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การศึกษา เรื่อง แนวทางการพัฒนากองบริหารทรัพย์สินในประเทศของกระทรวง 

การต่างประเทศให้มีมาตรฐานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ือศึกษา
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือวางแนวทางการบริหารจัดการงาน
จัดหาและบริหารทรัพย์สินในประเทศให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีส้าหรับรองรับ
โครงสร้างใหม่ โดยได้ศึกษาจากผลส้ารวจความพึงพอใจของบุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ที่สังกัด
กระทรวงการต่างประเทศที่มีต่อการปฏิบัติงานของส้านักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน เฉพาะภารกิจงาน
ด้านจัดหาและบริหารทรัพย์สินในประเทศ ประจ้าปี พ.ศ. 2561 และผลส้ารวจความคิดเห็นจากหัวใจ
นักวิชาการพัสดุและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ส่วนจัดหาและบริหารทรัพย์สินในประเทศ เพ่ือพัฒนาไปสู่
กองบริหารทรัพย์สินในประเทศที่มีมาตรฐานตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

การศึกษานี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงสังเคราะห์ข้อมูลจากผลส้ารวจความพึงพอใจของบุคลากร
ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่สังกัดกระทรวงการต่างประเทศที่มีต่อการปฏิบัติงานของส้านักจัดหาและ
บริหารทรัพย์สิน เฉพาะภารกิจงานด้านจัดหาและบริหารทรัพย์สินในประเทศ ประจ้าปี พ.ศ. 2561 
และจากการขอรับค้าแนะน้าจากหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริตของกระทรวง และการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในด้านจัดหาและบริหารทรัพย์สินใน
ประเทศ ทุกคนมุ่งหวังที่จะปรังปรุงงานที่ตนรับผิดชอบให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยได้ร่วมแรงร่วมใจ
พิจารณาจุดบกพร่องในคุณภาพงานต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในแบบส้ารวจ โดยเฉพาะงานที่มีผลส้ารวจ
ความพึงพอใจในระดับต่้า ได้แก่ งานบริการรถยนต์ส่วนกลาง งานจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ และงาน
บ้ารุงรักษา/ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ และได้ร่วมกันเสนอความคิดเห็นถึงสาเหตุ
ของผลคะแนนที่ได้รับและทิศทางการพัฒนางานที่ควรจะเป็น 

การศึกษานี้จึงได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวการด้าเนินการเพ่ือน้าไปสู่กองบริหาร
ทรัพย์สินในประเทศที่มีมาตรฐานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยข้อเสนอแนะส่วนใหญ่
เป็นข้อเสนอเพ่ือผู้บริหารของกระทรวงใช้เป็นแนวทางในการด้าเนินงานพัฒนากองบริหารทรัพย์สินใน
ประเทศในส่วนงานด้านจัดหาและบริหารทรัพย์สินในประเทศท่ียังไม่สมบูรณ์แบบ โดยได้เสนอแนะใน
เรื่องของนโยบายการจัดอัตราก้าลังของบุคลากร ที่ควรจะต้องมีให้เพียงพอและเหมาะสม เพ่ือรองรับงาน
ตามโครงสร้างใหม่ของกองบริหารทรัพย์สินในประเทศ เรื่องของนโยบายพัฒนาก้าลังคนให้มีมาตรฐาน
วิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และทักษะด้านอ่ืน ๆ เรื่องนโยบายการ
เสริมสร้างทัศคติด้วยการสนับสนุนบุคลากรของกองบริหารทรัพย์สินในประเทศให้เป็นผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการพัสดุดีเด่น “เพชรพัสดุ” เรื่องนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการให้บุคลากรของทุก
หน่วยงานร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อจัดหาและบริหารทรัพย์สินของงานส่วนกลาง งานอาคารสถานที่
ต่าง ๆ ของกระทรวง เรื่อง นโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส โดยก้าหนดมาตรการให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงต้องถือปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้ง
ก้าชับให้หัวหน้าหน่วยงานต้องก้ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเรื่อง



จ 

สุดท้าย นโยบายส่งเสริมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการน้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีการใช้งาน
ให้เพ่ิมมากข้ึนในการประสานการปฏิบัติงานภายในกระทรวง 



ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 

รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต 
รุ่นที่ 11 ซึ่งจัดท้าจนส้าเร็จเป็นรูปเป็นร่างได้ก็ด้วยความเมตตาของอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสามท่าน  
อันประกอบด้วย ท่านเอกอัครราชทูต ดร. จิตริยา ปิ่นทอง ศ. กิตติคุณ ดร. ไชยวัฒน์  ค้้าชู และ  
รศ. ดร. ด้ารง  วัฒนา ที่ได้ให้ค้าแนะน้า ให้ข้อชี้แนะ และให้ตัวอย่างเอกสารในเชิงวิชาการ ซึ่งข้าพเจ้า
ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาส นี้ 

ก่อนอื่นข้าพเจ้าขอขอบคุณครอบครัวของข้าพเจ้าที่เข้าใจในภารกิจที่ข้าพเจ้าต้องขอแบ่งปัน
เวลามาเพ่ือจัดท้ารายงานฉบับนี้ นอกจากนี้ข้าพเจ้าต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนด้านข้อมูล
เอกสารเพ่ือประกอบรายงานฉบับนี้ ทั้งในเรื่องข้อมูลการปรับโครงสร้างส้านักงานปลัดกระทรวงจาก
นางสาวปัทมา  อินโต นักวิชาการพัสดุช้านาญการ ข้อมูลในเรื่องของแผนการปฏิรูปประเทศด้าน 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุณธรรมการท้างานใน
หน่วยงานให้มีระบบการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จากนางสาวเพ็ญแข 
อินทรสุวรรณ นักการทูตช้านาญการพิเศษ ข้อมูลในเรื่องผลส้ารวจความพึงพอใจของบุคลากรของ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่สังกัดกระทรวงการต่างประเทศที่มีต่อการปฏิบัติงานของส้านักจัดหาและบริหาร
ทรัพย์สิน เฉพาะภารกิจงานด้านจัดหาและบริหารทรัพย์สินในประเทศ ประจ้าปี พ.ศ. 2561 จาก  
นายพีรวัฒน์ เพ็ญศิริ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ในเรื่องการรวบรวมแบบส้ารวจความคิดเห็น
จากเจ้าหน้าที่ส้านักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน จากนางธัญดา ทิพย์น้อย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ส่วนจัดหาและบริหารทรัพย์สินในประเทศ ประกอบด้วย นางสาวจารุณี 
พิชัยรัตน์ หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง นายตุลย์  รักเรือง หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่
และครุภัณฑ์ นายวัลลวรรธน์ วงศ์ทองดี หัวหน้าฝ่ายยานพาหนะ พร้อมเจ้าหน้าที่ธุรการอาวุโส 
เจ้าหน้าที่ธุรการช้านาญงานที่ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะเจ้าหน้าที่พัสดุระดับช้านาญการ 
ระดับปฏิบัติการ และระดับปฏิบัติงานทุกท่านที่ช่วยให้ก้าลังใจและร่วมแรงร่วมใจในการตอบแบบ
ส้ารวจความคิดเห็นประกอบการศึกษาฉบับนี้ 

หากข้อเสนอแนะจากรายงานฉบับนี้มีส่วนในการปรับปรุงงานและหรือเป็นแนวทางส้าหรับ
การพัฒนางานด้านการจัดหาและบริหารทรัพย์สินในประเทศเพ่ือรองรับการเป็นกองบริหารทรัพย์สิน
ประเทศในอนาคต ข้าพเจ้าขอมอบความดีทั้งหมดให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งที่ได้เอ่ยนามและมิได้เอ่ยนาม
ด้วยความเต็มใจ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
  
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในราวปี พ.ศ. 2550 กองการพัสดุ ส้านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศปรับเปลี่ยน
โครงสร้างจากกองการพัสดุเป็นส้านักจัดหาและบริหารทรัพย์สินโดยมีการควบรวมฝ่ายราชการใน
ต่างประเทศเข้ากับกองการพัสดุ ซึ่งต่อมาได้มีการออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส้านักงาน
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2550 จัดตั้งส้านักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน สังกัด ส้านักงาน
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ท้าหน้าที่เสนอแนะ วางแผน ติดตามและประเมินผล รวมทั้ง
ด้าเนินการเกี่ยวกับการจัดหาและบริหารทรัพย์สินของกระทรวงการต่างประเทศทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ และท้าหน้าที่เป็นผู้ก้ากับดูแลการปฏิบัติงานด้านการพัสดุของหน่วยงานต่าง ๆ 
ภายในกระทรวงให้เป็นไปตามกฎระเบียบต่าง ๆ ของทางราชการ อย่างไรก็ตาม ต่อมาได้มีการยกเลิก
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส้านักงานปลัดกระทรวง ฉบับปี 2550 และออกกฎกระทรวง  
แบ่งส่วนราชการส้านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2558 เพ่ือปรับปรุง 
การแบ่งส่วนราชการและอ้านาจหน้าที่ โดยในส่วนงานของส้านักจัดหาและบริหารทรัพย์สินมิได้  
มีการเปลี่ยนแปลงในบทบาทและอ้านาจหน้าที่ 

งานการจัดหาและบริหารทรัพย์สินของกระทรวงการต่างประเทศ ภายใต้การด้าเนินงานโดย
ส้านักจัดหาและบริหารทรัพย์สินมีการบริหารจัดการในรูปแบบการด้าเนินงานที่แตกต่างกับกระทรวง
อ่ืนๆ อย่างสิ้นเชิง ทั้งนี้ เนื่องจากการจัดหาและบริหารทรัพย์สินของกระทรวงเป็นแบบรวมศูนย์ โดยมี
ส้านักจัดหาและบริหารทรัพย์สินท้าหน้าที่จัดซื้อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอ่ืนใด รวมทั้ง 
งานจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม/บ้ารุงรักษาอาคารสถานที่ งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างบริการ  
งานจ้างท้าของ และงานควบคุมดูแลรถราชการของกระทรวงด้วย โดยท้าหน้าที่ดังกล่าวให้กับทุก
หน่วยงานภายในกระทรวง ขณะที่กระทรวงอ่ืน ๆ นั้น จะมีฝ่ายพัสดุหรือกองพัสดุอยู่ ในหน่วยงาน
ระดับกรมหรือเทียบเท่ากรมของแต่ละกระทรวงเพ่ือท้าหน้าที่จัดหาและบริหารทรัพย์สินในหน่วยของตน 

อย่างไรก็ดี เมื่อกระทรวงการต่างประเทศได้ด้าเนินภารกิจดังกล่าวไปได้ประมาณ 10 ปี 
พบว่า โครงสร้างในลักษณะที่ควบรวมงานจัดหาและบริหารทรัพย์สินทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เข้าด้วยกันนั้นไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะในระยะเวลา 2–3 ปี ที่ผ่านมาประสบ
ปัญหาในการบริหารและด้าเนินงาน ดังนี้ 

1) โครงสร้างส้านักจัดหาและบริหารทรัพย์สินในปัจจุบันซึ่งรวมงานจัดหาและบริหาร
ทรัพย์สินในประเทศและต่างประเทศเข้าไว้ด้วยกัน ท้าให้ไม่สามารถตอบสนองภารกิจทั้งในประเทศ
และต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะส้านักจัดหาและบริหารทรัพย์สินต้องเป็นหน่วยงานกลาง
ปฏิบัติงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีปริมาณงานที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นมาก งานมีความหลากหลาย 
และมีความเฉพาะของเนื้องานและวิธีท้างานของภารกิจภายในและต่างประเทศ ต้องบริหาร
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งบประมาณมูลค่าสูง และบุคลากรต้องมีความรับผิดชอบสูงและต้องใช้วิจารณญาณที่สูง ส้าหรับ  
การบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้างส้าหรับทุกหน่วยงานภายในประเทศ และการจัดหาและการบริหาร
ทรัพย์สินทั่วโลก 

2) การรวมงานในประเทศและต่างประเทศเข้าไว้ด้วยกัน ขณะที่ภารกิจมีความแตกต่างใน
เนื้องานอย่างชัดเจน คือ ภารกิจหลักภายในประเทศ คือ การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความหลากหลายตาม
ความต้องการของกรมกองที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในหมวดรายจ่ายอ่ืน และใช้ระเบียบในประเทศ
เป็นหลักขณะที่ในต่างประเทศเป็นการบริหารจัดการงบลงทุน และใช้ระเบียบภายในประเทศที่ต้องให้
สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติของท้องถิ่นที่แตกต่างกันทั่วโลก 
การให้ค้าปรึกษาก็เป็นการให้ค้าปรึกษาเฉพาะทางที่แตกต่างกัน ท้าให้ทั้งสองส่วนงานไม่ได้มีความเอ้ือกัน
ในงานหรือสนับสนุนกันและกัน ท้างานในลักษณะต่างคนต่างท้า 

3) บุคลากรทั้งระดับปฏิบัติและระดับกลางมีจ้านวนน้อย ขณะที่หน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
กระทรวงมีความคาดหวังที่จะได้รับค้าแนะน้า ค้าปรึกษา ในงานการจัดซื้อจัดจ้างอย่างใกล้ชิด 
เนื่องจากภารกิจงานจัดหาทรัพย์สินเป็นงานที่ต้องด้าเนินขั้นตอนตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง
อย่างเคร่งครัด ปัจจุบันในงานของในประเทศ เจ้าหน้าที่ 1 คน ดูแลงานของ 2–3 หน่วยงานหรือ
มากกว่านั้น มีหัวหน้าในระดับที่สูงขึ้นไปเพียง 1 คน ที่ต้องกลั่นกรองงานของทั้งกระทรวง รวมทั้ง  
การให้ค้าปรึกษาในทุกขั้นตอนเพ่ือให้งานมีความถูกต้องตามระเบียบซึ่งมีความเป็นไปไม่ได้อย่างชัดเจน 
ในทางปฏิบัติและไม่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในอนาคต ดังนั้น การแยกงานในประเทศ
และต่างประเทศออกจากกันอย่างชัดเจน จะท้าให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะเพ่ิมมากขึ้น  
และกระทรวงการต่างประเทศสามารถเตรียมความพร้อมให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศให้ยิ่งมีความรู้ความเข้าใจในภารกิจของตนและพร้อมการเปิดเผยข้อมูลให้กับ
ประชาชน รวมทั้งพร้อมรับมือกับการตรวจสอบจากประชาชนและหน่วยงาน ที่เก่ียวข้องต่อไป 

4) ส่วนราชการในต่างประเทศไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล ท้าให้อ้านาจการอนุมัติเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดต้องด้าเนินการผ่านส้านักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน เพ่ือให้ปลัดกระทรวงใน
ฐานะหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติ แม้ว่าจะมีการกระจายอ้านาจในการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถ
ด้าเนินการได้ภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติ แต่ในทางปฏิบัติเมื่อต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ต่าง ๆ ซึ่ง
ไม่เป็นตามสัญญา ส่วนราชการในต่างประเทศก็ต้องส่งเรื่องให้กับส้านักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
ด้าเนินการเพื่อให้ปลัดกระทรวงอนุมัติต่อไป 

5) ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานจากการที่ข้าราชการกระทรวงมีการโยกย้ายบ่อย 
ขณะที่โครงการขนาดใหญ่บางโครงการใช้เวลากว่า 5–10 ปี จ้าเป็นต้องใช้บุคลากรที่รับผิดชอบ
ต่อเนื่อง เนื่องจากมีกระบวนการที่ซับซ้อนแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ อันเนื่องมาจากข้อกฎหมาย
ระเบียบและแนวปฏิบัติของแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างจากกฎหมายและระเบียบของประเทศไทย 
เช่น อัตราค่าออกแบบและควบคุมงาน การเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า รูปแบบสัญญา การวางหลักประกัน
สัญญา ฯลฯ โดยต้องขอยกเว้นการด้าเนินการตามระเบียบเป็นรายกรณี ซึ่งส่งผลกระทบต่อ 
การเบิกจ่ายงบประมาณ และจ้าเป็นต้องมีการขอขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเป็นระยะ ๆ  
ท้าให้เกิดปัญหาที่สะสม แก้ไขยาก โครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน 
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6) จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 
2560 และการออกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กระทรวงการต่างประเทศจ้าเป็นต้องเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุในประเทศและต่างประเทศ ให้สอดรับกับภารกิจใหม่และมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ 

ดังนั้น โครงสร้างในปัจจุบันจึงไม่เอ้ือกับการที่จะสร้างความเชี่ยวชาญ (Specialization) 
ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง จึงต้องปรับโครงสร้างเป็น 2 กอง แยกภารกิจงานในประเทศ
และต่างประเทศออกจากกันอย่างชัดเจน เพ่ือให้เกิดการพัฒนางานอย่างมีระบบ พัฒนาบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานให้มีความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติระเบียบที่เกี่ยวข้องของแต่ละกอง รวมทั้งให้เกิดความชัดเจน
ในการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองนโยบาย เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานของแต่ละ
ภารกิจ เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ รวมทั้งให้แต่ละหน่วยงานสามารถสนับสนุนและปฏิบัติ
ภารกิจงานที่มีปริมาณเพ่ิมข้ึนและภารกิจใหม่ได้อย่างชัดเจน 

นอกจากปัจจัยในเชิงโครงสร้างและการบริหารงานที่ส่งผลให้ต้องปรับโครงสร้างส้านักจัดหา
และบริหารทรัพย์สินออกเป็น 2 กองดังกล่าวข้างต้น ปัจจัยในเชิงคุณภาพที่วัดจากความพึงพอใจของ
บุคลากรภายในกระทรวงการต่างประเทศท่ีมีต่อการปฏิบัติงานของส้านักจัดหาและบริหารทรัพย์สินก็
เป็นตัวแปรส้าคัญอันหนึ่งในการน้าไปสู่ความจ้าเป็นในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพในงานของส้านัก
จัดหาและบริหารทรัพย์สิน ซึ่งผลการส้ารวจความพึงพอใจในรอบปี พ.ศ. 2558–2560 ซึ่งด้าเนินการ
แจ้งเวียนและรวบรวมโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส้านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศนั้น ส้านัก
จัดหาและบริหารทรัพย์สินได้ผลการส้ารวจความพึงพอใจอยู่ในระดับรั้งท้ายหรือค่อนมาในระดับเกือบ
รั้งท้าย คืออยู่ในอันดับที่ 8 จาก 10 อันดับในปี พ.ศ. 2558 อยู่อันดับที่ 9 จาก 10 อันดับในปี พ.ศ. 
2559 และ พ.ศ. 2560 ซึ่งผลการส้ารวจที่อยู่ในระดับรั้งท้ายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปี พ.ศ. 2560 
แสดงให้เห็นถึงคุณภาพในการให้บริการในงานจัดหาและบริหารทรัพย์สินในประเทศยังไม่เป็นที่น่าพึง
พอใจของบุคลากรโดยรวมของกระทรวงการต่างประเทศ  

ปัจจุบันส้านักจัดหาและบริหารทรัพย์สินอยู่ในระหว่างประสานด้าเนินการร่วมกับกลุ่ม
พัฒนาระบบบริหารของกระทรวงเพ่ือจัดท้าค้าชี้แจงประกอบค้าขอปรับโครงสร้างหน่วยงานเพ่ือแยก
ภารกิจหลักทั้งสองส่วนออกไปเป็นหน่วยงานระดับกองจ้านวน 2 กอง ในการนี้ ข้าพเจ้าในฐ านะที่
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ้านวยการส่วนจัดหาและบริหารทรัพย์สินในประเทศจึงเห็นเป็นจังหวะและโอกาสอันดี
ที่จะศึกษาและจัดท้าแนวทางพัฒนากองบริหารทรัพย์สินในประเทศของกระทรวงการต่างประเทศให้
มีมาตรฐานของการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเ พ่ือ
รองรับโครงสร้างใหม่ของกองบริหารทรัพย์สินในประเทศ ส้านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
ต่อไป 
 
1.2 ค าถามการศึกษา 

กองจัดหาและบริหารทรัพย์สินในประเทศ ส้านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศควรจะ
มีแนวทางอย่างไรเพื่อให้การบริหารมีคุณภาพตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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1.3 สมมุติฐานการศึกษา 
การจัดระบบใหม่ท้าให้เกิดผลคุ้มค่ามีประสิทธิผลและสัมฤทธิ์ผลต่อหน่วยงานภาครัฐ 
 

1.4 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือวางแนวทาง 

การบริหารจัดการงานจัดหาและบริหารทรัพย์สินในประเทศให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีส้าหรับรองรับโครงสร้างใหม่ 
 
1.5 ขอบเขตการศึกษา 

ระยะเวลาในห้วงที่ท้าการฝึกอบรมระหว่างเดือนพฤษภาคม–สิงหาคม 2562 โดย 
ใช้วิธีศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ  

และศึกษาหาข้อมูลเพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายในกระทรวงที่รับผิดชอบระบบบริหารงานราชการคือ 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารของกระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งศึกษาขอบเขตอ้านาจหน้าที่  
ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายในด้านการจัดหาและบริหารทรัพย์สินในประเทศ
ของกระทรวงการต่างประเทศ 
 
1.6 วิธีการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้อยู่บนพื้นฐานวิธีการ ดังนี้ 
1.6.1 ออกแบบส้ารวจความพึงพอใจของบุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศต่อ 

การปฏิบัติงานการจัดหาและบริหารทรัพย์สินในประเทศ 
1.6.2 ศึกษาเหตุการณ์และปัญหาจริงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานประจ้า 
1.6.3 สังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก้าหนดแนวทางการน้าไปสู่กองจัดหาและบริหารทรัพย์สินใน

ประเทศท่ีมีมาตรฐานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
1.7 ประโยชน์ของการศึกษา 

1.7.1 ผลของการศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนากองบริหารทรัพย์สินในประเทศของ
กระทรวงการต่างประเทศให้มีมาตรฐานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้รับการยอมรับ 
ทั้งนี้เพ่ือน้าไปใช้ในการประกอบการจัดโครงสร้าง 

1.7.2 การบริหารงานจัดหาและบริหารทรัพย์สินในประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ
มีมาตรฐานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

 
 
 

 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือวางแนวทางการบริหารจัดการงานจัดหาและบริหาร
ทรัพย์สินในประเทศให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีส้าหรับรองรับโครงสร้างใหม่  
ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากบทความ งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพ่ือสร้างความเข้าใจ
พ้ืนฐานอันเป็นที่มาของกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ส่วนที ่2 บริบทของกองบริหารทรัพย์สินในประเทศ ส้านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
ส่วนที่ 3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการน้าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติใน

หน่วยงานราชการ 
ส่วนที่ 4 สรุปกรอบแนวคิด 
 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
2.1.1 แนวคิดเรื่องการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) 

เกรียงศักดิ์ สกุลชัย (2550) กล่าวไว้ในงานวิจัยการปฏิรูปสื่อตามเจตนารมณ์ 
มาตรา 40 ของกฎหมายรัฐธรรมนูญ 2540 ในเรื่องแนวคิดเรื่องการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) ว่ า  ค้ าว่ า  “Good Governance” หรือที่ เ รี ยกกันในภาคภาษาไทยว่ า 
“หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” หรือ “ธรรมาภิบาล” หรือ “การจัดการปกครองที่ดี” หรือ
อ่ืนๆ นั้น เป็นแนวคิดที่ได้รับการผลักดันจากธนาคารโลก ซึ่งได้น้าเสนอว่าหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีนั้น หมายถึง “การกระท้ากระบวนการนโยบายสาธารณะ (Public Policy) อย่างเปิดเผย 
คาดเดาได้ และโปร่งใส รวมถึงการมีระบบราชการที่ส้านึกในจิตวิญญาณแห่งวิชาชีพ การมีรัฐบาลที่มี
ความรับผิดชอบ และการมีประชาสังคม (Civil Society) เข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ 
ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องเคารพต่อการปกครองโดยหลักนิติธรรม” และได้ริเริ่มรณรงค์ให้ประเทศโลกที่สาม
ต่าง ๆ มีระบบการบริหารปกครองที่ดีภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งมีสาระส้าคัญใน 
4 ประการ ได้แก่ 

1)  หลั กความรั บผิ ดชอบ (Accountability) หมายถึ งว่ า  รั ฐบาลจะต้ องมี 
ความรับผิดชอบต่อประชาชน โดยถือว่าข้อเรียกร้องและปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนนั้น มีความส้าคัญ
และต้องมีการรับไปปฏิบัติ 

2)  หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หมายถึงว่า การใช้อ้านาจในทางการเมือง
และการบริหารประเทศนั้น จะต้องเป็นที่ยอมรับของประชาชน 
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3)  หลักความโปร่งใส (Transparency) หมายถึงว่า กระบวนการท้างานของ
รัฐบาลนั้นจะต้องเป็นไปโดยเปิดเผย สุจริต มีข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่พร้อมต่อการตรวจสอบ
ตลอดเวลา 

4)  หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึงว่า กระบวนการบริหารปกครอง
ประเทศนั้น จะต้องมุ่งเน้นการลดบทบาทของรัฐลง โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคธุรกิจเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วม 

ซึ่งในระยะเวลาต่อมา องค์การระหว่างประเทศหลายต่อหลายแห่งก็ได้ขานรับและ
ช่วยตอกย้้าแนวคิดดังกล่าว พร้อมทั้งน้าเสนอหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของตนเองให้
แพร่หลายออกไป อาทิ องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) โครงการเพ่ือ
การพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ธนาคารเพ่ือการพัฒนา
แห่งเอเชีย (ADB)  

โดยที่ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การก้ากับของ
ธนาคารโลก ได้ก้าหนดองค์ประกอบของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือ Good Governance ว่า 
ประกอบด้วย 

1)  หลักความรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง  ข้ าราชการหรือผู้ที่
ปฏิบัติงานในภาครัฐจะต้องรับผิดชอบต่อผลงานของตนเอง และภารกิจที่ตนเองมีอ้านาจหน้าที่
ด้าเนินการ 

2)  การมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ที่
มิใช่เพียงภาคประชาชน แต่ยังหมายถึงการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือกลุ่มที่ ได้รับ
ผลกระทบจากการด้าเนินโครงการหรือนโยบายสาธารณะบางประเภทของรัฐ การกระจายอ้านาจและ
การมอบอ้านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการประสานงานพัฒนาร่วมกับองค์กรพัฒนา
เอกชนต่างๆ 

3)  การคาดการณ์ (Predictability) หมายถึง การด้ารงอยู่ของกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ นโยบาย และกระบวนการซึ่งเกี่ยวข้องกับการควบคุมทางสังคม และการปฏิบัติงานของ
ภาครัฐที่สามารถตอบสนองต่อปัญหาในอนาคตได้ 

4)  ความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ ข้อบังคับ และกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งค วามโปร่งใสใน
กระบวนการทางงบประมาณ 

อย่างไรก็ดี จากผลการศึกษาวิจัยและประสบการณ์การท้างาน สถาบัน หน่วยงาน
และองค์การระหว่างประเทศเหล่านี้ มีความเห็นร่วมกันว่ากุญแจส้าคัญที่น้าไปสู่การฟ้ืนฟูและพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมของประเทศต่าง ๆ อย่างยั่งยืน คือ การที่ประเทศเหล่านั้นมีการบริหารการปกครองที่ดี 
หรือการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance) ซึ่งเป็นหลักการที่สอดคล้องกับ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย การบริหารบ้านเมืองที่เคารพสิทธิมนุษยชน และเป็นระบบที่ให้
ความส้าคัญแก่ประชาชน ทั้งนี้ การที่ประเทศหนึ่ง ๆ บริหารปกครองโดยสอดคล้องกับหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ควรประกอบด้วยคุณลักษณะที่ส้าคัญ ได้แก่ ประการที่หนึ่ง เป็นสังคม
ที่มีกลไกกติกาการบริหารจัดการที่ดี เชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน และภาคประชาชน
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เข้าด้วยกัน ประการที่สอง มีกลไกซึ่งเป็นแกนหลักในการสร้างความสมดุลระหว่างองค์ประกอบต่างๆ 
ของสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และ ประการที่สาม สังคมมีเสถียรภาพ และการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ส้าหรับในประเทศไทย แนวคิดเรื่องการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้เผยแพร่เข้ามา
ตั้งแต่ระยะปี พ.ศ. 2535 แล้ว อย่างไรก็ดี หลักการดังกล่าวก็ได้รับการให้ความส้าคัญอย่างจริงจัง
ในช่วงปี พ.ศ. 2539–2540 ภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจ โดยองค์กรพัฒนาในประเทศและต่างประเทศ 
รวมทั้งนักวิชาการที่ตระหนักถึงความส้าคัญของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในการสนับสนุน 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้หยิบยกปัญหาที่เป็นผลกระทบจากการมีระบบบริหารจัดการที่ไม่ดีและ
แนวทางสร้างระบบที่ดีขึ้นมาเป็นประเด็นในการสร้างความเข้าใจ และระดมความเห็นจากประชาชน
ในภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม เป็นผลให้ภาคประชาชนและภาคประชาสังคมเกิดการตื่นตัวในเรื่อง
ดังกล่าวอย่างกว้างขวาง 

ส้านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เผยแพร่แนวคิดเรื่องเกี่ยวกับหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีไว้ในหน้าหลักของหน่วยงานว่า หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล 
(Good Governance) นั้น เมื่อเข้ามาแพร่หลายในประเทศไทยได้มีการบัญญัติศัพท์ไทยขึ้นมาหลายค้า 
อาทิเช่น ธรรมาภิบาล ประชารัฐ ธรรมรัฐ ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี การปกครอง
โดยธรรม กรอบการก้ากับดูแลที่ดี บรรษัทภิบาล เป็นต้น ซึ่งมีการตกลงโดยคณะรัฐมนตรี เมื่อเดือน
พฤษภาคม 2542 ให้ใช้ค้าว่าระบบการบริหารและการจัดการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ธรรมาภิบาลให้ความหมายไปในทางบริหารราชการเพ่ือให้แตกต่างจากบรรษัทภิบาล 
(Copporate Governance) ซึ่งความหมายของค้าว่า ธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือ 
การบริหารจัดการที่ดี คือ ระบบโครงสร้าง กระบวนการต่าง ๆ ที่ได้วางแนวปฏิบัติหรือวางกฎเกณฑ์
ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม เพ่ือให้ส่วนต่าง ๆ ของสังคมมีการการพัฒนาและ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและเป็นธรรม เนื่องจากการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ทุกภาคส่วน
ไม่ว่าจะเป็นกลไกภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน หรือภาคประชาชน ต่างก็เป็นองค์กรรวมในการแสดงความ
คิดเห็นเพราะประชาชนเป็นผู้รับประโยชน์โดยตรง 

นอกจากนี้ ยังกล่าวไว้ด้วยว่า ธรรมาภิบาล (Good Governance) ในภาคราชการ
เกิดจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงของไทยในปี พ.ศ. 2540 ซึ่งภาควิชาการและ 
ผู้ได้รับผลกระทบเห็นว่า สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากความหย่อนประสิทธิภาพของกลไกการบริหาร
กิจการบ้านเมือง การบริหารราชการ การก้าหนดนโยบายสาธารณะ และการทุจริตมิชอบในวง
ราชการ อันเป็นความรับผิดชอบของภาคราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ้า ขณะเดียวกันใน
ภาคประชาชนอันเป็นพลังส้าคัญก็มีความจ้าเป็นที่จะต้องสร้างความตื่นตัวและรับผิดชอบต่อสังคม
ตลอดจนตระหนักในสิทธิ์และหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเพ่ิมขึ้น หากความอ่อนแอและหย่อนประสิทธิภาพ
ดังกล่าว ไม่ได้รับการจัดการแก้ไขอย่างแท้จริงและรีบด่วน โอกาสที่จะน้าพาประเทศฟ้ืนตัวจากวิกฤติ
ย่อมเป็นไปได้ยาก ทั้งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองประเทศ
ยิ่งขึ้นอีกด้วย ดังนั้น คณะรัฐมนตรีได้มอบให้สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ศึกษา
และจัดท้าข้อเสนอแนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้
มอบให้ส้านักงาน ก.พ. น้าผลการศึกษาและข้อเสนอแนะดังกล่าวมาจัดท้าบันทึกเรื่องการสร้างระบบ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกับ
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ข้ อ เสนอแนะให้ ออก เป็ นระ เบี ยบส้ านั กนายกรั ฐมนตรี เ พ่ื อ ให้ ส่ วนราชการถื อปฏิ บั ติ   
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2542 ต่อมาเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2542 ได้ประกาศระเบียบส้านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 และเริ่มมีผล
บังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐ ตั้งแต่ 11 สิงหาคม 2542 ซึ่งนับได้ว่าเป็นก้าวแรกหรือเรียกได้ว่า  
เป็นการวางฐานในการบริหารราชการแนวใหม่ ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปและพัฒนาการเกี่ยวกั บ  
ธรรมาภิบาล ดังนี้ 

1)  ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 มีหลักพ้ืนฐานของการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 6 ประการ คือ 

(1)  หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยและ
เป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคมและสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับเหล่านี้ 
โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ้าเภอใจหรืออ้านาจของตัวบุคคล 

(2)  หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคมและส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพ่ือให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย
ประกอบอาชีพสุจริตเป็นนิสัยประจ้าชาติ 

(3)  หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ 
โดยปรับปรุงกลไกการท้างานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและมี
กระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ 

(4)  หลักความมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้
และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส้าคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น  
การไต่สวนสาธารณะ การแสดงประชามติ หรืออ่ืนๆ 

(5)  หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความส้านึกใน
ความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา 
ตลอดจนการเคารพในความเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท้าของตน 

(6)  หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ้ากัด
เพ่ือให้เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัดใช้ของอย่างคุ้มค่า 
สร้างสรรค์สินค้า และบริการที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ให้สมบูรณ์ยั่งยืน 

2)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 
3/1 วรรคแรก (ปัจจุบันเป็นฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550) ได้ก้าหนดว่า... ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ
ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี.. 

3)  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 เป็น
เพียงข้อมูลก้าหนดที่แสดงถึงเป้าหมายหลักที่ต้องด้าเนินการแต่ยังขาดการก้าหนดวิธีการปฏิบัติของ
ส่วนราชการ และข้าราชการที่จะด้าเนินการไปสู่เป้าหมายหลัก โดยต้องมีการก้าหนดหลักเกณฑ์และ
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วิธีการในการปฏิบัติราชการ และการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติให้ชัดเจนเป็นแนว
เดียวกัน โดยไม่ก่อให้เกิดการใช้ดุลพินิจในการเลือกปฏิบัติของแต่ละส่วนราชการ ทั้งนี้ สามารถวัดผล
การปฏิบัติงานได้ รวมทั้งเพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนได้ จึงได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ขึ้นเพ่ือให้ทุกส่วนราชการมีหน้ าที่ต้อง
ปฏิบัติตาม 

3.1)  วัตถุประสงค์ 
(1)  เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
(2)  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
(3) มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
(4) ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ้าเป็น 
(5) ประชาชนได้รับการอ้านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง

ความต้องการ 
6) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่้าเสมอ 

3.2)  ประโยชน์ที่จะได้รับจากพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว คือ 
(1) รัฐสามารถก้าหนดนโยบายและเป้าหมายการด้าเนินงานได้ชัดเจน

และมีกลไกท่ีจะพัฒนาองค์กรภาครัฐให้มีประสิทธิภาพขึ้นไป 
(2) ส่วนราชการและข้าราชการมีแนวทางในการปฏิบัติราชการที่เป็น

มาตรฐานชัดเจน มีความโปร่งใส สามารถวัดผลการด้าเนินงานได้ 
(3) ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็ว สามารถตรวจสอบการด้าเนินงานได้ 

และมีส่วนร่วมในการบริหารส่วนราชการ 
3.3) สรุปเนื้อหาของพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ซึ่งมีบทบัญญัติรวม 9 หมวด ดังนี้ 

หมวด 1 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คือ การบริหารราชการเพ่ือ
บรรลุเป้าหมายสุดท้าย (Ultimate Goals) ดังนี้ 

(1) เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
(3)  มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
(4)  การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ (และกระจายอ้านาจการตัดสินใจ)  
(5)  การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ (รวมการกระจายภารกิจและ

ทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น) 
(6)  การอ้านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน (รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและการเปิดเผยข้อมูล) 
(7)  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
หมวด 2 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 

หมายถึง การปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ทีดีของประชาชน 
ความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวม โดยการถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางในการได้รับบริการ
จากรัฐ ดังนี้ 
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(1) การก้าหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการต้องเป็นไปเพ่ือเป้าหมาย
ดังกล่าวข้างต้น และสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐ 

(2) การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยซื่อสัตย์สุจริต 
สามารถตรวจสอบได ้

(3) กรณีที่ภารกิจใดส่งผลกระทบต่อประชาชนต้องรับฟังความคิดเห็น
จากประชาชน และชี้แจงให้ประชาชนได้รับรู้และมีส่วนร่วมมากข้ึน 

(4) ข้าราชการต้องรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคม
โดยรวมและประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงวิธีการปฏิบัติให้ดีขึ้น  

(5) กรณีพบปัญหาอุปสรรคต้องจัดให้มีการแก้ไขโดยเร็ว 
หมวด 3 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

หมายถึง การบริหารงานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Results) โดยมีตัวชี้วัด (Indicators) ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งจะ
สามารถสะท้อนผลงานว่ามีความสอดคล้องเป็นแนวเดียวกับภารกิจและวัตถุประสงค์ที่ก้าหนดขึ้นไว้ 
รวมทั้งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมีความคุ้มค่ากับทรัพยากรที่ใช้ไปอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารราชการ
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยให้ส่วนราชการก้าหนดแผนการท้างานที่มีวัตถุประสงค์ที่จะชี้วัดผลลัพธ์ของ
งานได้ ดังนี้ 

(1) การปฏิบัติของส่วนราชการต้องสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจที่
กระท้าได้อย่างชัดเจน 

(2) การบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาส่วนราชการให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
(4) ความตกลงในการปฏิบัติงาน โดยก้าหนดให้มีการท้าความตกลงใน

การปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ระหว่างผู้ก้าหนดนโยบายกับผู้รับผิดชอบในการน้า
นโยบายไปปฏิบัติในแต่ละเรื่อง 

(5) การก้าหนดแผนบริหารราชการ ก้าหนดให้จัดท้าแผนต่าง ๆ 
ดังนี้ แผนบริหารราชการแผ่นดิน, แผนนิติบัญญัติ, แผนปฏิบัติราชการที่

แปลงจากแผนบริหารราชการแผ่นดิน โดยจัดท้าเป็น 2 ระยะ คือ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจ้าปี และความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
นายกรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการมีหน้าที่สรุปผลและให้ข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ 

หมวด 4 การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า 
ในเชิงภารกิจภาครัฐ โดยก้าหนดวิธีการท้างานของส่วนราชการต้องปฏิบัติตามหลักความโปร่งใส ,  
หลักความคุ้มค่า, หลักความชัดเจนในการปฏิบัติราชการ (หลักความรับผิดชอบ) 

หมวด 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
(1) การกระจายอ้านาจการตัดสินใจ 
(2) การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม 
หมวด 6 การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ 
(1) การทบทวนภารกิจ 
(2) การทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
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หมวด 7 การอ้านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

(1) การก้าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน  
(2) การจัดระบบสารสนเทศ 
(3) การรับฟังข้อร้องเรียน 
(4) การเปิดเผยข้อมูล 
หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
(1) การประเมินผลโดยผู้ประเมินอิสระเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ และความคุ้มค่าในภารกิจ 
(2) การประเมินผลประสิทธิภาพในการบังคับบัญชา 
(3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ (ส่วนเฉพาะตัวกับ

ส่วนประโยชน์ของหน่วยงาน) 
(4) หากผลการประเมินของส่วนราชการดีให้มีการจัดสรรเงินเป็นรางวัล

การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
หมวด 9 บทเบ็ดเตล็ดเป็นเรื่องทั่วไป เช่น ให้อ้านาจคณะกรรมการ 

พัฒนาระบบบริหารราชการโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาจก้าหนดให้ส่วนราชการต้อง
ปฏิบัตินอกเหนือพระราชกฤษฎีกานี้ก็ได้ 

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 
2545 มาตรา 3/1 วรรคแรก และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้วางแนวทางกรอบธรรมาภิบาลเพ่ือพัฒนาระบบราชการไทย โดยมี
เป้าหมายการด้าเนินงานอย่างชัดเจนและเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลขึ้น พร้อมทั้งมีการท้างานอย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ซึ่งประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารส่วนราชการ และท้ายที่สุด
ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด  

2.1.2  หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล 
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ส้านักงาน ก.พ. ประกาศเจตนารมณ์เผยแพร่หลักการ

บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีไว้ในสื่อออนไลน์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ไว้ดังนี้ “เมื่อข้าราชการ
ประจ้าและข้าราชการเมืองมีจิตส้านึก ทัศนคติ และพฤติกรรมเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคล
บาท มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามแล้ว ค้าถามท่ีตามมา ก็คือ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดี ควรประกอบด้วยหลักส้าคัญ ๆ อะไรบ้าง จึงจะสามารถท้าให้ประเทศไทย มีคุณภาพ  
มีคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมทั้งสามารถปฏิรูประบบราชการ แข่งขันได้ดีในเวทีโลก ค้าตอบปรากฏชัด
อยู่ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 เพ่ือส่งเสริมให้ประเทศไทย 
มีการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพ้ืนฐานของหลักส้าคัญอย่างน้อย 6 ประการ ซึ่งประกาศครั้งแรกในระเบียบ
ส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542  
ที่ส้านักงาน ก.พ. ได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 
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ประการแรก หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้ทันสมัย
และเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพร้อมใจกันปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ
เหล่านั้น โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่ตามอ้าเภอใจหรืออ้านาจของตัวบุคคล 

ประการที่สอง หลักคุณธรรม ได้แก่ การส่งเสริมคนดีคนเก่งให้เข้ามาบริหารกิจการ
บ้านเมือง สังคม และประเทศชาติ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่รัฐยึดถือ
หลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไป
พร้อมกัน เพ่ือให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจน
เป็นนิสัยประจ้าชาติ 

ประการที่สาม หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของ
คนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการท้างานของทุกองค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
สะดวก และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ 

ประการที่สี่ หลักความมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ 
และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส้าคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น การไต่สวน 
สาธารณะ การประชาพิจารณ์การแสดงประชามติ หรืออ่ืน ๆ 

ประการที่ห้า หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความส้านึก
ในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา 
ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท้าของตน 

ประการที่หก หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ้านวน
จ้ากัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า 
กล่าวคือ ด้ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งสร้างสรรค์สินค้า และบริการที่มีคุณภาพสามารถ
แข่งขันไดด้ีในเวทีโลก และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ 

หากทั้งภาคราชการประจ้า การเมืองภาคเอกชน และประชาชนร่วมมือร่วมใจกัน
มุ่งมั่นให้งานราชการด้าเนินไป ด้วยจิตส้านึก ทัศนคติ พฤติกรรมที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรมและ
จริยธรรม พร้อมทั้งใช้หลักการโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอความเห็นในการตัดสินใจ
ปัญหาส้าคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์  
การแสดงประชามติ หรืออ่ืน ๆ ประชาชนก็จะบังเกิดประโยชน์สุข สังคมและประเทศชาติของเราก็จะ
พัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน และสามารถแข่งขน ยืนหยัดอยู่ในเวทีโลกได้ดีอย่างแน่นอน” 

 
2.2 บริบทของกองบริหารทรัพย์สินในประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

จากเอกสารค้าชี้แจงประกอบค้าขอปรับโครงสร้างส้านักงานปลัดกระทรวง กระทรวง  
การต่างประเทศ (มีนาคม 2562) ซึ่งจัดท้าร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดส้านักงานปลัดกระทรวง
และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพ่ือน้าเสนอต่อผู้บริหารกระทรวงและคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) มีสาระส้าคัญที่ควรน้าเสนอไว้อ้างอิงในงานวิจัยนี้ ในเรื่องที่เกี่ยวกับเหตุผลและ 
ความจ้าเป็นในการปรับโครงสร้างของส้านักจัดหาและบริหารทรัพย์สินเพ่ือแยกภารกิจออกเป็น  
2 กอง คือ กองบริหารทรัพย์สินในประเทศ และกองบริหารทรัพย์สินในต่างประเทศ โดยผู้วิจัยจะหยิบยก
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เฉพาะบริบทของกองบริหารทรัพย์สินในประเทศที่เกี่ยวกับโครงสร้างและอ้านาจหน้าที่ กฎหมาย 
นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งการขับเคลื่อนงานให้ล้อตามนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 
และสุดท้ายผู้วิจัยได้น้าเสนอสาระส้าคัญของภารกิจงานจัดหาและบริหารทรัพย์สินในประเทศในเชิง
กระบวนงานจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดท้าแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ้าปี และการบริหารพัสดุ  
ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.2.1  โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ของกองบริหารทรัพย์สินในประเทศ ภายใต้ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

2.2.1.1  โครงสร้ า งของกองบริหารทรัพย์ สิน ในประเทศ ประกอบด้ วย  
ฝ่ายอ้านวยการและวิชาการ ฝ่ายจัดหา 1 ฝ่ายจัดหา 2 และส่วนบริหารทรัพย์สินกลาง ดังมีแผนภูมิ
โครงสร้างและอัตราก้าลังปรากฏตามตาราง ก และตาราง ข ตามล้าดับ 

2.2.1.2  อ้านาจหน้าที่ของกองบริหารทรัพย์สินในประเทศยังคงไม่ต่างไปจากที่
ระบุไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส้านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2558 
โดยตัดภารกิจของต่างประเทศออกไป จะคงเหลือเฉพาะหน้าที่ เสนอแนะ วางแผน และติดตาม
ประเมินผลการจัดหาและบริหารทรัพย์สินของกระทรวงเฉพาะภายในประเทศ ด้าเนินการเกี่ยวกับ
การจัดหาและบริหารทรัพย์สินของกระทรวงเฉพาะภายในประเทศ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

2.2.1.3  ภารกิจหลักของกองบริหารทรัพย์สินในประเทศที่ส้าคัญมีอยู่ 3 ประการ
คือ ภารกิจจัดหาทรัพย์สิน ภารกิจบริหารทรัพย์สิน และภารกิจอ้านวยการและวิชาการ 

1) ภารกิจจัดหาทรัพย์สินในประเทศ คือ การด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุ อันได้แก่ สินค้า บริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง ตลอดจนการจัดเช่าอาคาร สถานที่ เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ ภายในกระทรวง
ปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด โดยหน่วยงานภายใน
กระทรวงนั้นประกอบด้วย 12 กรม 11 หน่วยงานภายใต้ส้านักงานปลัดกระทรวง และ 1 ส้านักงาน
รัฐมนตรี ซึ่งแต่ละหน่วยมีภารกิจแตกต่างกันไป โดยมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเฉลี่ยต่อปีของหน่วยงาน
ภายในประเทศของกระทรวงการต่างประเทศในช่วง 3 ปีที่ผ่านมามีมูลค่าไม่ต่้ากว่าปีละ 1,500 ล้านบาท 

2) ภารกิจบริหารทรัพย์สินในประเทศ คือ การวางแผนและด้าเนินการ 
ใช้ทรัพย์สิน อ้นได้แก่ อาคาร ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ เป็นต้น ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจน 
การบริหารพัสดุ อันประกอบด้วย การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การบ้ารุงรักษา 
และการจ้าหน่ายพัสดุ ทั้งนี้ เพ่ือให้ทรัพย์สินคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมแก่การใช้งานตามภารกิจ
ของแต่ละหน่วยงานภายในประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ 

3) ภารกิจอ้านวยการและวิชาการของกองบริหารทรัพย์สินในประเทศ 
คือ ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการเสนอแนะนโยบาย การจัดท้าแผนงาน ตรวจสอบวิเคราะห์กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนให้ค้าปรึกษาแนะน้าด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพ่ือให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง และแนวปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
ภายในกระทรวงการต่างประเทศให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง 
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2.2.2 กฎหมาย นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติ ที่เกี่ยวข้องกับกับงานจัดหาและ
บริหารทรัพย์สิน 

2.2.2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 76 รัฐพึงพัฒนา
ระบบบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามหลักการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือให้การบริหาร
ราชการแผ่นดิน การจัดท้าบริการสาธารณะและการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2.2.2.2 พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 โดยมีหลักการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของรัฐที่ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของรัฐ 
รวมทั้งท้าให้การจัดซื้อจัดจ้างคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ 

2.2.2.3 ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2560 เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในต่างประเทศและเป็นไปตามกฎหมาย ธรรมเนียมปฏิบัติและจารีต
ประเพณีแห่งท้องถิ่นของประเทศนั้น ๆ 

2.2.2.4 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2556 หมวด 4 การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
ให้ด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วนราชการด้าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม 

2.2.2.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย โดยให้มี
การปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีระบบที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพต่อการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การจัดซื้อจัดจ้าง
และการท้าสัญญาอื่น ๆ ที่ภาคเอกชนท้าสัญญากับรัฐ 

2.2.2.6 ค้าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 
12 กันยายน 2557 ข้อ 10 ระบุนโยบายส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซึ่งในข้อย่อยพบว่ามีการระบุชัดเจนถึง
ความจ้าเป็นของภารกิจจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ดังนี้ 

ข้อ 10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ 
ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ้านาจหน้าที่ซ้้าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการ
ปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยน้าเทคโนโลยีมาใช้แก้ไขกฎระเบียบให้
โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก้าลังและ
ปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสม และเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็น
ศูนย์กลางและการอ้านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลด
ต้นทุนด้าเนินการของภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากร
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ เพ่ือให้การด้าเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ชัดเจน และ
ตรวจสอบได้ และได้ผ่านกฎหมาย  

ข้อ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และจิตส้านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับ
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การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่
จ้าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง 
การอนุญาต อนุมัติและการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้้าซ้อน และเสีย
ค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 

ข้อ 10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่า
เรื่องนี้เป็นวาระส้าคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน ทั้งจะเร่งรั ด
การด้าเนินการต่อผู้กระท้าการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมี
โอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐ และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน 
ทั้งจะน้ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การมีผลประโยชน์
ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีค้าวินิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้
แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 

2.2.2.7 นโยบายด้านการต่างประเทศ ได้แก่ การส่งเสริมบทบาทประเทศไทยใน
เวทีระหว่างประเทศและกระชับความสัมพันธ์กับต่างประเทศ การทูตเพ่ือประชาชน การเพ่ิมศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจแก่ประเทศ รวมทั้งการประชุมที่ประเทศไทยมีก้าหนดเป็นเจ้าภาพหรือประธาน อาทิ 
การประชุมระดับผู้น้ากรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี–เจ้าพระยา–แม่โขง ระหว่างกัมพูชา 
ลาว เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม (ACMECs) การประชุมสุดยอดอาเซียน และการประชุมกรอบ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย–แปซิฟิก (APEC) ที่จะมีขึ้นในอีก 2–5 ปีข้างหน้า รวมไปถึงแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี ส่งเสริมการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เหมาะสม 
ทันสมัย เป็นธรรม และเป็นสากล 

2.2.3  งานจัดหาและบริหารทรัพย์สินในประเทศกับการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์ของชาติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

งานจัดหาและบริหารทรัพย์สินเป็นงานที่มีช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของชาติและกฎหมายต่าง ๆ ตามข้อ 3.2 เนื่องจากเป็นภารกิจงานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและ
การบริหารพัสดุ/ทรัพย์สิน อันได้แก่ วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ส้านักงาน อาคาร สถานที่ สิ่งปลูกสร้าง 
ที่ดิน ในประเทศ เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ
ด้าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า โปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเมื่อทุกหน่วยงานได้รับพัสดุและทรัพย์สินที่มีคุณภาพตาม
ความต้องการ เหมาะสม ตามแผนงานที่ก้าหนดย่อมจะสามารถช่วยส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจงานของ
หน่วยงานนั้น ๆ ต่อการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ ในมิติต่าง ๆ ดังนี้ 

2.2.3.1 มิติด้านการต่างประเทศซึ่งเป็นภารกิจหลักของกระทรวงการต่างประเทศ 
อันได้แก่ การจัดจ้างบริการผู้มีความช้านาญเฉพาะด้านเพ่ือการจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ เช่น  
การจัดประชุมระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เช่น ประชุม ACD ประชุม AEMM ประชุม 
Asean–EU การเผยแพร่ภาพลักษณ์ วัฒนธรรม พระราชกรณียกิจ หรือแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงต่อ
ประชาคมโลก เช่น การจัดท้าหนังสือ SEP’s เศรษฐกิจพอเพียง พระราชประวัติ หนังสือและอุปกรณ์
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ส้าหรับการหาเสียงในเวทีระหว่างประเทศ UNGA UNSC รายงานประจ้าปีกระทรวง การจ้าง 
ที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศเพ่ือช่วยงานด้านเขตแดน อาทิ การปักเขตแดน การพิพาทหรือต้อง
ศึกษาเส้นแบ่งเขตแดน ด้านการวางแผนเพ่ือศึกษาวางกลยุทธ์ในการกระตุ้นความนิยมไทยใน
ต่างประเทศ เป็นต้น การจ้างคณะนาฏศิลป์เพื่อไปส่งเสริมและอธิบายศิลปวัฒนธรรมไทย 

2.2.3.2 มิติด้านการทูตเพ่ือประชาชนและการเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ
ของภาครัฐต่อประชาชน อันได้แก่ โครงการจัดท้าหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 3 โครงการ
จัดท้าแผ่นปะตรวจลงตรา (visa sticker) ปีละ 1–2 ครั้ง โครงการจัดท้าบัตรประจ้าตัวประชาชน
ส้าหรับผู้มีสัญชาติไทยในต่างประเทศ การจัดท้าระบบ call–center ส้าหรับการตอบค้าถามด้านงาน
กงสุล การจ้างที่ปรึกษาเพ่ือการพัฒนาระบบหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

2.2.3.3 มิติด้านการพัฒนาระบบราชการ/การปฏิรูประบบราชการ ซึ่งให้มี 
การจ้างเหมาบริการเอกชนเพ่ือด้าเนินภารกิจต่าง ๆ แทนการจ้างข้าราชการหรือลูกจ้างประจ้า เช่น 
การดูแลรักษาความปลอดภัย การดูแลอาคารและสถานที่ 

2.2.3.4 มิติด้านความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ซึ่งงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุต้องด้าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการจัดซื้อ–
จัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รวมทั้งกฎกระทรวง
และหนังสือเวียนต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

2.2.4 สาระส าคัญของภารกิจงานจัดหาและบริหารทรัพย์สินในประเทศในเชิง
กระบวนงานจัดซื้อจัดจ้าง 

2.2.4.1  การจัดท้าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ้าปี  
การจัดท้าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ้าปี เป็นกระบวนงานที่ต้อง

ด้าเนินการนับแต่ต้นปีงบประมาณ ทั้งนี้เพ่ือประกาศให้ประชาชนรับรู้รับทราบเป็นการล่วงหน้าว่า
หน่วยงานของรัฐจะด้าเนินการจัดซื้อจัดหางานใดในช่วงเวลาไหนของปี ซึ่งเป็นการด้าเนินงานตามนัย
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11 และตามนัย
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 5 การ
จัดท้าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ส้าหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท ในทุกวงเงิน
งบประมาณ เว้นแต่ กรณีจ้าเป็นเร่งด่วน หรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ กรณีมีความจ้าเป็นต้องใช้
พัสดุโดยฉุกเฉิน หรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด หรือกรณีเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ 

2.2.4.2  การจัดท้าร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) หรือ
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Specification) และก้าหนดราคากลาง 

ก่อนเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงานจะต้อง
แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง รับผิดชอบจัดท้าร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Spec.) และก้าหนดราคาที่จะจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือเป็นราคากลางส้าหรับ
การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น ทั้งนี้ เป็นการด้าเนินงานตามนัยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ  
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 61 และตามนัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 2 กระบวนการซื้อหรือจ้าง ข้อ 21 
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2.2.4.3  การจัดซื้อจัดจ้าง 
เจ้าหน้าที่พัสดุของกองบริหารทรัพย์สินในประเทศด้าเนินงานซื้อหรือจ้าง

ตามวิธีที่ก้าหนดไว้ตามนัยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
หมวดที่ 6 การจัดซื้อจัดจ้าง และตามนัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 2 กระบวนการซื้อหรือจ้าง ข้อ 22 ซึ่งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มี 3 
วิธี ดังนี้ 

1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป คือการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 
500,000 บาท และเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก้าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ 

2) วิธีคัดเลือก คือการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 500,000 บาท 
และเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่
หน่วยงานของรัฐก้าหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ  

3) วิธีเฉพาะเจาะจง คือการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาไม่เกิน 
500,000 บาท และเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่
หน่วยงานของรัฐก้าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา  

2.2.4.4  การท้าสัญญาหรือข้อตกลง 
การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงจะกระท้าได้เมื่อพ้นระยะเวลาการ

อุทธรณ์เป็นระยะเวลา 1 วันท้าการนับแต่วันถัดจากวันประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทั้งนี้เป็นตามนัย
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคสอง โดย
ยกเว้นการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

2.2.4.5  การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 
การบริหารสัญญาของแต่ละงานเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับ

พัสดุของงานนั้นๆ ที่จะต้องรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุให้เป็นไป
ตามนัยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวดที่ 10 และตาม
นัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวดที่ 6 

2.2.4.6 การบริหารพัสดุ 
เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละงาน เจ้าหน้าที่พัสดุจะ

จัดเก็บเอกสารหลักฐานรายละเอียดต่างๆ อย่างเป็นระบบ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลทั้งใน
ระหว่างการบริหารสัญญาและในภายหลัง นอกจากนี้ในการบริหารพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องควบคุม
และดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสม คุ้มค่า และเกิด
ประโยชน์ที่สุด ทั้งนี้ตามนัยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
หมวดที่ 13 และตามนัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 หมวดที่ 9 ส่วนที่ 1 ว่าด้วยการเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย ส่วนที่ 2 ว่าด้วยการยืม ส่วนที่ 3 
ว่าด้วยการบ้ารุงรักษา การตรวจสอบพัสดุประจ้าปี และสุดท้ายส่วนที่ 4 ว่าด้วยการจ้าหน่ายพัสดุ 
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2.3  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการน าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลไป
ปฏิบัติในหน่วยงานราชการ 

การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการน้าหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในหน่วยงานราชการ ดังนี้ 

มานะ อ่ิมอุดม (2558) การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่าในการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐพึงควรประยุกต์ใช้หลักธรร
มาภิบาลในการบริหารโดยอ้างอิงสุธรรม ส่งศิริ (ม.ป.ป.) ซึ่งกล่าวเกี่ยวกับหลักของธรรมาภิบาลใน
ภาครัฐ องค์กรควรที่จะด้าเนินการ ดังนี้ 

1) ยึดมั่นในหลักของวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้ที่มาใช้บริการ (Clear 
statement–high service quality) โดยที่ธรรมาภิบาล คือ การยึดมั่นในวัตถุประสงค์ขององค์กร
และผลผลิตที่จะส่งมอบให้แก่ประชาชนและผู้ที่มารับบริการ องค์กรต้องมีความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งใน
วัตถุประสงค์และผลผลิตที่ตั้งใจจะท้าให้ผู้รับได้ผลผลิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศและคุ้มค่ากับภาษีที่เสีย
ให้แก่รัฐบาล รวมทั้งองค์กรจะต้องมีการประกาศ (statement) พันธกิจและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 
และใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการปฏิบัติงานขององค์กรนั้น ๆ 

2) ท้างานอย่างมีประสิทธิภาพในหน้าที่และบทบาทของตน (Public Statement) ว่าจะ
ท้าหน้าที่อย่างไร โดยวิธีอะไรที่จะบรรลุเป้าหมาย โดยที่ธรรมาภิบาล คือ การท้างานอย่างมี
ประสิทธิภาพในหน้าที่และบทบาทของตน บุคลากรต้องเข้าใจในหน้าที่ของผู้บริหาร เข้าใจอย่างแจ่มชัดใน
ความรับผิดชอบของผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บริหาร รวมทั้งต้องมั่นใจว่าทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามความ
รับผิดชอบของตน มีความเข้าใจอย่างชัดเจนในความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับประชาชนผู้รับบริการ 
ซึ่งผู้บริหารควรแจ้งให้ประชาชนได้ทราบในการประกาศสาธารณะ (Public Statement) ถึงหน้าที่
และความรับผิดชอบของตน โดยระบุให้ทราบถึงการปฏิบัติงานที่พอเหมาะกับขนาดและความซับซ้อน 
(Complexity) ขององค์กร 

3) ส่งเสริมค่านิยม (Values) ขององค์กร และแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของธรรมาภิบาล โดย
การปฏิบัติหรือพฤติกรรม (Behaviors) (moral integrity and etiquette in the responsiveness 
o the diverse public) โดยที่ธรรมาภิบาล คือ การส่งเสริมค่านิยม (Values) ขององค์กร และแสดง
ให้เห็นถึงคุณค่าของธรรมาภิบาล โดยการปฏิบัติหรือพฤติกรรม บุคลากรควรน้าค่านิยมขององค์กรมา
ใช้ปฏิบัติ ผู้บริหารองค์กรควรประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดี ตัดสินและวินิจฉัยอย่างโปร่งใสและเปิดเผย 
รวมทั้งบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ผู้บริหารควรจะท้าตัวเป็นตัวอย่างในการให้บริการแก่
ประชาชนทุกชนชั้นอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

4) มีการสื่อสารที่ดี การตัดสินใจอย่างโปร่งใส และมีการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม 
(Providing information to flow two–ways) โดยที่ธรรมาภิบาล คือ องค์กรมีการสื่อสารที่ดี มีการ
ตัดสินใจอย่างโปร่งใส และมีการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม ซึ่งการตัดสินใจทุกครั้ง ต้องกระท้าอย่าง
โปร่งใสและยุติธรรม ใช้ข้อมูลที่ดี รวมทั้งค้าแนะน้าและการสนับสนุน และต้องมั่นใจว่ามีระบบบริหาร
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพอยู่ในระบบการท้างาน องค์กรจะต้องระบบตรวจสอบการท้างานทุกอย่าง 
เพ่ือให้แน่ใจว่าทุกอย่างด้าเนินไปตามแผนการท้างาน มีการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานบัญชี
การเงิน รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ที่ผลิตโดยองค์กร 
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5) พัฒนาศักยภาพและความสามารถของส่วนบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องและให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (ผู้บริหารต้องมีความสามารถและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง) โดยที่ธรรมาภิบาล 
คือ การพัฒนาศักยภาพและความสามารถของส่วนบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องและให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น บุคลากรต้องมั่นใจว่าผู้ที่ได้เลื่อนต้าแหน่งขึ้นมาเป็นผู้บริหารจัดการนั้น มีทักษะ ความรู้ และ
ประสบการณ์ที่จ้าเป็นต้องใช้ในหน้าที่นั้น ๆ องค์กรมีการพัฒนาความสามารถของผู้ที่ท้าหน้าที่ในส่วน
บริหาร รวมทั้งมีการประเมินผลงาน ไม่ว่าจะเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้ และองค์กรจะต้องมี
ความเชื่อมโยงในการทดแทนบุคลากรในสายบริหารจัดการ เพ่ือความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของ
องค์กร ทั้งนี้ ผู้บริหารจัดการจะต้องมีความรับผิดชอบในผลงาน โดยการประเมินผลงานเป็นระยะๆ 
ทั้งนี้ รวมทั้งการประเมินความต้องการในการฝึกอบรม หรือการพัฒนาทักษะที่ต้องการใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

6) การเข้าถึงประชาชนและต้องรับผิดชอบต่อการท้างานและผลงานอย่างจริงจัง โดยที่ 
ธรรมาภิบาล คือ การเข้าถึงประชาชนและต้องรับผิดชอบต่อการท้างานและผลงานอย่างจริงจัง 
บุคลากรต้องมีความเข้าใจถึงขอบเขตของความรับผิดชอบ ริเริ่มการวางแผนที่จะติดต่อกับประชาชน 
เพ่ือให้ทราบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในผลงานของตน ริเริ่มการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อ
บุคลากรภายในองค์กร และประสานงานกับหน่วยเหนือหรือผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด 

สรุปได้ว่าการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารภาครัฐจะท้าให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
มีการตัดสินใจและการด้าเนินการต่างๆ อยู่บนกฎระเบียบชัดเจน เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องความเสมอภาคเข้ามามีบทบาทในการตัดสินใจด้าเนินนโยบาย รวมทั้งยึดมั่นในการ
ให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้ที่มาใช้บริการ โดยปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเสมอภาค 

พระสรรชัย ชยธัมโม (นิลเจียรนัย) (2558) หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารสถานศึกษา 
สรุปได้ว่าการบริหารและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ถ้าน้าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บริหารงานของสถานศึกษา จะท้าให้การบริหารงานนั้นส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพราะหลักธรรมาภิบาล
ยึดหลักการท้างานที่มีหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักการมี
ส่วนร่วม และหลักความคุ้มค่า น้ามาใช้ในการบริหารซึ่งเป็นการบริหารการปกครองที่ดีที่ ทุก ๆ ส่วน
เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม เหมาะที่จะน้ามาใช้ในการจัดการบริหารงาน ท้าให้หน่วยงานนั้นสามารถพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพได้ 

 
2.4 สรุปกรอบแนวคิด 

จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า การบริหารงานตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลโดยน้าไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ในหน่วยงานราชการจะท้าให้มี
การพัฒนาและปรับปรุงองค์กรอย่างสม่้าเสมอ ซึ่งจะท้าให้เกิดความพึงพอใจในบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุก
ระดับ และในท้ายที่สุดองค์กรก็จะเป็นองค์กรที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบให้กับองค์กรอ่ืนภายใน
กระทรวงการต่างประเทศ 
 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

ผลของการศึกษาส่วนบุคคล เรื่อง แนวทางการพัฒนาการบริหารทรัพย์สิน ในประเทศของ
กระทรวงการต่างประเทศให้มีมาตรฐานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีเจตนารมณ์ที่จะ
ศึกษาหาแนวทางการพัฒนากระบวนการการท้างานของส้านักจัดหาและบริหารทรัพย์สินที่เน้นเฉพาะ
กิจการภายในประเทศและอาจน้าไปใช้ประกอบในการจัดตั้งองค์กรขึ้นตามโครงสร้างการบริหารงานใหม่ 
ในส้านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  

เจตนารมณ์ดังกล่าวนั้นได้ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาก้าหนดแนวทางในการ
พัฒนาองค์กรตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการด้าเนินงานในเรื่องของความคุ้มค่าและและการสร้างการมีส่วนร่วม 
โดยผู้วิจัยได้ประสานงานกับกลุ่มพัฒนาระบบบริหารของกระทรวง ในฐานะที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาการบริหารของส้านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า โดยได้แบ่งบทบาทหน้าที่ในการด้าเนินงาน เพ่ือพัฒนา  
การบริหาร ซึ่งด้าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558–2561 ดังนี้  

1. ส้านักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน โดยส่วนจัดหาและบริหารทรัพย์สินในประเทศจัดท้า
ร่างแบบส้ารวจความคิดเห็น เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการจัดหาและบริหารทรัพย์สินใน
ประเทศ 

2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหารน้าแบบส้ารวจดังกล่าวนั้นไปรวมกับแบบส้ารวจด้านอ่ืนๆ แยกตาม
ภารกิจของแต่ละหน่วยงานภายในส้านักงานปลัดกระทรวง รวมทั้งสิ้น 10 หน่วยงาน (เพ่ิมเป็น 11 
หน่วยงานในปี พ.ศ. 2561) แล้วด้าเนินการจัดส่งให้หน่วยงานต่าง ๆ จ้านวน 27 หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการต่างประเทศแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางระบบการสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือส้ารวจความพึงพอใจ และความคิดเห็นของบุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศ
ที่มีต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดส้านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ จ้านวน 11 
หน่วยงาน ได้แก่ กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มงานนิติการ กองกลาง ส้านัก
บริหารบุคคล ส้านักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ส้านักบริหารการคลัง กองบรรณสารและห้องสมุด 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ และส้านัก
นโยบายและแผน โดยให้ระยะเวลาตอบแบบส้ารวจประมาณ 1 เดือน หลังจากนั้นด้าเนินการจัดเก็บ
ข้อมูลผ่านช่องทางระบบการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 

3. กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้ประมวลผลภาพรวม โดยใช้วิธีการค้านวณ ค่าของความพึงพอใจ
และจัดแสดงผลการวิเคราะห์แล้วเรียงล้าดับร้อยละความพึงพอใจจากหน่วยงานต่าง ๆ จ้านวน 27 
หน่วยงานในสังกัดส้านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

4. ส้าหรับการด้าเนินงานในช่วงของการจัดท้ารายงานการศึกษาส่วนบุคคลระหว่างเดือน
พฤษภาคม–สิงหาคม พ.ศ. 2562 ผู้วิจัยได้ประสานกับหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพ่ือขอรับผล
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การวิเคราะห์ความพึงพอใจของบุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ที่สังกัดกระทรวงการต่างประเทศที่มีต่อ
การปฏิบัติงานของส้านักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน เฉพาะภารกิจงานด้านจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
ในประเทศ ประจ้าปี พ.ศ. 2561 ผู้วิจัยได้น้าผลส้ารวจความพึงพอใจมาแปลผลข้อมูลความพึงพอใจ 
ดังที่แสดงในส่วนที่ 2 ตารางแสดงความพึงพอใจของบุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศต่อ  
การปฏิบัติงานด้านการจัดหาและบริหารทรัพย์สินในประเทศ ประจ้าปี พ.ศ. 2561และน้าไปประกอบการ
สังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก้าหนดแนวทางการน้าไปสู่กองจัดหาและบริหารทรัพย์สินในประเทศที่มี
มาตรฐานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ผลจากการแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบส้ารวจจากหน่วยงานต่าง ๆ จ้านวน 27 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศซึ่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นผู้รวบรวมไว้แล้วนั้น รวม
ผู้ตอบแบบส้ารวจความพึงพอใจของบุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศต่อการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในสังกัดส้านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มี
จ้านวน 567 คน ซึ่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้แสดงรายละเอียดในตารางแสดงข้อมูลผู้ตอบแบบ
ส้ารวจดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 

 
ส่วนที่ 1 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจจ าแนกตามเพศ อายุ อายุราชการ ระดับต าแหน่ง และ
หน่วยงาน 

มีจ้านวนผู้ตอบแบบส้ารวจทั้งสิ้น 567 คน จ้าแนกได้ ดังนี้ 
1. ร้อยละของผู้ตอบแบบส้ารวจฯ จ้าแนกตามเพศ 

 
เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 185 67.37 
หญิง 382 32.63 
รวม 567 100.00 

 
2. ร้อยละของผู้ตอบแบบส้ารวจฯ จ้าแนกตามอายุ 

 
อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

20–30 ปี 128 22.57 
31–40 ปี 172 30.34 
14–50 ปี 136 23.99 
51 ปีขึ้นไป 131 23.10 

รวม 567 100.00 
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3. ร้อยละของผู้ตอบแบบส้ารวจฯ จ้าแนกตามอายุราชการ 
 

อายุราชการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
น้อยกว่า 6 ปี 195 34.39 

6–10 ปี 69 12.17 
11–15 ปี 70 12.35 
15 ปีขึ้นไป 233 41.09 

รวม 567 100.00 
 

4. ร้อยละของผู้ตอบแบบส้ารวจฯ จ้าแนกตามระดับต้าแหน่ง 
 

ระดับต าแหน่ง จ านวน (คน) ร้อยละ 
ประเภทบริหาร ระดับสูง 13 2.29 
ประเภทบริหาร ระดับต้น 23 4.06 
ประเภทอ้านวยการ ระดับสูง 3 0.53 
ประเภทอ้านวยการ ระดับต้น 14 2.47 
ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 0 0.00 
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 0 0.00 
ประเภทวิชาการ ระดับช้านาญการพิเศษ 52 9.17 
ประเภทวิชาการ ระดับช้านาญการ 142 25.04 
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 86 15.17 
ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ 0 0.00 
ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 6 1.06 
ประเภททั่วไป ระดับช้านาญงาน 92 16.23 
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 40 7.05 
พนักงานราชการ 19 3.35 
ลูกจ้างประจ้า 1 0.18 
ลูกจ้างชั่วคราว 23 4.06 
พนักงานจ้างเหมาบริการ 52 9.17 
อ่ืน ๆ  1 0.18 

รวม 567 100.00 
 

5. จ้านวนของผู้ตอบแบบส้ารวจฯ จ้าแนกตามหน่วยงาน 
5.1 หน่วยงานในต่างประเทศ (สอท. และ สกญ.)   124 คน 
5.2 หน่วยงานในประเทศ (กรมและส้านักงานปลัดกระทรวง)  443 คน 

รวม  567 คน 
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ดังมีรายละเอียดจ้านวนของผู้ตอบแบบส้ารวจฯ แยกตามหน่วยงานภายในกระทรวง
การต่างประเทศ ดังนี้ 

 
ล าดับที่ หน่วยงาน จ านวน (คน) 

1 ส้านักงานรัฐมนตรี 0 
2 กลุ่มตรวจสอบภายใน 9 
3 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 20 
4 กลุ่มงานนิติการ 9 
5 กองกลาง 30 
6 ส้านักบริหารบุคคล 19 
7 ส้านักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน 28 
8 ส้านักบริหารการคลัง 25 
9 กองบรรณสารและห้องสมุด 14 
10 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 22 
11 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 49 
12 ส้านักนโยบายและแผน 9 
13 สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่/คณะทูตถาวร/ส้านักงานการค้าและ

เศรษฐกิจไทย 
124 

14 ส้านักงานเลขานุการปลัดกระทรวง/รองปลัดกระทรวง/ เอกอัครราชทูต
ประจ้ากระทรวง 

11 

15 ส้านักงานหนังสือเดินทางในต่างจังหวัด 1 
16 กรมการกงสุล 32 
17 กรมพิธีการทูต 18 
18 กรมยุโรป 17 
19 กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 16 
20 กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 13 
21 กรมสารนิเทศ 12 
22 กรมองค์การระหว่างประเทศ 7 
23 กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 9 
24 กรมอาเซียน 15 
25 กรมเอเชียตะวันออก 16 
26 กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 9 
27 กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 33 
 รวม 567 
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อย่างไรก็ตาม โดยที่การส้ารวจครั้งนี้ มีเงื่อนไขให้ผู้ตอบสามารถเลือกตอบในส่วนงาน
บริการ/ภารกิจของหน่วยงานภายใต้ส้านักงานปลัดกระทรวงที่ผู้ตอบเป็นผู้รับบริการหรือเป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในฐานะของผู้มีส่วนในการจัดท้าร่างแบบส้ารวจเฉพาะที่
เกี่ยวข้องกับการจัดหาและบริหารทรัพย์สินภายในประเทศ และเงื่อนไขที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึง
ขอแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบส้ารวจเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานในภารกิจที่ส้านักจัดหาและ
บริหารทรัพย์สินให้ความส้าคัญ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส้านักจัดหาและบริหารทรัพย์สินให้
ความส้าคัญกับคุณภาพงานจ้านวน 6 ภารกิจ ประกอบด้วย คุณภาพในงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างใน
ประเทศ คุณภาพในงานด้านการบ้ารุงรักษา/ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ของ
กระทรวงฯ ในประเทศ คุณภาพในงานด้านการจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา คุณภาพในการ
ให้บริการรถยนต์ส่วนกลาง คุณภาพในการให้บริการการใช้ห้องประชุม ห้องรับรอง และพ้ืนที่ต่าง ๆ 
ของกระทรวงฯ ในประเทศ และคุณภาพในการในบริการ อ่ืน ๆ อาทิ  การขอเปิด –ปิด 
เครื่องปรับอากาศนอกเวลาราชการ หรือการขอยืมอุปกรณ์ไปใช้ในโอกาสส้าคัญของกระทรวงฯ ซึ่งใน
จ้านวน 6 ภารกิจดังกล่าว มีผู้ตอบได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นที่มีผู้ตอบมากท่ีสุดคือ เรื่องคุณภาพ
ในการให้บริการการใช้ห้องประชุม ห้องรับรอง และพ้ืนที่ต่าง ๆ ของกระทรวงฯ ในประเทศ มีจ้านวน 
392 คน ส่วนประเด็นที่มีผู้ตอบน้อยที่สุดคือ เรื่อง คุณภาพในงานด้านการจัดจ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา มีจ้านวน 345 คน ดังมีรายละเอียดปรากฏตามตารางส่วนที่ 2 ดังนี้ 

 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของบุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศที่มีต่อการปฏิบัติงานด้าน  
การจัดหาและบริหารทรัพย์สินในประเทศ ประจ าปี พ.ศ. 2561 
 

ภารกิจ 
จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจในแต่ละระดบัความพึงพอใจ จ านวน

ผู้ตอบ 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ มากที่สุด 
(5) 

มาก  
(4) 

ปานกลาง
(3) 

น้อย  
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. คุณภาพในงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างในประเทศ 

9.33% 
(35) 

45.07% 
(169) 

31.73% 
(119) 

10.13% 
(38) 

3.73% 
(14) 

375 3.46 69.23 

2. คุณภาพในงานด้านการ
บ้ารุงรักษา/ปรับปรุง
ซ่อมแซมครภุณัฑ์และ
อาคารสถานท่ีของ
กระทรวงฯ ในประเทศ 

9.7% 
(36) 

44.74% 
(166) 

35.85% 
(133) 

7.28% 
(27) 

2.43% 
(9) 

371 3.52 70.40 

3. คุณภาพในงานด้านการจัด
จ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา 

11.30% 
(39) 

47.54% 
(164) 

33.62% 
(116) 

4.93% 
(17) 

2.61% 
(9) 

345 3.60 72.00 

4. คุณภาพในการให้บริการ
รถยนต์ส่วนกลาง 

7.46% 
(27) 

35.91% 
(130) 

37.02% 
(134) 

12.43% 
(45) 

7.18% 
(26) 

362 3.24 64.81 

5. คุณภาพในการให้บริการ
การใช้ห้องประชุม ห้อง
รับรอง และพื้นท่ีต่าง ๆ 
ของกระทรวงฯ ในประเทศ 

13.52% 
(53) 

55.61% 
(218) 

25.26% 
(99) 

4.34% 
(17) 

1.28% 
(5) 

392 3.76 75.15 
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ภารกิจ 
จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจในแต่ละระดบัความพึงพอใจ จ านวน

ผู้ตอบ 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ มากที่สุด 
(5) 

มาก  
(4) 

ปานกลาง
(3) 

น้อย  
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

6. คุณภาพในการในบริการอื่น 
ๆ อาทิ การขอเปิด–ปิด 
เครื่องปรับอากาศนอกเวลา
ราชการ หรือการขอยืม
อุปกรณ์ไปใช้ในโอกาส
ส้าคัญของกระทรวงฯ 

12.88% 
(47) 

51.51% 
(188) 

29.04% 
(106) 

4.93% 
(18) 

1.64% 
(6) 

365 3.69 73.81 

เฉลี่ย 70.90 
 

จากตารางของส่วนที่ 2 ข้างต้น ผู้วิจัยพบว่า จ้านวนผู้ตอบแบบส้ารวจส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจระดับมากต่อการปฏิบัติงานด้านการจัดหาและบริหารทรัพย์สินในประเทศ คือมีระดับความพึง
พอใจ ระดับมาก (4) เป็นส่วนใหญ่ ดังนี้คือ เรื่องคุณภาพในงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ คิด
เป็นร้อยละ 45.07 และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.46 เรื่องคุณภาพในงานด้านการบ้ารุงรักษา/
ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ของกระทรวงฯ ในประเทศ คิดเป็นร้อยละ 44.74 และมี
ค่าเฉลี่ยความ พึงพอใจ 3.52 เรื่องคุณภาพในงานด้านการจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา คิดเป็น
ร้อยละ 47.54 และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.60 เรื่องคุณภาพในการให้บริการการใช้ห้องประชุม 
ห้องรับรอง และพ้ืนที่ต่าง ๆ ของกระทรวงฯ ในประเทศ คิดเป็นร้อยละ 55.61 และมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจสูงที่สุด 3.76 เรื่องคุณภาพในการในบริการอ่ืน ๆ อาทิ การขอเปิด–ปิด เครื่องปรับอากาศนอก
เวลาราชการ หรือการขอยืมอุปกรณ์ไปใช้ในโอกาสส้าคัญของกระทรวงฯ คิดเป็นร้อยละ 51.51 และมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.69 ซึ่งทั้งห้าภารกิจดังกล่าวต่างก็มีระดับความพึงพอใจระดับปานกลาง (3) 
เป็นอันดับรองลงมาทั้งห้าภารกิจ ซึ่งแสดงว่างานด้านการจัดหาและบริหารทรัพย์สินในประเทศได้รับ
ความ พึงพอใจ ระดับ “มาก” จ้านวนมากที่สุด และ “ปานกลาง” รองลงมาทั้งห้าภารกิจ อย่างไรก็
ตาม ในทั้งหกภารกิจที่ส้ารวจนั้นมีอยู่หนึ่งภารกิจที่ได้รับความพึงพอใจในระดับ “ปานกลาง” มาก
ที่สุด คือ ร้อยละ 37.02 และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่้าที่สุด 3.24 คือ เรื่องคุณภาพในการให้บริการ
รถยนต์ส่วนกลาง  

 
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบส ารวจเรื่องข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงานด้านการจัดหา
และบริหารทรัพย์สินในประเทศ  
 

ประเด็นตามภารกิจ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
1. คุณภาพในงานด้านการ

จัดซื้อจัดจ้างในประเทศ 
- ควรมีการพัฒนาบุคลากรในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน นอกเหนือจากนั้นควรพัฒนาบุคลากรให้
มี service mind ในการให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่ตน
รับผิดชอบ และสร้างความตระหนักว่าตนเองอยู่ในส่วนงานที่เป็นการ
บริการหน่วยงานอื่นด้วย 

- ควรมีการพัฒนาความเชี่ยวชาญให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดซื้อ  
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ประเด็นตามภารกิจ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
จัดจ้างของกระทรวงฯ ให้สามารถตอบค้าถามและให้ค้าแนะน้า
หน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องแม่นย้า เป็นกูรูด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง
ของกระทรวงฯ ได้อย่างแท้จริง 

- การปรับแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างบนพื้นฐานความเป็นจริง เอ้ือต่อ
การท้างาน 

- ควรเพิ่มความรวดเร็วและแม่นย้าในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะ ใน
ประเทศให้มากข้ึน เพ่ือไม่ให้กระทบหรือเป็นอุปสรรคต่องานราชการ
ที่ส้าคัญ 

- ควรมีการให้ค้าแนะน้าเรื่องกฎระเบียบอย่างครบถ้วน มิใช่ให้
เจ้าหน้าที่ find out เองว่าจะต้องท้าอะไรต่อเป็นขั้นตอนต่อไป 

- การจัดซื้อจัดจ้างภายในประเทศควรมี attitude ในการช่วยเหลือ 
ไม่ใช่สร้างอุปสรรค หรือข่มขู่ 

2. คุณภาพในงานด้านการ
บ้ารุงรักษา/ปรับปรุง
ซ่อมแซมครุภัณฑ์และ
อาคารสถานที่ของ
กระทรวงฯ ในประเทศ 

- ควรจัดให้มีการแยกขยะ 

3. คุณภาพในงานด้านการ
จัดจ้างเหมาบริการ
บุคคลธรรมดา 

–ไม่มีข้อเสนอแนะ – 

4. คุณภาพในการให้บริการ
รถยนต์ส่วนกลาง 

- รถยนต์ส่วนกลางควรมีระบบการจองออนไลน์ สามารถตรวจสอบ
ตารางได้ 

- การจัดการเรื่องรถยนต์ส่วนกลางแย่มากและขาดประสิทธิภาพ 
เนื่องจากคนขับรถส่วนกลางจะขับรถเพียงแค่คนละ 1 รอบต่อวันเมื่อ
หมดรอบแล้วเท่ากับว่าเสร็จงาน ในขณะที่คนขับรถประจ้ากรมต่าง ๆ 
ขับรถให้บริการได้มากกว่า 1 รอบ/1 สถานที่ และสามารถ ตีรถ
กลับมารับระหว่างที่ภารกิจของคนก่อนหน้านี้ยังไม่เสร็จสิ้น ควร
เปลี่ยนบริษัท หรือจัดจ้างคนขับรถส่วนกลางในรูปแบบอื่นเพ่ือให้
สามารถท้างานได้มากขึ้น 

- ควรจัดให้มีการอบรมและท้าความเข้าใจกับพนักงานขับรถเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติและมารยาทในการเป็นพนักงานขับรถของกระทรวง 
เนื่องจากพนักงานขับรถบางคน 1) พูดจาไม่สุภาพ 2) ไม่รู้เส้นทาง ซึ่ง
หากพนักงานไม่ทราบเส้นทางก็ต้องศึกษาเส้นทางก่อนที่จะเริ่ม
ปฏิบัติงานในครั้งนั้น 3) เปิดเพลงและวิทยุตามใจชอบในระหว่างขับ
รถให้ข้าราชการประหนึ่งรถแท็กซี่สาธารณะ และ 4) แต่งกายไม่
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ประเด็นตามภารกิจ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
สุภาพ 

- การจองรถยนต์ส่วนกลางน่าจะท้าเป็นระบบออนไลน์ที่แจ้งชื่อคนขับ 
+ เบอร์/ทะเบียนรถ + ต้นทาง/ปลายทาง/เวลา + ชื่อผู้จอง รวมทั้ง
แจ้งเตือนเข้าอีเมล์หรือช่องทาง Web Portal เนื่องจากคนรับ
โทรศัพท์บางครั้งจ้าไม่ได้หรือไม่ได้รับแจ้งชื่อผู้จอง ท้าให้ตรวจสอบได้
ยาก ซึ่งท้าให้ผู้จองไม่ทราบว่าต้องนัดแนะกับคนขับอย่างไร 

- การบริหารรถยนต์ส่วนกลางมีปัญหาด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้รับค้า
ร้องควรมีความสุภาพและเต็มใจให้บริการมากกว่าที่เป็นอยู่ 

5. คุณภาพในการให้บริการ
การใช้ห้องประชุม  
ห้องรับรอง และพ้ืนที่
ต่าง ๆ ของกระทรวงฯ 
ในประเทศ 

- การให้บริการการขอใช้พื้นที่เป็นไปด้วยดี ยกเว้นห้องสันทนาการที่มัก
มีปัญหา 

- อาจพิจารณาขยายให้ข้าราชการระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติหน้าที่งาน
นั้นๆ สามารถจองหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจองห้องประชุม 
ห้องรับรองต่าง ๆ ได้ เพ่ือความสะดวก รวดเร็วในการด้าเนินงาน 

- ควรปรับปรุงห้องประชุมโดยเฉพาะระบบ IT ให้รองรับกับเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ และมีความทันสมัยของอุปกรณ์ 

- ไมค์ลอยมีให้บริการน้อยไปสักหน่อยส้าหรับการจัดงานใหญ่ ๆ 
6. อ่ืน ๆ - ขอให้เจ้าหน้าที่ใช้ระบบ e–submission ในการท้างาน 

- อยากให้มีการจัดคลินิก/บรรยาย/workshop ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง
ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างสม่้าเสมอ 

 
นอกจากผลการส้ารวจข้างต้น ผู้วิจัยได้จัดท้าแบบส้ารวจความคิดเห็นจากหัวใจเพ่ือ

สอบถามนักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส  ของส่วนจัดหาและบริหาร
ทรัพย์สินในประเทศ ส้านักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน จ้านวน 14 คน ผลส้ารวจความคิดเห็นของ
เจ้าหน้าที่ส่วนจัดหาและบริหารทรัพย์สินในประเทศ ส้านักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน เพ่ือพัฒนาไปสู่
กองบริหารทรัพย์สินในประเทศที่มีมาตรฐานตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

1. ผลการศึกษาความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ส่วนจัดหาและบริหารทรัพย์สินในประเทศ 
ส้านักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน เรื่อง สาเหตุและแนวทางการพัฒนากระบวนการท้างานของส้านัก
จัดหาและบริหารทรัพย์สินในด้านที่ได้รับความพึงพอใจสูงที่สุด 

1.1  สาเหตุที่มีผลท้าให้การบริการการใช้ห้องประชุม ห้องรับรอง และพ้ืนที่ต่าง ๆ ของ
กระทรวงการต่างประเทศได้รับความพึงพอใจระดับสูงที่สุด มีดังนี้ 

1.1.1  มีความพร้อมด้วยสถานที่  บุคลากร วัสดุ  อุปกรณ์ และ สิ่ งอ้านวย 
ความสะดวกต่าง ๆ  

1.1.2  มีการจัดการเกี่ยวกับการจองห้องประชุม ห้องรับรอง หรือพ้ืนที่ต่าง ๆ ของ
กระทรวงอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะห้องประชุม ห้องรับรอง ห้องจัดเลี้ยง และห้องสันทนาการนั้น 
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ข้าราชการระดับช้านาญการสามารถจองผ่านระบบ e–Booking ซึ่งสะดวกรวดเร็วและสามารถ
ตรวจสอบได ้

1.1.3  ห้องต่าง ๆ ได้รับการตรวจเช็คระบบและการดูแลสภาพแวดล้อมให้
สวยงาม สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ 

1.1.4  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส้านักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่ของบริษัทบริหารอาคารมีความรับผิดชอบสูงในการบริหารจัดการการใช้ห้องและพ้ืนที่ต่าง ๆ  
ทั้งในเรื่องของระบบและสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ รวมถึงการประสานงานที่ดี  

1.1.5  เจ้าหน้าที่ประจ้าห้องประชุม ห้องรับรอง ห้องจัดเลี้ยง และห้องสันทนาการ 
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีความเต็มใจให้บริการ 

1.1.6  บริษัทบริหารอาคารที่กระทรวงจัดจ้างดูแลอาคารกระทรวงมีความเป็น 
มืออาชีพในการบริหารจัดการงานให้บริการใช้ห้องและพ้ืนที่ต่าง ๆ ของกระทรวง  

1.2  เจ้าหน้าที่ส้านักจัดหาและบริหารทรัพย์สินควรพัฒนาการให้บริการการใช้ 
ห้องประชุม ห้องรับรอง และพ้ืนที่ต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ ดังนี้ 

1.2.1  ควรเพ่ิมทักษะความรู้ด้านงานรับรองในระดับมืออาชีพให้กับเจ้าหน้าที่ที่
ประจ้าห้องต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริการมีมาตรฐานในระดับสากลและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

1.2.2  หมั่นตรวจสอบโสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์ ให้ทันยุคทันสมัยต่อ 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

1.2.3  ในคราวการจัดจ้างบริษัทบริหารอาคารครั้งต่อไป ควรปรับเอกสาร
ขอบเขตงานจ้างให้เพ่ิมเติมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในงานด้านการจัดเตรียมสถานที่และมี
วัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมส้าหรับให้บริการงานรับรองและจัดเลี้ยงตามห้องต่าง ๆ ของกระทรวง  

2.  ผลการศึกษาความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ส่วนจัดหาและบริหารทรัพย์สินในประเทศ 
ส้านักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน เรื่อง สาเหตุและแนวทางการพัฒนากระบวนการท้างานของส้านัก
จัดหาและบริหารทรัพย์สินในด้านที่ได้รับความพึงพอใจต่้าที่สุด 

2.1  สาเหตุที่มีผลท้าให้การบริการรถยนต์ส่วนกลางได้รับคะแนนความพึงพอใจ 
ระดับต่้าที่สุด มีดังนี ้

2.1.1  จ้ านวนรถยนต์มี ไม่ เ พียงพอต่อความต้องการขอใช้รถส่ วนกลาง 
อันเนื่องมาจากภารกิจงานของกระทรวงที่เพ่ิมมากขึ้น 

2.1.2  จ้านวนพนักงานขับรถมีไม่เพียงพอกับปริมาณรถท่ีมีอยู่ 
2.1.3  พนักงานขับรถบางคนไม่มีใจในการให้บริการ 
2.1.4  พนักงานขับรถบางคนแต่งกายไม่สุภาพ 
2.1.5  พนักงานขับรถบางคนพูดจาไม่สุภาพ 
2.1.6  พนักงานขับรถบางคนขับรถไม่เป็นไปตามกฎจราจร/ขับรถไม่สุภาพ 
2.1.7 การติดต่อประสานงานยังไม่เป็นระบบ 

2.2  เจ้าหน้าที่ส้านักจัดหาและบริหารทรัพย์สินควรพัฒนาการให้บริการรถยนต์
ส่วนกลางของกระทรวง ดังนี้ 
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2.2.1  สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของการเป็นพนักงานขับรถที่ดีโดยการ
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 

2.2.2  สร้างความภาคภูมิใจในฐานะท่ีเป็นพนักงานขับรถของกระทรวงและพร้อม
ขับรถในทุกเวลาและสถานการณ์  

2.2.3  จัดให้มีบุคลากรเป็นการเฉพาะท้าหน้าที่รับจองรถส่วนกลางและประสาน
ข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนรถ ชื่อพนักงานขับรถ เบอร์โทรศัพท์ของพนักงานขับรถ เวลาและสถานที่นัดหมาย
ในการขึ้นรถ ทั้งนี้เพ่ือยืนยันการใช้รถให้ผู้จองรถทราบล่วงหน้า  

2.2.4  จัดท้าแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้รถส่วนกลาง โดยขอให้ผู้ใช้รถ
กรอกและส่งคืนส่วนจัดหาและบริหารทรัพย์สินในประเทศ  

2.2.5  ควรจัดให้มีการประชุมและสอบถามความเห็นจากพนักงานขับรถด้วย  
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นทั้งสองด้าน สื่อสาร 2 ทาง 

2.2.6  พัฒนาเครื่องมือให้ข้าราชการของกระทรวงสามารถจองรถส่วนกลาง 
ผ่านระบบ e–Booking 

2.2.7  ส้ารวจและเพ่ิมจ้านวนรถส่วนกลางให้เพียงพอต่อความต้องการ  
2.2.8  ปรับปรุงสถานที่ท้างานของพนักงานขับรถให้ถูกสุขลักษณะ โดยปรับปรุง

ที่พักรอ ห้องท้างานให้มีอากาศถ่ายเท มีแสงสว่างเพียงพอ มีอุปกรณ์ส้านักงานพร้อมให้ใช้ในการ
ท้างาน 

2.2.9  จัดท้าคู่มือและแนวปฏิบัติในเรื่องกฎระเบียบและการปฏิบัติตนที่พนักงาน 
ขับรถควรรู้และต้องถือปฏิบัติ รวมทั้งก้าหนดบทลงโทษหากปฏิบัติตนนอกกฎระเบียบที่ก้าหนด 

3.  ผลการศึกษาความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ส่วนจัดหาและบริหารทรัพย์สินในประเทศ 
ส้านักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน เรื่อง แนวทางการพัฒนากระบวนการท้างานในด้านที่ตนรับผิดชอบ
หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง มีดังนี้ 

3.1 ด้านการจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ 
- เพ่ิมจ้านวนเจ้าหน้าที่พัสดุให้มีเพียงพอกับภารกิจของงานของแต่ละหน่วยงานที่

เพ่ิมมากข้ึน 
- ควรเพิ่มบุคลากรสายงานนิติกรเพื่อลดความเสี่ยงในงานจัดซื้อจัดจ้าง 
- จัดอบรมภายในกระทรวงให้มากขึ้น โดยเชิญวิทยากรหรือผู้รู้จากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ในด้านพระราชบัญญัติ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2560 ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในปี
ปัจจุบัน รวมทั้งหนังสือเวียนต่าง ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลใหม่ ๆ ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถในการ
จัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุของกระทรวงเพ่ือให้ทันสถานการณ์ปัจจุบัน 

- เข้าร่วมอบรม/สัมมนากับหน่วยงานภายนอกอย่างสม่้าเสมอเพ่ือรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารใหม่ ๆ  

- ลดการใช้ดุลยพินิจในการตอบค้าถาม ในการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง โดย
ค้าถามเดียวกัน เจ้าหน้าที่พัสดุของส่วนจัดหาและบริหารทรัพย์สินในประเทศควรให้ค้าตอบที่เป็น
มาตรฐานค้าตอบเดียวกัน 
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- ควรแบ่งงานให้เท่ากัน และมีการหมุนเวียนงานกัน ทั้งนี้เพ่ือจะได้มีความรู้ให้
รอบด้านและมีประสบการณ์ในงานเพ่ิมมากข้ึน 

- ผู้บังคับบัญชาควรมีการมอบหมายงานที่ชัดเจน 
- รูปแบบบันทึกและเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างควรมี

มาตรฐานเดียวกัน 
- ปรับปรุงงานสารบรรณเพ่ือรับและส่งงานให้เจ้าหน้าที่พัสดุให้รวดเร็วขึ้น 
- ปรับปรุงขั้นตอนการเสนองานที่ต้องผ่านหลายขั้นตอน 
- พัฒนาแนวทางการสื่อสาร เพ่ือสร้างความเข้าใจในการท้างานและปฏิบัติงาน

ได้ผลดียิ่งขึน้ 
- จัดท้าคู่มือสั้น ๆ ที่ง่ายต่อการท้าความเข้าใจ และมีการปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ  
- รวบรวมปัญหาและอุปสรรคมาจัดท้าเป็นข้อสรุป และแจ้งเวียนให้ทราบและถือ

ปฏิบัติโดยทั่วกัน  
- ควรพัฒนาด้านการบริการ การใช้ค้าพูดให้เหมาะสม เนื่องจากงานพัสดุเป็นงาน

บริการอย่างหนึ่งที่จะต้องให้การบริการที่ดี ทั้งด้านการพูดจาและการบริการ เพราะจะส่งผลเสียใน
ภาพรวม 

- ควรพัฒนาการวิเคราะห์เอกสารว่าควรด้าเนินการอย่างไรในกรณีท่ีมีงานด่วน 
3.2 ด้านการบ้ารุงรักษา/ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ของกระทรวงฯ 

- ควรเพิ่มอัตราก้าลังข้าราชการฝ่ายปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และครุภัณฑ์
ให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่เพ่ิมมากข้ึนในปัจจุบัน  

- ควรมีบุคลากรที่มีความรู้ด้านระบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมประจ้าฝ่าย
ปรับปรุงซ่อมแซมฯ  

- ควรมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในเนื้องานโดยเฉพาะในเรื่องการจัดท้า
ขอบเขตของงาน (TOR) เนื่องจากงานปรับปรุงฯ ต้องการคนที่มีความรู้และมากด้วยประสบการณ์ 

- จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรของกระทรวงในเรื่องการใช้อาคาร
สถานที่ของกระทรวง 

3.3 ด้านการจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 
- ควรจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเท่าที่จ้าเป็น 
- ควรจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาที่มีความรู้ความสามารถตรงกับ

งานที่ต้องการ 
- ควรมีการแบ่งสัดส่วนของงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานจ้างเหมาฯ 

ให้เหมาะสมและชัดเจน  
- ควรจัดเวรหรือมอบหมายให้พนักงานจ้างเหมาฯ รับผิดชอบหรือปฏิบัติงานอ่ืนที่

ไม่ใช่งานประจ้าด้วย 
3.4 ด้านการให้บริการรถยนต์ส่วนกลาง 

- จัดหารถส่วนกลางให้เพียงพอต่อความต้องการ 
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- จัดหาพนักงานขับรถให้เพียงพอและมี service mind ขับรถด้วยความสุภาพ 
นุ่มนวล และใจเย็น 

- พัฒนาที่ตัวบุคคลโดยให้มีการฝึกอบรมการท้างานอย่างต่อเนื่อง 
- ควรมีการประชุมหารือกัน มีการสื่อสาร รับฟังความคิดเห็นทั้งสองด้าน 
- พัฒนาสถานที่ท้างาน โดยปรับปรุงที่พักรอ ห้องท้างาน ให้มีอากาศถ่ายเท  

มีแสงสว่างเพียงพอ มีอุปกรณ์ส้านักงานพร้อม  
- พัฒนาระบบการจองรถ โดยท้าในรูปแบบ e–Booking ให้สามารถจองในระบบ 

และเห็นตารางงานต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
3.5 ด้านการให้บริการการใช้ห้องประชุม ห้องรับรอง และพ้ืนที่ต่าง ๆ ของกระทรวงฯ 

- ควรรักษาระดับความดีความพึงพอใจนั้นและปฏิบัติงานให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 
- ควรเพิ่มเติมการขอใช้ห้องประชุมห้องอ่ืนของกระทรวงในระบบ e–Booking ให้

ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
- ผู้ที่รับผิดชอบการประสานงานด้านการใช้ห้องประชุมควรเป็นต้องเป็นผู้ที่พูดจา

ไพเราะ รวมทั้งสามารถอธิบายและให้เหตุผลที่จะใช้ห้องได้หรือไม่ได้อย่างชัดเจน 
3.6 ด้านการให้บริการอ่ืน ๆ อาทิ การขอเปิด–ปิดเครื่องปรับอากาศนอกเวลาราชการ 

หรือการขอยืมอุปกรณ์ไปใช้ในโอกาสส้าคัญต่าง ๆ  
- ควรปลูกจิตส้านึกในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่

ของกระทรวงและขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานของกระทรวงอย่าง
เคร่งครัด 

- ควรมีการควบคุมและติดตามการยืมอุปกรณ์ไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ อย่าง
เคร่งครัด โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลการยืมดังกล่าวได้ 

- ควรจัดท้าแบบฟอร์มให้เป็นรูปแบบที่เข้าใจง่าย และน้ามาปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
อย่างจริงจัง 

4.  ผลการศึกษาความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ส่วนจัดหาและบริหารทรัพย์สินในประเทศ 
ส้านักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน เรื่อง การพัฒนาแนวทางการสื่อสาร เพ่ือสร้างความเข้าใจในการ
ท้างานตามข้อ 3 ข้างต้นนั้นกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานได้รับผลดียิ่งขึ้น มีดังนี้ 

4.1 แนวทางการสื่อสารกับหน่วยงานต่าง ๆ ควรก้าหนดให้มีการจัดท้าค้าแนะน้าใน
การใช้งาน มีการแสดงให้เห็นตารางการท้างาน เวลาเข้าออกของงาน ให้มีการขอใช้บริการที่สะดวก 
รวดเร็ว ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

4.2  อยากให้หน่วยงานต่าง ๆ ศึกษาพระราชบัญญัติ ระเบียบ และกฎกระทรวงที่
เกี่ยวข้องก่อนการปฏิบัติงาน เนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ มักจะมาขอค้าปรึกษาเลย ซึ่งท้าให้  
ไม่เข้าใจในสิ่งที่เจ้าหน้าที่ส่วนจัดหาและบริหารทรัพย์สินในประเทศบอกและเกิดความผิดพลาด 
เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 

4.3  อยากให้มีการจัดอบรมให้หน่วยงานต่าง ๆ อย่างสม่้าเสมอ โดยวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญ อาจจัดนอกสถานที่ เพราะปัจจุบันส้านักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน จัดอบรมภายใน
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กระทรวง ท้าให้หน่วยงานต่าง ๆ มักจะเข้าร่วมฟังการบรรยายไม่เต็มเวลา เนื่องจากอ้างว่า ติดภารกิจ
หรือมีงานด่วนที่ต้องกลับไปห้องท้างาน ซึ่งท้าให้การอบรมไม่เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง  

4.4  ส้านักจัดหาและบริหารทรัพย์สินควรจัดให้มีการสัมมนาเชิงวิชาการหรืออบรม 
โดยให้ส้านักจัดหาและบริหารทรัพย์สินเป็นเจ้าภาพ เชิญเจ้าหน้าที่กรมกองต่าง ๆ เข้าร่วมอบรม 
เพ่ือให้เกิดแนวทางในการท้างานแนวเดียวกัน และจัด Workshop ให้กับกรมกองต่าง ๆ และให้
เจ้าหน้าที่ท่ีดูแลกรมกองนั้น ๆ เป็นพ่ีเลี้ยง 

4.5  ส้านักจัดหาฯ ควรมีแบบสอบถามความพึงพอใจหรือมีการสอบถามเจ้าหน้าที่ของ
กรมกองเก่ียวกับเจ้าหน้าที่พัสดุที่ดูแลกรมกองนั้น ๆ เพื่อจะได้น้ามาพัฒนา 

4.6  ควรจัดกิจกรรม หรือสัมมนาเพ่ือสร้างความเข้าใจกระบวนการของพัสดุ 
หาแนวทางร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือสร้างความเข้าใจทั้งเจ้าหน้าที่ส้านักจัดหาและบริหาร
ทรัพย์สินและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่้าเสมอ 

4.7  การเข้าใจข้อมูลที่ตรงกัน หากสื่อสารแล้ว เข้าใจกันคนละแบบจะท้าให้ 
การปฏิบัติงานมีความคลาดเคลื่อน 

4.8  เน้นการสื่อสารแบบ Two–way เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและเพ่ือความเข้าใจกัน 
ทั้งสองฝ่าย และง่ายในการชี้แจงเหตุผลเพ่ิมเติม กรณีที่มีปัญหาหรือต้องการความคิดเห็นควรพบกัน
โดยตรงเพื่อแก้ไขปัญหานั้น ๆ 

4.9  จัดท้าคู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้เข้าใจง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น 
4.10  จัดอบรมทบทวนระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ

กระทรวงทุก 3 เดือน 
4.11  รวบรวม ถามตอบปัญหาต่างๆ ในการท้างาน จัดท้าเป็นรูปเล่มรายไตรมาส  

เพ่ือเป็นข้อมูลให้หน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงทราบและน้าไปปฏิบัติในกรณีท่ีมีปัญหาแบบเดียวกัน 
4.12  ส่งเสริม ปลูกฝังให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบ ไม่โยน 

ความรับผิดชอบให้คนใดคนหนึ่ง เพ่ือลดความกระทบกระทั่งทางอารมณ์ 
4.13  สร้างจิตส้านึก ความตระหนักรู้ในหน้าที่ความรับผิดชอบ พร้อมที่จะให้ค้าแนะน้า

และพร้อมที่จะช่วยเหลือในทุก ๆ เรื่อง ที่เก่ียวกับงาน 
4.14  รุ่นพ่ีควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้น้อง ๆ ฝึกฝน ให้ค้าแนะน้า ๆ ให้เข้าใจบทบาท

หน้าที่ ความรับผิดชอบต่าง ๆ ให้ถูกต้องแม่นย้า 
4.15  ประชาสัมพันธ์และช่วยกันสอดส่อง เรียนรู้อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ใช้งานอย่างถูกวิธี 
4.16  ระบบการสื่อสารที่มีอยู่ดีและทันสมัยอยู่แล้ว อยู่ที่ผู้ใช้ ใช้คุ้มค่าหรือไม่ 
4.17  จัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ตามหน่วยงานให้มีความเข้าใจด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้มากขึ้น 
4.18  การน้าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ โดยอาจจะเปิดเป็นเพจสาระน่ารู้เกี่ยวกับการ

จัดซื้อจัดจ้าง การถาม–ตอบ การร้องเรียน การแจ้งซ่อม การติดตามหลังการแก้ไขปัญหา การเก็บสถิติ
รวบรวมเพ่ือใช้เปรียบเทียบและอ้างอิง 

4.19  การจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 
4.20  การจัดอบรมสัมมนาและการมีส่วนร่วม 
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5.  ผลการศึกษาความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ส่วนจัดหาและบริหารทรัพย์สินในประเทศ 
ส้านักจัดหาและบริหารทรัพย์สินต่อข้อเสนอแนะในภาพรวมจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวง
ที่ว่า บุคลากรของส้านักงานปลัดกระทรวงควรมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพัฒนาพฤติกรรม 
การท้างานอย่างจริงจัง โดยเพ่ิมแรงจูงใจและบทลงโทษเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท้างาน จ้านวน
ผู้ตอบเห็นด้วยมี 12 คน จ้านวนผู้ตอบไม่เห็นด้วยมี 2 คน ดังนี้ 

เห็นด้วย (12) ไม่เห็นด้วย (2) 
– เห็นด้วย โดยควรให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น 

ปรึกษา ภายในส้านักงานปลัดกระทรวง เพ่ือท้าความเข้าใจใน
การท้างานให้มากขึ้น 

– เห็นด้วย แต่คงไม่ต้องถึงกับมีบทลงโทษ ถ้ามีบทลงโทษคงไม่
ยุติธรรมกับบุคลากรของส้านักงานปลัดกระทรวง เพราะ
หน่วยงานอื่นไม่ต้องมีบทลงโทษหรือ นอกจากนี้อาจจัดอบรมโดย
นักจิตวิทยา ให้มีจิตวิทยาในการให้บริการเพราะงานของ
ส้านักงานปลัดกระทรวงแทบทุกหน่วยงานส่วนใหญ่เป็นงานด้าน
บริการ 

– เห็นด้วย เพราะการท้างานบนพื้นฐาน พ.ร.บ. ระเบียบ 
กฎกระทรวง เดียวกัน เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบในงานนั้น ๆ จะต้อง 
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานอย่างถูกต้องแม่นย้า พร้อมที่จะ
ให้ความรู้ ความเข้าใจกับหน่วยงานที่ขอค้าแนะน้าในเรื่อง
ระเบียบ ขั้นตอนต่าง ๆ เกี่ยวกับงานพัสดุ ให้เหมาะสมกับ
ต้าแหน่งหน้าทีด่้านพัสดุอย่างแท้จริง เปิดใจยอมรับและพร้อมที่
จะแก้ปัญหา และ มีจิตส้านึกในเรื่องของความรับผิดชอบและ
ความตระหนักรู้ เน้นความถูกต้อง แม่นย้า โปร่งใส ไม่หวังสิ่งตอบ
แทนอ่ืนใด นอกจาก การปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบให้
เต็มที่ เหมาะสมกับต้าแหน่งและเงินเดือน  

– เห็นด้วย ควรมีการลงโทษบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ตามท่ีเห็นสมควร และก้าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

– เห็นด้วย แต่ไม่ใช่แค่บุคลากรของส้านักงานปลัดกระทรวงเท่านั้น 
ทุกหน่วยงานของกระทรวงควรมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติและ
พัฒนาพฤติกรรมการท้างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท้างาน 

– เห็นด้วยกับการพัฒนาบุคลากรของส้านักงานปลัดกระทรวง ควร
มีการปรับทัศนคติที่ดีต่อการท้างาน สร้างแรงจูงใจเพ่ือเป็นขวัญ
และก้าลังใจต่อการท้างาน 

– เห็นด้วยและควรมีการสั่งการจากผู้ใหญ่ให้ปฏิบัติในแนวทาง
เดียวกันเพ่ือไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้้า เด็กเธอเด็กฉัน เด็กใหม่ 

– ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ก็ควร
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและ
พัฒนาพฤติกรรมการท้างาน
ของหน่วยงานด้วย โดย
การศึกษา เข้าใจ เข้าถึง 
เกี่ยวกับกฎหมาย (พ.ร.บ.) 
ระเบียบ ข้อราชการด้วย เพ่ือ
จะได้มีส่วนพัฒนาร่วมกัน 

– การเพ่ิมแรงจูงใจและ
บทลงโทษ (ให้นึกถึงใจเค้าใจ
เรา ก็พอ) 

– ไม่เห็นด้วย เพราะไม่สามารถ
วัดผลได้จริง ผู้ประเมิน
บางครั้งก็พูดจาหรือท้ากิริยา
ไม่ดีใส่บุคลากรของส้านักงาน
ปลัดกระทรวงก่อน พวกเราก็
คนเหมือนกัน ไม่ได้มีความคิด 
จิตใจ ความรู้สึกอยากมีเรื่อง
กับทุกคน อยากขอความรู้ 
ความช่วยเหลือ แต่พูดจาไม่ดี 
ไม่หาความรู้มาก่อนมาขอรับ
บริการ ให้ค้าแนะน้าไปก็
เหมือนไร้ประโยชน์ เสียเวลา
ท้างาน เวลาว่างของบุคลากร
มีน้อยต้องเสียเวลาไปโดย
เปล่าประโยชน์ ควรวัดจาก
ผลส้าเร็จและประสิทธิภาพ
ของงานที่ออกมามากกว่า 
แสดงว่าบุคลากรท่านนั้น
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เห็นด้วย (12) ไม่เห็นด้วย (2) 
เด็กเก่า 

– เห็นด้วย เนื่องจากกระทรวงฯ ไม่ค่อยมีสวัสดิการให้ข้าราชการ  
ท้าให้ข้าราชการส่วนมากอยากโอนย้ายหน่วยงานหรือไม่มี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

– เห็นด้วยที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติให้ทุกคนในส้านักงาน
ปลัดกระทรวงมีความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ อย่างเป็นแนวทาง
เดียวกัน การประสานงานระหว่างหน่วยงานในรูปแบบเดียวกัน 
โดยอาจท้าเป็นการสัมมนาในภาพรวมทั้งส้านักงานปลัดกระทรวง
อย่างน้อยปีละครั้ง 

– เห็นด้วย เพราะมีบางส่วนที่ท้างานไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มี
ความสามารถที่เหมาะสมกับต้าแหน่ง ไม่มีแนวคิดในการพัฒนา
ตนเอง ท้าให้คนส่วนใหญ่ที่ตั้งใจท้างานถูกเหมารวมไปด้วย 
ผู้บังคับบัญชาโดยตรงควรเรียกมาปรับทัศนคติ ตักเตือน แต่ถ้า
เป็นเพราะบุคคลนั้นขาดความรู้ก็ควรส่งไปอบรม 

– เห็นด้วย หากบุคคลใด ท้างานดี ขยัน ควรเพิ่มแรงจูงใจ เพ่ือขวัญ 
และก้าลังใจ และหากบุคคลใด ทุจริต ประพฤติมิชอบ ควรมี
บทลงโทษอย่างจริงจัง 

– เห็นด้วย 

สามารถบริหารจัดการงานใน
ส่วนที่รับผิดชอบได้ ดีกว่าบาง
ท่านพูดจาดีแต่ไม่สามารถ
ท้างานได้ 

 
ผลการศึกษาที่ผู้วิจัยด้าเนินการข้างต้น ผู้วิจัยพยายามยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่

ดีหรือหลัก ธรรมาภิบาลในการด้าเนินงาน โดยเฉพาะในเรื่องความคุ้มค่าที่ต่อยอดการใช้ผลส้ารวจ
ความพึงพอใจ ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดท้าไว้แล้วระดับหนึ่ง รวมทั้งได้สนทนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับ นายพีรวัฒน์ เพ็ญศิริ รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหารและนางสาวเพ็ญแข 
อินทรสุวรรณ นักการทูตช้านาญการพิเศษประจ้าศูนย์ปฏบัติการต่อต้านการทุจริตและเปิดโอกาสให้
เจ้าหน้าที่เข้ามามีส่วนร่วมในการตอบแบบสอบถามเพ่ือร่วมคิดร่วมท้าร่วมพัฒนางานด้านจัดหาและ
บริหารทรัพย์สิน ที่ตนรับผิดชอบ ซึ่งผลการศึกษาในภาพรวมสรุปได้ดังนี้ 

5.1 จากการตอบแบบสอบถามเรื่องการส้ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการปฏิบัติงานด้านส้านักจัดหาและทรัพย์สินในประเทศจากผู้ตอบจ้านวน 392 คน 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานในระดับความพึงพอใจ ระดับมาก
เป็นส่วนใหญ่ โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในเรื่องคุณภาพการให้บริการใช้ห้องประชุม/ห้องรับรอง และ
พ้ืนที่ต่าง ๆ ของกระทรวง ล้าดับรองลงไปคือ เรื่องคุณภาพในการให้บริการอ่ืน ๆ อาทิ การขอเปิดปิด
เครื่องปรับอากาศนอกเวลาราชการ ส่วนเรื่องที่ได้รับความพึงพอใจระดับปานกลางมากที่สุด  
ซึ่งเปรียบเทียบกับทุกข้อแล้วเป็นเรื่องที่ได้รับความพึงพอใจน้อยที่สุด คือเรื่องคุณภาพในการให้บริการ
รถยนต์ส่วนกลาง ล้าดับรองลงไปคือเรื่องคุณภาพในงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ  
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5.2 และในส่วนที่ เป็นข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามจากการส้ ารวจ 
ความพึงพอใจของบุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศที่มีต่อการปฏิบัติงานด้านการจัดหาและ
บริหารทรัพย์สินในประเทศมีหลายประการ พอสรุปได้ดังนี้ 

5.2.1  ข้อเสนอแนะให้เจ้าหน้าที่ควรจะได้มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และ
พฤติกรรมในการท้างาน การให้บริการและการพัฒนาศักยภาพและความเสียสละของเจ้าหน้าที่
พนักงานขับรถ 

5.2.2  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพความเชี่ยวชาญ ความถูกต้องแม่นย้า
และฉับไวของเจ้าหน้าที่ เช่น ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบใหม่ควรจัดการ
ฝึกอบรม/จัดคลีนิค/ฝึกปฏิบัติ/ระบบการให้ค้าปรึกษาและการจัดการติดต่อสื่อสารแจ้งข่าวสารข้อมูล
แนวปฏิบัติใหม่ 

5.2.3  ข้อเสนอแนะด้านการปรับปรุงครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ของกระทรวงฯ 
ควรมีการจัดการแยกขยะ จัดซื้ออุปกรณ์ให้ครบถ้วน เช่น ไมค์ลอยเมื่อมีการจัดงานใหญ่ แล ะ 
การปรับปรุงห้องประชุมพร้อมกับมีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5.2.4  ข้อเสนอแนะในการจัดการให้บริการให้เป็นระบบระเบียบ ประกอบกับมี
แบบฟอร์มและคู่ มื อ เ พ่ือ เป็นแนวทางปฏิบัติ งาน ซึ่ ง เป็นที่ ยอมรับและเข้ า ใจให้ตร งกัน  
เพ่ือประสิทธิภาพและสามารถใช้บริการได้อย่างรวดเร็วทันการ เช่น การปรับปรุงรูปแบบการขอใช้
บริการระบบการจองออนไลน์ที่สามารถตรวจสอบตารางได้ การจัดรอบการวิ่งของรถบริการส่วนกลาง 
และการนัดหมายกับการใช้บริการเรื่องตัวบุคคล วัน เวลา สถานที่จุดนัดหมายกับการใช้บริการ
รถยนต์ส่วนกลาง การด้าเนินงานให้เป็นไปตามข้อตกลงที่มีกันไว้ การปรับปรุงรถรับ–ส่ง BTS และการ
ให้บริการห้องสันทนาการ 

5.3 ผลจากการศึกษาเรื่องเหตุการณ์และปัญหาจริงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานประจ้า 
โดยการใช้แบบสอบถามจัดถามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ ซึ่งรับผิดชอบงานด้านการจัดหาและ
บริหารทรัพย์สินในประเทศ 

5.3.1  ผลจากการศึกษา เรื่องเหตุการณ์และปัญหาจริงที่ เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานประจ้า โดยการศึกษาเอกสารและผู้วิจัยไปสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหัวหน้า
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหารสนับสนุนในการพัฒนาปรับปรุงงานด้าน
จัดหาและบริหารทรัพย์สินในประเทศให้มีมาตรฐานตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีซึ่งเป็น
หลักการส้าคัญที่ทุกส่วนราชการต้องถือปฏิบัติ และเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่ผู้วิจัยน้าผลส้ารวจ  
ความพึงพอใจที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารรวบรวมไว้มาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนางานด้าน
จัดหาและบริหารทรัพย์สิน ขณะที่ ในส่วนของเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตได้ให้
ข้อคิดเห็นว่ากระทรวงโดยส้านักจัดหาและบริหารทรัพย์สินควรจัดท้ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือให้การบริหารราชการของกระทรวงสอดคล้องกับแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม 
การท้างานในหน่วยงานให้มีระบบการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ตาม
ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงาน ลงวันที่ 30 มกราคม 2560 
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5.3.2  ผลการศึกษาจากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ซึ่ง
รับผิดชอบงานการจัดหาและบริการทรัพย์สินในประเทศ มีดังนี้ 

5.3.2.1  ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพของการท้างานทั้งระบบที่
ด้าเนินการอยู่ และจัดระบบการเปลี่ยนแปลงจิตใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการท้างาน โดยการให้
รางวัลเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจด้วยการให้โอกาสในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการท้างานก่อน
คนอ่ืนตามความสมัครใจ และมาตรการลงโทษให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย 

5.3.2.2  จัดกระบวนการท้างานใหม่ทั้ งระบบขององค์กร โดยใช้
เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารโดยใช้ IT จัดท้าคู่มือปฏิบัติงาน และจัดการชี้แจงให้ทุกฝ่ายมีความเข้าใจ
วิธีการปฏิบัติเพ่ือให้เข้าใจตรงกันประกอบกับประสานงานในการจัดการให้บริการ 

5.3.2.3  จัดตั้งคณะกรรมการวัดและประเมินผลการท้างานของเจ้าหน้าที่
ส้านักงานปลัดกระทรวง โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานผู้ใช้บริการ และตัวแทนจากส้านักงาน
ปลัดกระทรวง 

5.3.2.4  จัดเพ่ิมบุคลากรในสาขาที่จ้าเป็น เช่น นิติกร วิศวกร และ
สถาปนิก เป็นต้น ทั้งนี้ควรค้านึงถึงจ้านวนที่มีอยู่แล้วเป็นหลัก เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย  
ในการด้าเนินงานอาจสามารถปรับลดจ้านวนเจ้าหน้าที่ได้ในบางภารกิจได้ 

5.3.2.5  จัดระบบการจ้างเหมาเพ่ือให้ได้บุคลากร และผลงานที่ดีระดับ
มืออาชีพเพ่ือความคุ้มค่า 

5.3.2.6  ควบคุมดูแลคุณภาพการจัดหา การดูแลรักษา การใช้ค่าใช้จ่าย 
การควบคุม และการติดตามทวงคืนอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบให้มีคุณภาพพร้อม
ส้าหรับให้บริการที่ประหยัดคุ้มค่าและมีประสิทธิผล 

ผลการศึกษาข้างต้น ซึ่งแม้มิได้ตั้งประเด็นค้าถามแยกตามหัวข้อของหลักบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล แต่พออนุโลมได้ว่าการปฏิบัติงานด้านจัดหาและบริหาร
ทรัพย์สินในประเทศในประเด็นตามภารกิจต่าง ๆ ข้างต้น โดยเนื้องานที่ต้องด้าเนินงานตาม
กระบวนงานแต่ละขั้นตอนนั้น ผู้ปฏิบัติงานต้องยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ซึ่งให้ความส้าคัญกับหลักความคุ้มค่า ความโปร่งใส ความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบได้ของทุกภาคส่วน โดยในส่วนที่
ต้องพัฒนาให้งานด้านจัดหาและบริหารทรัพย์สินมีการบริหารจัดการที่ดียิ่งขึ้นนั้นจะเป็นในเรื่องของ
ทัศนคติ การสร้างแรงจูงใจ การมีบทลงโทษ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า ความรับผิดชอบและความมี
ประสิทธิภาพทั้งของตัวผู้ให้บริการและหน่วยงานผู้ให้บริการ ซึ่งบทสรุปและข้อเสนอแนะในบทที่ 4 
จะได้ด้าเนินการสังเคราะห์โดยรวมผลการศึกษามาจัดท้าเป็นภาพรวม ตลอดจนจะได้น้ามาจัดท้า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะในการด้าเนินการต่อไป 

 
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

จากการสังเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษา เพ่ือก้าหนดแนวทางการน้าไปสู่กองจัดหาและ
บริหารทรัพย์สินในประเทศที่มีมาตรฐานตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งถึงแม้ว่าแบบส้ารวจ
ความพึงพอใจจะล้อตามเกณฑ์กิจการบริหารบ้านเมืองที่ดีหรือไม่ แต่พออนุโลมได้ว่าแบบสอบถาม
ส้ารวจความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ ครอบคลุมเนื้อหาในประเด็นภารกิจหลักที่ต้องการพัฒนา
และปรับปรุงงานตามภารกิจหลักให้มีคุณภาพ โดยจากเนื้อหาที่ได้รับข้อเสนอแนะ และการสังเกตจาก
ปฏิกิริยาของผู้ตอบได้แสดงออกถึงความกระตือรือล้น เต็มอกเต็มใจที่จะตอบ เนื้อหาที่เขียนใน
ข้อเสนอแนะก็แสดงถึงความเห็นพ้องกับการจัดค้าถามแบบนี้ของส้านักงานปลัดกระทรวงที่ได้จัดท้า
แบบสอบถาม อย่างน้อยผู้ตอบก็มีความคาดหวังอยากให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถด้าเนินงาน
พัฒนากิจการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล จึงควรด้าเนินการอย่างต่อเนื่องในปีต่อไป นอกจากนี้ควรจะ
ได้มีการน้าเอาผลจากแบบสอบถามดังกล่าวมาใช้ประกอบกับการพัฒนาองค์กรและกระบวนการ
ด้าเนินงานบริหารจัดการงาน ทั้งสิ้นของส้านักงานปลัดกระทรวง เพ่ือสะท้อนกลับไปยังหน่วยงานต่าง ๆ  
ที่ได้ตอบแบบส้ารวจความพึงพอใจและให้ข้อเสนอแนะมา 

อย่างไรก็ตาม ส้านักงานปลัดกระทรวงคงจะไม่สามารถจัดด้าเนินการได้ครบถ้วนตาม
ข้อเสนอแนะดังกล่าวทุกประการ กล่าวส้าหรับเรื่องการจัดหาและบริหารทรัพย์สินในประเทศจะ
น้าเอาผลการศึกษาทั้งจากการศึกษาเหตุการณ์ และปัญหาจากเอกสารและการสนทนาหารือกับ
หน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มพัฒนาระบบบริหารและศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต มา
ผสมผสานกับผลการศึกษาเรื่องการส้ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ
การปฏิบัติงานด้านการจัดหาและบริหารทรัพย์สินในประเทศ ตลอดจนความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติในเรื่องการจัดหาและบริหารทรัพย์สินในประเทศ  

ในการด้าเนินการสังเคราะห์นี้จะกระท้าโดยรวมผลของการศึกษาทุกด้านดังกล่าวมาจัดท้า
เป็นภาพรวม ตลอดจนจะได้น้ามาจัดท้าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะในด้าเนินการต่อไปด้วย 
การสังเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาดังต่อไปนี้ 

ผลจากการศึกษาเรื่องเหตุการณ์และปัญหาจริงที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานประจ้า 
4.1.1  ความคิดเห็นของผู้ศึกษาที่ได้ไปศึกษามาก่อนจากเอกสารและการสนทนากับผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องในงานพัฒนาระบบบริหารราชการและงานด้านการต่อต้านการทุจริตของกระทรวง 
4.1.2  ความคิดเห็นจากแบบส้ารวจความพึงพอใจของบุคลากรกระทรวงการต่างประเทศ

ต่อการปฏิบัติงานจัดหาและบริหารทรัพย์สินในประเทศ จากผลการตอบแบบสอบถามดังกล่าวสิ่งที่
ควรจะได้น้ามาพิจารณาใช้ข้อมูลที่ได้มานั้นควรใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อไปอีกว่า เรื่องคุณภาพ  
การให้บริการการใช้ห้องประชุม ห้องรับรอง และพ้ืนที่ต่าง ๆ ของกระทรวงและเรื่องคุณภาพในการ
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ให้บริการอื่น ๆ อาทิ การขอเปิด–ปิด เครื่องปรับอากาศนอกเวลานั้นควรได้รับการชมเชยภายในส้านัก
ว่าเป็นตัวอย่างของการบริการที่ดี และควรน้ามาศึกษาหาสาเหตุว่าเป็นเพราะเหตุใดจึงได้รับความพึง
พอใจจากผู้ใช้บริการสูง ตลอดจนหาหนทางให้ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องได้วิเคราะห์หาแนวทาง
ปฏิบัติที่จะท้าให้ดีขึ้นไปอีก 

ในท้านองเดียวกันส้าหรับเรื่องที่ได้รับความพึงพอใจระดับต่้า กล่าวคือเรื่องคุณภาพ
ในการให้บริการรถยนต์ส่วนกลางกับเรื่องคุณภาพในงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ ควรน้ามา
พิจารณาหาสาเหตุและหาแนวทางการปฏิบัติให้สามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ตลอดจนควรหา
มาตรการบังคับให้พัฒนากระบวนการท้างานในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ และมีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป 

ส่วนข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการตอบแบบสอบถามจากการส้ารวจความพึงพอใจ
ของบุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศท่ีมีต่อการปฏิบัติงานด้านการจัดหาและบริหารทรัพย์สินใน
ประเทศ ซึ่งมีผลสรุปมา 4 ประการนั้น 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตลอดจนการสื่อสารให้เข้าใจกันอย่างทั่วถึง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง กฎ ระเบียบใหม่ เรื่องนี้จัดเป็น
เรื่องที่ต้องด้าเนินการอย่างเร่งด่วนทันที มิฉะนั้นจะก่อให้เกิดผลเสียต่อราชการและเสี่ยงต่อการได้รับ
โทษทางวินัยและอาญา เนื่องจากด้าเนินการไปโดยผิดระเบียบข้อกฎหมาย 

เรื่องท่ีต้องด้าเนินการโดยถือเป็นเรื่องส้าคัญต้องจัดด้าเนินการแต่ต้องบริหารจัดการ
ทั้งระบบขององค์กรให้ครบถ้วนจึงควรมีการเตรียมการปรับปรุงในระยะยาวทั้งเรื่องการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติและพฤติกรรมในการท้างาน การให้บริการ การพัฒนาศักยภาพและความเสียสละ กับเรื่อง
การให้บริการให้เป็นระบบระเบียบประกอบกับการสร้างแบบฟอร์มและคู่มือเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 

ส่วนประเด็นข้อเสนอแนะด้านการปรับปรุงครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ของ
กระทรวงในประเทศนั้น เป็นเรื่องด้าเนินการได้เลย เพียงจัดหางบประมาณจัดซื้อจัดจ้างควบคุมดูแล
การจัดการให้บริการดี ๆ จะสามารถพัฒนาคุณภาพได้ทันที 

4.1.3  ความคิดเห็นที่ประมวลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติงาน
ประจ้า พบว่าเจ้าหน้าที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาองค์กรในภาพรวม โดยเน้นข้อเสนอแนะเรื่องการปรับ
ทัศนคติ และพฤติกรรมการท้างานของเจ้าหน้าที่เอง การจัดการพัฒนาในเชิงการรื้อระบบการท้างานใหม่
ทั้งระบบ เนื่องจากมีความประสงค์อยากให้การท้างานมีประสิทธิผลดียิ่งขึ้น 
 
4.2 ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะในการด้าเนินการเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงงาน
ด้านจัดหาและบริหารทรัพย์สินให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
กระบวนการท้างาน ยกระดับมาตรฐานการจัดการและบริหารทรัพย์สินของราชการให้เป็นมืออาชีพ
และเป็นระบบยิ่งขึ้น รวมทั้งเพ่ิมความมั่นใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ ซึ่ง
ข้อเสนอแนะส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นภายใต้หลักความรับผิดชอบ หลักความการมีส่วนร่วม หลักความ
โปร่งใส และหลักความคุ้มค่า เพ่ือรองรับโครงสร้างใหม่ของกอง 
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4.2.1  นโยบายการจัดอัตราก าลังของบุคลากร 
ภายใต้หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีกระทรวงควรต้องรับผิดชอบในก้าหนด

นโยบายและแผนอัตราก้าลังของบุคลากรที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้านงานการจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
ภายใต้กองบริหารทรัพย์สินในประเทศให้เพียงพอต่อภารกิจของงานที่เพ่ิมขึ้น โดยกระทรวงควรให้
ความส้าคัญกับการเพ่ิมอัตราก้าลังคนด้านนักวิชาการพัสดุ นักกฎหมาย นักจัดการงานทั่วไปและ
วิศวกรหรือผู้ที่ความเชี่ยวชาญด้านโยธา เพ่ือรองรับงานตามโครงสร้างใหม่ของกองบริหารทรัพย์สินใน
ประเทศ (ตาราง ข.) และเห็นควรให้ความส้าคัญกับงานบ้ารุงรักษา/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่
ของกระทรวงไม่ยิ่งหย่อนไปกว่างานจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เนื่องจากอาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนน
ศรีอยุธยานี้ มีอายุการใช้งานมามากกว่า 20 ปีแล้ว และนอกจากการจัดอัตราก้าลังคนให้กองจัดหา
และบริหารทรัพย์สินในประเทศแล้ว กระทรวงควรจัดอัตราก้าลังคนที่ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุตาม
กรมและหน่วยภายในส้านักงานปลัดกระทรวงให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานนั้น ๆ 
โดยไม่ควรเป็นบุคลากรที่อยู่ในสายงานที่ต้องออกประจ้าการ ทั้งนี้เพราะงานสายพัสดุเป็นงานสาย
วิชาชีพเฉพาะด้าน ไม่ใช่งานธุรการหรืองานบริหารทั่วไป และไม่ใช่ใครต้าแหน่งใดมาท้าก็ได้ ซึ่งอาจ
เสี่ยงต่อการถูกสอบสวนทางวินัยหรือถูกชดใช้ทางแพ่งด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจกฎระเบียบอย่างแท้จริง
ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ 

4.2.2  นโยบายพัฒนาก าลังคน 
ภายใต้หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีกระทรวงควรต้องรับผิดชอบเพ่ือให้เกิด

ความคุ้มค่าในการก้าหนดแผนพัฒนาศักยภาพก้าลังคนของกองบริหารทรัพย์สินในประเทศให้ทุกคน
เข้ารับการฝึกอบรมโครงการมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทั้งนี้
เพ่ือให้บุคลากรของกองบริหารทรัพย์สินในประเทศทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายและ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง นอกจากนี้ ควรสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรของกองบริหารทรัพย์สินในประเทศมี
ความรู้และทักษะในด้านอ่ืนด้วย อาทิ การคิดวิเคราะห์ การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
เทคนิคการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เทคนิคการน้าเสนอ การท้างานเป็นทึม เทคนิคการฝึกสอน
แนะน้างาน และเทคนิคการเจรจาต่อรอง  

นอกจากการพัฒนาก้าลังคนของกองบริหารทรัพย์สินในประเทศแล้ว กระทรวงควร
ต้องรับผิดชอบในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาก้าลังคนตามกรมกองต่าง ๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่พัสดุหรือแม้แต่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุอีกทางหนึ่งด้ วย เพ่ือให้ก้าลังคน
เหล่านี้มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในเรื่องกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและเข้าใจบทบาทหน้าที่
ของตนเองในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าในงานและ
ลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น และอาจน้าไปสู่การผิดกฎหมายและระเบียบซึ่งเสี่ยงต่อการได้รับโทษ
ทางวินัยและอาญา  

การพัฒนาก้าลังคนดังกล่าว กระทรวงควรมอบหมายให้สถาบันการต่างประเทศ  
เทวะวงศ์วโรปการในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักด้านการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง ด้าเนินการ
ออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมที่ไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของกองจัดหาและบริหาร
ทรัพย์สินแต่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรสายสนับสนุนที่มิได้ออกประจ้าการโดยรวม 
  



42 

 

4.2.3  นโยบายการเสริมสร้างทัศคติ 
ภายใต้หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีกระทรวงควรต้องรับผิดชอบในก้าหนด

แนวนโยบายหรือสร้างกลไกเพ่ือสร้างขวัญและก้าลังใจให้กับบุคลากรของกองบริหารทรัพย์สินใน
ประเทศอาจโดยการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุของกองบริหารทรัพย์สินในประเทศหรือ
เจ้าหน้าที่พัสดุของกรมกองต่าง ๆ ให้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น “เพชรพัสดุ” 
ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ้าทุกปีโดยสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดทัศนคติเชิงบวก
ต่อองค์กร รวมทั้งเพ่ิมพูนขวัญและก้าลังใจของผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ให้เป็น
แบบอย่างที่ดีของกระทรวง อันถือเป็นหลักความคุ้มค่าภายใต้หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอีก
ประการหนึ่ง 

นอกจากนี้ ผู้บริหารกองบริหารทรัพย์สินในประเทศควรก้าหนดเป็นแนวปฏิบัติที่
ควรจัดให้มีการประชุมภายในกองเป็นประจ้าเดือนละ 2 ครั้ง เพ่ือรับทราบรายงานความก้าวหน้าและ
เปิดโอกาสให้มีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงานที่แต่ละคนรับผิดชอบ อันจะน้าไปสู่การสร้างขวัญและ
ก้าลังใจ รวมทั้งความสัมพันธ์อันดีภายในกอง โดยหมุนเวียนบุคลกรที่เข้าร่วมประชุมท้าหน้าที่บันทึก
รายงานการประชุมสลับกันไปในแต่ละครั้ง ซึ่งถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งตัวเจ้าหน้าที่และของ
ผู้บริหารที่ควรก้าหนดเป็นแนวทางการด้าเนินงานในลักษณะนี้ร่วมกัน ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปตามหลัก
บริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดีในเรื่องหลักความรับผิดชอบและหลักการมีส่วนร่วมอีกประการหนึ่งด้วย 

4.2.4.  นโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ภายใต้หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีกระทรวงควรต้องรับผิดชอบในก้าหนด

แนวนโยบายให้หน่วยงานภายในกระทรวงให้ความร่วมมือกับกองบริหารทรัพย์สินในประเทศในงาน
ด้านจัดหาและบริหารทรัพย์สินในประเทศที่ เป็นงานส่วนกลางของกระทรวงอย่างเต็มใจและให้  
ความร่วมมืออย่างทันกาล โดยใช้เวทีการประชุมอธิบดีที่จัดขึ้นในทุกสัปดาห์เป็นเวทีของการประสาน
ขอความร่วมมือในการมีส่วนร่วมของบุคลากรของกรมกองในเบื้องต้นก่อนที่กองบริหารทรัพย์สินใน
ประเทศจะขอความร่วมมืออย่างเป็นทางการในการมีส่วนร่วมของบุคลากรจากกรมกองต่าง ๆ ในการ
เป็นกรรมการจัดซื้อจัดหาและบริหารทรัพย์สินของงานส่วนกลาง งานอาคารสถานที่ต่าง ๆ ของ
กระทรวง 

4.2.5  นโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ภายใต้หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีกระทรวงควรต้องก้าหนดมาตรการ 

เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือให้มีระบบการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งมีความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริตและมีคุณธรรมในการ
ปฏิบัติงาน โดยออกประกาศเพ่ือสั่งการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงต้องถือปฏิบัติและ  
ข้อห้ามปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งก้าชับให้หัวหน้าหน่วยงานต้องก้ากับดูแล
การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ 
จัดจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรณีปล่อยปละละเลยให้ถือเป็นความผิดทางวินัย ซึ่งมาตรการ
ดังกล่าวจะท้าให้การปฏิบัติงานของกองบริหารทรัพย์สินในประเทศเป็นไปตามหลักนิติธรรม  
หลักคุณธรรมและหลักความโปร่งใสของหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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4.2.6  นโยบายส่งเสริมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภายใต้หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีกระทรวงควรต้องรับผิดชอบก้าหนด

แนวนโยบายในการน้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีการใช้งานให้เพ่ิมมากขึ้นในการประสาน 
การปฏิบัติงานภายในกระทรวง โดยเฉพาะในเรื่องของงานด้านการให้บริการรถยนต์ส่วนกลาง ซึ่งกอง
บริหารทรัพย์สินในประเทศควรเพ่ิมประสิทธิภาพในงานให้บริการรถยนต์ส่วนกลางด้วยการปรับปรุง
รูปแบบการขอใช้บริการผ่านระบบการจองออนไลน์ หรือ e–booking เพ่ือสามารถใช้บริการได้อย่าง
รวดเร็วและสามารถตรวจสอบตารางการใช้รถได้ โดยขอความร่วมมือศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกระทรวงด้าเนินการออกแบบเพ่ือให้ใช้งานผ่านระบบ e–booking ของกระทรวง  

นอกจากนี้ ผู้บริหารกองบริหารทรัพย์สินในประเทศควรก้าหนดเป็นแนวปฏิบัติที่
ควรจัดให้มีบุคลากรภายในกองผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเป็น Call Center ใน
แต่ละสัปดาห์ เพ่ือให้ค้าปรึกษาและข้อมูลแนวปฏิบัติใหม่ ๆ แก่เจ้าหน้าที่พัสดุตามกรมกองต่าง ๆ 
หรือบุคลากรอ่ืนที่มีข้อสงสัยในกระบวนงานด้านจัดหาและบริหารทรัพย์สินในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นใน
เรื่องของงานการจัดซื้อจัดจ้าง งานการให้บริการรถส่วนกลาง งานการปรับปรุงซ่อมแซม/บ้ารุงรักษา
ครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ของกระทรวง ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและความถูกต้องในงานที่
ปฏิบัติ รวมทั้งเป็นการสั่งสมความรู้และประสบการณ์ให้กับบุคลากรของกองจัดหาและบริหาร
ทรัพย์สินในประเทศ ซึ่งถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่ผู้บริหารควรก้าหนดเป็นแนวทางการ
ด้าเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

 
บรรณานุกรม 

 
 
เอกสารราชการ 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร. เอกสารค้าชี้แจงประกอบค้าขอปรับโครงสร้างส้านักงานปลัดกระทรวง 

กระทรวงการต่างประเทศ, มีนาคม 2562. 
เกรียงศักดิ์ สกุลชัย. การปฏิรูปสื่อตามเจตนารมณ์ มาตรา 40 ของกฎหมายรัฐธรรมนูญ 2540. 

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาการบริหารจัดการสาธารณะส้าหรับนักบริหาร  
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546. ราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 120 ตอนที่ 100 ก, 9 ตุลาคม 2546. 

พระสรรชัย ชยธัมโม (นิลเจียรนัย). หลักธรรมภิบาลกับการบริหารสถานศึกษา. วารสารครุศาสตร์
ปริทรรศน์ฯ, ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (กันยายน–ธันวาคม 2558): 139–147. 

มานะ อิ่มอุดม. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา. วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสยาม, 2558. 

ส้านักงาน ก.พ., มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด. ราชการใสสะอาด. [ออนไลน์]. 2555. แหล่งที่มา: 
www.mfa.go.th/main/contents/files/bulletin–20120703–113432–911355.doc  
[15 กรกฎาคม 2562]. 

ส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. ธรรมาภิบาล สลค. : ธรรมาภิบาลในประเทศไทย. [ออนไลน์]. 2562. 
แหล่งที่มา: http://www.socgg.soc.go.th/History2.htm [15 กรกฎาคม 2562]. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

  



46 

 

ภาคผนวก ก. 
แบบส ารวจความคิดเห็นจากหัวใจนักวิชาการพัสดุและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
ส่วนจัดหาและบริหารทรัพย์สินในประเทศ ส านักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน 

ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อพัฒนาไปสู่กองบริหารทรัพย์สินในประเทศ ที่มี
มาตรฐานตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

 
โปรดเขียนแสดงความคิดเห็น โดยกลั่นมาจากใจที่อยากจะเห็นการพัฒนากระบวนการท้างานของ
ส้านักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน 
 
1.  มีสาเหตุอะไรที่มีผลท้าให้การบริการการใช้ห้องประชุม ห้องรับรอง และพ้ืนที่ต่าง ๆ ของ

กระทรวงฯ ได้รับคะแนนความพึงพอใจสูงและเราควรพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างไร 
  
  
  
  
 

2.  มีสาเหตุอะไรบ้างที่มีผลท้าให้คุณภาพการบริการรถยนต์ส่วนกลางได้รับคะแนนความพึงพอใจต่้า
และเราควรพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างไร 
  
  
  
  

 
3. ท่านมีความคิดเห็นว่าควรพัฒนาคุณภาพงานด้านที่ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องและรับผิดชอบอย่างไรบ้าง 

(เลือกตอบบางข้อที่เก่ียวข้อง) 
• ด้านการจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ 
  
  
  
  
  
• ด้านการบ้ารุงรักษา/ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ของกระทรวงฯ  
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• ด้านการจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 
  
  
  
  
  
• ด้านการให้บริการรถยนต์ส่วนกลาง 
  
  
  
  
  
• ด้านการให้บริการการใช้ห้องประชุม ห้องรับรอง และพ้ืนที่ต่าง ๆ ของกระทรวงฯ 
  
  
  
  
  
• ด้านการให้บริการอ่ืน ๆ อาทิ การขอเปิด–ปิดเครื่องปรับอากาศนอกเวลาราชการ หรือการ

ขอยืมอุปกรณ์ไปใช้ในโอกาสส้าคัญต่าง ๆ  
  
  
  
  
  

 
4.  เราควรพัฒนาแนวทางการสื่อสาร เพ่ือสร้างความเข้าใจการท้างานตามข้อ 3. ข้างต้นนั้นกับ

หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงานได้รับผลดียิ่งขึ้นอย่างไร 
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5.  หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงได้ให้ข้อเสนอแนะในภาพรวมว่าบุคลากรของส้านักงาน
ปลัดกระทรวงควรมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพัฒนาพฤติกรรมการท้างานอย่างจริงจัง โดยเพิ่ม
แรงจูงใจและบทลงโทษเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท้างานนั้น ท่านเห็นด้วยหรือไม่ และควร
ด้าเนินการอย่างไร 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
* โปรดส่งคืนแบบส้ารวจภายในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 (โปรดวางไว้บนโต๊ะของกษมาฯ หรือ
ส่งให้คุณธัญดาฯ) 
**ขอขอบคุณล่วงหน้าที่กรอกและส่งคืนแบบส้ารวจความคิดเห็นฉบับนี้ซึ่งจัดท้าโดย นางกษมา แฉ่ฉาย 
นักวิชาการพัสดุช้านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ อ้านวยการส่วนจัดหาและบริหารทรัพย์สินใน
ประเทศ ส้านักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน  
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ภาคผนวก ข. 
รายช่ือนักวิชาการพัสดุและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

ส่วนจัดหาและบริหารทรัพย์สินในประเทศ ส านักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน  
ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

 
 

1. นางสาวจารุณี พิชัยรัตน์ นักวิชาการพัสดุช้านาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง 

2. นายตุลย์ รักเรืองนักวิชาการพัสดุช้านาญการ 
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงซ่อมแซม 
อาคารสถานที่และครุภัณฑ ์

3. นายวัลลวรรธน์ วงศ์ทองดีนักวิชาการพัสดุช้านาญการ 
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายยานพาหนะ 

4. นางสาวรัตนา หมัด นิกรเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
5. นางสาวนิธิมา มณีโชติ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
6 .นางสาวสุดกาญจนา ฉ่้าผิว นักวิชาการเงินและบัญชีช้านาญการ 
7. นางสาวเพ็ญจันทร์ ตันมหรัตน์ เจ้าพนักงานพัสดุช้านาญงาน 
8. นางสาวมลทิรา มงคลเศวต นักวิชาการพัสดุช้านาญการ 
9. นางธัญดา ทิพย์น้อย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
10. นางสาวสุทธิดารัตน์ บูชาญาติ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
11. นางสาวธัญญารัตน์ ลิมปะจิราวัฒน์ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
12. นางสาวพนิดา สิมะโชคชัย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
13. นางสาวพัชรี รัตนจันทร์ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
14. นางสาวปุญชรัสมิ์ กุลบุตร นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
15.นางสาวกมลทิพย์ บุญยะโกวิท นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
16.นายสุเมธ บุญรอด เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ 
17.นางการณ์ลวัณ ขจรพีรคุปต์ เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน 
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ประวัติผู้เขียน 
 
 
ชื่อ–สกุล นางกษมา แฉ่ฉาย 
 
ประวัติการศึกษา – เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงินและการคลัง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 – เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขา Economic Development 

Vanderbilt University มลรัฐเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
ประวัติการท างาน 

16 ก.ค. 2527–16 ก.พ. 2529 เริ่มรับราชการที่ส้านักงานปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี ใน
ต้าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 สังกัดกองกลาง ปฏิบัติ
หน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการของท่านปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี 

17 ก.พ. 2529–15 ก.พ. 2552 เจ้าหน้าที่วิเทศสหการ กรมวิเทศสหการ หรือกรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในปัจจุบัน 

16 ก.พ. 2552–15 พ.ย. 2552 ช่วยราชการที่ส้านักตรวจราชการ ส้านักงานปลัดส้านัก
นายกรัฐมนตรี ในต้าแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการตรวจ
ราชการ 

16 พ.ย. 2552–20 พ.ย. 2556 นักวิเทศสหการช้านาญการ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุฝ่าย
อ้านวยการ ส้านักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ส้านักงาน
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

21 พ.ย. 2556–29 ม.ค. 2558 นักวิชาการพัสดุช้านาญการ ฝ่ายอ้านวยการ ส้านักจัดหาและ
บริหารทรัพย์สิน ส้านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

 
ต าแหน่งปัจจุบัน นักวิชาการพัสดุช้านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 

ผู้อ้านวยการส่วนจัดหาและบริหารทรัพย์สินในประเทศ 
ส้านักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ส้านักงานปลัดกระทรวง 
การต่างประเทศ 

 
 


