสิน ดังนี้
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อัญญาพร เลิศพงศาภรณ, การจัดวางระบบการควบคุมภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ
หนวยงานในตางประเทศ สังกัดกระทรวงการตางประเทศ (หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 8, กระทรวง
การตางประเทศ, 2559), หนา 16.
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3.1.1 การควบคุมภายในเกี่ยวกับการเงินและการเก็บรักษาเงิน

กรรมการ
เก็บรักษาเงิน

เอกอัครราชทูต
กงสุลใหญ

กรรมการตรวจสอบ
การรับจายเงิน

เจาหนาที่คลัง
หนาที่ของกรรมการ
ตรวจนับเงินคงเหลือแตละวันวา มียอดครบ
ถูกตองกับเงินคงเหลือตามบัญชีหรือไม

หนาที่ของกรรมการ
ตรวจสอบการบันทึกบัญชีรับจายเงินวา
เจาหนาที่คลังบันทึกบัญชีตรงตามหลักฐาน
การรับจายเงินเหลือหรือไม เปนปจจุบันไหม

หากครบ ใหกรรมการลงลายมือชื่อกํากับ ใน
รายงานการเงินคงเหลือประจําวัน และ
ใหนําเงินคงเหลือเก็บเขาตูนิรภัย

ตรวจบัญชีคุมทะเบียนที่เกี่ยวของใหครบถวน
เมื่อตรวจสอบขางต นแล วถู กต อง
ใหกรรมการลงลายมือชื่อกํากับในบัญชี

แผนภาพที่ 4 แสดงการควบคุมภายในเกี่ยวกับการเงินและการเก็บรักษาเงิน
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3.1.2 การควบคุมภายในเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินรายไดแผนดิน
หัวหนาฝายกงสุล

มีหนาที่กํากับดูแลและควบคุมการจัดเก็บ
เงินรายไดแผนดิน

จัดทําทะเบียนควบคุมวีซาสติ๊กเกอรและ
ทะเบียนคุมคํารองทุกประเภท

ตรวจวา จํานวนเงินในสําเนาใบเสร็จรับเงิน
ที่แนบกับคํารองขอวีซา

เอกอัครราชทูต
กงสุลใหญ

เจาหนาที่คลัง

จัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน

ตรวจสอบจํานวนเงินรายไดแผนดินที่
ฝายกงสุลนําสงวา ตรงตามเอกสารที่แนบมา
พรอมกับตัวเงินหรือไม
เมื่อตรวจสอบแลวถูกตอง ใหลงนามรับเงิน
ดานหลังสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทาย

ทุกสิ้นวัน ใหฝายกงสุลจัดทําใบนําสงเงินรายไดแผนดิน เพื่อสงใหเจาหนาที่คลัง พรอมกับเงินรายไดแผนดิน
(เงินสดหรือหลักฐานแทนตัวเงิน) และสําเนาใบเสร็จรับเงิน ทะเบียนควบคุมวีซาสติ๊กเกอร และทะเบียน
คุมคํารองทุกประเภท

แผนภาพที่ 5 แสดงการควบคุมภายในเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินรายไดแผนดิน
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3.1.3 การควบคุมภายในเกี่ยวกับการบริหารทรัพยสิน
หัวหนาฝายกงสุล

มีหนาที่จัดทําบัญชีวัสดุทะเบียนครุภัณฑ ให
หมายเลข (รหัส) ครุภัณฑ และดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางในเรื่องตาง ๆ

เอกอัครราชทูต
กงสุลใหญ

เจาหนาที่คลัง

– ตรวจสอบการรับจายพัสดุ ตั้งแต 1
ตุลาคม ปกอน ถึง 30 กันยายน ป
ปจจุบัน วา รับจายถูกตองไหม
– ตรวจสอบพัสดุคงเหลือตามทะเบียนวา
มีอยูค รบไหม ชํารุด หรือเสื่อมสภาพ
– รายงานผลการตรวจสอบให
เอกอัครราชทูต /กงสุลใหญทราบ
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่เริ่มตรวจ

แผนภาพที่ 6 แสดงการควบคุมภายในเกี่ยวกับการบริหารทรัพยสิน
ในชวงกอนปง บประมาณ 2551 กรมบัญ ชีก ลางไดกําหนดใหสถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุลใหญรายงานสรุปการรับ –จายเงิน ประจําเดือน หรือ “บัญชีงบเดือน” ตามระบบบัญชี
เกณฑเงินสด กลาวคือ เจาหนาที่คลังตองนําสงบัญชีงบเดือนกับเอกสารการจายเงินให กลุมตรวจสอบ
ภายในภายในวันสิ้นเดือนของเดือนถัดไป โดยไมตองนําสงเอกสารอื่น เชน ใบนําสงเงินรายไดแผนดิน
ใบนําฝากธนาคาร เปนตน ดังนั้น หากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญไมใหความสําคัญกับ
ระบบการควบคุมภายในขางตน ก็จะเปดโอกาสใหเจาหนาที่คลังปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ เพื่อแสวงหา
ประโยชนสวนตนโดยวิธีการตาง ๆ อาทิ บันทึกรายรับไมตรงกับใบนําสงเงินรายไดแผนดิน บันทึก
บัญชีจายซ้ํา ไมนําเงินรายไดแผนดินไปฝากธนาคาร เปนตน
ตั้งแตปงบประมาณ 2551 เปนตนมา กรมบัญชีกลางไดปรับเปลี่ยนระบบ โดยขอใหบันทึก
บัญชีตามระบบบัญชีเกณฑคงคางแทน กลาวคือ เปนโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป (Software) ที่สามารถ
บันทึกขอมูล on line และ real time จึงบันทึกบัญชียอนหลังไมได และกลุมตรวจสอบภายใน
สามารถเรียกดูรายงานการใชจายเงินของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญไดทันที แตยังไม
สามารถตรวจสอบวา มีการบันทึกบัญชีถูกตองตรงกับเอกสารการรับจายเงินหรือไม จนกวาจะไดรับ
รายงานการเงินจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ
อนึ่ง กระทรวงการตางประเทศไดขอใหสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญบันทึก
บัญชีตามระบบบัญชีเกณฑคงคาง ตั้งแตปงบประมาณ 2555 เปนตนมา ดังนั้น สถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุลใหญจะตองจัดสงรายงานการเงินโดยแนบเอกสารการรับเงิน การจายเงิน ประกอบ
ใบสําคัญการลงบัญชีทุกฉบับ รวมทั้งใบนําสงเงินรายไดแผนดิน สรุปรายงาน การออกวีซาจากระบบ
ของฝายกงสุล ใบนําเงินฝากธนาคาร บัญชีคุมงบประมาณ (คาเชาบานรายบุคคล และงบโครงการยอย)
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บัญ ชีคุม เงินนอกงบประมาณ บัญ ชีเงินรับฝาก บัญ ชีลูก หนี้เ งินยื ม งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
รายงานรายได แผ น ดิน รายงานกระทบยอด เพื่ อลดความเสี่ ยงการบั นทึ ก บัญ ชี ไม ต รงกั บ การ
รับจายเงินจริง
นอกจากนั้น กระทรวงการตางประเทศไดขอใหสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ
พิจารณาออกคําสั่งภายในสํานักงาน เพื่อแตงตั้งใหขาราชการที่ ดํารงตําแหนงอัครราชทูตที่ปรึกษา
หรือรองกงสุลใหญ เปน Head of Chancery หรือ HOC มีหนาที่กํากับดูแลงานดานการบริหารของ
สถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ ที่เกี่ยวกับ งาน เงิน คน ทรัพยสิน ตามระบบการควบคุม
ภายในขางตน กอนที่เจาหนาที่คลังจะเสนองานเรื่องดังกลาวมายังเอกอัครราชทูตหรือกงสุลใหญ
3.2 คดีวินัยที่เกิดขึ้นจริง
เฉพาะกรณีที่เจาหนาที่คลังซึ่งประจําการ ณ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ
กระทําการอันเปนความผิดทางวินัยหลายฐาน ซึ่งรวมถึงฐานไมปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย
ฐานไมไดปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎ ระเบียบของทางราชการ ฐานปฏิบัติหนาที่หรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต
3.2.1 กรณี ที่ ห นึ่ ง : เจ า หน า ที่ คลั ง ไม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เอกอั ครราชทู ต ไม แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการที่เกี่ยวของ เจาหนาที่คลังอาศัยโอกาสเปดชองลอใจ แสวงหาประโยชนเพื่อตนเอง
ในป 2550 กระทรวงการต า งประเทศตรวจพบว า เจ า หน า ที่ ค ลั ง ของ
สถานเอกอัครราชทูตแหงหนึ่ง จัดทํางบเดือนผิดพลาดทางบัญ ชีห ลายประการ เชน บันทึก บัญ ชี
เบิกจายซ้ําซอน ไมลางรายการเงินยืมทดรอง ไมมีใบสําคัญประกอบการเบิกจาย ปรับปรุงรายการ
ยอดเงินฝากธนาคารและเงินคงเหลือไมถูก ตอง เปนตน จึง ไดเ รียกใหเจาหนาที่ คลังรายนี้กลับมา
ปฏิบัติหนาที่ที่ประเทศไทยกอนครบวาระประจําการ และสั่งใหดําเนินการทางวินัย
ข อ เท็ จ จริ ง ปรากฏว า เอกอั ค รราชทู ต ได ม อบหมายให เ จ า หน า ที่ ค ลั ง เป น
ผูดําเนินงานดานการบัญ ชีและรายงานการเงินแตเ พียงลําพัง เนื่องจากเปนสถานเอกอัครราชทูต
ขนาดกลาง จึง ไม มีข า ราชการระดั บ อั ครราชทูต มี เ พีย งอั ครราชทูต ที่ ป รึ ก ษา เลขานุ ก ารเอก
เลขานุการโท แตเอกอัครราชทูตไมไดมอบหมายใหขาราชการรายใดชวยกํากับดูแลงานของเจาหนาที่คลัง
และอาจไมใ หความสํา คัญ กับ ระบบการควบคุ ม ภายในเพีย งพอ จึ ง ไมไ ดแ ตง ตั้ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบการรับจายเงิน คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน และเอกอัครราชทูตไมไดสอบทานบัญชีและ
รายงานการเงินใหดีกอนสงกระทรวงการตางประเทศ
เจาหนาที่คลังรายนี้เปนผูสอบผานการอบรมหลักสูตรงานคลังกอนออกประจําการ
ตางประเทศในรอบสอง คือ สอบรอบแรกไมผาน และขอเขารับ การทดสอบรอบสอง จึงผานการ
ทดสอบและมีคุณสมบัติออกประจําการตางประเทศ ดังนั้น เจาหนาที่คลังรายนี้จึงไมมีประสิทธิภาพ
และไมพรอมปฏิบัติงานดานการบัญชีและรายงานการเงินเทาที่ควร เนื่องจากไมมี ความเขาใจเรื่อง
การลงบัญชี ที่ผานมา เจาหนาที่คลังสงรายงานการเงินลาชาจนกระทั่งกระทรวงการตางประเทศตอง
ตรวจสอบบัญชีในรายละเอียดและชวยปรับปรุงแกไขงบเดือนใหมีสถานะ ทางการเงินเปนปจจุบัน
ในชวงแรก เจาหนาที่คลังรายนี้ไมจัดเก็บหลักฐานการจายตามระเบียบการเก็บ
รัก ษาเงิน และการนํ า เงิ นส ง คลั ง ของส ว นราชการ และใช ส ลิ ป บั ต รเครดิ ต แทนใบเสร็จ รั บ เงิ น
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ซึ่งเอกอัครราชทูตในฐานะผูกํากับดูแลงานเจาหนาที่คลังโดยตรง และในฐานะหัวหนาสํานักงานไมได
ทักทวง
ตอมา เจาหนาที่คลังไดบันทึกบัญชีรับจายเงินไมถูกตอง และเพิ่มยอดเงินไมตรงกับ
หลักฐานการรับจาย ทําบันทึกบัญชีเบิกจายซ้ําซอน (คือ นําหลักฐานที่เบิกจายไปแลวมาเบิกจายซ้ําอีก)
ซึ่งเชื่อไดวา เปนการกระทําที่สอไปในทางทุจริต
จากกรณีนี้ จะเห็นไดวา ผูอยูใตบังคับบัญชามีลักษณะ
– ไม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ กล า วคื อ ไม ผ า นการอบรมหลั ก สู ต รงานคลั ง ครั้ ง แรก
แมครั้งที่สองจะผาน แตยังไมพรอมที่จะปฏิบัติงานคลังได
– ไมรับผิดชอบ และไมเอาใจใสศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวของ
– ขาดจริยธรรม กลาวคือ แสวงหาประโยชนโดยการปลอมแปลงเอกสารซึ่งเปน
คดีรายแรง
ดัง นั้น เมื่อพิเ คราะหท ฤษฎีผูนําเชิง สถานการณทั้ง ของเฮอเซยและ บลัง ชารด
กับของโรเบิรต เฮาส จะพบวา บทบาทที่เหมาะสมของเอกอัครราชทูตในกรณีเชนนี้ คือ “การเปนผูนํา
แบบสั่งการ” คือ ควรสั่งใหเจาหนาที่คลังรายนี้ทําอะไร อยางไร เมื่อใด เอกอัครราชทูตจึงควรสั่งให
เจาหนาที่คลังหารืออยางใกลชิดกับกลุมตรวจสอบภายใน
อยางไรก็ดี การที่เอกอัครราชทูตจะสามารถสั่งการไดอยางมีประสิทธิภาพอาจตอง
อาศัยทฤษฎีจริยธรรมภาวะผูนํา กลาวคือ ผูนําที่จะนําพาผูคนไดนั้น ตองนําตนเองใหไดกอน ดังนั้น
เอกอัครราชทูตควรเปน “แบบอยางที่ดี” ในการอบรมสั่งสอนและกํากับดูแลเจาหนาที่คลัง ในเรื่อ ง
“ความซื่อสัตยสุจริต”และควรมีความเขาใจในงานดานการบัญชีและรายงานการเงิน โดยเฉพาะระบบ
การควบคุมภายใน 3 ดาน (ดูขอ 3.1) และควรกระจายงานใหขาราชการที่ไดรับ แตงตั้ง เปน HOC
ใหตรวจสอบในรายละเอียดกับขอใหแจงและหารือเอกอัครราชทูตเปนระยะ ๆ ทั้งนี้ เอกอัครราชทูต
อาจตรวจสอบการดําเนินงานของเจาหนาที่คลัง อีก ชั้นหนึ่ง โดยการสอบถาม HOC และ/หรือ
ขา ราชการที่เ กี่ ย วข อ งมิใ ช ป ล อ ยปละละเลยใหเ จ า หน า ที่ คลั ง ดํ า เนิ น การโดยลํ า พัง จนกระทั่ ง
กลุมตรวจสอบภายในตรวจสอบพบวา มีความผิดปรกติเกิดขึ้น
3.2.2 กรณีที่สอง : เจาหนาที่คลังมีประสิทธิภาพ เอกอัครราชทูตแตงตั้งคณะกรรมการ
ที่เกี่ยวของ แตขาดการกํา กับดูแลใหคณะกรรมการที่เกี่ยวของดําเนินงานในสวนของตนอยา ง
สม่ําเสมอ เจาหนาที่คลังอาศัยโอกาสเปดชองลอใจ แสวงหาประโยชนเพื่อตนเอง
ในป 2552 กระทรวงการตา งประเทศตรวจพบวา เจาหนาที่ คลัง ที่ ครบวาระ
ประจําการของสถานเอกอัครราชทูตแหงหนึ่ง ไมส ามารถสง มอบเงินสดตามจํานวนที่ระบุในบัญ ชี
ใหแกเจาหนาที่คลังรายใหมที่จะมารับหนาที่ได จึงสั่งใหดําเนินการทางวินัย
ข อ เท็ จ จริ ง ปรากฏว า เอกอั ค รราชทู ต ได ม อบหมายให เ จ า หน า ที่ ค ลั ง เป น
ผูดําเนินงานดานการบัญชีและรายงานการเงิน โดยใหอัครราชทูตในฐานะรองหัวหนาสํานักงานเปน
ผูกลั่นกรองงานทุกดานกอนเสนอเอกอัครราชทูต และแตงตั้งอัครราชทูตที่ปรึกษาเปน HOC มีหนาที่
กํากับ ดูแลงานดานการบริห ารของสถานเอกอัครราชทูต รวมทั้งแตง ตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ
การรับ จายเงิน คณะกรรมการเก็บ รักษาเงินตามระบบการควบคุมภายในขางตนแลว อยางไรก็ดี
เอกอัครราชทูตไมไดติดตามและประเมินผลวา ขาราชการที่เ กี่ยวของไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับ
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มอบหมายหรือไม และหากปฏิบัติหนาที่แลว มีขอขัดของหรือปญหาที่ตองรวมกันหาทางแกไขหรือไม
อยางไร
เจา หนา ที่คลั ง รายนี้เ ปนผู มีป ระสิท ธิภาพในการปฏิบั ติง านดา นการบัญ ชีและ
รายงานการเงิน โดยในชวงแรกที่ไปประจําการ เจาหนาที่คลังรายนี้สามารถสงบัญชีงบเดือน (รายงาน
การเงิน) ไดเปนปจจุบัน มีกรณีลาชาบาง สัก 2– 3 เดือน แตก็สามารถนําสงได จนกระทั่ง ในปสุดทาย
ของการประจําการ เจาหนาที่คลังรายนี้สงบัญชีงบเดือนลาชามาก กระทรวงการตางประเทศไดเรงรัด
เปนหนังสือเปนระยะ ๆ ปรากฏวา บัญชีงบเดือนที่สงมาใหตรวจกอน กลับจากประจําการมียอดเงิน
ในบัญชีผิดปรกติ กลาวคือ มีการบันทึกบัญชีไมถูกตอง นําเงินรายไดแผนดินฝากธนาคารไมตรงตาม
วันที่บันทึกบัญชี และเงินรายไดแผนดินสูญหายไปจํานวนหนึ่ง และใบสําคัญประกอบการเบิกจาย
ไมถูกตองหลายรายการ โดยบางรายการไมจัดสงใบสําคัญประกอบการเบิกจาย นอกจากนัน้ เพือ่ นรวมงาน
ตางใหขอมูลตรงกันวา เจาหนาที่คลังรายนี้มีอัธยาศัยดี มีเพื่อนมาก แตมักบนวา ตนเองเปนผูแบกรับ
ภาระคาใชจายในครอบครัวทั้งหมด คือ ตองดูแลบิดามารดาที่อยูที่ประเทศไทย และบุตรธิดาที่ศึกษา
อยูในประเทศที่ประจําการ นอกจากนั้น มีผูพบเห็นวา ในชวงวันหยุด เจาหนาที่คลังไดเดินทางไป
บอนการพนันซึ่งเปดอยางถูกตองตามกฎหมายบอยครั้ง
สาเหตุที่เจาหนาที่คลังสามารถอาศัยโอกาสเปดชองลอใจแสวงหาประโยชนใหแก
ตนเองไดเปนผลมาจากขาราชการที่ไดรับการแตงตั้ง เปนคณะกรรมการตรวจสอบการรับจายเงิน
และคณะกรรมการเก็บ รักษาเงินไมเขาใจบทบาทหนาที่ ของตน และเขาใจวา เจาหนาที่คลังเปน
ผูปฏิบัติงานหลักดานนี้อยูแลว จึงใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานหลักของตนกอน และมิไดปฏิบัติ
หนาที่ของตนตามระบบการควบคุมภายในอยางสม่ําเสมอ ประกอบกับอัครราชทูตที่ปรึกษาในฐานะ
HOC กับอัครราชทูตในฐานะรองหัวหนาสํานั กงานก็มิไดใหความใสใจกับระบบการควบคุมภายใน
เทาที่ควร ไมไดตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินใหดีกอนสงใหกระทรวงการตางประเทศไมคอย
สังเกตดูพฤติกรรมของเจาหนาที่คลังวา จะมีเหตุชักนําใหกระทําผิดทางวินัยหรือไม
จากกรณีนี้ จะเห็นไดวา ผูอยูใตบังคับบัญชามีลักษณะ
– มีประสิทธิภาพ กลาวคือ ปฏิบัติหนาที่ไดดี มีน้ําใจ เปนที่รักของเพื่อนรวมงาน
– มีความผิดปรกติในการปฏิบัติง าน กลาวคือ ในชวงหลัง ของการประจําการ
เจาหนาที่คลังรายนี้ไดจัดทําบัญชีงบเดือนลาชา โดยมักพูดกับเพื่อนรวมงานวา มีภาระที่ตองดูแลคน
ในครอบครัว
– ขาดจริยธรรม กลาวคือ แสวงหาประโยชนใหแกตนเองโดยการปลอมแปลง
เอกสาร โดยการแกไขงบเดือนใหมีสถานะทางการเงินเปนปจจุบัน
ดัง นั้น เมื่อพิ เ คราะหท ฤษฎีผูนําเชิง สถานการณทั้ง ของเฮอเซยแ ละบลั ง ชาร ด
กับของโรเบิรต เฮาส จะพบวา บทบาทที่เหมาะสมของเอกอัครราชทูตในกรณีเชนนี้ คือ “การเปนผูนํา
แบบมีสวนรวม” คือ ควรเปดโอกาสใหผูอยูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการตัดสินใจ สวนผูนําจะชวย
สงเสริม สนับสนุน และติดตอให
ในกรณีนี้ เอกอัครราชทูตไดแตงตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวของแลว แตมิไดกํากับดูแล
การดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบการรับจายเงิน ประกอบกับขอเท็จจริงที่วา งานดานการบัญชี
และรายงานการเงินเปนเรื่องความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และในขณะเดียวกัน เอกอัครราชทูตมีภารกิจ
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บริหารจัดการสถานเอกอัครราชทูตในภาพรวม ซึ่งรวมถึงการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศใน
หลายมิติ ดังนั้น เพื่อปองกันมิใหเกิดขอบกพรองในการบริหารงานสํานักงาน เอกอัครราชทูตควร
พิจารณาใชการมีสวนรวมของขาราชการที่เกี่ยวของ ไดแก หัวหนาฝายกงสุล คณะกรรมการตาง ๆ
และผูที่ไดรับแตงตั้งเปน HOC ใหกํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่คลัง เชน สุม ตรวจจาก
ฝายกงสุลวา เงินรายไดแผนดินที่ไดรับในวันที่มีผูรับบริการจํานวนนอย และในวันที่มีผูรับบริการ
จํานวนมากคือวันใด และในวันนั้น มีเงินรายไดแผนดินเทาใด สอดคลองกับที่เจาหนาที่คลังบันทึกใน
บัญชีรับหรือไม หรือสุมตรวจจากขาราชการที่ดําเนินโครงการใดโครงการหนึ่งที่ปรากฏในบัญชีงบเดือนวา
ได จ ายเงิน ไปเท า ใด สอดคลอ งกับ ที่ เ จ า หนา ที่ คลั ง บั นทึ ก ในบั ญ ชี จ า ยหรื อไม หรื อ สุม ตรวจว า
คณะกรรมการตรวจสอบการรับ จายเงินไดต รวจสอบบัญ ชีรับ จากเอกสารใดบาง และไดมีก าร
ตรวจสอบใบนําเงินฝากธนาคารแตละวันดวยหรือไม เปนตน
หากเอกอัครราชทูตสามารถดําเนินการขางตนอยางแนบเนียนไดยอมแสดงใหเห็นวา
เอกอัครราชทูตมีภาวะผูนํา หรือคุณสมบัติที่จําเปนในการเปนผูนํา กลาวคือ มีจิตสํานึกในเปาหมาย
และทิศทางในการดําเนินงาน มีความกระตือรือรน มีความจริงจัง ซึ่งจะชวยสงเสริมใหเจาหนาที่คลัง
และบุคคลที่เกี่ยวของมีความตื่นตัว และเอาใจใสในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายที่สําคัญ เปนการกํากับ
ดูแลภารกิจที่เอกอัครราชทูตไดแบงหนาที่ความรับผิดชอบไปแลว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสอบทาน
ระหวางกัน อันจะชวยลดความเสี่ยงที่เจาหนาที่คลังจะสรางหลักฐานขึ้นเอง
3.2.3 กรณี ที่ ส าม : เจ า หน า ที่ คลั ง มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ กงสุ ล ใหญ ไ ม ส ามารถแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการที่เกี่ยวของ เพราะมีขอจํากัดดานอัตรากําลัง เจาหนาที่คลังอาศัยโอกาสเปดชองลอ
ใจ แสวงหาประโยชนเพื่อตนเอง
ในป 2554 เจ าหน าที่ ส ถานกงสุล ใหญ แหง หนึ่ ง ได ตรวจพบว า เจ าหนาที่ คลั ง
ไม ส ามารถจั ดทํ าบั ญ ชีง บเดือ นให เ ป นป จ จุบั น และเมื่ อผู บัง คั บ บั ญ ชา คื อ กงสุล ใหญ ท วงถาม
เจาหนาที่คลังก็บายเบี่ยง โดยอางวา มีภารกิจมาก ไมมีเวลา และยังไมสามารถทําบัญชีงบเดือนใหลงตัวได
และเมื่อเวลาลวงเลยไปสัก ระยะหนึ่ง กงสุล ใหญจึง ตรวจพบความผิดปรกติของการเก็บรักษาเงิน
รายไดแผนดินที่ไดจากคาธรรมเนียมดานกงสุล กลาวคือ จํานวนเงินฝากในบัญชีเงินรายไดแผนดิน
ไมตรงกับบันทึกการจัดเก็บคาธรรมเนียมดานกงสุล กระทรวงการตางประเทศจึงไดเรียกใหเจาหนาที่คลัง
รายนี้กลับมาปฏิบัติหนาที่ที่ประเทศไทยกอนครบวาระประจําการ และสั่งใหดําเนินการทางวินัย
ขอเท็จจริงปรากฏวา สถานกงสุลใหญแหงนี้มีขาราชการปฏิบัติหนาที่เพียง 3 ราย
คือ กงสุลใหญ กงสุล และเจาหนาที่คลัง จึงไมมีเ จาหนาที่เ พียงพอที่จะแตง ตั้งเปนคณะกรรมการ
เก็บรักษาเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบการรับจายเงิน และไมสามารถมอบหมายใหขาราชการรายใด
ชวยกํากับดูแลงานของเจาหนาที่คลังได ทั้งนี้ กงสุลใหญไดสอบทานบัญชีและรายงานการเงินอยางดี
กอนสงใหกระทรวงการตางประเทศ จึงพบความผิดปรกติที่เกิดขึ้น
เจาหนาที่คลังรายนี้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานการบัญชีและรายงาน
การเงิน เพราะเคยออกประจําการหลายครั้ง ไมเคยมีปญหาในการปฏิบัติงานมากอน อนึ่ง เจาหนาที่
ทองถิ่นของสถานกงสุล ใหญไดใหขอมูลวา มีเ จาหนี้โทรศัพทมาทวงถามใหเจาหนาที่คลังชําระหนี้
หลายครั้ง แตไมมีผูใดทราบรายละเอียด ตอมา เจาหนาที่คลังไดยอมรับวา ตนเองไดนําเงินรายได
แผนดินดังกลาวไปใชสวนตัว เพื่อไปใชหนี้พนันบอลที่สามีไปกูยืมเงินนอกระบบมา
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จากกรณีนี้ จะเห็นไดวา ผูอยูใตบังคับบัญชามีลักษณะ
– มีประสิทธิภาพ และประสบการณดานการบัญชีและรายงานการเงิน เพราะเคย
ออกประจําการหลายครั้งแลว
– มีความผิดปรกติในการปฏิบัติงาน กลาวคือ จัดทําบัญชีงบเดือนลาชา
– ขาดจริยธรรม กลาวคือ บันทึกบัญชีนําเงินรายไดแผนดินฝากธนาคาร แตมิได
นําเงินฝากธนาคารตามที่บันทึกบัญชี และไดนําเงินรายไดแผนดินไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว
เมื่อพิเ คราะหท ฤษฎีผูนําเชิงสถานการณทั้ง ของเฮอเซยและบลัง ชารด กับ ของ
โรเบิรต เฮาส จะพบวา บทบาทที่เหมาะสมของกงสุลใหญในกรณีนี้ คือ “การเปนผูนําแบบมีสวนรวม”
คือ เปดโอกาสใหผูอยูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการตัดสินใจ สวนผูนําควรจะชวยสงเสริม สนับสนุน
และติดตอใหผูอยูใตบังคับบัญชาในลักษณะเดียวกับกรณีที่สอง
ทั้งนี้ หากกงสุลใหญรีบประสานและปรึกษาหารือกับกลุมตรวจสอบภายในของ
กระทรวงการตางประเทศ ในฐานะหนวยงานที่กํากับ ดูแลงานดานการบัญ ชีและรายงานการเงิน
ในโอกาสแรกที่ตรวจพบหรือมีขอสงสัยวา เจาหนาที่คลังจัดทํางบเดือนลาชา อาจเปนมาตรการหนึ่ง
ในการปองกันมิใหเกิดปญหาเชนนี้ในอนาคต
3.2.4 กรณีที่สี่ : เจาหนาที่คลังมีประสิทธิภาพ เอกอัครราชทูตไมแตงตั้งคณะกรรมการ
ที่เกี่ย วของ และไดล งนามในใบรับรองแทนใบเสร็จรับ เงินสํ า หรั บการจา ยแลกเงิ นโดยไมไ ด
ตรวจสอบรายละเอียดใด เจาหนาที่คลังอาศัยโอกาสเปดชองลอใจ แสวงหาประโยชนเพื่อตนเอง
ป 2558 สถานเอกอัค รราชทูต ระดับ กลางแห ง หนึ่ง โดยอัครราชทูต ที่ป รึก ษา
ในฐานะอุปทูตฯ ในชวงเวลาที่เอกอัครราชทูตคนกอนเกษียณอายุราชการ และเอกอัครราชทูตคนใหม
ยังไมมาไดตรวจพบวา เจาหนาที่คลังไดระบุอัตราแลกเปลี่ยนของการจายแลกเงินงบประมาณไม
เปนไปตามอัตราที่ใชแลกเปลี่ยนจริง และมีการใชใบเสร็จ รับเงินปลอมประกอบการแลกเปลี่ยน
ดังกลาว เมื่ออุปทูตฯ รายงานกระทรวงการตางประเทศ เจาหนาที่ คลังแสดงความประสงคขอกลับ
จากประจําการกอนครบวาระ โดยอางความจําเปนทางครอบครัว กระทรวงการตางประเทศอนุมัติ
ตามคําขอ และสั่งใหดําเนินการทางวินัย
ขอเท็จจริงปรากฏวา เอกอัครราชทูตคนกอนไดมอบหมายใหเจาหนาที่คลังเปน
ผูดําเนินงานดานการบัญ ชีและรายงานการเงินแตเ พียงลําพัง เนื่องจากเปนสถานเอกอัครราชทูต
ขนาดกลาง จึง ไม มีข า ราชการระดั บ อั ครราชทูต มี เ พีย งอั ครราชทูต ที่ ป รึ ก ษา เลขานุ ก ารเอก
เลขานุการโท แตเอกอัครราชทูตไมไดมอบหมายใหอัครราชทูตที่ปรึกษาในฐานะ HOC หรือขาราชการ
รายใด ช วยกํ ากั บดู แลงานของเจ าหน าที่ คลัง และไม ให ความสํ าคั ญ กับ ระบบการควบคุม ภายใน
จึงไมไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับจายเงิน คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน และเอกอัครราชทูต
ไมไดสอบทานบัญชีและรายงานการเงินใหดีกอนสงกระทรวงการตางประเทศ
นอกจากนั้ น โดยที่ ภาวะเศรษฐกิ จ ของประเทศนี้มี ค วามผัน ผวนทางการเงิ น
คอนขางมาก ที่ผานมา สถานเอกอัครราชทูตแหงนี้และสถานเอกอัครราชทูตของประเทศอื่นที่ตั้งอยู
ในประเทศนี้จะจายแลกเงินงบประมาณที่ไดรับกับรานรับแลกเปลี่ยนเงิน (คือ จายแลกจากสกุลเงิน
ดอลลารส หรัฐ หรือ USD เปนสกุล เงิน ทองถิ่นหรือหนวย) เพราะจะไดรับเงินทองถิ่นในอัตราที่
มากกวาการจายแลกกับธนาคาร อยางไรก็ดี รานรับแลกเปลี่ยนเงินไมมีใบเสร็จรับเงิน มีเพียง Slip ที่
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ระบุจํานวนเงินสดสกุล ดอลลารส หรัฐที่จายแลกกับ อัตราแลกเปลี่ยนที่จายแลกในวันนั้น ดัง นั้น
เพื่อประกอบการเบิกจายและการจัดทําบัญชีงบเดือน เจาหนาที่คลังจะเรียนเสนอใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงินใหเอกอัครราชทูตลงนาม
เจาหนาที่คลังรายนี้ประสิทธิภาพและประสบการณในการปฏิบัติงานดานการบัญชี
และรายงานการเงิน เพราะเคยออกประจําการหลายครั้ง ไมเ คยมีปญหาในการปฏิบัติงานมากอน
ในชวงแรกของการประจําการ เจาหนาที่คลังไดจายแลกกับรานรับจายแลก และไดนําสงใบรับรอง
แทนใบเสร็จรับเงินที่ระบุชื่อรานรับจายแลก พรอมแนบ Slip ที่ระบุจํานวนเงินสดสกุลดอลลารสหรัฐ
ที่จายแลกกับอัตราแลกเปลี่ยนที่จายแลกในวันนั้น ตอมา เจาหนาที่คลังระบุชื่อรานรับจายแลก แตไมแนบ
Slip ซึ่ง เอกอัครราชทูตก็ลงนามรับรองการจายแลก ทั้งที่ไมมีหลักฐานใด ไมเคยสอบถาม ไมเคย
ตรวจสอบ และไมไดมอบใหอัครราชทูตที่ปรึกษาซึ่งเปน HOC หรือขาราชการรายอื่นใดกํากับดูแลงาน
ของเจาหนาที่คลัง
ในที่ สุ ด เจ า หน า ที่ ค ลั ง ได ร ะบุ อั ต ราแลกเปลี่ ย นที่ จ า ยแลกในใบรั บ รองแทน
ใบเสร็จรับเงินซึ่งแนบไปกับบัญชีงบเดือน เปนอัตราคงที่ที่กําหนดขึ้นมาเอง อันสูงกวาอัตราทางการ
หรือ Official Rate ซึ่งก็คือ อัตราที่แลกเปลี่ยนกับธนาคารที่เปนไปตามอัตราที่รัฐบาลกําหนด แตต่ํากวา
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 อัตราที่กําหนดขึ้นเอง
คือ 1 USD = 9.00 หนวย เจาหนาที่คลังจะไดประโยชนจากสวนตาง คือ 1 USD ไดประมาณ 3 หนวย
เปนตน อุปทูตฯ ไดสอบถามเจาหนาที่คลังวา จายแลกที่ใด เหตุใดไมมีใบเสร็จรับเงิน แตเจาหนาที่คลัง
ไมสามารถอธิบายได สวนเอกอัครราชทูตรายที่เกษียณอายุราชการไปแลวไดชี้แจงวา ตนมักใชบัตรเครดิต
ไมใชเงินสด ไมเคยตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ จึงไมทราบวา อัตรา
ที่ระบุในใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินผิดปรกติ คือ ไมสอดคลองกับอัตราแลกเปลี่ยนใด ๆ ในทองตลาด
ตอมา เจาหนาที่คลังตองการยืนยันกับกระทรวงการตางประเทศวา ตนเองไดจายแลก
จากธนาคาร แตไมไดสงใบเสร็จรับเงินของธนาคารใหในขณะที่ทําบัญชีงบเดือน เพราะไมไดทวงถาม
ในขณะนี้ ตนเองไดรับใบเสร็จรับเงินจากธนาคารแลวจึงนําสงใหในภายหลัง แตกระทรวงการตางประเทศ
ไดตรวจสอบกับธนาคารที่ปรากฏชื่อในใบเสร็จรับเงินแลว พบวา เปนเอกสารปลอม เพราะธนาคาร
มิไดออกใบเสร็จรับเงินดังกลาว และไดตั้งขอสังเกตดวยวา อัตราแลกเปลี่ยนที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน
ที่นํามาใหตรวจนั้น เปนอัตราคงที่ และเปนเลขจํานวนเต็ม เชน 1 USD = 9.00 หนวย เปนตน
ซึ่ง ไมส อดคลองกับ ขอเท็จ จริง ที่อัตราแลกเปลี่ยนจะขึ้นหรือลงในแตล ะวัน และจะเปนอัตราที่มี
จุดทศนิยมเสมอ เชน 1 USD = 7.31 หนวย เปนตน
จากกรณีนี้ จะเห็นไดวา ผูอยูใตบังคับบัญชามีลักษณะ
– มีประสิทธิภาพ และประสบการณดานการบัญชีและรายงานการเงินเพราะเคย
ออกประจําการหลายครั้งแลว
– มีความผิดปรกติในการปฏิบัติงาน กลาวคือ ใชใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินโดย
ไมแนบหลัก ฐานใดประกอบทั้ง ที่ในชวงแรกที่มาประจําการยัง สามารถแนบ Slip ได และอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ใชเปนอัตราคงที่
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– ขาดจริยธรรม กลาวคือ กําหนดอัตราแลกเปลี่ ยนคงที่ขึ้นมาเอง เพื่อแสวงหา
ประโยชนสวนตัว จัดทําและใชใบเสร็จรับเงินปลอม
เมื่อพิเ คราะหท ฤษฎีผูนําเชิงสถานการณทั้ง ของเฮอเซยและบลัง ชารด กับ ของ
โรเบิรต เฮาส จะพบวา บทบาทที่เหมาะสมของกงสุลใหญในกรณีนี้ คือ “การเปนผูนําแบบมีสวนรวม”
คือ ควรเปดโอกาสใหผูอยูใตบังคับบัญ ชามีสวนรวมในการตัดสินใจ สวนผูนําควรจะชวยสง เสริม
สนับสนุน และติดตอใหผูอยูใตบังคับบัญชา
เพื่อหลีกเลี่ยงมิใหเกิดปญหาเชนนี้อีก หากเอกอัครราชทูตพัฒนาภาวะผูนําของตน
โดยการติดตามขาวสารและเหตุการณปจจุบัน ก็จะชวยใหวิเคราะหและประเมินเรื่องที่เกี่ยวของกับ
อัตราแลกเปลี่ยนได ที่สําคัญ หากเอกอัครราชทูตศึกษาระบบการควบคุมภายในขั้นพื้นฐานตามขอ
3.1 ขางตน ก็จะสามารถวางแผนการปฏิบัติงาน จัดแบงงานและกําหนดหนาที่ใหขาราชการที่มีอยู
เพื่อชวยแบงเบาภาระในการตรวจสอบการดําเนินงานของเจาหนาที่คลังได และเอกอัครราชทูตหรือ
ข า ราชการที่ ไ ด รั บ มอบหมาย ก็ จ ะตรวจพบความผิ ด ปรกติ ไ ด ร วดเร็ ว แก ป ญ หาได ทั น เวลา
เอกอัครราชทูตจะไมเขาขายกระทําการอันเปนความผิดทางวินัยเชนนี้
3.3 สรุปผลการศึกษากรณีคดีวินัยที่เกิดขึ้นขางตน
จากการวิเคราะหขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในคดีวินัยที่เกิดขึ้นขางตน ผูศึกษาสรุปไดวา

กรณีที่
1

2

เจาหนาที่คลัง

เอกอัครราชทูต/
กงสุลใหญ
– ไมมีประสิทธิภาพแตไดออก – ไมแตงตั้งคณะกรรมการตามระบบ
ประจําการเพราะผานการ
การควบคุมภายใน ทั้งที่
สอบซอมหลักสูตรงานคลัง
กระทรวงฯ ไดเคยเวียนใหทราบ
กอนออกประจําการ
แลว
– ไมมีจริยธรรม
– ไมแตงตั้ง HOC
– ไมสอบทานรายงานการเงิน กอน
สงกระทรวงฯ

– มีประสิทธิภาพ
– ไมมีจริยธรรม

วิธีการทุจริต

ภาวะผูนําที่เหมาะสม

– ไมมีระบบการควบคุม – เบิกจายซ้ํา
– แบบสั่งการ เชน สั่งใหหารือกลุม
ภายใน
– เอกสารประกอบการเบิกจาย
ตรวจสอบภายในเปนระยะ ๆ เปน
– ไมตรวจสอบการบันทึก ผิดปรกติ (ไมม/ี ใชเพียง Slip บัตร ตน และสนับสนุน การทํางานของ
บัญชีงบเดือน
เครดิต/ แกไขเอกสารประกอบการ เจาหนาที่คลัง โดยขอความรวมมือ
– โอกาสเปดชองลอใจ
เบิกจายใหสูงกวาที่จายจริง)
จากกลุมตรวจสอบภายในในการให
คําปรึกษา และใหชวยประเมินผล
การทําบัญชีดวย หากไมผาน ควร
รายงานกระทรวงฯ เพื่อเรียกตัวกลับ
– มอบหมาย HOC ใหกลั่นกรองงาน
คลังและตองติดตามประเมินผล
การทํางานของ HOC ดวย
– ติดพนัน
– มีภาระคาใชจาย
การศึกษาในตางประเทศ
ของบุตร
– โอกาสเปดชองลอใจ

– บันทึกบัญชีรับต่ํากวาจริง
– ไมนําเงินรายไดแผนดินฝากธนาคาร
– เบิกจายซ้ํา
– เอกสารประกอบการเบิกจาย
ผิดปรกติ (ไมม/ี ใชเพียงสําเนาเช็ค)
– ทําลายสําเนาใบนําสงเงินรายได
แผนดินซึ่งเก็บไวที่ฝายกงสุล

– แบบมีสวนรวม
– มอบหมาย HOC ใหกลั่นกรองงาน
คลังและตองติดตามประเมินผล
การทํางานของ HOC ดวย
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– แตงตั้งคณะกรรมการตามระบบ
การควบคุมภายใน
– แตงตั้ง HOC
– ไมกํากับดูแลงานตามระบบการ
ควบคุมภายใน เพราะไมตระหนัก
ถึงความสําคัญของระบบการ
ควบคุมภายใน
– ไมติดตามประเมินผล การ
ดําเนินงานของ HOC วาไดปฏิบัติ
หนาที่อยางเพียงพอและเหมาะสม
หรือไม

มูลเหตุจูงใจ

กรณีที่

เจาหนาที่คลัง

3

– มีประสิทธิภาพ
– ไมมีจริยธรรม

4

– มีประสิทธิภาพ
– ไมมีจริยธรรม

เอกอัครราชทูต/
กงสุลใหญ
– ขาดอัตรากําลัง จึงไมสามารถ
แตงตั้งคณะกรรมการตามระบบ
การควบคุมภายใน และ ไม
สามารถแตงตั้ง HOC
– กํากับดูแลงานเจาหนาที่คลังอยาง
ใกลชิด จึงพบปญหาตั้งแตใน
ระยะแรก
– ขาดการสังเกตการณวา
ผูอยูใตบังคับบัญชามีเหตุชักนําให
กระทําผิดวินัยบางหรือไม
– ไมแตงตั้งคณะกรรมการตามระบบ
การควบคุมภายใน
– ไมแตงตั้ง HOC
– ไมกํากับงานเจาหนาที่คลังรวมทั้ง
ไมรอบรู ไมทันตอสถานการณ

มูลเหตุจูงใจ

ภาวะผูนําที่เหมาะสม

– สามีติดพนันบอล
– เปนหนี้นอกระบบ
– โอกาสเปดชองลอใจ

– จํานวนเงินฝากในบัญชี เงินรายได
แผนดินต่ํากวา ใบนําสงเงินรายได
แผนดินของฝายกงสุล
– ไมนําเงินรายไดแผนดินฝากธนาคาร

– แบบมีสวนรวม และควรเอาใจใสผู
อยูใตบังคับบัญชาวา มีพฤติการณ
มีเหตุชักนํา มีชองทาง หรือมี
แนวโนมที่จะกระทําผิดวินัยบาง
หรือไม

– แสวงหาประโยชน เพื่อ
ตนเอง
– โอกาสเปดชองลอใจ

– ใชใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
– แบบมีสวนรวม และควรพัฒนา
สําหรับการจายแลกเงินงบประมาณ ความรู อยางสม่ําเสมอ
จาก USD เปนเงินทองถิ่น ในอัตรา
แลกเปลี่ยนที่กําหนดขึ้นเอง และ
แสวงหาประโยชนจากสวนตางของ
อัตราแลกเปลี่ยนที่กําหนดขึ้นเอง
กับอัตราที่แลกจริงซึ่งต่ํากวาที่อัตรา
กําหนดขึ้น
– ใชเอกสารปลอม (จัดทําและใช
ใบเสร็จรับเงินปลอมของธนาคาร
แหงหนึ่ง เพื่อยืนยันวาไดจายแลก
กับธนาคารในอัตราเดียวกับอัตราที่
ระบุไวในใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน)
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บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
รายงานการศึกษานี้ไดตั้งคําถามการศึกษาวา เหตุใดผูอยูใตบังคับบัญชาที่ไดรับมอบหมาย
ใหไปประจําการที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ เพื่อปฏิบัติงานดานการบัญชีและรายงาน
การเงิน หรือเจาหนาที่คลัง จึงมีพฤติกรรมที่เขาขายการกระทําอันเปนความผิดทางวินัย ฐานไมปฏิบัติ
หนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย ฐานไมไดปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎ ระเบียบของทาง
ราชการ ฐานปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริตซ้ําซาก ซึ่งพฤติกรรมเชนนี้
สงผลใหเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญในฐานะหัวหนาสํานักงานในตางประเทศ สุมเสี่ยงที่จะเปน
ผูกระทําการอันเขาขายเปนความผิดทางวินัย ฐานละเลยหนาที่ในการรักษาวินัยของผูอยูใตบังคับบัญชา
โดยเครงครัด และความผิดทางวินัยฐานอื่นที่เกี่ยวของ เชน ฐานไมเอาใจใสในการปฏิบัติหนาที่ราชการ
จากการศึก ษาบางคดีวินัยที่เ กิดขึ้นจริงพบวา บทบาทของผูนํามีสวนใหปญ หาดัง กลาว
เกิดขึ้นดวย ผูศึกษาจึงขอสรุปผลการศึกษา และขอเรียนขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และขอเสนอแนะ
ในการดําเนินงาน ดังนี้
4.1 สรุปผลการศึกษา
4.1.1 การกระทําอันเปนความผิดทางวินัยดานการบัญชีและรายงานการเงินที่เกิดขึ้นที่
สถานเอกอัครราชทูตและที่ส ถานกงสุลใหญ สวนใหญมัก เกิดจากผูอยูใตบัง คับ บัญ ชาซึ่ง มีห นาที่
เกี่ยวของกับงานดานการเงินของทางราชการ คือ เจาหนาที่คลัง สวนหนึ่งเกิดจากแรงจูงใจสวนบุคคล
เชน ความโลภ เปนตน อีกสวนหนึ่งเกิดจากการที่เจาหนาที่คลังเห็นโอกาสเปดชองลอใจอันเปนผลมา
จากระบบของกระทรวงการตางประเทศ และเกิดจากการบริหารจัดการของหัวหนาสํานักงาน คือ
เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ หรืออาจกลาวไดวา บทบาทของหัวหนาสํานักงานในฐานะผูนํามีสวนให
ปญ หาดังกลาวเกิดขึ้นดวย ดังนั้น ภาวะผูนําที่ดีของเอกอัครราชทูตและกงสุล ใหญจ ะมีสวนชวย
บรรเทาหรือปองกันปญหาดังกลาวไดในระดับหนึ่ง
4.1.2 ปญหาที่เกิดจากระบบของกระทรวงการตางประเทศ ไดแก
1) การอบรมหลักสูตรงานคลังกอนออกประจําการตางประเทศยังไมสามารถทําให
เจาหนาที่คลังมีประสิทธิภาพและทักษะเพียงพอในการปฏิบัติงานดานการบัญชีและรายงานการเงิน
2) การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการในตางประเทศไมสอดคลองกับปริมาณงาน
ของแตล ะสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล ใหญ ทําใหบุคลากรที่ควรจะทํา หนาที่ส อบทาน
การดําเนินงานของเจาหนาที่คลังไมมีเวลาพอที่จะทําการตรวจสอบ
3) การมีโ ทรเลขจากกระทรวงการตางประเทศแจงเวียนเพื่อใหตระหนัก รูถึง
ความสําคัญของจริยธรรมและระบบการควบคุมภายในดานการบัญชีและรายงานการเงินไมตอเนื่อง
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4) ไมมมี าตรการปองกันและแกไขปญหาระยะสั้น ระยะยาว เพื่อมิใหเกิดปญหา
เจาหนาที่คลังทุจริต หรือปฏิบัติหนาที่ไมถูกตองตามระเบียบแบบแผนของทางราชการซ้ําแลวซ้ําอีก
4.1.3 ปญหาที่เกิดจากการบริหารจัดการสํานักงานของเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ คือ
1) ให ค วามใส ใ จกั บ ระบบการควบคุ ม ภายในน อ ยไป เมื่ อ เกิ ด กรณี บ าง
สถานเอกอัครราชทูตและบางสถานกงสุลใหญไมแตงตั้ง คณะกรรมการที่เกี่ยวของ บางกรณีแตงตั้ง
คณะกรรมการแลว ก็ไมประเมินผลวา ระบบของการควบคุมภายในใชไดอยางเหมาะสมหรือไม
2) ไมตรวจสอบบัญ ชีและรายงานการเงินใหดีกอนซึ่งในบางกรณีอาจเกิดจาก
ความไมรูหลักการเบื้องตนทางบัญชี หรือเกิดจากการปลอยปละละเลยจนเกิดคดีทุจริต
3) ไมคอยสังเกตดูพฤติกรรมของเจาหนาที่คลังวาจะมีเหตุชักนําใหกระทําผิดทาง
วินัยหรือไม
4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) กระทรวงการตา งประเทศควรกํ า หนดแผนการสร า งภาวะผูนํ าทุ ก ระดั บ
อยางเปนระบบและตอเนื่อง โดยการจัดทําระบบขอมูล การสรางบรรยากาศการเรียนรูในองคก ร
การจัดสรรงบประมาณและอัตรากําลังของเจาหนาที่ใหเพียงพอเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ โดยใหมีการกํากับดูแล สงเสริม สนับสนุน และติดตามผล
2) กระทรวงการตางประเทศควรใหความสําคัญในการเสริมสรางและพัฒนาให
ผูอยูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการบัญชีและรายงานการเงิน โดยใชโอกาสระหวาง
การประชุมเอกอัครราชทูตทั่วโลกประจําป จัดใหมีการประชุมระหวางเอกอัครราชทูต กงสุลใหญ และ
หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน เพื่อกําหนดแนวทาง การปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีและรายงานการเงิน
ที่ชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกัน
3) กระทรวงการตางประเทศควรกําหนดบทบาทและหนาที่ของหัวหนาสํานักงาน
ในตา งประเทศ โดยเน นเรื่อ งการบริ ห ารจั ดการภายใน เอกอัค รราชทู ตและกงสุล ใหญค วรให
ความสําคัญแกบทบาทและหนาที่ของอัครราชทูต รองกงสุลใหญ และอัครราชทูตที่ปรึกษาผูไดรับ
มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่เปน HOC ดวย ซึ่งตางมีหนาที่หลักในการบริหารภายในสํานักงานและ
รับผิดชอบรวมกัน
4) เอกอัครราชทูตและกงสุล ใหญควรเป นแบบอย างของผู นําที่ดี โดยเฉพาะ
การกํ า กั บ ดู แ ลให ผู อ ยู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บอย า งเคร ง ครั ด และ
โดยการเสริมสรางและพัฒนาทัศนคติ จิตสํานึก และพฤติกรรมในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต และการมี
จริยธรรมของผูอยูใตบังคับบัญชา
5) หากมี ข อ สงสั ย หรื อ มี ค วามไม แ น ใ จเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บ
ดานการบัญชีและรายงานการเงิน เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญควรประสานงานหรือปรึกษาหารือ
กับกลุมตรวจสอบภายในในโอกาสแรกที่เห็นเหมาะสม ไมควรรอจนปญหาเกิดขึ้น
6) กระทรวงการต างประเทศควรให ความสํ าคั ญ เป นพิ เ ศษกั บ คุ ณสมบั ติ ของ
ขาราชการสายสนับสนุนที่จะเขารับการคัดเลือกไปปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่คลังประจําสถานเอกอัครราชทูต
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หรือสถานกงสุล ใหญโดยเขม งวดในการคัดเลือกผูที่ผานการทดสอบหลักสูตรดานการบัญ ชีและ
รายงานการเงินในระดับที่สามารถปฏิบัติงานไดเทานั้น หากไมผาน ควรใหเขารับการอบรมใหมกอนที่
จะทดสอบครั้ ง ที่ ส องเพื่ อ ให มี เ วลาในการพั ฒ นาทั ก ษะอย า งแท จ ริ ง และเพื่ อ รั ก ษามาตรฐาน
การปฏิบัติงานดานนี้
4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน
1) กลุมตรวจสอบภายในควรแจงเวียนระบบการควบคุมภายใน (บทที่ 3 ขอ 3.1)
ใหสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลรับทราบและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
2) กลุ ม ตรวจสอบภายในควรจั ด อบรมแก อั ค รราชทูต รองกงสุ ล ใหญ และ
อัครราชทูตที่ปรึกษาที่ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่เปน HOC เปนระยะ ๆ เพื่อสรางความรูความเขาใจ
เรื่องระบบการควบคุม ภายในของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล ใหญ เพื่อใหป ฏิบัติตาม
อยางเขาใจ และควรจัดใหมีก ารแลกเปลี่ยนเรียนรูปญ หาที่เ กิ ดจากการปฏิบัติ เพื่อหาแนวทาง
ปรับปรุงการควบคุมภายในใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
3) สํา นั ก บริ ห ารบุ ค คลควรจั ด สรรอั ตรากํ าลั ง ข าราชการและลู ก จ า งเพิ่ ม ให
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญที่มีปริมาณงานที่เกี่ยวของกับการบัญชีและรายงานการเงิน
เชน เจาหนาที่ฝายกงสุล เปนตน
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