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ง

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
กระทรวงการต่ า งประเทศ เป็ น หน่ ว ยราชการขนาดเล็ ก โดยมี ก องกลาง ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ทาหน้าที่เสมือนเป็นเลขานุการของสานักงานปลัดกระทรวง มีอานาจ
หน้าที่ในการบริหารและปฏิบัติงานสารบรรณ งานถุงเมล์ทางการทูต งานรักษาความปลอดภัยในเขต
พื้ น ที่ กระทรวง ประสานงานในกิจกรรมแบบราชพิ ธี และวัน ส าคัญ ที่ กระทรวงฯ จะต้อ งเข้าร่ว ม
ประสานการปฏิ บั ติ งานระหว่ า งกระทรวงฯ กั บ คณะทู ต ถาวรประจ าองค์ ก าร สหประชาชาติ
สถานเอกอัครราชทู ต และสถานกงสุ ลใหญ่ ซึ่ งเป็ นลั กษณะงานที่ แตกต่ างจากหน่ วยงานอื่นและเป็ น
ลักษณะงานที่ต้องการบุคลากรที่มีความรับผิ ดชอบ มีความชานาญเฉพาะด้านที่จะปฏิบัติหน้าที่และ
มีประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง
จากการศึกษาลักษณะการทางานในสานักงานปลัดกระทรวงพบว่า มีการปฏิบัติงานที่มี
ความเกี่ยวข้อง ทับซ้อนกันระหว่างของงานกองกลาง กับสานักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ในสอง
ประเด็นกล่าวคือ
1. กองกลาง ควบคุมและดาเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่
ของกระทรวง ซึ่งมีประเด็นที่คาบเกี่ยวกับงานของส่วนจัดหาและบริหารทรัพย์สินในประเทศ ซึ่งดูแล
การใช้พื้นที่ภายในกระทรวง ทาให้ห ลายครั้งที่ผ่านมางานขาดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
ภาพรวม และทาให้ต้องมีการเพิ่มขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยเฉพาะในเรื่องของการสั่งการและการ
ติดต่อประสานงาน
2. การบริหารและปฏิบัติงานถุงเมล์การทูตของกระทรวง มีลักษณะงานและขั้นตอนในการ
ปฏิบัติใกล้เคียงกับงานการจัดส่งสิ่งของ/พัสดุ (Cargo) ของสานักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ซึ่งหาก
สามารถพิจารณารวมงานบริหารทั้งสองส่วนนี้ไว้ในส่วนเดียวกันได้ ก็จะเป็นการประหยัดทรัพยากร
และสามารถบริหารจัดการเรื่องการจัดส่ง ทั้งสิ่งของรวมถึงวัสดุครุภัณฑ์ และเอกสารทางถุงเมล์การทูต
เพื่อไปยังหน่วยงานในต่างประเทศ ทั้งที่เป็นไปตามระเบียบการจัดส่งสิ่งของทางถุ งเมล์ทางการทูต
หรือนอกเหนือระเบียบดังกล่าวได้อย่างเป็นระบบ มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้
สามารถรองรับสภาพการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ อีกทั้ง ยังเป็นการอานวยความสะดวกแก่
ข้าราชการที่ประจาการในต่างประเทศด้วย
จากการศึกษาตามแนวทางของทฤษฎีด้านการบริหารองค์การ ซึ่งสนับสนุนให้จัดหน่วยงานย่อย
ตามหน้าที่ หรือรวมงานที่มีหน้าที่และเป้าหมายเหมือนกัน รวมไว้ในหน่วยงานเดียวกัน เพื่อมุ่งให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้ศึกษาเสนอแนวทางตามทฤษฏี ดังนี้
1. รวมงานด้านการรักษาความปลอดภัย ไว้ในส่วนจัดหาและบริหารทรัพย์สินในประเทศ
ซึ่งดูแลภาพรวมของการใช้พื้นที่กระทรวง มีเจ้าหน้าที่ที่มีความชานาญด้านเทคนิคและอุปกรณ์ต่าง ๆ
รวมถึงอุปกรณ์ด้านการรักษาความปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นผู้จัดทาสัญญาจ้างบริษัท ที่ดาเนินงานด้าน
รักษาความปลอดภัยด้วย
2. รวมศูนย์ในการจัดส่งทั้งเอกสาร สิ่งของและครุภัณฑ์ ที่จะจัดส่งไปต่างประเทศทั้งหมด
ไว้ที่กองกลาง เพื่อเป็นการรวมศูนย์ในการจัดส่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายถุงเมล์การทูตมีความชานาญเฉพาะด้าน

จ
ในลักษณะนี้อยู่แล้ว ยิ่งจะสามารถดาเนินงานต่าง ๆ ได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องการติดต่อ
ประสานงานและการติดตามสิ่งของ
นอกจากนี้ ยังคงมีป ระเด็นที่ต้องพิจารณาในการรวมภารกิจและการปรับโครงสร้างของ
กองกลาง คือเรื่องอัตรากาลังตามกฎระเบียบของสานักงาน ก.พ. การปรับแก้ไขกฎกระทรวงการแบ่ง
ส่วนราชการ และที่จะขาดไม่ได้คือ การพัฒนาบุคลากร การนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ การจัดสรร
งบประมาณ และการจั ด สรรพื้ น ที่ ส าหรับ การจั ด เก็ บ สิ่ งของเพิ่ ม เติ ม ที่ ฝ่ ายถุงเมล์ ก ารทู ต เพื่ อ ให้
สามารถสนับสนุนภารกิจในเรื่องการรวมศูนย์ในการจัดส่ง ทั้งเรื่องในระบบงานและเรื่องทั่วไปได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งจะมีผลต่อองค์กรในอันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งาน และสามารถแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในอนาคตได้
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รายงานการศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับ การปรับโครงสร้างกองกลาง กระทรวงการต่างประเทศนี้
เกิดจากประสบการณ์ตรง และแรงบันดาลใจจากการปฏิบัติงานที่กองกลาง กระทรวงการต่างประเทศ
ในช่วงก่อนการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต และจะสาเร็จลงด้วยดีไม่ได้ หากไม่ได้รับ
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ลิ น นา ตั ง ธสิ ริ และอั ค รราชทู ต กิ ต ติ ศั ก ดิ์ กล่ อ มจิ ต ต์ ซึ่ ง เป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาโดยตรงและ
อดีตผู้บังคับบัญชาในการสนับสนุนต่อการเข้ารับการอบรมนี้ และขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง
สามท่าน ได้แก่ ออท.ดร. อภิชาติ ชินวรรโณ รศ.ดร. กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ และ ผศ.ดร. ภัทเรก ศรโชติ
สาหรับความเห็นและข้อแนะนาอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดทารายงานฉบับนี้
นอกจากนี้ ผู้สนับสนุนด้านข้อมูลที่สาคัญที่ผู้ศึกษาขอขอบคุณและเสมือนว่าเป็นผู้แบ่งปัน
ความรู้ประสบการณ์จากการทางาน เพื่อประกอบการทารายงาน คือ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ ฉัตรชัย
วิริ ย เวชกุ ล นางส าเนี ย ง ศุ ภ วรรณกิ จ นั ก ทรัพ ยากรบุ ค คลระดับ เชี่ ยวชาญ ส านั กบริห ารบุ ค คล
นายพีรวัฒน์ เพ็ญศิริ รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รวมทั้งขอบคุณหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย
ในกองกลาง โดยเฉพาะหัวหน้าฝ่ายช่วยอานวยการและประสานราชการ และฝ่ายถุงเมล์การทูต และ
เพื่อนร่วมงานทั้งในกองกลาง และส่วนจัดหาและบริห ารทรัพย์สินในประเทศที่เป็นส่วนสนับสนุน
สาคัญด้านข้อมูลสาหรับ การศึกษานี้ และท้ายที่สุดขอแสดงความขอบคุณสถาบันการต่างประเทศ
เทวะวงศ์วโรปการ และขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ทุกท่านสาหรับความตั้งใจ ความทุ่มเท และ
ความเอาใจใส่ในการเตรียมการ รวมทั้งความช่วยเหลือต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาของการอบรม
ณุกุณ สีห์โสภณ
สิงหาคม 2562

ช

สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญแผนภูมิ
บทที่ 1 บทนา
1.1 ภูมิหลังและความสาคัญของปัญหา
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดาเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.4 คาถามการศึกษา
1.5 สมมติฐานการศึกษา
1.6 ประโยชน์ของการศึกษา
1.7 นิยามศัพท์
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.2 การสนับสนุนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศ
2.3 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.4 สรุปกรอบแนวคิด
บทที่ 3 ผลการศึกษา
3.1 โครงสร้างและอัตรากาลังของกองกลาง ณ สานักบริหารบุคคล
3.2 โครงสร้างและอัตรากาลังของกองกลางในปัจจุบัน
3.3 อานาจหน้าที่ ภารกิจและปริมาณงานกองกลาง
3.4 ภาพรวมสานักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
3.5 ผลการสัมภาษณ์
บทที่ 4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
4.2 ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ประวัติผู้เขียน

ง
ฉ
ช
ซ
1
1
2
3
3
3
3
4
5
5
9
9
10
11
11
12
14
18
19
25
25
26
29
30

ซ

สารบัญแผนภูมิ
แผนภูมิที่ 1
แผนภูมิที่ 2
แผนภูมิที่ 3
แผนภูมิที่ 4
แผนภูมิที่ 5

โครงสร้างและอัตรากาลัง กองกลาง ของสานักบริหารบุคคล
โครงสร้างและอัตรากาลัง กองกลาง ในปัจจุบัน
โครงสร้างและอัตรากาลัง สานักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
แสดงการเพิ่มขึ้นขององค์ความรู้
โครงสร้างและอัตรากาลัง กองกลาง ใหม่

11
13
18
24
25

บทที่ 1
บทนา
1.1 ภูมิหลังและความสาคัญของปัญหา
กระทรวงการต่างประเทศมีภารกิจหลัก ในการบริหารสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ในมิติต่าง ๆ ทั้งในกรอบทวิภาคี พหุภาคี และกรอบภูมิภาค โดยการดาเนินงานด้าน การต่างประเทศ
จะต้องดาเนินการบนพื้นฐานของแนวนโยบายที่ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับ นานาประเทศ ดังนั้น
ภารกิจของข้าราชการกระทรวงในสายงานหลัก คือ สายงานการทูต และ สายงานสนับสนุนอื่น ๆ ที่
ช่วยขับเคลื่อนงานด้านบริหาร ซึ่งเรียกว่า Back Office ก็เป็นสายงาน ที่จะขาดไม่ได้ และมีส่วนช่วย
ขับเคลื่อนภารกิจด้านการบริหารของกระทรวงได้อย่างคล่องตัว ซึ่ง ก็จาเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนให้มี
ความเหมาะสม สอดคล้ อ ง และเป็ น ไปตามนโยบายของแต่ ล ะยุ คสมั ย และจากการที่ ก ระทรวง
การต่างประเทศมีสานักงานในต่างประเทศเกือบ 100 แห่ง ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีหน่วยงานกลาง
ที่เข็มแข็งในการบริหารจัดการและประสานงานกับหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและในต่างประเทศ
1.1.1 ความสาคัญของปัญหา
โดยที่ กองกลางเป็ น หน่ วยงานที่ ทาหน้ าที่ เสมือ นฝ่ ายเลขานุ การของส านั กงาน
ปลัดกระทรวง ซึ่งมีภารกิจหลักในการประสานงานและให้บริการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
กระทรวง โดยมี อ านาจหน้ าที่ ต ามกฎกระทรวง การแบ่ งส่ ว นราชการ ส านั ก งานปลั ด กระทรวง
กระทรวงการต่างประเทศ ดังนี้
1) บริหารและปฏิบัติงานสารบรรณของสานักงานปลัดกระทรวงและของกระทรวง
2) บริหารและปฏิบัติงานถุงเมล์การทูตของกระทรวงและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
3) ควบคุมและดาเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่
ของกระทรวง
4) ดาเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอานวยการ การประสานงานในกิจกรรมงานพระราชพิธี
และวันสาคัญที่กระทรวงเข้าร่วม รวมทั้งงานเลขานุการของสานักงานปลัดกระทรวง
5) ประสานการปฏิบัติงานระหว่างกระทรวง กับสถานเอกอัครราชทูต คณะผู้แทน
ถาวรไทยประจาสหประชาชาติ คณะผู้แทนถาวรไทยประจาอาเซียนและองค์การระหว่างประเทศ
และสถานกงสุลใหญ่
6) บริ ห ารงานทั่ ว ไปของส านั ก งานปลั ด กระทรวงและของกระทรวง ซึ่ ง มิ ได้
กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของหน่วยงานใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ
7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
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1.1.2 สภาพปัจจุบัน
1) กระทรวง อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการของสานัก
จัดหาและบริหารทรัพย์สิน เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาท ภารกิจและบริบทด้านการต่างประเทศที่
เปลี่ ยนไปโดยมี แนวคิ ดจะปรั บ โครงสร้ างเป็ น 2 กอง คื อ กองบริ ห ารทรั พย์ สิ นในต่ างประเทศและ
ในประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการทรัพย์สินของกระทรวงการต่างประเทศทั้ง
ในและต่างประเทศ
2) ภายในส านั ก งานปลั ด กระทรวงการต่ า งประเทศ มี ก ารปฏิ บั ติ ง านที่ มี
ความเกี่ยวข้อง คาบเกี่ยวของงานกองกลางกับสานักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน (ส่วนจัดหาและบริหาร
ทรัพย์สินในประเทศ) กล่าวคือ
– กองกลาง ควบคุมและดาเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
ในเขตพื้ น ที่ของกระทรวง ซึ่งมีป ระเด็นที่คาบเกี่ยวกับงานของส่ ว นจัดหาและบริห ารทรัพย์สิ นใน
ประเทศ ซึ่งดูแลการเข้าใช้พื้นที่ภายในกระทรวง ทาให้หลายครั้งงานขาดความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการภาพรวม และทาให้เพิ่มขั้นตอนการปฏิบัติงาน (การสั่งการและการติดต่อประสานงาน)
– การบริหารและปฏิ บัติงานถุงเมล์การทูตของกระทรวง มีลักษณะงานและ
ขั้นตอนใกล้เคียงกับการจัดส่งสิ่งของ/พัสดุ (Cargo) ของส่วนจัดหาและบริหารทรัพย์สินในประเทศ
ซึ่งหากสามารถรวมงานบริหารด้านนี้ไว้ที่เดียวได้ ก็น่าจะช่วยให้การบริหารจัดการเรื่องการจัดส่งวัสดุ
ครุภัณฑ์ หรือสิ่งของไปยังหน่วยงานในต่างประเทศ ทั้งที่เป็นไปตามระเบียบการจัดส่งสิ่งของทางถุงเมล์
ทางการทูต หรือนอกเหนือระเบียบดังกล่าวให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้สามารถ
รองรับสภาพการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ และอานวยความสะดวกแก่ข้าราชการที่ประจาการ
ในต่างประเทศด้วย
ด้วยเหตุผ ลข้างต้น หากส านักงานปลั ดกระทรวงสามารถรวมภารกิจงานที่
คล้ายกัน รวมไว้ด้วยกัน ก็จะช่วยให้การบริหารจัดการงานในส่วนกลางมีเอกภาพ มีประสิทธิภาพและ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
1.1.3 ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง
สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า น Synergy คื อ ส่ ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การและ
ดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพบูรณาการ และมีธรรมาภิบาล โดยจะเสนอรูปแบบการจัดโครงสร้าง
กองกลางใหม่ ให้ มี รู ป แบบที่ ค ล่ อ งตั ว เหมาะสม พร้อ มท าหน้ าที่ อ านวยความสะดวกให้ กั บ ทุ ก
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในทันรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกได้
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาทางเลือกในการปรับโครงสร้างกองกลาง โดยการรวมภารกิจที่มีความ
เกี่ยวข้อง คาบเกี่ยวกับภารกิจงานของส่วนจัดหาและบริหารทรัพย์สินในประเทศ สานักจัดหาและ
บริหารทรัพย์สินเพื่อเป็นการบูรณาการงานของสานักงานปลัดกระทรวง ให้มีรูปแบบของการรวมศูนย์
ในส่วนกลางอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่จาเป็น
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1.2.2 นาข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาข้างต้น มาปรับใช้ในการวางแผน พัฒนาโครงสร้าง
และอัตรากาลังกองกลาง สานักงานปลัดกระทรวงต่อไป
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดาเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตการศึกษา
1) รายงานฉบั บนี้จะศึกษาในรายละเอียดเกี่ยวกับลั กษณะงานกองกลาง และ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานที่มีความคาบเกี่ยวกันหรือที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
2) นอกจากนี้ จ ะศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ งานบริ ห ารในส่ ว นกลาง (ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวง) ที่สามารถนามาผนวกรวมกับงานกองกลาง เพื่อบูรณาการเป็นภารกิจของกองกลาง
ยุคใหม่ต่อไป
3) นาเสนอแนวทางการปรับโครงสร้าง อัตรากาลัง เพื่อให้การปฏิบัติ งานของฝ่าย
ต่าง ๆ มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
1.3.2 วิธีการดาเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา
ศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ จากการปฏิบัติงานจริงและจะมีการประเมินผล
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับความคิดเห็น ความเป็นไปได้
และความเหมาะสมของการจัดทาโครงสร้างกองกลางใหม่ต่อไป
1.4 คาถามการศึกษา
1.4.1 ความเป็นไปได้ในการรวมภารกิจของสานักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน (ส่วนจัดหา
และบริหารทรัพย์สินในประเทศ) ในส่วนการดูแลพื้นที่กระทรวง และการจัดส่งสิ่งของทาง Cargo กับ
งานกองกลาง ในส่วนงานรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ และการจัดส่งถุงเมล์ทางการทูต เพื่อความคล่องตัว
และการบริหารงานอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ
1.4.2 โครงสร้าง อัตรากาลังของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองกลางที่เหมาะสม เป็นอย่างไร
1.5 สมมติฐานการศึกษา
1.5.1 การรวมศูน ย์การบริห ารจัดการงานด้านการดูแลพื้นที่ กระทรวง และการจัดส่ ง
สิ่ งของกระทรวงการต่ า งประเทศ ช่ ว ยท าให้ งานบริ ห ารและบริก ารของส่ ว นกลางเป็ น ไปอย่ า ง
มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น
1.5.2 กองกลาง กระทรวงการต่างประเทศ สามารถบริหารจัดการ กาหนดอัตรากาลัง
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกองได้อย่างเหมาะสม
1.6 ประโยชน์ของการศึกษา
1.6.1 ผลการศึ ก ษานี้ อาจช่ ว ยให้ ผู้ บ ริห ารกระทรวง เห็ น ถึ งความจาเป็ น ในการปรั บ
โครงสร้างกองกลาง เพื่อลดความซ้าซ้อนของงานในภายในสานักงานปลัดกระทรวง อีกทั้งยังเป็นการ
ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ทาให้การบริหารงานที่เกี่ยวข้องนี้ในส่วนกลางเป็นไปอย่าง
มีระบบและมีเอกภาพมากขึ้น
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1.6.2 นอกจากจะมี ก ารปรั บ โครงสร้ า งกองกลางอย่ า งเป็ น ระบบแล้ ว จะน าเสนอ
อัตรากาลังและลักษณะบุคลากรที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานในกองกลางด้วย
1.7 นิยามศัพท์
Back office หมายถึ ง ภารกิ จ สนั บ สนุ น งานหลั ก จะเป็ น งานด้ านบริห ารจัด การ อาทิ
งานบริ ห ารจั ด การทรั พ ย์ สิ น งานตรวจสอบภายใน งานบริห ารและพั ฒ นาบุ คลากร งานบริห าร
งบประมาณ งานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร งานนโยบายและแผน
Home–based หมายถึง ตาแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศ เท่านั้น เพื่อรองรับภารกิจ
ด้านการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต ามโครงสร้ างอัต ราก าลั ง ปั จจุ บั น กระทรวงการต่ างประเทศมี ข้าราชการ
ประเภทสายงาน home–based ประกอบด้ ว ย สายงานวิ เทศสหการ สายงานนิ ติ ก าร สายงาน
วิเคราะห์นโยบายและแผน สายงานวิชาการบัญชี สายงานวิชาการเงิน สายงานวิชาการเงินและบัญชี
สายงานวิชาการตรวจสอบภายใน สายงานวิชาการพัสดุ สายงานจัดการงานทั่วไป สายงานทรัพยากรบุคคล
สายงานบรรณารักษ์ สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์ และสายงานประชาสัมพันธ์
ผู้บริหารกระทรวง หมายถึง ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศที่มีอานาจ
หน้าที่ในการบริหาร จัดการกระทรวงในภาพรวม ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงและรองปลัดกระทรวง
จานวน 4 ท่าน
องค์ กร/ องค์ก าร หมายถึง กลุ่ ม บุค คลที่ รวมตั วกั น โดยมีวัตถุป ระสงค์ห รือ ดป้าหมาย
ร่วมกัน และปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีขั้นตอนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของหน่วยงาน

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การทารายงานศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับโครงสร้างกองกลาง
กระทรวงการต่ า งประเทศ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านของส านั ก งาน
ปลัดกระทรวง อย่างมีระบบ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน ซึ่งต้องพิจารณาแนวทางใน
การบริหารจั ดการงานที่เกี่ ยวข้อง รวมถึงอัตรากาลังของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม ดังนั้น จึงต้องคานึงถึงกรอบนโยบาย แนวทางและทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.1.1 ทฤษฎีด้านการบริหารองค์การ
ทฤษฎีด้านการบริหารองค์การ ที่ส ามารถนามาใช้เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาใน
รายงานการศึกษานี้ เป็นการพิจารณาออกแบบองค์การตามหลักการจัดหน่วยงานย่อยในองค์การ 1
มีการจัดรูปแบบองค์การหลายรูปแบบ และหนึ่งในนั้นคือ การจัดหน่วยงานย่อยตามหน้ าที่ (function)
เป็ นการจัดหน่วยงานย่อยโดยยึดหน้าที่ของหน่วยงานย่อยเป็นสาคัญ กล่าวคือ งานที่มีหน้าที่และ
เป้าหมายเดียวกัน จะถูกรวมอยู่ในหน่วยงานย่อยเดียวกัน และมีการจัดให้ในหน่วยงานมีทั้งสายงานหลัก
และสายงานสนับสนุนอยู่ด้วยกัน
การจัดหน่วยงานย่อยตามหน้าที่จะเหมาะสมกับองค์การที่มีสภาพแวดล้อมที่มีเสถียรภาพ
หรือมีความไม่แน่นอนต่า การทางานจะมีลักษณะเป็นงานประจา งานที่ทาซ้าๆ (Routine) เหมาะสม
กับองค์การขนาดเล็กถึงขนาดกลาง จุดเน้นขององค์การจะมุ่งในเรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
สามารถสร้างความรู้ความชานาญเฉพาะทางแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานย่อยต่าง ๆ อย่างไรก็ดี การจัด
หน่วยงานย่อยตามหน้าที่มีจุดอ่อนในการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและขาดการคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ในองค์การ
2.1.2 ทฤษฏีการพัฒนาองค์การ (Organization Development)
เป็นเครื่องมือที่ถูกนามาใช้ในการบริหารและพัฒนาองค์การเพื่อให้องค์การสามารถ
ปรับตัวและแก้ไขปัญหา ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ให้เจริญก้าวหน้า หรือดีกว่าเดิม เพื่อทาให้องค์การมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยการสร้างปัจจัยต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาให้สอดคล้อง
ตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ขององค์การ พร้อมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การอย่างเป็นระบบ
และเป็นรูปธรรมมากขึ้น
การพั ฒ นาองค์ ก าร ประกอบด้ว ยการพั ฒ นาบุ ค คลในหน่ ว ยงาน การคั ด เลื อ ก
ผู้บริหาร การค้นหาวิธีการบริหารงาน การปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงาน และการปรับปรุงการ
1

วันชัย มีชาติ. การบริหารองค์การ (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557), หน้า 217.
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สื่อความหมายและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่ สุด
โดยให้องค์การมีความยืดหยุ่นและปรับตัวเข้าได้กับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงการพัฒนาองค์การมิได้
หมายถึงการพัฒนาแต่เฉพาะองค์การที่มีปัญหาเท่านั้น หากแต่องค์การที่มีความเจริญรุ่งเรืองอยู่แล้วก็
ควรได้รับพัฒนาให้เจริญยิ่งขึ้น เพราะเมื่อใดที่คิดว่าองค์การของตนมีค วามเจริญและมีการพัฒนาที่ดี
แล้วจึงหยุดนิ่ง ก็เท่ากับว่ากาลังเดินถอยหลังตลอดเวลา ผู้บริหารจึงควรมีการพัฒนาองค์การอย่าง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอโดยอาศัยหลักการ ดังนี้
1) การกาหนดเป้าหมาย ควรมีการประชุม อภิปราย เพื่อกาหนดนโยบายร่วมกัน
ทั้งฝ่ายผู้บริหารและสมาชิกในองค์การอย่างชัดเจน และตรงไปตรงมา
2) ความเข้าใจในสถานการณ์ ต้องอาศัยความเข้าใจร่วมกัน เพราะความต้องการ
ของบุคคลจะเป็นตัวอิทธิพลอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมการทางาน
3) การปรั บ ปรุ งสั ม พั น ธ์ภ าพ ถื อ เป็ น ผลพลอยได้ ขององค์ ก าร แต่ ไม่ ว่ าคนใน
องค์การจะมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันหรือไม่ก็ตาม
4) ให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการ การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การให้
ความสนับสนุนและความร่วมมือ ทั้งนี้ ควรคานึงถึงการเปลี่ยนแปลง การแก้ปัญหาภายในระบบของ
หน่วยงานนั้นๆ
5) การเชื่อมโยงแนวยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ
2.1.3 ทฤษฎีวิเคราะห์แบบสวอท (SWOT Analysis)2
เป็นการวางแผนยุทธศาสตร์ หรือเป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ สาหรับ
องค์กร ซึ่งช่วยผู้บริหารกาหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปัจจัยเหล่านี้ต่อการทางานขององค์ กร
เทคนิคนี้ อัลเบิร์ต ฮัมฟรี (Albert Humphrey) แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดได้คิดค้นวิธีวิเคราะห์นี้
ในช่วงปี ค.ศ. 1960–ค.ศ. 1970
S : Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็น
ข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็งด้าน
ทรั พยากรบุ ค คล องค์กรจะต้ องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกาหนดกลยุท ธ์การตลาด ที่ ทาให้
ได้เปรียบคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน
W : Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน
เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ทาให้องค์กรเสียเปรียบ
คู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ องค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น
O : Opportunities หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นผลจากการที่
สภาพแวดล้ อ มภายนอกของบริษั ท เอื้อประโยชน์ห รือส่ งเสริม การดาเนิ น งานขององค์ กร โอกาส
แตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมา
จากสภาพแวดล้อมภายใน นักการตลาดที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จาก
โอกาสนั้น องค์กรสามารถขายหรือทากาไรได้มากกว่าคู่แข่งในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน
2

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, การวิเคราะห์สวอต [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://www.en.wikipedia.org/wiki/
SWOT_analysis.
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T : Threats หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นข้อจากัดที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก ที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่งองค์กรจาเป็นต้องปรับ
กลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง
การวิ เคราะห์ แ บบ SWOT จะช่ ว ยให้ ส ามารถวางแผนการด าเนิ น งานขั้น ต่ อไป
เพื่อ ให้ บ รรลุ ถึงเป้ าหมายที่ตั้ งไว้ แต่ ห ากเป้าหมายที่ วางไว้ไม่ส ามารถบรรลุ ได้ ผู้ วิเคราะห์ จะต้อ ง
กาหนดเป้าหมายใหม่ที่เป็น ไปได้ การวิเคราะห์นี้มีประโยชน์ในการกาหนดสิ่งที่ต้องการพัฒ นา สิ่ง
ส าคัญ ที่ต้อ งเข้าใจ คื อปั จ จั ย ภายในองค์ก รเป็ นจุดแข็งหรือจุดอ่อน ซึ่งขึ้น กับเป้าหมายที่น ามาใช้
วิเคราะห์ ในแต่ล ะเรื่ อง การวิเคราะห์ ส ามารถใช้การจับคู่จุดแข็งกับโอกาส และการเปลี่ ยนแปลง
ยุทธศาสตร์เพื่อปรับจุดอ่อนให้เป็นโอกาส แต่หากไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจุดอ่อนได้ ก็อาจต้องใช้วิธี
ลดผลกระทบหรือการหลีกเลี่ยงแทน
2.1.4 หลักการจัดองค์กรของ Peter F. Drucker
Peter F. Drucker ได้อธิบาย วิธีการจัดองค์กร เพื่อที่จะให้มีการจัดโครงสร้างของ
องค์กรที่ดีที่สุดไว้ 3 วิธีประกอบด้วย
1) การวิเคราะห์งาน (Activities Analysis) หรือวิเคราะห์ระบบงาน เพื่อให้ทราบว่า
งานอะไรบ้างที่ต้องทา และงานอะไรที่ควรจะรวมอยู่ด้วยกัน และจะต้องมีการเน้นความสาคัญของ
งานต่าง ๆ อย่างไรภายในโครงสร้างองค์กร
2) การวิ เคราะห์ ก ารตั ด สิ น ใจ (Decision Analysis) หรื อ วิ เคราะห์ ร ะบบการ
ตัดสินใจ เป็นการพยายามที่จะแยกให้เห็นว่าจะต้องมีการตัดสินใจต่างๆ อะไรบ้างในการทางาน
3) การวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ (Relations Analysis) หรื อ วิ เ คราะห์ ร ะบบ
ความสัมพันธ์ ซึ่งเป็นความพยายามที่จะให้ทราบว่า ผู้บริหารมีส่วนช่วยทางานตามแผนงานต่าง ๆ
อย่ างไรบ้ าง และในการท างานนั้ น จะต้องท างานร่วมกั บใครแต่ล ะคนจะมีส่ วนช่ว ยงานผู้ บริห าร
อย่างไรบ้าง
2.1.5 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดองค์การ ของ William J. Mclamey3
William J. Mclamey ให้ ค าจ ากั ด ความของการจั ด องค์ ก ารว่ า เป็ น การวาง
ระเบี ย บให้ กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรให้เกิดการสมดุล โดยมีการกาหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ
เพื่อให้การดาเนินงานต่าง ๆ บรรลุตามแผนที่หน่วยงานกาหนดไว้
2.1.6 หลักการจัดโครงสร้างองค์การยุคใหม่4
หลักการสาคัญในการจัดโครงสร้างมี 4 ประการ ดังนี้
1) การแบ่งส่วนงาน โดยพิจารณาแบ่งแยกงานตามความชานาญพิเศษหรือตาม
ความถนัดในงานนั้น ๆ
2) การจัดส่วนงาน คือการแบ่งหน่วยงานออกเป็น กรม กอง แผนกต่างๆ เป็นการให้
ความสาคัญของงาน
3

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Untitled เอกสารวิทยานิพนธ์ บทที่ 2 ทฤษฎีและแนวความคิดที่ใช้ในการศึกษา
[ออนไลน์], แหล่งทีม่ า: digi.library.tu.ac.th/thesis/po/0155/09CHAPTER_2.pdf.
4
หลักการจัดโครงสร้างองค์การยุคใหม่.
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3) ขอบเขตการบั ง คั บ บั ญ ชา ดู จ ากจ านวนผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาที่ ขึ้ น อยู่ กั บ
ผู้บั งคับ บั ญ ชาหนึ่ งคน จานวนจะมีมากน้อยเพี ยงใดนั้นขึ้นกับความต้องการและความจาเป็นของ
องค์กร
4) การมอบอานาจ พิจารณาถึงการรวมอานาจและการกระจายอานาจ ซึ่งถือว่า
การมอบอานาจเป็นการตัดสินใจภายในขอบเขตงานเท่าที่ได้รับมอบหมายไว้
2.1.7 การจัดการองค์กรตามแนวคิด 7s ของ McKinsey5
7s คื อ กรอบแนวคิ ด ของ McKinsey เป็ น กรอบแนวคิ ด ที่ คิ ด ค้ น โดยบริ ษั ท
McKinsey ที่มองว่า องค์กรที่ดีเกิดจากความสัมพันธ์ของปัจจัยทั้ง 7 ประการ ซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์ว่า
ปัจจัยภายในแต่ละส่วนเป็นอย่างไร รวมทั้งมีความสอดคล้องกันหรือไม่ ซึ่งถ้าหากพบว่า ไม่สอดคล้อง
กันและเป็นเรื่องที่สาคัญ องค์กรก็ควรจะนาไปปรับปรุงต่อไป และกลยุทธ์นี้ จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยใน
การวิ เคราะห์ SWOT Analysis ในส่ ว นของปั จ จั ย ภายใน (Internal Factors) หรื อ ก็ คื อ จุ ด แข็ ง
(Strength) และ จุดอ่อน (Weakness) ได้อย่างดีด้วย กลยุทธ์ 7s ประกอบด้วย
1) Strategy (กลยุทธ์) หมายถึง การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อตอบสนองต่อ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโดยมีเป้าหมายเพื่อวางเส้นทางไปสู่จุดหมาย ในการวิเคราะห์
7s McKinsey ควรพิจ ารณาว่าองค์กรมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนหรือไม่ ถ้าหากว่ามี ก็ต้องตั้งคาถามต่อว่า
กลยุทธ์ดังกล่าวช่วยให้เราไปถึงจุดหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ หรือกลยุทธ์ดังกล่าวสามารถช่วยแก้ปัญหา
ได้อย่างไรบ้าง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกลยุทธ์จริงๆ หรือไม่
2) Structure (โครงสร้าง) หมายถึ ง โครงสร้างองค์ ก ร เกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างอานาจหน้าที่ เช่น การรวมอานาจหรือการกระจายอานาจของผู้บริหาร โครงสร้างองค์กรควรมี
ความสัมพันธ์กับกลยุทธ์ ดังนั้น ในการวิเคราะห์ 7s McKinsey ควรพิจารณาว่า โครงสร้างองค์กรมี
ลักษณะอย่างไร สื่อสารกันอย่างไร ขอบเขตความรับผิดชอบเป็นอย่างไร
3) System (ระบบ) หมายถึง กระบวนการและลาดับขั้นในการทางานที่ต้องเป็น
ระบบที่ ส อดคล้ อ งกั น (เข้ ากั น ) ระบบการท างานควรสอดคล้ อ งไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ เรื่ อ งอื่ น ๆ
โดยเฉพาะกับกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร
4) Style (รูปแบบ) หมายถึง รูปแบบการบริหาร หรือ Style ในการบริหารจัดการ
ของผู้บริหาร และความเป็นผู้นาของผู้บริหาร เพราะผู้นาจะต้องเป็นต้นแบบให้กั บพนักงาน และควร
จะสอดคล้องกับด้านอื่นๆอีก 6 ด้าน เช่น โครงสร้างองค์กรเป็นแบบกระจายอานาจ
5) Staff (การจัดการบุคคล) หมายถึง การบริหารจัดการบุคคล เช่น การคัดเลือก
บุคลากร การคัดเลือกคนให้เข้ากับงาน ค่าตอบแทน การลงโทษ และการพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้ควรจะ
สอดคล้องกับทักษะที่เป็นความโดดเด่นขององค์กร
6) Skill (ทักษะ) หมายถึง ทักษะ ความโดดเด่น ความเชี่ยวชาญในการผลิต/ขาย/
ให้บริการ
5

กรรณิการ์ สิทธิชัย และสัติธร ภูรภิ ักดี, “การจัดการองค์กรตามความคิด 7s ของ Mckinsey ที่เอื้อต่อการเป็น
องค์การนวัตกรรม,” วารสารวิชาการฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลป, ปีที่ 11 ฉบับที่ 3
(กันยายน–ธันวาคม 2561).
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7) Shared Value (ค่านิ ย มร่ว ม) หมายถึ ง ค่ านิ ย มร่ว มในองค์ ก าร วั ฒ นธรรม
องค์กร องค์กรมีความเชื่ออย่างไร ซึ่งค่านิยมถือเป็นหัวใจขององค์กรเพราะเป็นสิ่งที่สร้างความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันภายในองค์กร
2.2 การสนับสนุนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศ6
2.2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561–2580 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561–2580 ได้กาหนดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ภาครั ฐ ว่ า ภาครั ฐ ควรมี ข นาดเล็ ก ลง ตรวจสอบความซ้ าซ้ อ นและปรั บ ภารกิ จ และพั น ธกิ จ ของ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ให้ ส อดคล้ อ งกับ การขับ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ช าติ ในเชิงบู รณาการ นอกจากนี้ ยั ง
จาเป็นต้องกาหนดให้มีโครงสร้างหน่วยงานที่สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบ มีความคุ้มค่า
และสามารถขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการต่างประเทศ
สอดคล้ องกับ ยุท ธศาสตร์ด้าน Synergy คือ การส่งเสริมการบริห ารจัดการและ
ดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพบูรณาการ และมีธรรมาภิบาล โดยจะเสนอรูปแบบการจัดโครงสร้าง
ข้าราชการและเจ้าหน้ าที่กองกลางใหม่ ให้มีความเหมาะสมเพื่อการปรับปรุงประสิ ทธิภ าพในการ
ปฏิบัติงาน
2.2.3 หลักการแบ่งส่วนราชการภายในกรมรูปแบบใหม่ ของคณะกรรมการพัฒ นา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.)
การให้ ข้าราชการสามารถจั ดโครงสร้าง (rearrange) ภายในกรมใหม่ เพื่ อให้ มี
ความยืดหยุ่น คล่องตัว สามารถจัดตั้ง ยุบเลิก ยุบรวมและปรับเปลี่ยน เพื่อตอบสนองต่อภารกิจงาน
ปัจจุบัน
2.3 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ได้มีบทความเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างองค์กร (Departmentation)7 สรุปได้ ดังนี้
การจัดองค์กรเป็นพื้นฐานของการจัดรูปแบบขององค์กรว่าจะให้ทางานอย่างไร เชื่อมต่อ
โครงข่ายการทางานกันอย่างไรและจะให้คนที่เลือกเข้ามาทางาน ทางานกันอย่างไรบ้าง ดังนั้นการจัด
องค์กรจึงเป็นงานอย่างหนึ่งที่ผู้บริหารควรให้ความสาคัญ และละเอียดรอบครอบ ต้องให้ความสนใจ
เป็นอย่างยิ่งที่จะจัดสรร สรรสร้างองค์กรขึ้นมาอย่างพิถีพิถัน ซึ่งหลักการในการจัดองค์กรมีดังต่อไปนี้
1) เพื่อแบ่ งงานกันทาโดยแยกออกเป็นแต่ละงาน แต่ละแผนกหรือหน่วยงานตามความ
เหมาะสม
2) เพื่ อมอบหมายงานและความรับ ผิ ด ชอบให้ แต่ล ะคน ท าตามความรู้ ความสามารถ
ความถนัด ของแต่ละคน
6
7

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ, ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561–2580, สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ.
อานาจ วัดจินดา, การจัดโครงสร้างองค์กร [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://www.hrcenter.co.th.
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3) เพื่อประสานงานต่างๆ ให้ดาเนินไปอย่างสอดคล้องกัน ตลอดทั้งองค์การตั้งแต่เริ่มต้น
จนกระทั่งงานแล้วเสร็จ
4) เพื่อจัดงานออกเป็นกลุ่มๆ แต่ละกลุ่มจัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานหรือแผนกงาน โดยเกณฑ์
อย่างใดอย่างหนึ่ง
5) เพื่อกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ระหว่างกลุ่ มคน และระหว่างหน่วยงาน หรือ
แผนกงาน
6) เพื่อกาหนดสายการบังคับบัญชาอย่างเป็นทางการตลอดทั้งองค์การ
7) เพื่อจัดสรรการใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผล
สูงสุด
ทั้งนี้ ผู้บริห ารควรจะจัดองค์การที่ทาให้คนทางานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ขณะเดียวกันก็ทาให้บรรลุเป้าหมายองค์การด้วย ความยากลาบากของผู้บริหารก็คือ การที่จะต้อง
นาเอาปัจจัยสองอย่างที่เป็นพื้นฐานในการจัดองค์การมาผสมผสานกันอย่างเหมาะสม ปัจจัยสองอย่าง
คื อ การรวมกั น (integration) ของความแตกต่ างกั น (differentiation) เข้ าด้ วยกั นอย่ างสอดคล้ องกั น
เพื่อก่อให้เกิดผลงานสูงสุดตามวัตถุประสงค์ขององค์การ (ความแตกต่างกัน (Differentiation) ได้แก่
ความแตกต่างในเรื่องของการทางาน การใช้ทักษะ วิธีการทางาน ความคิดของคนเป้าหมายในการ
ทางานโครงสร้างของงานและค่านิยมของคนที่ปฏิบัติงานอาจจะแตกต่างกันในแง่ของคนทางานหรือ
ในแง่ของหน่วยงาน)
ผลการศึกษาและทฤษฎีข้างต้นสามารถเทียบเคียงกับการศึกษาสภาพทั่วไปและ การรวม
ภารกิจที่คล้ายกัน คาบเกี่ยวไว้ด้วยกัน เนื่องจากกองกลางเป็นหน่วยงานที่มีขนาดเล็ก มีการแบ่งงานกัน
ตามภารกิจที่ชัดเจน และในขณะเดียวกันการจะพัฒนาประสิ ทธิภาพของหน่วยงานให้ ดีขึ้นได้ จะต้อง
มี ก ารก าหนดอั ต ราก าลั งที่ เหมาะสม รวมถึ งการพั ฒ นาศั ก ยภาพของข้ า ราชการและเจ้ าหน้ า ที่
ประกอบด้วย
2.4 สรุปกรอบแนวคิด
ทฤษฎีด้านการบริหารองค์การ ทฤษฏีการพัฒนาองค์การ รวมถึงบทความเกี่ยวกับการจัด
โครงสร้างองค์กร เป็นหลักการที่ชัดเจนในการวางแผนพัฒนาหน่วยงาน รวมถึงใน การปรับโครงสร้าง
ขององค์การซึ่งจาเป็นต้องมีการศึกษาข้อมูล ข้อเท็จจริง ปัจจัยที่มีผลกระทบ ทั้งภายนอกและภายใน
รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อวางแผนการทางาน การแก้ปัญหา รวมถึงแผนพัฒนากาลังคน
เพื่อความเหมาะสม เพื่อให้ เกิดประสิ ท ธิภ าพในการทางานสู งสุ ด ซึ่งจะน ามาเป็ นแนวทางในการ
วางแผนปรับโครงสร้างองค์การได้ เนื่องจากองค์การในที่นี้ คือ กองกลาง สานักงานปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ จะต้องเข้าใจสภาพและลักษณะของงาน ทั้งงานด้านบริหารและบริการ และตระหนักถึง
ขีดความสามารถของข้าราชการทั้งสายงานการทูตและสายงาน home–based รวมถึงลูกจ้างกลุ่ม
ต่าง ๆ และการส่งเสริมการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรทุกสายงาน เพื่อให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์กระทรวงการต่างประเทศเพื่อให้สามารถตอบสนองสภาพการทางาน
ที่ เพิ่ ม มากขึ้ น ในอนาคต ซึ่ งสุ ด ท้ ายก็ เพื่ อ สนั บ สนุ น และพั ฒ นางานด้ านต่ างๆ ของกระทรวงการ
ต่างประเทศ

บทที่ 3
ผลการศึกษา
ในบทนี้จะ เริ่มต้นกล่าวถึงลักษณะงานในภาพรวมงานของกองกลางในฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นว่า งานของกองกลางคืออะไร มีโครงสร้าง อานาจและภารกิจในการปฏิบัติงาน
การบริการอย่างไร และข้อมูลที่ได้จากการศึกษาข้อเท็จจริงดังกล่าว จะนาไปสู่แนวทางในการศึกษา
เพื่อปรับปรุงโครงสร้างของกองกลาง สานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในการรวมภารกิจงาน
ที่มีความคาบเกี่ยวกันระหว่างส่วนจัดหาและบริหารทรัพย์สินในประเทศ กับงานกองกลาง และผลการ
สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
3.1 โครงสร้างและอัตรากาลังของกองกลาง ณ สานักบริหารบุคคล
โครงสร้ างและอัต ราก าลั งของกองกลางตามกฎหมาย (ข้อมู ล จากส านั กบริห ารบุ ค คล)
แบ่งออกเป็นฝ่ายบริหารทั่วไป และฝ่ายช่วยอานวยการและประสานราชการ ตามแผนภูมิที่ 1

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
แผนภูมิที่ 1 โครงสร้างและอัตรากาลัง กองกลาง ของสานักบริหารบุคคล
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โดยในฝ่ ายบริ ห ารทั่ ว ไปจะแบ่ งแยกเป็ น งานสารบรรณ งานถุ งเมล์ ทู ต และงานติ ด ต่ อ
สอบถามและฝ่ายช่วยอานวยการและประสานราชการ จะแบ่งเป็นงานประสานราชการ และงาน
เลขานุการนักบริหาร โดยมีอัตรากาลังทั้งสิ้น 27 คน (ข้อมูลแผนภูมิโครงสร้างจากสานักบริหารบุคคล)
3.2 โครงสร้างและอัตรากาลังของกองกลางในปัจจุบัน
กองกลางได้มีการปรับเปลี่ยนภารกิจของกองเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับอานาจหน้าที่
ตามที่ ได้ มี ก ารระบุ ไว้ ในกฎกระทรวงฯ และความรั บ ผิ ด ชอบที่ ได้ รั บ มอบหมายจากกระทรวง
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง เพื่ อให้ ส อดคล้ อ งกั บ ภารกิจ ของส านั กงานปลั ดกระทรวง และของกระทรวง
โดยเฉพาะในส่วนที่มิได้กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ.
2550 (ประกาศลงในพระราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 14 ก วันที่ 7 มีนาคม 2550 และแก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 เล่ม 126 ตอนที่ 75 ก วันที่ 8 ตุลาคม 2552) ตามข้อ 4 (1) ของกฎกระทรวง ได้
กาหนดอานาจหน้าที่ของกองกลางไว้ ดังนี้
1) บริหารและปฏิบัติงานสารบรรณของสานักงานปลัดกระทรวงฯ และของกระทรวงฯ
2) บริหารและปฏิบัติงานถุงเมล์การทูตของกระทรวงฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
3) ควบคุ ม และด าเนิ น การต่ า ง ๆ เกี่ ย วกั บ การรั ก ษาความปลอดภั ย ในเขตพื้ น ที่ ข อง
กระทรวงฯ
4) ดาเนิ นการเกี่ยวกับงานช่วยอานวยการ การประสานงานในกิจกรรมงานพระราชพิธี
และวันสาคัญที่กระทรวงฯ เข้าร่วม รวมทั้งงานเลขานุการของสานักงานปลัดกระทรวงฯ
5) ประสานการปฏิ บั ติ ง านระหว่ า งกระทรวงฯ กั บ คณะทู ต ถาวรประจ าองค์ ก าร
สหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่
6) บริหารงานทั่วไปของสานักงานปลัดกระทรวงฯ และของกระทรวงฯ ซึ่งมิได้กาหนดให้
เป็นอานาจหน้าที่ของหน่วยงานใดในสังกัดกระทรวงฯ โดยเฉพาะ
7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ภารกิจของกองกลางในปัจจุบัน แบ่งได้เป็น 4 ฝ่าย คือ
1) ฝ่ายช่วยอานวยการและประสานราชการ
2) ฝ่ายสารบรรณของกระทรวง
3) ฝ่ายถุงเมล์ทางการทูต
4) ฝ่ายรับ–ส่งและประชาสัมพันธ์
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แผนภูมิที่ 2 โครงสร้างและอัตรากาลัง กองกลาง ในปัจจุบัน
โดยมีอัตรากาลัง ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 จานวน 44 คน โดยแยกตามฝ่ายต่าง ๆ สรุปได้
ดังนี้
3.2.1 หัวหน้าสานักงาน (อัตรากาลัง 1 คน)
หัวหน้าสานักงาน คือ ผู้อานวยการกองกลาง ในอัตราอานวยการระดับต้น
3.2.2 ฝ่ายช่วยอานวยการและประสานราชการ (อัตรากาลัง 12 คน)
หัวหน้าฝ่ายฯ ข้าราชการในอัตราเจ้าหน้าที่การทูตชานาญการพิเศษ จานวน 1 คน
เจ้าหน้าที่ประจาฝ่ายฯ ประกอบด้วย
ข้าราชการ
1) เจ้าหน้าที่การทูตชานาญการพิเศษ
จานวน 1 คน
2) เจ้าหน้าที่การทูต ชานาญการ
จานวน 1 คน
3) เจ้าหน้าที่ธุรการชานาญงาน
จานวน 3 คน
4) นักจัดการงานทั่วไป
จานวน 1 คน
5) พนักงานราชการ
จานวน 1 คน
ลูกจ้าง
1) ลูกจ้างประจา
จานวน 1 คน
2) ลูกจ้างชั่วคราว
จานวน 1 คน
3) พนักงานจ้างเหมา
จานวน 2 คน
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3.2.3 ฝ่ายสารบรรณ (อัตรากาลัง 10 คน)
หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการในอัตราเจ้าหน้าที่การทูตชานาญการพิเศษ จานวน 1 คน
เจ้าหน้าที่ประจาฝ่าย ประกอบด้วย
ข้าราชการ
1) เจ้าหน้าที่การทูตระดับที่ปรึกษา
จานวน 1 คน
2) เจ้าหน้าที่ธุรการชานาญงาน
จานวน 2 คน
ลูกจ้าง
1) ลูกจ้างชั่วคราว
จานวน 5 คน
2) พนักงานจ้างเหมา
จานวน 1 คน
3.2.4 ฝ่ายถุงเมล์การทูต (อัตรากาลัง 9 คน)
หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการในอัตราเจ้าหน้าที่การทูตชานาญการพิเศษ จานวน 1 คน
เจ้าหน้าที่ประจาฝ่าย ประกอบด้วย
ข้าราชการ
1) เจ้าหน้าที่ธุรการชานาญงาน
จานวน 2 คน
ลูกจ้าง
1) ลูกจ้างประจา
จานวน 1 คน
2) ลูกจ้างชั่วคราว
จานวน 3 คน
3) พนักงานจ้างเหมาบริการ
จานวน 1 คน
4) พนักงานขับรถ
จานวน 1 คน
3.2.5 ฝ่ายรับ–ส่ง และประชาสัมพันธ์ (อัตรากาลัง 14 คน)
หัวหน้าฝ่าย (คนเดียวกับหัวหน้าฝ่ายสารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ประจาฝ่าย ประกอบด้วย
ข้าราชการ
1) เจ้าหน้าที่การทูตระดับที่ปรึกษา
จานวน 1 คน
2) เจ้าหน้าที่ธุรการชานาญงาน
จานวน 1 คน
ลูกจ้าง
1) ลูกจ้างประจา
จานวน 1 คน
2) พนักงานจ้างเหมาบริการ
จานวน 9 คน
3) พนักงานขับรถ
จานวน 2 คน
3.3 อานาจหน้าที่ ภารกิจและปริมาณงานของกองกลาง
3.3.1 อานาจหน้าที่และภารกิจของผู้อานวยการกองกลาง สรุปได้ ดังนี้
1) กากับและควบคุมดูแลงานและบุคลากรทุกฝ่ายโดยรวมของกองกลาง
2) ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของกองกลางให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ในขอบข่ายอานาจหน้าที่ให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งปรับเปลี่ยนภารกิจของกอง
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ให้ ส อดคล้ องและรองรับ กับ งานในความรับผิดชอบและ/หรือตามบัญ ชาหรือตาม การมอบหมาย
ภารกิจของกระทรวงฯ
ปริมาณงาน
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บปริม าณงานที่ อ ยู่ ในอ านาจหน้ าที่ ข องผู้ อ านวยการกองที่ ต้ อ ง
รับผิดชอบ ในปัจจุบันนับว่ามีปริมาณมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนกระทรวง
ให้ ด ารงต าแหน่ ง กรรมการหรื อ เลขานุ ก ารในคณะกรรมการหรื อ คณะอนุ ก รรมการ ตลอดจน
คณะทางานในเรื่องที่สาคัญและมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับงานของกองกลาง อาทิ งานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ งานวันเด็กแห่งชาติ งานวันข้าราชการพลเรือน คณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัย
แห่งชาติ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงฯ คณะกรรมการกากับดูแลด้านพลังงาน
ของกระทรวงฯ เป็นต้น
3.3.2 อานาจหน้าที่และภารกิจของฝ่ายช่วยอานายการและประสานราชการ
1) การอานวยความสะดวกและประสานในการรับ–ส่งเอกสารและ/หรือสิ่งของที่มี
ความสาคัญยิ่งทางถุงเมล์การทูตระหว่างสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และคณะผู้แทนถาวรฯ กับ
หน่วยงานราชสานัก อาทิ สานักราชเลขาธิการ กองงานราชเลขานุการในทุกพระองค์
2) การจัดเวรเฝ้าฯ และจัดข้าราชการ/ลูกจ้างเข้าร่วมในพระราชพิธีที่สาคัญต่าง ๆ
อาทิ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระราชินีทุกปี รวมถึงงานราชพิธี และศาสนพิธีที่สาคัญ ๆ
3) การจั ด ข้ า ราชการ/ลู ก จ้ า งเข้ า ร่ว มกิ จ กรรมต่ าง ๆ ในระดั บ กระทรวงฯ ที่
กระทรวงพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบที่จะเข้าร่ว ม อาทิ การเดินรณรงค์ การเดิน –วิ่งการกุศล
การร่วมกิจกรรมด้านการกีฬา เนื่องในโอกาสสาคัญต่าง ๆ และการสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
4) การเข้ าร่ ว มสมทบกิ จ กรรมที่ ส าคั ญ ระดั บ ชาติ ต ามที่ ก ระทรวงฯ พิ จ ารณา
มอบหมาย เช่น การจัดนิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก
5) การประสานงานและรับผิ ดชอบในการรวบรวมเงินบริจาคของข้าราชการ/
ลูกจ้างทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการบริจาคของชุมชนชาวไทยในต่างประเทศ เพื่อช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัยภายในประเทศ
6) การออกประกาศกระทรวงในเรื่องต่าง ๆ และการแจ้งกาหนดวันหยุดราชการ
ประจาปี ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้งการออกประกาศแจ้งการเดินทางไปราชการของ
ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ และการแต่งตั้งผู้รักษาการฯ ให้หน่วยงานของกระทรวงฯ ทราบ
7) การดาเนินการที่จาเป็นในภารกิจที่สานักงานปลัดกระทรวง หรือหน่วยงานใด
ของกระทรวงฯ มิได้มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นการเฉพาะ
8) งานธุรการและงานสารบรรณ ลงทะเบียนครุภัณฑ์ ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจาปี
9) งานบริหารบุคคล
(10) งานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
(11) งานรักษาความปลอดภัย
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11.1) กากับดูแลด้านการรั กษาความปลอดภั ยอาคารของกระทรวงฯ ทั้ ง 3
แห่ง คือ อาคารวังสราญรมย์ อาคารถนนศรีอยุธยา อาคารกรมการกงสุล และศูนย์ราชการ อาทิ การ
ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด การกาหนดระเบียบและมาตรการที่เกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัย เช่น
การป้องกันอัคคีภัย การป้องกันการโจรกรรมข้อมูลทางราชการและการถูกปิดล้อมบุกรุก เป็นต้น
11.2) ก ากั บ ดู แ ลและติ ด ตั้ ง ระบบการควบคุ ม การเข้ า –ออก (Access
Control) และการจัดทาบัตรเข้า–ออก (Access Card) รวมทั้งการจัดทาป้ายอนุญาตนายานพาหนะ
เข้าจอดในบริเวณอาคารกระทรวงฯ ทั้งหมด
11.3) กากับดูแลตรวจสอบการทางานของพนักงานรักษาความปลอดภัยที่
กระทรวงฯ ว่าจ้างให้มาควบคุมดูแลในบริเวณอาคารกระทรวงฯ ทั้ง 3 แห่ง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง
11.4) การเป็นผู้แทนกระทรวงฯ เข้าร่วมในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
และคณ ะท างานด้ า นรั ก ษาความปลอดภั ย และการต่ อ ต้ า นการก่ อ การร้ า ยสากล อาทิ
คณะอนุกรรมการด้านการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ และคณะทางานประสานการต่อต้านการก่อ
การร้ายสากลของกระทรวง
ปริมาณงาน
ปริมาณงานของฝ่ายช่วยอานวยการฯ มีเป็นจานวนมากในแต่ละปี โดยสามารถ
สรุปงานที่สาคัญ ดังนี้
1) การรับ–ส่งเอกสารหรือสิ่งของที่มีความสาคัญยิ่งระหว่างหน่วยงานราชสานัก
กับสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่และคณะผู้แทนถาวรฯ ผ่านทางถุงเมล์การทูต เฉลี่ยสัปดาห์ละ
40 รายการ
2) การจัดเวรเฝ้าฯ และจัดข้าราชการ/ลูกจ้างเข้าร่วมในพระราชพิธีที่สาคัญต่าง ๆ
เฉลี่ยปีละ 35 กิจกรรม
3) การจัดข้าราชการ/ลูกจ้างเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่กระทรวงฯ พิจารณาอนุมัติ
ให้ความเห็นชอบที่จะเข้าร่วม เฉลี่ยปีละ 5 กิจกรรม
4) การประสานงานและรับผิดชอบในการรวบรวมเงินบริจาค/เงินทาบุญเนื่องใน
โอกาสต่าง ๆ เฉลี่ยปีละมากกว่า 10 ครั้ง
5) การเข้ าร่ ว มสมทบกิ จ กรรมที่ ส าคั ญ ระดั บ ชาติ ต ามที่ ก ระทรวงฯ พิ จ ารณา
มอบหมาย เฉลี่ยปีละไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง
6) ปริมาณงานของฝ่ายรักษาความปลอดภัยนับว่าหนัก อันมีสาเหตุมาจากปัญหา
ความไม่สงบทางการเมือง ซึ่งเป็นงานที่นอกเหนือจากงานรักษาความปลอดภัยปกติ
3.3.3 ฝ่ายสารบรรณ
อานาจหน้าที่และภารกิจ
1) การลงทะเบียนรับหนังสือที่ส่งมาถึงกระทรวงฯ ทั้งจากส่วนราชการต่าง ๆ ใน
ประเทศและจากหน่วยงานราชการในต่างประเทศที่จัดส่งผ่านถุงเมล์การทูต
2) การจัดบรรจุรายละเอียดข้อมูลหนังสือที่ส่งมาถึงกระทรวงฯ ทั้งหมดในระบบ
E–submission ของกระทรวงฯ
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3) ร่วมกับ กองบรรณสารและห้ องสมุดในการพิจารณาการจัดเก็บเอกสารทาง
ประวัติศาสตร์และทาลายเอกสารเก่าของกระทรวงฯ
ปริมาณงาน
ปริมาณงานของฝ่ายสารบรรณมีเป็นจานวนมากในแต่ละวัน โดยเฉพาะภารกิจใน
การลงทะเบียนหนังสือ และแจกจ่ายหนังสือที่ส่งถึงกระทรวงฯ ทั้งหมดซึ่งจะต้องดาเนิน การให้แล้ว
เสร็จในแต่ละวัน เฉลี่ยวันละประมาณ 300 ฉบับ
3.3.4 ฝ่ายถุงเมล์การทูต
อานาจหน้าที่และภารกิจ
1) การรั บ –ส่ ง ถุ ง เมล์ ก ารทู ต ระหว่ า งกระทรวงฯ กั บ สถานเอกอั ค รราชทู ต
สถานกงสุลใหญ่ และคณะผู้แทนถาวรฯ จานวน 98 แห่ง
2) การจัดส่งเอกสารหรือสิ่งของในกรณีจาเป็นหรือสาคัญเร่งด่วนทางถุงเมล์การทูต
พิเศษระหว่างกระทรวงฯ กับสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และคณะผู้แทนถาวรฯ
3) การรับ–ส่งเอกสารและสิ่งของสาคัญระหว่างหน่วยงานราชสานักทั้งหมดกับ
สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และคณะผู้แทนถาวรฯ ทุกแห่ง ทุกวันเฉลี่ยวันละ 3 ราย
4) การรับ–ส่งเอกสารและสิ่งของเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
ตามที่ศูนย์ประสานงานการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรร้องขอ
5) การปรับปรุงระบบการจัดส่งถุงเมล์การทูตแบบใหม่ โดยนาระบบคอมพิวเตอร์
มาใช้เสริมระบบเดิมในการจัดส่งข้อมูลเอกสารที่จัดส่งทางถุงเมล์ฯ
ปริมาณงาน
สาหรับปริมาณงานของฝ่ายถุงเมล์การทูต มีเป็นจานวนมาก โดยจะมีการรับ–ส่งถุงเมล์
การทูต ในวันทาการทุกวัน โดยเฉลี่ยจัดส่งวันละ 20 ถุง ไปยังสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่
และคณะผู้ แทนถาวรฯ ส านั กงานการค้าฯ และสถานกงสุ ล ใหญ่ จานวน 20 แห่ ง และมีป ริมาณ
เอกสารจากถุงเมล์เข้า จานวน 150–200 ฉบับ และถุงเมล์ออก จานวน 150–180 ฉบับ ต่อวัน
3.3.5 ฝ่ายรับ–ส่ง และประชาสัมพันธ์
อานาจหน้าที่และภารกิจ
1) การลงทะเบียนรับเอกสารและสิ่งของทางราชการที่จัดส่งมาถึงกระทรวงฯ และ
เอกสารส่วนตัวของข้าราชการ/ลูกจ้างก่อนจัดส่งให้ฝ่ายสารบรรณดาเนินการ หรือจัดส่งให้ข้าราชการ
และลูกจ้างต่อไป
2) การจัดส่งเอกสารและสิ่งของทางราชการของกระทรวงฯ ให้ทั้งที่อาคารถนนศรี
อยุธยา อาคารกรมการกงสุล และศูนย์ราชการ โดยเจ้าหน้าที่ (by hand) หรือทางไปรษณีย์
3) ก ากั บ ดู แ ลงานด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ ติ ด ต่ อ สอบถาม และการสลั บ
สายโทรศัพท์ของกระทรวงฯ ทั้งที่อาคารถนนศรีอยุธยา อาคารกรมการกงสุล และศูนย์ราชการฯ
4) การจัดข้าราชการ/ลูกจ้างปฏิบัติห น้าที่ตรวจตราและกากับดูแลรักษาความ
ปลอดภัยของกระทรวงฯ นอกเวลาราชการ (เวรประจากระทรวงฯ) ที่อาคาร ถนนศรีอยุธยา รวมทั้ง
การอานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เวรฯ
5) การช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานต่าง ๆ
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6) การออกค าสั่ ง วิ ธี ป ฏิ บั ติ ก ารติ ด ตามและรายงานสถานการณ์ ภ ายในและ
ภายนอกประเทศให้เวรประจากระทรวงฯ ปฏิบัติและจัดเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมเพื่อเสริมภารกิจดังกล่าว
ปริมาณงาน
ปริมาณงานของฝ่ายรับ –ส่งฯ นับว่ามีจานวนมาก โดยจะมีการจัดส่งเอกสารและ
สิ่งของทางราชการของกระทรวงฯ เฉลี่ยวันละ 300 ฉบับ เป็นเอกสารราชการ เฉลี่ยวันละ 200 ฉบับ
และเป็นจดหมายหรือเอกสารส่วนตัวเฉลี่ยวันละ 100 ฉบับ
3.4 ภาพรวมสานักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
3.4.1 โครงสร้างของสานักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
แบ่งออกเป็น ฝ่ายอานวยการ ส่วนงานทรัพย์สินในประเทศ ส่วนงานทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ และส่วนงานพัฒนานโยบายแผนงานและโครงการ ตามแผนภูมิที่ 3

แผนภูมิที่ 3 โครงสร้างและอัตรากาลัง สานักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
3.4.2 โดยมีอานาจหน้าที่ สรุปได้ดังนี้
1) เสนอแนะ วางแผน และติดตามประเมินผลการจัดหาและบริหารทรัพย์สินของ
กระทรวง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
2) ดาเนิ น การเกี่ยวกับการจัดหาและบริห ารทรัพ ย์สิ นของกระทรวงทั้งภายใน
ประเทศและต่างประเทศ
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3) ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
3.4.3 ต่อมา กระทรวงฯ ได้ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของสานัก
จัดหาและบริหารทรัพย์สิน โดยกาหนดหน้าที่ของสานักงานต่าง ๆ ดังนี้
1) ส่วนงานทรัพย์สินในประเทศ
มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างพัสดุครุภัณฑ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงฯ ดูแล
และซ่อมแซมทรัพย์สิน อาคารสถานที่ของกระทรวงฯ ทุกแห่ง และสานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว
ในต่างจังหวัด บริหารจัดการและจัดสรรครุภัณฑ์และลงทะเบียนทรัพย์สิน บริหารจัดการยานพาหนะ
ทุกประเภทของกระทรวงฯ และพนักงานขับรถ และให้คาปรึกษาหารือและเสนอแนะเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการทรัพย์สินและครุภัณฑ์
2) ส่วนงานทรัพย์สินในต่างประเทศ
มีหน้าที่จัดซื้อและก่อสร้าง เพื่อทดแทนการเช่าหรือทดแทนอาคารที่ทาการเดิม
ที่อ ยู่ ในสภาพทรุด โทรม และจ าหน่ ายอสั งหาริม ทรัพ ย์ ในต่ างประเทศที่ ไม่ ได้ ใช้ป ระโยชน์ รวมถึ ง
ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซม บริ ห ารจั ด การเช่ า และจั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ ส าหรั บ อาคารส านั ก งาน ท าเนี ย บ
เอกอัครราชทูต และบ้านพักกงสุลใหญ่
3) ส่วนงานพัฒนานโยบาย แผนงานและโครงการ
มีหน้าที่กาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาทรัพย์สินของกระทรวงฯ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จั ดทาแผนแม่บทในการดูแลและพัฒ นาทรัพย์สิ นของกระทรวงฯ
ตลอดจน ติดตามดูแลและตรวจสอบให้การดาเนินการเป็นไปตามนโยบายและแผนที่กาหนด รวมทั้ง
จัดทาฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง พัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ และประวัติการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารสถานที่ของกระทรวงฯ
4) ฝ่ายอานวยการ
มีห น้ าที่ ค วบคุม ก ากั บ ดู แลงานสารบรรณ การตั้ งและบริห ารงบประมาณ
การจั ดท าตั ว ชี้วัด และการประเมิน บุ ค ลากรประเภทต่าง ๆ การบริห ารระบบโทรศั พ ท์ โทรสาร
การจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาของกระทรวงฯ ทั้งหมด และการทาสัญญาและการบริหารสัญญาจ้าง
รวมถึงการขอใช้สถานที่ของกระทรวงฯ วัสดุ อุปกรณ์และการอานวยความสะดวกในการใช้สถานที่
3.5 ผลการสัมภาษณ์
จากการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกองกลาง
และสานักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน รวมจานวน 14 คน ประกอบด้วย:
1) ข้าราชการในสานักงานปลัดกระทรวง ระดับ 8 ขึ้นไป จานวน 6 คน
2) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ระดับ 8 ลงมา จานวน 8 คน
ซึ่งมีสาระสาคัญ สรุปได้ ดังนี้
3.5.1 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ใช้แนวคาถามในการสนทนา ซึ่งประกอบด้วย สมมุติฐานการศึกษา (ที่กาหนดใน
บทที่ 1) กล่าวคือ การรวมศูนย์การบริหารจัดการงานด้านการดูแลพื้นที่กระทรวงกับงานรักษาความ
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ปลอดภัย และการจัดส่งสิ่งของทางถุงเมล์การทูต กับการจัดส่งสิ่งของทาง Cargo จะสามารถช่วยให้
งานบริหารและบริการของส่วนกลาง (สานักงานปลัด) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีคาถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการรวมงานดังกล่าว ที่มีความคล้ายกัน
ระหว่างส่วนจัดหาและบริหารทรัพย์สินในประเทศ กับกองกลางเข้าไว้ด้วยกัน
3.5.2 วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูล
ผู้ ศึ กษาได้แ บ่ งกลุ่ ม ผู้ ให้ ข้ อมู ล หลั ก ที่ จะศึ กษา เป็ น 2 ระดั บ คื อ ระดับ ผู้ บ ริห าร
(ระดับ 8 ขึ้นไป) และระดับปฏิบัติงาน (ระดับ 8 ลงมา) ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยการ
สนทนาและจดบันทึกการสนทนา
3.5.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.5.3.1 ประเด็ น ที่ 1 การรวมศู น ย์ ก ารบริ ห ารจั ด การงานด้ านการดู แ ลพื้ น ที่
กระทรวง (ภายใต้สานักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน) และงานรั กษาความปลอดภัย (ภายใต้กองกลาง)
เข้าด้วยกัน
สรุ ป ข้ อ มู ล การสั ม ภาษณ์ จ านวน 60 % ของผู้ ให้ ข้ อ มู ล เห็ น ด้ ว ยกั บ
การผนวกรวมงานการรั ก ษาความปลอดภั ย เข้ ากั บ งานการดู แ ลพื้ น ที่ ก ระทรวง ด้ ว ยภารกิจ ที่ มี
ความคาบเกี่ยวและพื้นที่ทับซ้อน โดยให้เหตุผลในเรื่องของการเชื่อมโยงงานได้อย่างรวดเร็ว เช่น
กรณีงานพระราชพิธี ซึ่งผู้แทนกองกลาง เข้าร่วมการประชุมแล้วจะต้อง
จัดทารายงานหรือบันทึกแจ้งให้ส่วนจัดหาและบริหารทรัพย์สินในประเทศ เพื่อดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งในกรณีนี้ หากรวมงานการรักษาความปลอดภัยเข้ากับงานการดูแลพื้นที่กระทรวง
ได้จะเป็นการลดขั้นตอนของการดาเนินงานงานและการกระจายอานาจ ทาให้สามารถงานได้อย่าง
รวดเร็วมากขึ้น
กรณีการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งด้านการรักษา
ความปลอดภัยที่ถูกกาหนดให้ทุกหน่วยราชการต้องมีการซ้อม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นั้น เจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริหารอาคารเป็ น ผู้ที่มีความรู้ เป็นผู้ ที่ดูแลรักษาและตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์
ประกอบด้วย สายดับเพลิง ระบบหัวฉีดน้าความแรงสูง อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนและควัน และ
อุปกรณ์ดับเพลิงด้วยน้าอัตโนมัติ เป็นต้น หรืออีกในกรณีหนึ่งที่มีการขอเข้าใช้พื้นที่กระทรวง หากรวมงาน
การรักษาความปลอดภัยเข้ากับงานการดูแลพื้นที่กระทรวงเข้าด้วยกันแล้ว ทั้งสองหน่วยงานจะได้
ทราบข้อมูลพร้อมกันเกี่ยวกับรายละเอียดการเข้าใช้พื้นที่ของกระทรวง เช่น จะมีหน่วยงานใดจะเข้า
ใช้พื้นที่ ส่วนไหนของกระทรวง เป็ นงานในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด และมีข้อมูลเพื่ อการ
ประสานงานอย่างไร เป็นต้น
นอกจากนี้ โดยที่ ส่ ว นจั ด หาและบริ ห ารทรั พ ย์ สิ น ในประเทศเป็ น
หน่วยงานที่รับผิดชอบและเป็นผู้จัดทาสัญญาจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย ก็สมควรจะได้ควบคุม
การดาเนินงาน ตลอดจนดูแลการปฏิบัติงานในภาพรวมให้เป็นไปตามที่สัญญากาหนด เช่นเดียวกับ
การจั ด ท าสั ญ ญาจ้ างบริ ษั ท รั ก ษาความสะอาด ซึ่ งอยู่ภ ายใต้ การดู แ ลของส่ ว นจัด หาและบริห าร
ทรัพย์สินในประเทศด้วยเช่นกัน
อย่างไรก็ดี จานวนส่วนที่เหลือของผู้ให้ข้อมูล ไม่เห็นด้วยกับการผนวกรวม
งานการรักษาความปลอดภัย เข้ากับการดูแลพื้นที่กระทรวง เพราะเห็นว่า ส่วนจัดหาและบริห าร
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ทรัพย์สินในประเทศ มีหน้าที่ในการจัดหาทรัพย์สินและบริหารดูแลทรัพย์สินของกระทรวง ให้อยู่ใน
สภาพที่ดี และมีความเห็ น เพิ่มเติมว่า กองกลางควรจะขยายบทบาทภารกิจด้านการให้ บริการใน
ประเทศและให้บริการหน่วยงานในต่างประเทศ เพื่อสร้างค่าของงานที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มมากขึ้ นโดย
ชัดเจน ทั้งนี้ จะต้องมีการพิจารณาจัดโครงสร้างอัตรากาลังใหม่เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นด้วย
จุดแข็ง
(ข้อดี ในการรวมงานการรักษาความปลอดภัยเข้ากับงานการดูแลพื้นที่
กระทรวง)
1) ช่วยให้การบริหารจัดการงานในเขตพื้นที่กระทรวงการต่างประเทศ
ทั้งพื้ น ที่ ในตัว อาคารและพื้ น ที่ โดยรอบเป็ น ไปอย่างเป็ น ระบบ สามารถด าเนิ นงานได้ โดยสะดวก
คล่องตัวและรวดเร็วมากขึ้น
2) เป็นการลดขั้นตอนในการประสานงานและการสั่งการ
3) มีการจัดสรรการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) เจ้าหน้าที่มีทักษะที่เหมาะสม สามารถช่วยดาเนินการต่าง ๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารอาคาร ซึ่งเป็นช่างเทคนิคเฉพาะทาง มีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว เช่น กล้อง CCTV และเครื่อง Access Control
รวมถึง อุปกรณ์ดังเพลิงที่กล่าวไปข้างต้น (ตามนัยข้อ 3.5.3) อีกทั้งยังเป็นผู้ทาหน้าที่ดูแล รักษา และ
ตรวจสอบอุปกรณ์ดังเพลิงอยู่เสมอ อย่างไรก็ดี สาหรับเรื่องนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยที่
เกี่ยวข้องนั้น ข้าราชการสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้
จุดอ่อน
1) โดยที่ลักษณะงานการรักษาความปลอดภัยและงานสานักจัดหาและ
บริ ห ารทรั พ ย์ สิ น จะมีลั กษณะงานที่ต่างกัน แต่เป็ นการบริห ารจัดการในเขตพื้ นที่ เดียวกัน ดังนั้ น
จึงจาเป็นต้องแบ่งย่อยประเภทหน้าที่ของงานภายใต้สานักจัดหาและบริหารทรัพย์สินใหม่
2) กระทรวง ควรมี การพั ฒ นาที ม งานด้ านการรักษาความปลอดภั ย
เพื่อติดตามข่าวสารอย่างฉับไว
นอกจากนี้ มีหน่วยราชการภาครัฐ ที่รวมงานบริหารพื้นที่กับงานรักษา
ความปลอดภัยไว้ในหน่ วยงานเดียวกัน อาทิ กระทรวงวัฒ นธรรม มีโครงสร้างของงานการบริหาร
อาคารและสถานที่ ร วมงานรั ก ษาความปลอดภั ย อยู่ ภ ายใต้ ก องกลาง ส านั ก งานปลั ด กระทรวง
วัฒนธรรม และกระทรวงมหาดไทย ซึ่ งโครงสร้างหน่วยงานของกองคลัง จะประกอบด้วย กลุ่มงาน
บริหารพัสดุ ทาหน้าที่ในการควบคุมดูแล บารุงรักษาสถานที่ จัดระบบจราจร และบัตรอนุญาต ให้
ยานพาหนะเข้าออกในบริเวณกระทรวง และกลุ่มงานบริหาร รับผิดชอบเรื่องงานรักษาความปลอดภัย
ทั้งนี้ จะเห็นว่า การรวมงานบริหารพื้น ที่กับงานรักษาความปลอดภัยไว้ในหน่วยงานเดียวกันนั้น จะ
สามารถดาเนินงานต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น เช่น การดูแลรักษาความปลอดภัยใน
พื้นที่อาคารและนอกอาคาร การวางแผน และการอานวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ สามารถสั่งการ
และดาเนินการได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัว
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3.5.3.2 ประเด็นที่ 2 การรวมศูนย์การจัดส่งสิ่งของ โดยรวมการส่งสิ่งของของทาง
Cargo (ภายใต้ส านั ก จั ด หาและบริ ห ารทรัพ ย์ สิ น ) และถุ งเมล์ ท างการทู ต (ภายใต้ก องกลาง) เข้ า
ด้วยกัน
สรุปข้อมูลการสัมภาษณ์ จานวน 100 % ของผู้ให้ข้อมูล เห็นด้วยกับการ
รวมศูนย์การจัดส่งสิ่งของทาง Cargo และทางถุงเมล์ทางการทูต เข้าด้วยกัน เนื่องจากเป็นงานที่มี
ภารกิจที่คล้ายกันอีกทั้งการจัดส่งสิ่งของต่างๆ ของกระทรวงฯ ไปยังหน่วยงานต่างๆ ในต่างประเทศ
จะถูกจัดส่งออกจากหน่วยงานเดียว ซึ่งทาให้สะดวกในการติดต่อประสานงานและการติดตาม
จุดแข็ง
(ข้อดี การรวมศูนย์การจัดส่งสิ่งของทาง Cargo และถุงเมล์ทางการทูต
เข้าด้วยกัน)
1) เป็นการแบ่งแยกงานโดยรวมกลุ่มงานตามความถนัด ความชานาญ
ทาให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานให้สาเร็จในเวลาที่รวดเร็วมากขึ้น โดยใช้บุคลากรในการปฏิบัติงาน
ในจานวนที่เท่าเดิมหรือลดน้อยลงได้
2) การมีขอบเขตของการบังคับบัญชาที่ชัดเจน จะทาให้สามารถสั่งงาน
ได้อย่างเหมาะสม และรวดเร็ว
3) สามารถควบคุมและติดตามงานได้อย่างเป็นระบบและช่วยให้ เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
4) ง่ายต่อการนาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในทั้งสองงาน
จุดอ่อน
1) ปริมาณงานอาจมากขึ้น ในขณะที่จานวนบุคลากร ไม่เพิ่มมากขึ้น
2) ไม่มีพื้นที่ในการดาเนินงานที่เพียงพอ หรือไม่เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน
ทั้งนี้ หากพิจารณา วิเคราะห์ โดยใช้หลั ก 7s McKinsey จะพบว่า การ
รวมศูน ย์ การจั ดส่ งสิ่ งของ โดยรวมการส่ งสิ่ งของของทาง Cargo (ภายใต้ ส านั กจัด หาและบริห าร
ทรั พ ย์ สิ น ) และถุ งเมล์ ท างการทู ต (ภายใต้ กองกลาง) เข้ าด้ วยกั น นั้ น จะช่ วยให้ งานขององค์ กรมี
ความชัดเจน สามารถจั ดตั้งเป็ น องค์กรนวัตกรรมได้ กล่าวคือ ด้าน Strategy เจ้าหน้าที่มีส่วนร่ว ม
ในการจัดทาแผนในการจัดส่งและขอบเขตงานที่รับผิดชอบ ตลอดจนสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจน
ขึ้นตรงกับบุคคลคนเดียวกัน ด้าน Structure โครงสร้างองค์กรเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร ด้าน
System องค์กรสามารถใช้ระบบฐานข้อมูล เดียวกัน และทาให้ ผู้ ใช้บริการมีช่องทางในการเข้าถึง
ระบบอย่ างชั ด เจน ด้ าน Staff บุ ค ลากรมี ป ระสบการณ์ ในการท างานมี ค วามสามั ค คี สนิ ท สนม
เนื่องจากทางานร่วมกันมาก่อนแล้ว ด้าน Skill บุคลากรมีทักษะ ความรู้ และความชานาญ เหมาะสม
กับงานที่ได้รับมอบหมาย ประกอบกับมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถใช้กับงานได้
ด้าน Style ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ต่างให้ความสาคัญกับการพัฒนางานและสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร และสุดท้ายด้าน Shared Valuesทั้งองค์กรมีวิสัยทัศน์ที่ตรงกัน
นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้
การจัดส่งสิ่งของไปยังหน่วยงานต่างๆ ในต่างประเทศแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
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1) Diplomatic Pouch หมายถึงการจัดส่งเอกสารและสิ่งของที่สามารถบรรจุลง
ในถุงเมล์ ห รือถุงทะเลได้ โดยใช้งบประมาณในการจัดส่ งจากงบประมาณหมวดค่าสาธารณู ปโภค
ในกรณีนี้ กองกลางไม่ต้องทากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
2) Diplomatic Cargo หมายถึงการจัดสิ่งของขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถบรรจุลงใน
ถุงเมล์หรือถุงทะเลได้ โดยจะต้องนาไปใส่ลังไม้ก่อนการจัดส่ง เช่น อาหารแห้ง ผลไม้ แบนเนอร์ และ
ต้องไม่เป็นสิ่งของที่มีลักษณะต้องห้ามของสายการบิน เช่น ไม่มีส่วนประกอบของแบตเตอร์รี่ ไม่เป็น
ของเหลว และใช้งบประมาณในการจัดส่งจากหมวดค่าใช้สอย หรืองบโครงการ ซึ่งต้นสังกัดจะต้อง
เป็นผู้ดาเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วแจ้งขอให้กองกลางเป็นผู้ติดต่อผู้ประกอบการจัดส่งสิ่งของ
มารั บ ไปด าเนิ น การจั ด ส่ ง รวมทั้ งการจั ด ส่ งตามค าร้ อ งขอจากหน่ ว ยงานในต่ างประเทศ โดยใช้
งบประมาณของหน่ วยงานในต่างประเทศนั้นๆ โดยกองกลางจะเป็นผู้ ออกหนังสื อนาส่ งสิ่ งของถึง
บริษัทสายการบินเพื่อขอส่งสิ่งของทาง Diplomatic Cargo
3) Cargo หมายถึงการจัดสิ่งของอื่นๆ ทั่วไป รวมทั้งสิ่งของที่ไม่สามารถจัดส่งทาง
Diplomatic Cargo ซึ่งจะถูกจัดให้อยู่ในประเภท Non dangerous goods เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค ซอสปรุงอาหาร ซึ่งปกติแล้วการจัดส่งสิ่งของทาง Cargo ทุกหน่วยงานสามารถดาเนินการเองได้
โดยบริษัทที่รับ ดาเนินการจัดส่งสิ่งของจะนาสิ่งของนั้น ไปผ่านกระบวนการจัดส่งตามปกติเหมือน
สินค้าทั่วไป โดยใช้จ่ายจากงบประมาณหมวดค่าใช้สอย
อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติการจัดส่งสิ่งของในลักษณะที่เป็น Cargo ที่สานักจัดหา
และบริห ารทรัพ ย์ สิ น เป็ น ผู้ จั ด ส่ ง และ Diplomatic Pouch ที่ ฝ่ ายถุงเมล์ การทู ตเป็น ผู้ จัด ส่ ง จะมี
ลั ก ษณะของงานที่ ไม่ ต่ า งกั น มากนั ก ต่ า งกั น ที่ ก ระบวนการก่ อ นการจั ด ส่ ง และแหล่ ง ที่ ม าของ
งบประมาณ ดังนั้น การจะนาภารกิจทั้งสองมารวมในความรับผิดชอบของกองกลาง จะต้องคานึงถึง
ลักษณะงาน ความแตกต่างของกระบวนการจัดส่ง แหล่งที่มาของเงินงบประมาณ และนอกจากนี้
จะต้องพิจารณาเรื่องการขยายพื้นที่ของฝ่ายถุงเมล์ฯ เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณสิ่งของที่จะเพิ่ม
มากขึ้น และเพิ่มอัตราบุ คลากรที่เหมาะสมให้กองกลางต่อไปด้วย ดังนั้น ในอนาคต การจัดส่งวัส ดุ
ครุภัณฑ์หรือสิ่งของต่าง ๆ ของกระทรวงฯ ไปยังหน่วยงานในต่างประเทศจะถูกจัดส่งโดย กองกลาง
เพียงหน่วยงานเดียว ซึ่งเป็นการรวมศูนย์การจัดส่ง ทาให้เจ้าหน้าที่มีความชานาญเฉพาะด้านการ
ดาเนินงานต่างๆ จะสะดวกรวดเร็วขึ้น ทั้งในเรื่องการติดต่อประสานงานและการติดตามสิ่งของต่อไป
ตามแนวทางของทฤษฎีด้านการบริหารองค์กร สนับสนุนให้จัดหน่วยงานย่อยตาม
หน้าที่ หรือรวมงานที่มีหน้าที่และเป้าหมายเหมือนกัน รวมไว้ในหน่วยงานเดียวกัน เพื่อมุ่งในเรื่อง
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ งาน การสร้า งองค์ ค วามรู้ ความช านาญเฉพาะทางแก่ เจ้ า หน้ า ที่ ใน
หน่วยงานย่อยต่าง ๆ และการปรับปรุงโครงสร้าง การปรับปรุงการสื่อความหมายและรวมถึงการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ยิ่งจะช่วยให้การดาเนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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แผนภูมิที่ 4 แสดงการเพิ่มขึ้นขององค์ความรู้
นอกจากนี้ การที่ เจ้าหน้ าที่ ฝ่ ายถุ งเมล์ การทู ต ซึ่ งมี ความรู้ ความช านาญและมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหน้าที่สายการบิน เจ้าหน้าที่ศุลกากรที่เกี่ยวข้องดีอยู่แล้ว หากดูแลรับผิดชอบงาน
ด้าน Cargo (ตามเงื่อนไขข้างต้นคือ ต้องมีการจัดสรรพื้นที่เก็บสิ่งของ Cargo และเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม)
ก็จะสามารถบริหารงานการจัดส่งสิ่งของทาง Cargo ให้ดีขึ้น คุ้มค่าอย่างชัดเจน ประกอบกับปัจจุบัน
ฝ่ายถุงเมล์การทูตได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้นาเทคโนโลยีมาปรับใช้ใน
การพัฒ นาจัดทาระบบถุงเมล์การทูต เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถตรวจสอบ ติดตามและทราบถึง
เอกสารในถุงเมล์การทูต ว่าสถานะขณะนี้เป็นอย่างไร ถุงเมล์อยู่ที่ไหน เดินทางโดยสายการบินอะไร
และอื่น ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การรวมศูนย์ของงานที่คล้ายกันไว้ด้วยกัน และหากมีการนาเทคโนโลยี
มาประยุ กต์ใช้ ป ระกอบ นอกจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จะมีความรู้ ความสามารถ และความ
ชานาญเพิ่มขึ้นด้วยแล้วย่อมจะสามารถช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย
จากผลการศึกษาเพื่อรวมงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ทับซ้อนกันในสองประเด็น คือ
1) ประเด็นที่ 1 การรวมศูนย์การบริหารจัดการงานด้านการดูแลพื้นที่กระทรวง
(ภายใต้สานักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน) และงานรักษาความปลอดภัย (ภายใต้กองกลาง) และ
2) ประเด็น ที่ 2 การรวมศูน ย์การจัดส่ งสิ่ งของ โดยรวมการส่ งสิ่ งของของทาง
Cargo (ภายใต้สานักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน) และถุงเมล์ทางการทูต (ภายใต้กองกลาง) น่าจะช่วย
ให้การบริหาร การจัดการงานในส่วนที่เกี่ยวข้องดีขึ้น มีความคุ้มค่ามากขึ้น กล่าวคือมีการใช้ทรัพยากร
บุคลากรในจานวนที่น้อยลง ในขณะที่มีผลการดาเนินงานที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ การปฏิบัติงานจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หากมีการพิจารณานาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาปรับใช้ต่อไป

บทที่ 4
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
เมื่ อ มี แ ผนจากผลการศึ ก ษา การจะผนวกงานที่ มี ลั ก ษณะคล้ า ยกั น เข้ า ด้ ว ยกั น แล้ ว
จาเป็นต้องมีการจัดโครงสร้างอัตรากาลังของกองกลางใหม่ โดยในส่วนของงานการรักษาความปลอดภัย
หากพิจารณาไปรวมในสานักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน กองกลางก็ไม่มีความจาเป็นต้องจัดโครงสร้าง
อัตรากาลังในส่วนนี้ใหม่ แต่ สาหรับเรื่องของการจัดส่งสิ่งของทาง Cargo ซึ่งได้พิจารณาเห็นชอบให้
รวมเข้าไว้กับงานถุงเมล์การทูต กระทรวงก็จะต้องมีการจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ใน
ตาแหน่งสายงานวิชาการพัสดุ หรือนักจัดการงานทั่วไป และลูกจ้างอย่างน้อยจานวน 3 คน และเพิ่ม
พื้นที่เพื่อรองรับการจัดเก็บสิ่งของทาง Cargo
จากข้อมูลที่นาเสนอข้างต้น กองกลาง และสานักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ยังคงมีงาน
บริหารที่เป็นเอกเทศ และสานักงานปลัดกระทรวง จะมีการรวมศูนย์การปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ในส่วนของการดูแลพื้นที่กระทรวงการต่างประเทศ และการจัดส่งสิ่งของ โดยทั้ง
ทางถุงเมล์ทางการทูตและทาง Cargo

แผนภูมิที่ 5 โครงสร้างและอัตรากาลัง กองกลาง ใหม่
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ในการปรับโครงสร้างกองกลางดังกล่าว จาเป็นต้องคานึงถึง
1) โครงสร้างอัตรากาลัง
ตามที่ระบุในตอนต้นว่า อัตรากาลังของกองกลางที่กาหนดตามกฎหมายเป็นโครงสร้าง
ที่มีขนาดเล็ก และเมื่อเทียบกับโครงสร้างในปัจจุบัน ซึ่งมีขนาดใหญ่มากขึ้น และน่าจะมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจกองกลางในปัจจุบัน ดังนั้น เรื่องการขอกาหนดตาแหน่งสาหรับเจ้าหน้าที่ที่จะ
ปฏิ บั ติ งานด้ า น Cargo ซึ่ งตามแนวปฏิ บั ติ ข องการก าหนดต าแหน่ ง จะต้ อ งได้ ต าแหน่ งเพิ่ ม จาก
สานักงาน ก.พ. แต่ในกรณีนี้ อาจใช้วิธีเกลี่ยอัตรากาลังระหว่างสองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
อย่ างไรก็ ดี เพื่ อ ให้ เกิด ความถู กต้ อ งของอั ต รากาลั งตามกฎหมายและที่ เป็ น อยู่ จ ริง
จาเป็นต้องมีการเสนอเรื่องการจัดโครงสร้างและอัตรากาลังของกองกลาง เสนอต่อ อ.ก.พ. กระทรวง
การต่างประเทศ ซึ่งมีรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย
2) การปรับภารกิจส่วนราชการ
เมื่อมีการปรับโครงสร้างกองกลางใหม่ จะต้องมีการแก้ไขกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ โดยมีขั้นตอนสรุปได้ ดังนี้
2.1) กระทรวง จะแต่งตั้งคณะทางานแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานปลัดเสนอคาขอ
พร้อมคาชี้แจงไปยังคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง
2.2) ปลั ดกระทรวงโดยความเห็ น ชอบของรัฐ มนตรี จะต้ องเสนอร่างกฎกระทรวง
พร้ อมแนบรายงานการประชุมคณะกรรมการพั ฒ นาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง และ
ความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เสนอสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน
ก.พ.ร.) เพื่อพิจารณาต่อไป
2.3) ซึ่งหากได้รับความเห็นชอบตามนัย ข้อ 2.2 จะมีขั้นตอนการเสนอ คณะ กรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณากฎกระทรวง และเสนอสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
และประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
4.2 ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้กองกลางเป็นหน่วยงานที่มีความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพในด้านการให้บริการแก่
หน่ วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ และเพื่อให้ ส อดคล้ องบริบทกระทรวงการต่างประเทศที่
ต้องการมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ที่มีทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับลักษณะงาน
กระทรวง อาจพิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
4.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) กระทรวงควรพิจารณาแต่งตั้งบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถตรงกับภารกิจ
2) การบริหารจัดการในกองกลาง ต้องคานึงถึง ด้านบุคลากร งบประมาณและ
พัสดุ ที่มีประสิทธิภาพ กระทรวงต้องมีนโยบายที่ชัดเจนในการสร้างบุคลากรในการบริหารจัดการให้
สอดคล้องกับตาแหน่งดังที่กล่าวใน 4.2.1 ข้อ 1) แล้วจาเป็นต้องคานึงถึงความก้าวหน้าของทุกสายงาน
สร้ า งขวั ญ และก าลั งใจในการท างาน ซึ่ ง สุ ด ท้ า ยข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ จ ะช่ ว ยให้ ก ระทรวง
การต่างประเทศมีผลการปฏิบัติงานทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ
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3) นอกจากนี้ ส านั ก บริห ารบุ ค คลจาเป็ น ต้อ งก าหนด วางแผนบริห ารจั ดการ
บุคลากรของกระทรวง โดยคานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น วัฒนธรรมการทางานและการเปลี่ยน แปลงของงาน
การบริหารบุคคลที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยและภายใต้กรอบและหลักการของกระทรวง โดยที่กระทรวง
การต่างประเทศเป็นกระทรวงขนาดเล็กและมีการหมุนเวียนข้าราชการตลอดเวลาในขณะที่งานด้าน
บริหารอื่น ๆ มีความซับซ้อนมากขึ้น มีเนื้อความหลากหลายมากขึ้น ทาให้งานด้านการบริหารของ
กองกลาง ต้องปรับตัวและไม่สามารถพึ่งพาสายงานใดงานหนึ่งได้ ข้าราชการสายงาน Home–based
จาเป็นต้องมีความรู้เฉพาะทาง เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
4) ควรมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความสานึกรักในองค์กร เช่น
– ข้าราชการ เมื่อได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบงานหนึ่งงานใด ก็จะดูแล
เฉพาะในส่วนที่ได้รับ มอบหมาย ไม่มีใจที่จะอุทิศตนให้ กับงานโดยรวม ทั้งที่ ควรจะคิดว่า อะไรที่
ตนเองสามารถช่วยเหลือหน่วยงานได้ เพื่อให้งานส่วนรวมสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ข้าราชการควรยินดีทา
เสมือนการปิดทองหลังพระ
– เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ กองกลางส่วนใหญ่ เป็นลูกจ้างและปฏิบัติงานมานาน
ถึงแม้มีความชานาญ ความเข้าใจงานมากแต่เมื่อได้งานใหม่ ก็จะโอนย้ายทันที ดังนั้น กระทรวงฯ ต้อง
คานึงถึงความก้าวหน้าในทุกสายงาน รวมถึง การหาสิ่งตอบแทน การหาตาแหน่งที่เหมาะสมสาหรับ
ลูกจ้าง ซึ่งมีจานวนมาก และเป็นกาลังสาคัญในการปฏิบัติงานของกองกลางด้วย
5) การหมุ น เวี ย นผู้ ป ฏิ บั ติ งานในกองกลางบ่ อ ยครั้ ง ไม่ ส่ งผลดี ต่ อ หน่ ว ยงาน
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ ถือเป็นการเริ่มเรียนรู้งานลักษณะใหม่ ที่แตกต่าง
จากงานหลักของกระทรวงโดยสิ้นเชิง ในขณะที่งานกองกลางต้องอิงกับหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติการ
ประสานงาน และต้องอาศัยความชานาญเฉพาะทาง รวมทั้งต้องมีความเข้าใจและเห็นภาพ ต่อเนื่อง
ของการเปลี่ยนแปลงในการทางานแต่ละอย่างเพื่อสามารถสร้างผลสาเร็จในการปฏิบัติงานโดยแท้
4.2.2 ข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
1) การพัฒนาศักยภาพ
การเพิ่มศักยภาพให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองกลางเป็น สิ่งที่จาเป็น เช่น
การสนับสนุนการเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ การฝึกฝนทักษะด้านภาษาอังกฤษ ตลอดจนการใช้
เทคโนโลยี เพื่อช่วยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้มีความรู้รอบในทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้สามารถ สนับสนุนภารกิจในด้านที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรอบรู้มากขึ้น
ทั้งเรื่องในระบบงาน และเรื่องทั่วไปที่มีผลต่อองค์กร อันจะเกิดประโยชน์ต่องานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในอนาคตได้ อีกทั้งยังสนับสนุนภารกิจในด้านที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การน าเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดองค์ความรู้ เพื่ อให้ ส ามารถรวบรวม
จัดเก็บและมีการถ่ายโอนองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยในการบริหารจัดการงาน เพื่อ
ปรับปรุง ออกแบบการให้บ ริการในภาพรวม ตอบสนองความต้องการของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง เช่น การจัดทาโครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บถุงเมล์การทูต ซึ่งเป็นการนาเทคโนโลยีมาใช้
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พัฒนา สร้างสรรค์ บริหารคลั งความรู้ในทุกรายละเอียดของการจัดส่งสิ่งของทางถุงเมล์การทูต และ/
หรืออาจจะขยายต่อไปถึงการจัดส่งสิ่งของทาง Cargo ได้
โครงการพั ฒ นาระบบการจั ด เก็ บ ถุ งเมล์ ก ารทู ต พั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ ตอบสนอง
ความต้องการของข้าราชการทั้งในและต่างประเทศ สามารถติดต่อเชื่อมโยงเพื่อตรวจสอบข้อมู ลการ
จั ด ส่ งเอกสารแบบ Real Time ในทุ ก เวลาและสถานที่ โดยที่ แ ต่ ล ะสถานเอกอั ค รราชทู ต และ
สถานกงสุลใหญ่แต่ละแห่ง มีช่วงเวลาการปฏิบัติงานไม่ตรงกัน ดังนั้นแต่ละหน่วยงานสามารถ access
เข้าสู่ระบบ โดยจะต้องเป็นผู้บันทึกข้อมูลในระบบถุงเมล์การทูต โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายถุงเมล์จะมีหน้าที่
ดูแลระบบ และกาหนดสิ ท ธิ์ในการเข้าสู่ ฐานข้อมูล ของแต่ล ะหน่ว ยงาน ทั้งนี้ เพื่ อให้ ห น่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบข้อมูล สถานะของสิ่งของที่จัดส่งว่า ขณะนี้จัดส่งไปที่ใด โดยสายการบินใด
เมื่อไหร่ รวมถึงรายละเอียดเอกสารในถุงเมล์การทูต ประกอบด้วยอะไรบ้าง เพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วของการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการติดตามเอกสารได้
โดยสรุป การบริหารงานส่วนกลางของปลัดกระทรวง เป็นงานบริการที่มีความจาเป็นและ
สาคัญ การปรับโครงการกองกลาง กระทรวงการต่างประเทศ เป็นแนวคิดในการจัดการที่ท้าทาย
กล่าวคือ การควบรวมภารกิจที่คล้ายกัน ซ้าซ้อน โดยจะต้องคานึงถึงการบริหารจัดการด้านบุคลากร
งบประมาณ และพัสดุที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น กระทรวงการต่างประเทศจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจน
และมี แ ผนงานด้ านบุ ค ลากรเพื่ อ รองรั บ และสอดรั บ กั บ งานที่ เปลี่ ย นแปลงไป รวมถึ ง การสร้ า ง
ความก้าวหน้า การสร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน ซึ่งเชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วจะช่วยให้ประสิทธิภาพ
ของการบริหารงาน ร่วมถึงการบริการในด้านต่าง ๆ สัมฤทธิ์ผล
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