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บทที่ 1
บทนํา

1.  ภูมิหลัง

1.1 ความสําคัญของการบริหารงานพัสดุและทรัพยสิน
งานการบริหารพัสดุและทรัพยสินของสวนราชการเปนงานภารกิจสนับสนุน อยางไรก็

ตาม โดยที่งานดานน้ีตองดําเนินการภายใตกฏ ระเบียบ และกฏหมายที่เกี่ยวของจํานวนมาก1 และเปนงาน
ที่เกี่ยวของกับการเงิน และผลของการบริหารจัดการหรือการตัดสินใจ เฉพาะอยางยิ่งในการจัดซื้อจัดจาง
ยังทําใหเกิดผูไดรับประโยชน หรือเกิดผูเสียประโยชนอีกดวย  ดังน้ัน การบริหารงานดานน้ี จึงมีเคร่ืองวัด
ถึงสองระดับ คือ 1) จะตองดําเนินการตามขั้นตอนที่ระเบียบและกฏหมายกําหนด หรือกลาวอีกนัยหน่ึง
คือตองปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบ  และ 2) จะตองปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส และให
ความเปนธรรมแกคูธุรกรรม ขณะเดียวกันการติดสินใจใดๆ ตองเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดแกราชการ
ดังน้ัน การปฏิบัติงานในดานน้ี ผูปฏิบัติจึงตองมีความรูเกี่ยวกับระเบียบ และกฏหมายที่เกี่ยวของ มิฉะน้ัน
อาจกระทําผิดไดโดยไมมีเจตนาทุจริต

นอกจากกฏหมาย และระเบียบดานพัสดุที่เกี่ยวของแลว  แผนการบริหารราชการ
แผนดิน2 ยังกําหนดใหกระทรวงการตางประเทศตองจัดทําแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
อีกดวย ซึ่งแผนยุทธศาสตรจะตองกําหนดยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ และกําหนดเปาหมาย
งาน ตลอดจนการกําหนดตัวชี้วัด ซึ่งเปนเคร่ืองมือสาํคัญในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของ
หนวยงาน และเปนองคประกอบสําคัญสําหรับแผนการจัดทํางบประมาณสมัยใหมที่การขอใชงบประมาณ
จะตองมีแผนการดําเนินงานเพื่อประกอบการพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณดวย

1.2  ปญหาของกระทรวงการตางประเทศกับการบริหารงานพัสดุและทรัพยสิน
ปญหาในการบริหารจัดการทรัพยสินและพสัดุของกระทรวงการตางประเทศ ที่สํานักจัดหา

และบริหารทรัพยสินในฐานะหนวยงานรับผิดชอบหลักประสบในปจจุบัน ในการการวางแผนจัดหาพัสดุ

1 กฏหมาย ระเบียบทีเ่ก่ียวของกับการพัสดุบทที่2 ขอ 2 - 3

2 แผนบรหิารราชการแผนดิน แผนปฏบิัติราชการ บทที่2 ขอ1
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และทรัพยสินเพื่อสนับสนุนภารกิจดานการตางประเทศ ใหแกหนวยงานทั้งภายในประเทศ (กระทรวง
และกรมกองตางๆ) และในตางประเทศ (สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ) ประสบปญหา
หลายรูปแบบ ดังน้ี

1.2.1 การปฏิบัติตามระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวของ
1.2.1.1 การอนุมัติการจัดซื้อจัดจางพัสดุ ทั้งในสวนที่เปนครุภัณฑและวัสดุไม

สอดคลองกับระเบียบ กฏหมาย และคําสั่งที่เกี่ยวของ
1.2.1.2 การวางแผนการจัดซื้อ และการดําเนินการตามขั้นตอนของ

หนวยงานในการขอซื้อขอจางไมสอดคลองกับระเบียบ
1.2.1.3 การควบคุม และการใชพัสดุไมสอดคลองระเบียบ ทั้งในดานการ

จัดเก็บรักษาการจัดทําทะเบียน การเบิกจาย การตรวจสอบประจําป และการจําหนาย
1.2.2 การวางแผนการจัดซื้อทรัพยสินที่เปนอาคารที่ทําการ ทําเนียบ และบานพัก

ในตางประเทศ
ในปจจุบัน กระทรวงการตางประเทศมีหนวยงานในตางประเทศ ทั้งสถาน

เอกอัครราชทูต สํานักงานคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการสหประชาชาติ และสถาน กงสุลใหญ
(ไมนับรวมสํานักงานของสวนราชการอ่ืนๆ ซึ่งรอยละ 55 ไมมีที่ทําการรวมอยูที่สถานเอกอัครราชทูต/
สถานกงสุล) รวม 95 แหง3 ใน 65 ประเทศ รวม 92 เมือง  เปนทรัพยสินที่ไดมาดวยการซื้อเปนสมบัติ
ของรัฐบาลไทย รวม 43 แหง สวนที่ทําการและบานพักที่เหลือไดมาโดยการเชา

ในสวนการบริหารทรัพยสินของรัฐบาลไทยในตางประเทศ กระทรวงฯ ได
จัดต้ังคณะทํางานอยางเปนทางการเพื่อกําหนดนโยบาย วางแผนในภาพรวม และบริหารจัดการ โดยการ
เสนอแนะของสํานักจัดหาและบริหารทรัพยสิน ซึ่งคณะทํางานดังกลาวไดจัดต้ังเมื่อป 2552 ตามคําสัง่
กระทรวงการตางประเทศ4 มคีณะทํางานประกอบดวยรองปลัดกระทรวงการตางประเทศฝายบริหารเปน
ประธาน และคณะทํางานประกอบดวยผูแทนสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูแทนกรมภูมิภาคทุกกรม ผูแทนบริษัทธนารักษและพัฒนา
สินทรัพย โดยมีสาํนักจัดและบริหารทรัพยสินเปนฝายเลขานุการ อยางไรก็ตาม จนถึงปจจุบัน
คณะทํางานดังกลาวไดจัดประชุมเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาทรัพยสินของรัฐบาลไทยใน
ตางประเทศไปแลว 1 คร้ัง5 แตยังไมมีความคืบหนาเร่ืองการกําหนดนโยบายและแผนงานประการใด

3 สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลไทยในตางประเทศ สถานะการครอบครองและกรรมสิทธ์ิ  ที่ตัง้ และที่อยู, สํานัก
จัดหาและบริหารทรัพยสิน, กระทรวงการตางประเทศ
4 คําส่ังกระทรวงการตางประเทศที่597/2552 ลงวันที่ 18 กันยายน 2552สํานักจดัหาและบริหารทรพัยสิน กระทรวงการ
ตางประเทศ
5 การประชุมคณะทํางาน ครัง้ที่1/2553 กุมภาพันธ 2553)
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   การบริหารจัดการทรัพยสินในตางประเทศในปจจุบัน จึงยังคงขาด
แผนการดําเนินงาน และปญหาตางๆ ที่ปรากฏมีดังน้ี

1.2.2.1 ในการเปดสํานักงานแหงใหม ทั้งกรณีสถานเอกอัครราชทูตหรือ
สถาน กงสุลใหญ ไมปรากฏชัดเจนวามีการวางกรอบความตองการอาคารที่ทําการ ทําเนียบและบานพัก
หรือมี แผนงานในการจัดซื้อจัดหา โดยคํานึงถึงความตองการของหนวยงานใน ตางประเทศที่
สะทอนถึงภารกิจที่ตองรับผิดชอบในประเทศที่เปนที่ต้ังของหนวยงานน้ันๆ

           1.2.2.2 ไมมีการกําหนดแผนงานรวมในภาพใหญของการบริหารสินทรัพยที่มีอยู
ทั้งในกรณีการพัฒนา การปรับปรุง และการบํารุงรักษาสินทรัพยของรัฐบาลไทยที่มีอยู การแกปญหาให
หนวยงานเฉพาะอยางยิ่งสําหรับหนวยงานในตางประเทศเปนไปตามลําดับความประสงคของหนวยงาน
และความจําเปนโดยพิจารณาความเปนไปไดดานงบประมาณประกอบ

           1.2.2.3 ยังคงไมมีแผนงานในระยะยาวเพื่อจัดหาจัดซื้อสินทรัพยเพิ่มเติมเพื่อ
ทดแทนการเชา ทั้งน้ีเพื่อบริหารการใชงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ปญหาในขอ 1.2.1 สําหรับหนวยงานภายในประเทศ อยูในระดับที่สามารถควบคุมและ
แกไขได เน่ืองจากมีหนวยงานรับผิดชอบเฉพาะ คือสํานักจัดหาและบริหารทรัพยสิน เปนผูควบคุมดูแล
กลั่นกรองตรวจสอบ และแกไขในกรณีที่มีปญหาเกิดขึ้น

อยางไรก็ตาม สําหรับหนวยงานสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลในตางประเทศบุคคล
กรของหนวยงานเปนผูรับผิดชอบ ภายใตการควบคุมตรวจสอบของหัวหนาสํานักงาน (เอกอัครราชทูต
หรือกงสุลใหญแลวแตกรณี) ดังน้ัน ความเสี่ยงตอการไมปฏิบัติตามระเบียบจึงเพิ่มขึ้น และหากผูบริหาร
ที่ดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักงานสวนใหญไมมีพื้นความรูและประสบการณมากอน ความเสี่ยงจะยิ่งเพิ่ม
มาก

นอกจากน้ัน การไมมีแผนรวมในการจัดหาสถานที่ทําการ ทําเนียบเอกอัครราชทูต และ
บานพักขาราชการเพื่อรองรับภารกิจ ยังสงผลใหองคกรขาดทรัพยากรที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
และคณะผูแทนไทยขาดความพรอมและความเหมาะสมของทรัพยสินทั้งอาคารที่ทําการ อุปกรณ และ
ทรัพยากรคน ซึ่งเร่ืองน้ีถือเปนประเด็นละเอียดออนในทางการทูต และสะทอนถึงเกียรติภูมิและศักด์ิศรี
ของชาติผูสงและการยอมรับนับถือของรัฐผูรับดวย

ปญหาขางตน นอกจากจะสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานแลว ยังสงผลตอผลการ
ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวมของกระทรวงการตางประเทศใหตํ่ากวาความเปนจริงดวย
เน่ืองจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยรวมมิไดกําหนดตัวชี้วัดเฉพาะการบรรลุเปาเชิง
ยุทธศาสตรหลักในการรักษาความสัมพันธ หรือการขยายความรวมมือ และปกปองผลประโยชน
ของไทยในเวทีระหวางประเทศเพียงเทาน้ัน แตไดกาํหนดการพัฒนางานบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน
ภารกิจตางประเทศเปนตัวชี้วัดอีกตัวหน่ึงดวย
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2.  วัตถุประสงค
จุดประสงคของการศึกษาในคร้ังน้ีกําหนดไว ดังน้ี

                            2.1 วิเคราะหปญหาในแงมุมตางๆ และขอจํากัดในการบริหารงานพัสดุและทรัพยสินของ
สํานักจัดหาและบริหารทรัพยสินในการตอบสนองภารกิจกระทรวงการตางประเทศ
                          2.2 ศึกษาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการทรัพยสินและพัสดุ
ของบุคคลกรสํานักจัดหาและบริหารทรัพยสิน และของบุคคลากรในหนวยงานทุกหนวยใน
กระทรวงฯ ที่รับผิดชอบงานดานทรัพยสินและพัสดุ

2.3 ศึกษาแนวทางความเปนไปไดในการกําหนดระดับสมรรถนะและทักษะดานการ
บริหารงานพัสดุและทรัพยสินของบุคคลกรในทุกระดับที่เกี่ยวของอยางเปนระบบ และการนํา
เกณฑสมรรถนะมาเปนเกณฑกําหนดคุณสมบัติตําแหนงที่ตองปฏิบัติงาน หรือบริหารงานดานพัสดุและ
ทรัพยสิน

3.  ขอบเขตการดําเนินการ
การศึกษากําหนดขอบเขตการดําเนินการดังน้ี
1. ศึกษาระดับขอบเขตอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายในดานการ

บริหารจัดการงานพัสดุและทรัพยสินของผูบริหารในแตละระดับของสวนราชการ 2 สวน ดังน้ี
1.1 สวนราชการในประเทศ (กรม กอง และสวนงานทุกระดับในสาํนักงาน

ปลัดกระทรวงฯ) ต้ังแตระดับหัวหนาฝาย (ระดับ 7 เดิม และระดับที่ปรึกษา) ผูอํานวยการกอง  เลขานุการ
กรม  รองอธิบดี และระดับอธิบดี

1.2 สวนราชการในตางประเทศ (สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ
- ระดับ หัวหนาฝาย/หัวหนาฝายบริหาร (Head of Chancery)
- รองหัวหนาคณะผูแทนทางการทูต (อัครราชทูต/อัครราชทูตที่ปรึกษา/รอง

กงสุลใหญ)
- หัวหนาคณะผูแทนทางการทูต (เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ)

2. โอกาสในการปฏิบัติงาน การสั่งสมประสบการณ และโอกาสในการเรียนรู
งานดานการบริหารและการจัดการดานพัสดุและทรัพยสินตามสายงานอาชีพของนักการทูตในระดับ
บริหารของกระทรวงการตางประเทศในปจจุบัน

3. การคัดสรรและเตรียมบุคคลากรดานงานบริหาร (งานบริหารบุคคล เงิน และ
พัสดุ)
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4. การเสริมสรางทัศนคติและคานิยมขององคกรที่เอ้ือตอการสรางบุคคลากรดานงาน
บริหาร

5. การพัฒนาความรูความสามารถ และทักษะโดยผานกระบวนการฝกอบรมและการ
ปฏิบัติงานจริงในดานการบริหารและจัดการพัสดุและทรัพยสิน และกระบวนการถายทอดความรูและ
ประสบการณตามเสนทางอาชีพ

6. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการในปจจุบันกับการปฏิบัติงานดานการ
บริหารจัดการทรัพยสินและพัสดุ

4. วิธีการศึกษา
การศึกษาในคร้ังน้ีอยูบนพื้นฐานวิธีการดังน้ี

 4.1 ศึกษาเหตุการณและปญหาจริงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานประจํา
                           4.2 ออกแบบสอบถามความเห็นของผูปฏิบัติงานประจําดานพัสดุ
                           4.3 ศึกษาขอระเบียบ ขอกําหนด และขอจํากัดในการปฏิบัติงาน

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
5.1 นักการทูตในทุกระดับตระหนักถึงความสําคัญ และวางแผนการจัดหา บริหาร และ

ควบคุมใชทรัพยากรและทรัพยสินในการปฏิบัติราชการเพื่อตอบสนองตอภารกิจดานการตางประเทศ
อยางเหมาะสม  บังเกิดประสิทธิผลและคุมคายิ่งขึ้น

5.2 เสนอแนะแนวทางในการเพิ่มพูนสมรรถนะและทกัษะดานการบริหารจัดการงานพัสดุ
และทรัพยากรดานทรัพยสินใหแกนักการทูตที่บริหารงานในดานน้ี  ใหมีความรู ความเขาใจ และคุนเคย
กับระเบียบที่เกี่ยวของ อาทิ ระเบียบสํานักนายก รัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ระเบียบรถยนต
ราชการ พ.ศ. 2523 และกฏหมายและระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของในกรอบใหญ

5.3  สามารถหลีกเลี่ยงการกระทําผิดระเบียบและกฏหมายโดยปราศจากเจตนา ลดการ
กระทําที่ถือเปนการฝาฝนระเบียบหรือกฎหมาย  และลดภาระขององคกรในการตรวจสอบควบคุม หรือ
การสอบสวนในกรณีที่มีการกระทําผิดเกิดขึ้น

5.4 เพื่อใหผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการโดยรวมสะทอนประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการอยางแทจริงของกระทรวงฯ
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บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวของ

การปฏิบัติราชการในการบริหารจัดการพัสดุแลทรัพยสิน กระทรวงการตางประเทศได
กําหนดกรอบนโยบายตามแผนบริหารราชการแผนดิน ซึ่งประกอบดวยแผนยุทธศาสตร การกําหนด
เปาหมายการปฏิบัติ  ขณะเดียวกันงานพัสดุและทรัพยสินราชการมีระเบียบเฉพาะ กฏหมาย และประกาศ
ตางๆ ของกระทรวงการคลัง เพื่อควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงาน  นอกจากน้ัน รัฐบาลไดกําหนด
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อวัดผลการปฏิบัติราชการอีกดวย  ในสวนของบุคคลากร
ผูปฏิบัติงานเอง กระทรวงไดเตรียมความพรอมการปฏิบัติงานดวยการจัดใหบุคคลากรใหมไดเขารับการ
ฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ ที่กําหนดไว เพื่อใหบุคคลากรมีความพรอมและสามารถปฏิบัติงานไดจริง

การศึกษาในคร้ังน้ี จึงไดพิจารณาผลของ นโยบาย ขอกําหนด และเงื่อนไขตางๆ ที่
กลาวถึงขางตนอยางรอบดานวามีผลตอการปฏิบัติงานในดานน้ีประการใดบาง ซึ่งขอกําหนดและเงื่ อนไข
ดังกลาว มีดังน้ี

1 แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2551 – 2554
       ตามแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2551 – 2554 ในสวนของการติดตาม

ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติราชการแผนดิน ที่จัดทําขึ้นตามที่ไดกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ. ศ. 2546 มาตรา 14 และแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 4 ป มาตรา 16 ซึ่งกําหนดใหสวนราชการจะตองนําแนวทางดังกลาวไปจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปเพื่อกําหนดรายละเอียดในดานผลผลิต กิจกรรม/แนวทางดําเนินงาน และทรัพยากรที่จําเปนตอ
การปฏิบัติงาน เพื่อใชประกอบการของบประมาณและการจัดทาํคํา รับรองการปฏิบัติราชการประจําป
ที่ครอบคลุมทั้งดานประสิทธิผลและผลสัมฤทธิ์ และผลผลิตตามแผนปฏิบัติราชการประจําปในดานคุณภาพ
ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองคกร  ทั้งน้ี ทุกสวนราชการจะตองจัดใหมีการดําเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ การจัดทํารายงานประจําป เพื่อเปดเผยและแสดงขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ตาม
ตัวชี้วัดในคํารับรองการปฏิบัติราชการ สถานะทางการเงิน ตลอดจนรายละเอียดอ่ืนๆ
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2  แผนยุทธศาสตร 4 ป กระทรวงการตางประเทศ (พ.ศ. 2553-2556)6 และ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552-2554) 7

   กระทรวงการตางประเทศไดจัดทําตามแผนยุทธศาสตร 4 ป และแผนปฏิบัติราชการ 4
ป โดยแบงยุทธศาสตรและเปาหมายเปน 4 ดาน ดังน้ี

ยุทธศาสตรท่ี 1 : รักษาสถานะความสัมพันธกับประเทศตางๆ เพื่อสงเสริม
ผลประโยชนของไทย

เปาหมาย         : ไทยมีความสัมพันธฉันทมิตรกับประเทศทั่วโลก ทั้งประเทศเพื่อน
บาน และประเทศหุนสวนยุทธศาสตรและมีปฏิสัมพันธที่ใกลชิดกับโลกมุสลิม

ยุทธศาสตรท่ี 2 :  ขยายความรวมมือในกรอบพหุภาคีเพื่อสงเสริมผลประโยชนของ
ไทยในเวทีระหวางประเทศ

เปาหมาย  : ไทยมีบทบาทที่สรางสรรคในการดําเนินความรวมมือในกรอบ
สหประชาชาติ องคการระหวางประเทศ และเวทีระหวางประเทศ

ยุทธศาสตรท่ี 3 : พัฒนาการใหบริการดานการตางประเทศ
เปาหมาย   : การใหบริการดานการตางประเทศในดานการกงสุล งานพิธีการทูต

การใหคําปรึกษาดานกฏหมายระหวางประเทศ และการใหความรูดานการตางประเทศแกสาธารณชน
ไทยอยางมีประสิทธิภาพ

  ยุทธศาสตรท่ี 4 : พัฒนางานบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดําเนินภารกิจ
ตางประเทศ

เปาหมาย : มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการดําเนิน
ภารกิจตางประเทศใหบรรลุผลสําเร็จตามแผนที่กําหนดไว

ในสวนยุทธศาสตรที่ 4 เกี่ยวกับการพัฒนางานบริหารจัดการ สวนกลยุทธ ที่ 4.2
(เสริมสรางประสิทธิภาพงานจัดหาและบริหารทรัพยสินและคลัง) ผลผลิตที่ 4.2.2 (ทรัพยสินและอาคาร
สถานที่ของกระทรวงฯ ทั้งในและตางประเทศไดรับการจัดหาและดูแลรักษาตามแผนงาน) ไดกําหนดกิจกรรม
หลัก และกิจกรรมรองภายใตความรับผิดชอบของสํานักจัดหาและบริหารทรัพยสิน ดังน้ี

กิจกรรมหลัก
1. จัดหาทรัพยสิน (พัสดุทุกประเภท)

6 แผนยุทธศาสตร 4 ป กระทรวงการตางประเทศ กลุมพัฒนาระบบบริหาร สํานักนโยบายและแผน กระทรวงการ
ตางประเทศ,

7 แผนปฏบิัติราชการ 4 ป กระทรวงการตางประเทศม กลุมพัฒนาระบบบริหาร สํานักนโยบายและแผน กระทรวงการ
ตางประเทศ
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2. บริหารทรัพยสินอยางมีประสิทธิภาพและคุมคาเชิงงบประมาณ
กิจกรรมรอง
1. กําหนดแผนการจัดซื้อพัสดุอยางเปนระบบ และคุมคา
2. เสริมสรางผูมีหนาที่รับผิดชอบดานการบริหารทรัพยสินของทุกหนวยงานใน

กระทรวงฯ ใหเขาใจระเบียบพัสดุและกฎหมายที่เกี่ยวของอยางเปนระบบและตอเน่ือง
3. กําหนดกลไกควบคุมตรวจสอบเพื่อใหการจัดซื้อจัดจางของทุกหนวยงานของ

กระทรวงฯ ดําเนินไปโดยสุจริตและโปรงใส
4. พัฒนาวิธีการจัดเก็บขอมูลทะเบียนทรัพยสินอยางเปนระบบแบบอิเลคทรอนิกส

เพื่อการควบคุมการใชอยางมีประสิทธิภาพ การจัดเก็บอยางเหมาะสม และการตรวจสอบไดอยางถูกตอง
รวดเร็วและเพื่อการวางแผนการบริหารงานพัสดุทั้งระบบ

5. กําหนดรูปแบบวิธีการรักษา และซอมบํารุงสถานที่ใหมีความสวยงาม ยึด
อายุการใชงาน รวมทั้งมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี และประหยัดพลังงาน

6.  กําหนดมาตรการควบคุมและตรวจสอบการใชทรัพยสินใหเปนไปเพื่อ
ประโยชนราชการอยางแทจริง

7. เสริมสรางผูมีหนาที่รับผิดชอบดานการบริหารทรัพยสินของทุกหนวยงานใน
กระทรวงฯ ใหเขาใจและปฏิบัติตามระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวของในการใช การเก็บรักษา และการ
ควบคุม

3. กฎหมายและระเบียบเฉพาะเกี่ยวกับพัสดุและทรัพยสิน
                                       ระเบียบเฉพาะ

 3.1.พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ
พ.ศ. 2542 (มาตรา 4 – 12)

        3.2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไข
เพิ่มเติมทุกฉบับ

3.3 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการอิเลกทรอนิกส พ.ศ.
2549 และที่แกไขเพิ่มเติม

 3.4 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถยนตราชการ พ.ศ. 2523

กฎหมายมหาชนเกี่ยวกับการพัสดุและการปฏิบัติราชการ
 3.5  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 (มาตรา 181 วาดวยการ

จายเงินแผนดิน)
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 3.6  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 (มาตรา 26)
 3.7 พระราชบัญญัติหลักเกณฑวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

(มาตรา 6)
 3.8 พระราชบัญญัติวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
 3.9  ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 147, 148, 149, 151 และ 157)
 3.10  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ระเบียบ และประกาศ

  3.11  ระเบียบการเบิกจายเงินกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2520 (ขอ 27)
3.12 ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการ

จัดซื้อ/จัดจาง พ.ศ. 2546

4. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกระทรวงการตางประเทศ8

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2553 ไดใหความเห็นชอบตอขอแสนอรวมของ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (คตป.) สํานักงบประมาณ และสํานักงาน ก.พ.ร.ซึ่ง
กําหนดใหสวนราชการทุกหนวยใชระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ (Government
evaluation System – GES) แทนระบบการตรวจสอบและประเมินผลแบบเดิมซึ่งหนวยงานกลาง อาทิ
สํานักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง และองคกรอิสระ อาทิ สํานักงานตรวจเงินแผนดิน และสํานักงาน
ผูตรวจการแผนดิน ไดกําหนดใหสวนราชการตองดําเนินการจัดทํารายงานตามระบบการตรวจสอบและ
ประเมินผลและจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัดเปนจํานวนมาก (มากกวา 10 เคร่ืองมือ/1,000 คําถาม) กอใหเกิด
ปญหาความซ้ําซอนสิ้นเปลือง สวนราชการตองทํารายงานซ้ําซอน และเปนภาระงานดานเอกสารอยาง
มาก

ระบบ GES ซึ่งจะมีผลบังคับใชต้ังแตปงบประมาณ 2555 เปนตนไปมีสาระสําคัญ
รวบรวมรูปแบบการประเมินแบบเดิมของทุกหนวยงานขางตนเขาเปนรูปแบบมาตรฐานเดียว โดย
ครอบคลุมสาระสําคัญการประเมินที่ครอบคลุมทุกมิติสําหรับทุกสวนราชการเพื่อใชในการประเมิน ซึ่ง
ไดกําหนดไวดังน้ี

2.2.1 มิติภายนอก (External Impacts) (คานํ้าหนักรอยละ 70) ประกอบดวยการประเมิน
ใน 4 ดาน ไดแก

8 มติครม.วันที่ 24 มกราคม 2553 เรื่องระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ
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1) การประเมินผลกระทบ (ใหเลือกประเมินเฉพาะบางประเด็นที่มีความสําคัญเชิง
นโยบาย ไดแก ผลกระทบตอประชาชน ผลกระทบดานสังคม ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม ผลกระทบตอ
เศรษฐกิจ และผลกระทบดานอ่ืนๆ เชน การเมืองและความมั่นคง)

         2) ผลการประเมินประสิทธิผล (ผลลัพธและผลผลิต)
         3) การประเมินผลประโยชนตอคาใชจาย (Benefit-Cost Ratio) หรือการประเมิน

ประสิทธิผลตอคาใชจาย (Cost-Effectiveness) (ใหเลือกประเมินเฉพาะบางโครงการ)
4) การประเมินคุณภาพ (ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการและผูกําหนด

นโยบาย)
2.2.2 มิติภายใน (Internal Management) (คานํ้าหนักรอยละ 30) ประกอบดวยการ

ประเมินใน 2 ดาน ไดแก
5) การประเมินประสิทธิภาพ

-  ตนทุนตอหนวยผลผลิต (วัดจากตนทุนและผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง)
- สัดสวนคาใชจายจริงตอคาใชจายตามแผน (สามารถเรียกไดจากระบบ GFMIS

online realtime, เอกสาร สงป. 302 รายไตรมาส
- ปริมาณผลผลิตที่ทําไดจริงเปรียบเทียบกับแผน (เอกสาร สงป. 301 ราย

ไตรมาส)
- สัดสวนผลผลิตตอทรัพยากร (สามารถดูจากขอมูลตนทุนตอหนวย)

          6) การพัฒนาองคการ
ขีดสมรรถนะของการบริหารจัดการ (จะมีการบูรณาการระบบเคร่ืองมือ

วิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART) ของสํานักงบประมาณ
และระบบเกณฑรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสํานักงาน ก.พ.ร. รวมถึง
มาตรฐานความโปรงใสและตรวจสอบไดของสวนราชการและอ่ืนๆ เขาดวยกัน

การประเมินผล GES จะนําไปใชประโยชน ดังน้ี
1) ใชเปนเกณฑสวนหน่ึงในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจําปเพิ่มขึ้นใหแก

สวนราชการที่มีผลการปฏิบัติงานดี
2) ใชประกอบการในการจัดสรรวงเงินสําหรับเลื่อนเงินเดือนประจําปใหแกสวน

ราชการที่มีผลปฏิบัติงานดีใหไดรับวงเงินมากกวาสวนราชการที่มีผลการปฏิบัติงานดอยกวา
3) ใชประกอบกรณีที่มีการจัดสรรงบประมาณเปนสิ่งจูงใจหรือเงินรางวัลประจําปของ

สวนราชการบนหลักการจายตามผลงาน (Performance Pay)
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5. หลักสูตรฝกอบรมตางๆ ของกระทรวงการตางประเทศ9

ในปจจุบัน สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการไดจัดหลักสูตรฝกอบรมประจําป
รวม 5 หลักสูตร ดังน้ี

1. หลักสูตรฝกอบรมนักการทูตแรกเขา กระทรวงการตางประเทศ พ.ศ. 2554
  2. หลกัสูตรฝกอบรมนักการทูตไปประจําการในตางประเทศในระดับเลขานุการเอกลง

มา กระทรวงการตางประเทศ พ.ศ. 2554
      3. หลกัสูตรฝกอบรมนักการทูตระดับชํานาญการและเลขานุการเอก กระทรวงการ

ตางประเทศ พ.ศ. 2554
      4. หลักสูตรการบริหารสํานักงานในตางประเทศ สําหรับผูจะดํารงตําแหนงอัคร

ราชทูตที่ปรึกษา และที่ปรึกษา กระทรวงการตางประเทศ พ.ศ. 2554
5. หลักสูตรฝกอบรมนักบริหารการทูต (นบท.) กระทรวงการตางประเทศ พ.ศ.

2554

6. แนวคิดเชิงทฤษฏีเกี่ยวกับการกําหนดสมรรถนะ (Competencies Model) ของ
David McClelland10

ความหมายและกรอบสมรรถนะ
- สมรรถนะเปนความชํานาญการที่กําหนดสําหรับตําแหนงงานเฉพาะดาน  และ

สามารถพัฒนาได  เพราะมีลักษณะสําคัญประการหน่ึงคือ เปนประสบการณสั่งสมจากการปฏิบัติงาน ผูมี
สมรรถนะในการปฏิบัติงานดานใดดานหน่ึงถือวาเปนผูมีคุณสมบัติสําหรับงานดานน้ันๆ

- สมรรถนะของผูปฏิบัติงานในองคกร สามารถแบงและจัดกลุมหลักในเบื้องตน
ไดคือ สมรรถนะหลัก (เฉพาะตําแหนง) สรรถนะเชิงผูนํา และสมรรถนะเชิงวิชาชีพ

- สมรรถนะเปนทักษะและความรูที่สามารถสังเกตุและประเมินได และสามารถ
แบงจําแนกไดระหวางผูปฏิบัติงานที่สมรรถนะสูง และผูปฏิบัติงานที่มีสมรรถนะตํ่า

- สามารถกําหนดมาตรฐานเพื่อวัดสมรรถนะแตละตําแหนงไดโดยการกําหนด
ตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรมที่เอ้ือตอการปฏิบัติงานเฉพาะดานน้ันๆ

- วิธีกําหนดสมรรถนะของตําแหนงเฉพาะในองคกรใด ๆ ใชรูปแบบตัวอยาง
ของผูปฏิบัติงานในองคกรที่มีความสามารถสูงสุดเพื่อเปนเกณฑอางอิงในการกําหนดคุณสมบัติที่

9 หลักสูตรฝกอบรมสถบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ พ.ศ. 2554
10 - ประวัตินาย McClelland D.C., Wikipedia, the free encyclopedia

-  McClelland, D.C. (1973). Testing for competence rather than for intelligence.  American
      Psychologist, 28, 1-14.
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หนวยงานประสงคจะใชเปนสมรรถนะหลักขององคกร  อยางไรก็ตามสมรรถนะหลักดังกลาวที่กําหนด
ไมถือเปนเกณฑตายตัว แตสามารถพัฒนาเพื่อยกระดับใหสูงขึ้นอีกได

        วิธีการกําหนดสมรรถนะ
- ขั้นตอนและกระบวนการกําหนดสมรรถนะขององคกร ประกอบดวยขั้นตอน

หลัก 5 ขั้นตอน ดังน้ี 1) จัดกลุมทํางานเพื่อจัดทํารายการและกระบวนการปฏิบัติงานของสมรรถนะ
ตัวอยาง 2) สรางตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรมของกระบวนงานแตละขั้นตอนของสมรรถนะตัวอยาง 3) จัด
ประเภทของขอมูลของขอหน่ึงและสอง 4) จัดลําดับความสําคัญของประเภทขอมูล และ 5) ตรวจสอบ
ความถูกตองและเหมาะสมของรูปแบบสมรรถนะที่สรางขึ้น โดยเปรียบเทียบสมรรถะตัวอยางมากกวา
หน่ึงตัวอยาง สัมภาษณและสอบถามความเห็นของบุคคลอ่ืนในหนวยงานเดียวกัน หรือหนวยงานอ่ืนของ
องคกร เปรียบเทียบกับมาตรฐานในลักษณะเดียวกันขององคกรอ่ืน และการใชมาตรฐานหลักที่เปนที่
ยอมรับทั่วไปเทียบเคียงประกอบ เปนตน

  ขั้นตอนดังกลาวเปนกระบวนการที่ใชเวลา และตองใชผูชํานาญการในการดําเนินการ
เพื่อจะสามารถกําหนดสมรรถนะไดอยางมีประสิทธิภาพ และแมนยํา
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บทที่ 3
ผลการศึกษา

กระทรวงการตางประเทศมีความแตกตางจากสวนราชการอ่ืนในการจัดโครงสราง
องคกร  การบริหารจัดการ  และลักษณะภารกิจ  อาทิ กระทรวงการตางประเทศเปนหนวยงานขนาดเล็ก1

แตภารกิจที่ไดรับมอบหมายในเชิงปริมาณมีมาก อาทิ มีสํานักงานในตางประเทศ 95 แหงเพื่อให
สอดคลองกับปริมาณความสัมพันธกับประเทศตางๆ ที่เพิ่มขึ้น และแตละสํานักงานมีจํานวนบุคคลากร
จํากัด  สวนการจัดโครงสรางดานการบริหารตางๆ มีลักษณะรวมศูนยเน่ืองจากมีบุคคลกรจํานวนนอย
หนวยงานที่ดูแลดานบุคคลากร การคลัง และการพัสดุตองรับผิดชอบและบริหารทุกหนวยงานทั้ง
กระทรวงฯ  ขณะเดียวกันกระทรวงการตางประเทศสรางบุคคลากรที่มีลักษณะของผูรอบรูภารกิจหลาย
ดาน นักการทูตสามารถยายงานขามกรม หรือยายไปปฏิบัติงานในสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุล
ไดทุกแหง และสามารถปฏิบัติภารกิจงานไดหลากหลาย อาทิ ในฐานะเจาหนาที่รับผิดชอบงานการเมือง
เจาหนาที่งานความรวมมือดานเศรษฐกิจ เจาหนาที่กงสุล เจาหนาที่พิธีการทูต หรือเจาหนาที่สารนิเทศ
ลักษณะสําคัญอีกประการหน่ึง คือนักการทูตมีระยะเวลาปฏิบัติงานในหนวยงานหน่ึงๆ ระยะเวลาไม
ตอเน่ืองยาวนาน ตองยายหนวยงานประมาณ 2 – 4 ป ตอคร้ัง โดยยายไปปฏิบัติงานในตางประเทศ ยาย
กลับจากตางประเทศ ยายสลับระหวางหนวยงานในประเทศ หรือยายสลับระหวางหนวยงานที่อยูใน
ตางประเทศ

ความแตกตางขางตน ประกอบกับขอเท็จจริงหลายประการ ทําใหสภาพปญหาในการ
บริหารจัดการทรัพยสินและพัสดุของกระทรวงการตางประเทศมีลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งอาจแยกประเด็น
และสาเหตุไดหลายประการ ดังน้ี

1. การคัดเลือกบุคคลากรของกระทรวงการตางประเทศ
กระทรวงการตางประเทศคัดเลือกบุคคลากรเปนสองกลุม คือ การสอบคัดเลือกนักการ

ทูต และการสอบคัดเลือกบุคคลากรปฏิบัติงานสนับสนุน (พนักงานธุรการ พนักงานการเงินและบัญชี
พนักงาน พัสดุ ฯลฯ) ซึ่งจําแนกไดดังน้ี

2.1 การคัดเลือกนักการทูต
โดยที่กระทรวงการตางประเทศมีพันธกิจและความรับผิดชอบในฐานะองคการหลักใน

การดําเนินการดานการตางประเทศ เพื่อรักษาและสงเสริมผลประโยชนแหงชาติใน ความสัมพันธที่
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ไทยมีกับตางประเทศในทุกมิติ  ทั้งในกรอบทวิภาคี พหุภาคี กรอบความรวมมือในระดับอนุภูมิภาค
ระดับภูมิภาค และระดับโลก   ในภายหลังยุคสงครามเย็น รัฐบาลทุกรัฐบาลไดเนนการดําเนินงาน
ดานการทูตเพื่อสงเสริม การพัฒนาและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ

การเตรียมความพรอมดานทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการตางประเทศเพื่อตอบสนอง
ภารกิจดังกลาวเนนการคัดสรรนักการทูตเพื่อรับผิดชอบภารกิจ ไดแก ผูที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย ไม
วาจะเปนดานความสัมพันธระหวางประเทศดานการเมืองและเศรษฐกิจระหวางประเทศ  นักกฏหมาย
ระหวางประเทศ  นักกฏหมายการคาระหวางประเทศ  และนักนิเทศศาสตรและการประชาสัมพันธ โดย
ผานกระบวนการสอบคัดเลือกอยางเขมขนซึ่งกระทรวงการตางประเทศจัดสอบเอง โดยสํานักงานขาราชการ
พลเรือน (กพ.) ใหการรับรอง11

กระบวนการคัดเลือกเพื่อรับนักการทูตมาปฏิบัติราชการใชกระบวนการสอบคัดเลือก
โดยเปดรับสมัครเปนการทั่วไป โดยคุณสมบัติความรูดานภาษาตางประเทศและดานการตางประเทศเปน
ปจจัยสําคัญที่กําหนดวาผูใดจะสอบผานการคัดเลือก12 อยางไรก็ตาม โดยขอจํากัดของระบบการศึกษา
ไทยที่การ เรียนและการสอนภาษาตางประเทศมีขอจํากัด ดังน้ัน การเพิ่มพูนทักษะดานภาษาเพิ่มเติมให
มากพอ จึงตองอาศัยการศึกษาเพิ่มเติมเฉพาะอยางยิ่งในระดับที่สูงกวาปริญญาตรี ซึ่งโอกาสการศึกษา
ดังกลาวขึ้นอยูกับปจจัยสองประการคือความเปนเลิศทางวิชาการและ/หรือปจจัยความพรอมดานสถานะ
ทางการเงินเพื่อสามารถไปศึกษาตอในตางประเทศ บุคคลที่ผานการคัดเลือกเปนนักการทูตกวารอยละ 60
จึงมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีและจบการศึกษาจากตางประเทศ2 นอกจากน้ัน กระทรวงฯ ยัง
ดําเนินนโยบายสรางบุคคลกรของตนเองในระยะ 30 ปที่ผานมาจนถึงปจจุบัน โดยใหทุนการศึกษาแกผู
ไดรับการคัดเลือกไปศึกษาในตางประเทศ ปละประมาณ 10 ทุนเพื่อไปศกึษาในตางประเทศต้ังแตระดับ
เตรียมอุดมจนถึงระดับดุษฏีบณัฑิตในสาขาวิชาขางตน ซึ่งผูที่จบการศึกษาจะไดรับการบรรจุเปนนักการ
ทูตโดยไมตองสอบคัดเลือกอีก13

2.2 การคัดเลือกบุคคลกรดานภารกิจสนับสนุน
นอกจากหนวยงานรับผิดชอบภารกิจหลัก14แลว กระทรวงการตางประเทศในฐานะสวน

ราชการและองคกรดานการบริหารมีการจัดสวนราชการในภารกิจดานการสนับสนุนและอํานวยการเพื่อ
สนับสนุนภารกิจหลักดวย ซึ่งการเตรียมบุคคลากรในสวนน้ี  ในสวนของการบริหารจัดการดานพัสดุ
และทรัพยสิน คลัง และบุคคลากร มีการสอบคัดเลือกพนักงานและนักวิชาการพัสดุ นักวิชาการการเงิน
และบัญชี นักพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อสอบบรรจุเขาปฏิบัติภารกิจดานการบริหารและจัดการพัสดุและ

11 การสอบคัดเลือกนักการทูตประจําป, สํานักบริหารบคุคล กระทรวงการตางประเทศ
12 ขาราชการแรกเขาและประวัติการศึกษา สํานักบริหารบคุคล กระทรวงการตางประเทศ
13 นักเรียนทนุการะทรวงการตงประเทศ สํานักบริหารบคุคล กระทรวงการตางประเทศ
14 การสอบคัดเลือกนักการทูตประจําป, สํานักบริหารบคุคล กระทรวงการตางประเทศ
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ทรัพยสิน การบริหารการคลัง  และการพัฒนาบุคคลากรมาชวยปฏิบัติงาน  ซึ่งกระบวนการคัดเลือกจะ
สอบเพิ่มเติมจาก ผูสมัครที่ผานการสอบคัดเลือกภาค ก ของสํานักงานขาราชการพลเรือน15

2. การเตรียมความพรอมบุคคลกรและการจัดสรรบุคคลากรเพื่อปฏิบัติงาน
2.1 การจัดการฝกอบรม
       ในการเตรียมความพรอมบุคคลากรที่ผานการสอบคัดเลือกเปนนักการทูต

กระทรวงการตางประเทศจัดฝกอบรมหลักสูตรระดับตางๆ กอนการปฏิบัติงานจริงของขาราชการต้ังแต
ระดับแรกเขาจนถึงระดับบริหาร ดังน้ี

2.1.1 การฝกอบรมและการฝกงานระดับปฏิบัติการ (นักการทูตแรกเขา)
1) สาระสําคัญ
เพื่อใหนักการทูตแรกเขาเรียนรูหนาที่ ภารกิจ และเสนทางอาชีพของ

นักการทูต ฝกฝนทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน และเพือ่เสริมสรางทัศนคติที่เหมาะสมในฐานะนักการ
ทูตและขาราชการ ตลอดจนเรียนรูระเบียบแบบแผน และมีคุณธรรมและจริยธรรม ระยะฝกอบรม
หลักสูตรหลัก 5 สัปดาห ฝกปฏิบัติงานในกระทรวงฯ 4 เดือน และในตางประเทศ 1 เดือน

        2) การฝกอบรมดานการบริหารและจัดการพัสดุและทรัพยสิน
จัดกลุมยอย 3 คนเพื่อฝกงาน 1 เดือน ยกเวนนักเรียนทุนกระทรวงฯ

2.1.2 การฝกอบรมและการฝกงานนักการทูตระดับกลาง (เลขานุการเอก)
1) สาระสําคัญ

                       เพื่อพัฒนาทักษะความเขาใจภาระหนาที่ของนักการทูตชํานาญการ/
เลขานุการเอก ปูพื้นฐานสูการเปนหัวหนางาน เสริมสรางความสามารถในการประยุกตหลักการบริหาร
กับแนวคิดเพื่อการทํางานอยางสรางสรรค และเสริมสรางคุณลักษณะของการเปนนักการทูตที่มีศักยภาพ
ที่เหมาะสม โดยจัดอบรมเต็ม12 วัน

         2) ไมมีการจัดอบรมหรือฝกงานดานพัสดุและทรัพยสิน
              2.1.3 การฝกอบรมและการฝกงานระดับบริหาร หรือผูดํารงตําแหนงหัวหนา

ฝายบริหารสวนราชการในตางประเทศและหัวหนาสํานักงาน
1) สาระสําคัญ

เพื่อพัฒนาศักยภาพดานการบริหารงานดานตางๆ ของสถาน
เอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ โดยสรางความรอบรู ความเชี่ยวชาญและทักษะที่จําเปนในการ
ปฏิบัติงานในตางประเทศ โดยจัดฝกอบรมจํานวน 5 วัน

2) การฝกอบรมดานการบริหารและจัดการพัสดุและทรัพยสินและอ่ืนๆ

15 การสอบคัดเลือกเจาหนาที่ธุรการและเจาหนาที่การเงนิการบัญชีประจําป 2553 สํานักบริหารบคุคล กระทรวงการ
ตางประเทศ
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ฝกอบรมเฉพาะดานการบริหารงานทรัพยสินในตางประเทศเปนการ

เฉพาะ 2 ชั่วโมง
2.1.4 การฝกอบรมและการฝกงานระดับนักบริหารการทูต

   1) สาระสําคัญ
          เพื่อเสริมสรางความรูและทักษะดานตางๆ ใหแกนักการทูตที่จะไปดํารง

ตําแหนงบริหารในตางประเทศ ใหมีภาวะผูนําและมีศักยภาพดานการบริหาร ทั้งดานแผนงาน ดาน
บริหารงาน ดานบริหารทรัพยากรบุคคล และดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณเพื่อพัฒนางานใน
แนวใหมที่ขยายขอบเขตกวางขึ้น เนนความเปนระดับสากล และใหการทํางานถึงพรอยทั้งประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลที่สมบูรณ โดยจัดฝกอบรมจํานวน 10 สัปดาห

           2) การฝกอบรมดานการบริหารและจัดการพัสดุและทรัพยสิน
-  ไมมีการจัดฝกอบรมเฉพาะดานการบริหารงานทรัพยสิน

สรุปภาพรวมการเตรียมความพรอมบุคคลกรเพื่อปฏิบัติงานดานพัสดุและทรัพยสิน
ระดับการฝกอบรม การฝกอบรม(จํานวน

ชั่วโมง)
/การฝกงานจริง(จํานวนวัน)

หมายเหตุ :
เกณฑการฝกอบรมของกรมบัญชีกลาง

3.1 นักการทูตระดับปฏิบัติการ - ไมมีการฝกอบรม
- ฝกงาน 1 เดือน

ความรูดานการพัสดุระดับปฏิบัติการ
อบรม 5 วัน16

3.2 นักการทูตระดับกลาง - ไมมีการฝกอบรม
- ไมมีการฝกงาน

3.3   นักการทูตระดับบริหาร
(หัวหนาฝายบริหารในตาง
ประเทศและหัวหนาสํานักงาน)

- ฝกอบรม 2ชั่วโมง
- ไมมีการฝกงาน

ความรูดานการพัสดุระดับผูบริหาร
อบรม 5 วัน17

3.4 นักบริหารการทูต - ไมมีการฝกอบรม
- ไมมีการฝกงาน

       ในภาพรวมของการเตรียมความพรอมของบุคคลากรในเชิงการจัดฝกอบรมเนนการ
สรางนักการทูตเพื่อตอบสนองภารกิจหลักนักการทูตจึงมีโอกาสเรียนรูและฝกงานดานบริหารนอย
ดังจะเห็นไดจากรูปแบบและเน้ือหาของการฝกอบรม ดังน้ัน สําหรับผูไดรับมอบหมายใหปฏิบัติพัสดุ
และทรัพยสินประจํากรมกองตางหรือในตางประเทศ จึงตองแสวงหาความรูในดานการบริหารจัดการ

16 เกณฑฝกอบรมความรูดานการพัสดุระดับปฏบิัติการ 5 วัน กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลัง

17เกณฑฝกอบรมความรูดานการพัสดุระดับผูบรหิาร 5 วัน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
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พัสดุและทรัพยสินเพิ่มเติมเอง เพื่อใหมีพื้นฐานความรูที่พอเพียงตอการปฏิบัติ เน่ืองจากในการฝกอบรมมี
ระยะเวลาไมเพียงพอเมื่อเปรียบกับเกณฑมาตรฐานขั้นตํ่าของกรมบัญชีกลาง

            2.1.5 การฝกอบรมขาราชการภารกิจสนับสนุน
      มีการจัดการฝกอบรมเฉพาะดานสําหรับพนักงานธุรการ พนักงานการเงินและ

บัญชีแยกออกจากหลักสูตรนักการทูต โดยเนนการใหความรูเกี่ยวกับกฏหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ
ทั่วไป เปนหลัก และการฝกอบรมระเบียบปฏิบัติเฉพาะดาน18

    2.2 การจัดบุคคลากรปฏิบัติงานในดานพัสดุและทรัพยสิน
แนวปฏิบัติของกระทรวงการตางประเทศในการจัดสรรบุคคลากรเพื่อปฏิบัติงาน

ดานพัสดุทั้งในสวนของ สํานักจัดหาและบริหารทรัพยสินเอง (เน่ืองจากอัตรานักวิชาการและพนักงาน
พัสดุมีเพียงจํานวน 7 อัตรา ไมนับรวมผูอํานวยการสวนทั้งสองสวน จึงตองจัดบุคคลากรที่ดํารงตําแหนง
นักการทูต และพนักงานธุรการมาปฏิบัติงานแทน)19  และสําหรับกรมกองตางๆ ที่ปฏิบัติงานดานการ
บริหารพัสดุ (เลขานุการกรม และเจาหนาที่พัสดุประจํากรม) ไดกําหนดไวกวางๆ ดังน้ี

1) สํานักจัดหาและบริหารทรัพยสิน
       จัดสรรจากขาราชการ (นักการทูตระดับกลาง/พนักงานธุรการที่กลับจาก

ประจําการในตางประเทศ หรือขอโอนยายมาจากกรม กองอ่ืน บนพื้นฐานความสมัครใจและแสดงความ
ประสงคจะมาปฏิบัติหนาที่ที่สํานักจัดหาฯ20

                     ในปจจุบันมีนักวิชาการพัสดุและพนักงานพัสดุปฏิบัติงานดานทรัพยสิน
และพัสดุที่สํานักจัดหาฯ จํานวน 8 อัตรา และนักการทูต นักวิเทศสหการ พนักงานธุรการปฏิบัติงานดาน
ทรัพยสินเต็มเวลา 16 อัตรา รวมทั้งสิ้น 24 อัตรา (สวนจัดหาในประเทศจํานวน 13 อัตรา  สวนจัดหาใน
ตางประเทศจํานวน 6 อัตรา และฝายอํานวยการจํานวน 5 อัตรา) 21

2) กรม กองตางๆ
จัดสรรจากขาราชการที่กลับจากประจําการในตางประเทศ หรือขอโอนยาย

มาจากกรม กองอ่ืนบนพื้นฐานคลายกับขอ 1) มาประจําที่สํานักเลขานุการกรม สวนการมอบหมายให
ปฏิบัติดานพัสดุและทรัพยสินขึ้นอยูกับการพิจารณาและมอบหมายของหัวหนาหนวยงาน (เลขานุการกรม)

18 หลักสูตรฝกอบรมพนักงานธุรการ พนักงานการเงินและบัญชี สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ พ.ศ.
2554

19 บันทึกแจงเวียนใหหนวยงานคดัเลือกบุคคลเพ่ือปฏิบตัิราชการ 2553-2554 สํานักบริหารบุคคล, กระทรวง
การตางประเทศ

20 บันทึกแจงเวียนใหขาราชการแสดงความประสงคจะไปปฏบิัติงานในหนวยงานประจํางวด มิถุนายน 2554
สํานักบริหารบุคคล, กระทรวงการตางประเทศ

21 อัตรากําลังสํานักจัดหาและบรหิารทรัพยสิน ประจําป 2554  สํานักบริหารบคุคล กระทรวงการตางประเทศ
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การจัดสรรบุคคลากรทั้งสองกรณี ดําเนินการโดยหนวยงานรับผิดชอบหลัก
(สํานักบริหารบุคคล) ซึ่งวิธีการและรูปแบบไมปรากฏแนวปฏิบัติในการคัดเลือกบุคคลที่ชัดเจน  ทั้งน้ี วิธี
ปฏิบัติทั่วไปที่ดําเนินการ คือ สํานักบริหารบุคคลสงรายชื่อขาราชการที่ครบกําหนดโยกยายกลับจาก
ตางประเทศ/ผูที่ประสงคจะโยกยายจากกรมกองอ่ืนใหสํานักจัดหาและบริหารทรัพยสินพิจารณาคัดเลือก
จากบุคคลที่ประสงคจะไปปฏิบัติราชการที่สํานักจัดหาฯ ซึ่งรายชื่อดังกลาวจะปรากฏลําดับหนวยงานที่
ขาราชการน้ันๆ ประสงคจะเลือกไปปฏิบัติงานเปนลําดับ 3 หนวยงาน โดยเรียบลําดับตามความประสงค
ของขาราชการน้ันๆ เอง เชนเดียวกับ ขอ 1)

ทั้งน้ี รายชื่อบุคคลดังกลาวมิไดปรากฏ หรือมีขอกําหนดเร่ืองคุณสมบัติ
ประสบการณ หรือความชํานาญงานตอตําแหนงงานที่ประสงคจะไปปฏิบัติ

ในภาพรวม สําหรับตัวเลขการจัดอัตรานักการทูตแรกเขาเพื่อปฏิบัติงานในสาม
หนวยงานหลักดานบริหารระหวางป 2553 - 2554 ที่สํานักบริหารการคลังจํานวน 1 ตําแหนง หรือ
คํานวณเปนสัดสวนรอยละ 2.04 ของนักการทูตแรกเขาทั้งหมดจํานวน 49 ตําแหนง  สวนนักการทูตซึ่ง
เดินทางกลับจากการประจําการในตางประเทศงวดเดือน ธัวาคม 2553 มาปฏิบัติราชการที่กระทรวงฯ มี
ผูสมัครมาปฏิบัติหนาที่ที่สํานักบริหารบุคคลจํานวน 1 ตําแหนง หรือคํานวณเปนสัดสวนรอยละ 4.76
ของผูเดินทางกลับมาประจําการทั้งหมด จํานวน 21 ตําแหนง ในขณะที่ไมมีนัการทูตมาปฏิบัติหนาที่ที่
สํานักจัดหาและบริหารทรัพยสินเลยในหวงเวลาเดียวกัน22

 ดังน้ัน  ปญหาที่สําคัญที่เกิดขึ้นในการจัดสรรบุคคลากรไปปฏิบัติหนาที่ดานการบริหาร
จัดการพัสดุจึงสรุปไดวามีบุคคลากรจํานวนนอยมากที่ประสงคจะไปปฏิบัติงานในดานน้ี ขณะเดียวกัน
การคัดบุคคลเพื่อไปปฏิบัติงานก็ไมมีรูปแบบปฏิบัติที่ชัดเจน

3 โครงสรางและการแบงสวนราชการดานการบริหาร23

สวนราชการในกระทรวงการตางประเทศแบงสวนงานตามกฏกระทรวงวาดวยการ
แบงสวนราชการ และตามภารกิจและการจัดการได ดังน้ี

3.1 สวนราชการในประเทศ
1) สํานักงานปลัดกระทรวง (สวนนโยบาย บริหาร และอํานวยการ)
- สวนนโยบาย ไดแก สํานักนโยบายและแผน สถาบันการตางประเทศเทวะ

วงศ วโรปการ สถาบันการตางประเทศสราญรมย สวนตรวจสอบภายใน และกลุมงานภารกิจพิเศษตางๆ

22 การจัดอัตรากําลังนักการทูตลงประจํากรม กอง สํานักงาน และกองในสํานักงานปลัดกระทรวงฯ  พ.ศ. 2553-2554,
สํานักบริหารบคุคล, กระทรวงการตางประเทศ
23 กฎกระทรวง แบงสวนราชการกรม กอง กระทรวงการตางประเทศ พ.ศ.2545 (14 ตุลาคม 2545)
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- สวนบริหารและอํานวยการหลัก ไดแก สํานักบริหารบุคคล สํานักบริหาร
การคลัง และสํานักจัดหาและบริหารทรัพยสิน

- สวนสนับสนุนและอํานวยการอ่ืนๆ ไดแก ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร  กองกลาง กองบรรณสารและหองสมุด

   2) กรมภารกิจหลักทวิภาคี (กรมเอเชียตะวันออก กรมอเมริกาและแปซิฟคใต
กรมยุโรป และกรมเอเชียใตตะวันออกกลางและแอฟริกา)

- สวนสนับสนุนภารกิจบริหารและจัดการ - สํานักเลขานุการกรม
   3) กรมภารกิจหลักพหุภาคี (กรมอาเซียน กรมองคการระหวางประเทศ และ

กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ และสํานักความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ)
- สวนสนับสนุนภารกิจบริหารและจัดการ - สํานักเลขานุการกรม
4) กรมภารกิจสนับสนุน (กรมสนธิสัญญาและกฏหมาย กรมสารนิเทศ กรม

พิธีการทูต และกรมการกงสุล)
- สวนสนับสนุนภารกิจบริหารและจัดการ – สํานักเลขานุการกรม

3.2 สวนราชการในตางประเทศ
ตามพระราชบัญญัติการแบงสวนราชการในตางประเทศกําหนดใหสังกัด

สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ ซึ่งในทางปฏิบัติ งานบริหารดานพัสดุและทรัพยสินของสวน
ราชการในตางประเทศอยูภายใตรูปแบบเดียวกับสวนราชการในประเทศ ดังน้ี

1) สถานเอกอัครราชทูต
- ฝายบริหารประจําสถานเอกอัครราชทูต ซึ่งมีอัครราชทูต/อัครราชทูตที่

ปรึกษาปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝายบริหารสํานักงาน (Head of Chancery) ปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกับ
เลขานุการกรม

2) สถานกงสุลใหญ
- ฝายบริหารประจําสถานกงสุลใหญ ซึ่งมีรองกงสุลใหญหรือกงสุลปฏิบัติ

หนาที่หัวหนาฝายบริหารสํานักงาน (Head of Chancery) ปฏบิัติหนาที่เชนเดียวกับเลขานุการกรม
3.3  ภารกิจและการมอบอํานาจดานการบริหารจัดการพัสดุและทรัพยสิน

   อํานาจในการบริหารจัดการสวนราชการทั้งภายในประเทศและตางประเทศดาน
พัสดุและทรัพยสินของกระทรวงการตางประเทศรวมศูนยอยูที่สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ
เหตุผลประการสําคัญที่กระทรวงการตางประเทศจัดการบริหารจัดการแบบรวมศูนยดังกลาวมีสาเหตุ
สําคัญประการหน่ึง คือ กระทรวงการตางประเทศเปนหนวยงานขนาดเล็ก มีอัตรากําลังผูปฏิบัติงานทั้ง
กระทรวง รวม 1499 ตําแหนง24 หนวยงานระดับกรมมีอัตรากําลังนักการทูตประมาณ 25 – 40 อัตรา

24 อัตรากําลังขาราชการกระทรวงการตางประเทศ พ.ศ. 2554, สํานักบริหารบคุคล, กระทรวงการตางประเทศ



23

ดังน้ัน การจัดต้ังหนวยงานสนับสนุน อาทิ กองคลัง กองพัสดุ และกองการเจาหนาที่ จะสงผลใหตองเพิ่ม
อัตรากําลังระดับกรมขึ้นอีกอยางนอยอีกรอยละ 50 ที่เปนเจาหนาที่เชี่ยวชาญเฉพาะตําแหนง เพื่อรองรับ
ซึ่งเปนไปไดยากในสภาวะเงื่อนไขของรัฐบาลที่ควบคุมอัตรากําลังขาราชการทั้งระบบ ประกอบกับไมมี
ความจําเปนเน่ืองจากกระทรวงการตางประเทศเปนหนวยงานขนาดเล็ก การบริหารจัดการในลักษณะรวม
ศูนยจึงทําไดสะดวก อยางไรก็ตามการจัดการในลักษณะดังกลาวมีจุดแข็งและจุดออนหลายประการ
เชนกัน

สํานักจัดหาและบริหารทรัพยสินในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการตาง
ประเทศเปนหนวยงานหลักที่ไดรับมอบอํานาจจากปลัดกระทรวงการตางประเทศใหเปนผูมีอํานาจสั่ง
และปฏิบัติราชการแทนภายใตการบังคับบัญชาของรองปลัดกระทรวงฯ (ฝายบริหาร) และเอกอัครราชทูต
(ฝายบริหาร)ในการบริหารงานดานการพัสดุและรถราชการ โดยรับผิดชอบการวางแผนและขออนุมัติ
งบประมาณ การวางแผนจัดซื้อจัดหาประจําป ตลอดจนการอนุมัติการดําเนินการตางๆ25 ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการอิ
เลกทรอนิกส พ.ศ. 2549 และที่แกไขเพิ่มเติม  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถยนตราชการ
พ.ศ. 2523 โดยประสานกับทุกหนวยงานภายในประเทศ (สํานักเลขานุการกรมและฝายบริหารของ
สํานัก) และในตางประเทศ (ฝายบริหารประจําสถานเอกอัครราชทูต ซึ่งมีอัครราชทูต/อัครราชทูตที่
ปรึกษาปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝายบริหารสํานักงาน - Head of Chancery)

ภารกิจของสํานักจัดหาและบริหารทรัพยสินแบงสวนไดดังน้ี
    1) ภายในประเทศ

บริหารจัดการพัสดุและทรัพยสินทั้งระบบ รวมถึงการวางแผนและขออนุมัติงบ
ประมาณ การวางแผนจัดซื้อจัดหาประจําป การดําเนินการจัดซื้อจัดจาง การควบคุม และการตรวจสอบ
ประจําปเพื่อใหเปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของกับการพัสดุ โดยมีสวนจัดหาและบริหารทรัพยสินใน
ประเทศเปนหนวยงานรับผิดชอบ

      ภารกิจของสํานักเลขานุการกรมในฐานะหนวยงานสนับสนุนหลักของกรม และ
สํานักงานอ่ืนภายใตสํานักงานปลัดกระทรวงฯ ใน โครงสรางการบริหารงานลักษณะรวมศูนย มีดังน้ี

- รวบรวมความตองการใชงานพัสดุและทรัพยสินทุกประเภท พรอมจัดทํา
งบประมาณเบื้องตนแลวเสนอใหสํานักจัดหาและบริหารทรัพยสินพิจารณาในภาพรวมในสวนของการ
จัดหาพัสดุ

- เมื่อผานกระบวนการอนุมัติงบประมาณตามขั้นตอนตามกฏหมายที่กําหนดแลว
แจงใหสํานักจัดหาและบริหารทรัพยสินดําเนินกระบวนการขออนุมัติการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบสํานัก

25 คําส่ังกระทรวงการตางประเทศที่ 310/2554 ลงวันที่ 26 เมษายน 2554 เรื่องมอบอํานาจในการส่ังและปฏบิัติราชการ
แทนกระทรวงการตางประเทศ
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นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ และ/หรือระเบียบ และกฏหมายที่
เกี่ยวของอ่ืน

- เมื่อการดําเนินการจัดหาผานกระบวนการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบที่เกี่ยวของ
แลวเสร็จ สํานักจัดหาฯ ดําเนินการกระบวนการบันทึกและควบคุมพัสดุที่ไดมาใหเปนทรัพยสินของทาง
ราชการตามระเบียบที่เกี่ยวของ กอนสงมอบใหกรมกอง และสํานักงานเพื่อใชงาน

-  สํานักงานเลขานุการกรม และสํานักงานดําเนินการควบคุมการตรวจสอบพัสดุ
ประจําป และการจําหนายพัสดุที่ไดมาตามระเบียบที่เกี่ยวของจนเสร็จสิ้นกระบวนงานภายใตการ
ควบคุมดูแลของสํานักจัดหาฯ

2) ในตางประเทศ
ภารกิจการบริหารงานดานพัสดุและทรัพยสินตลอดทุกกระบวนการตามระเบียบ

พัสดุฯ ของสวนราชการในตางประเทศรวมศูนยอยูที่สํานักงานปลัดกระทรวงการ ตางประเทศ
เชนเดียวกับสวนราชการในประเทศ ยกเวนการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  การจัดซื้อจัดจางที่ใชงบดําเนินงาน
ของหนวยงาน และการจัดจางซอมแชมซึ่งใชงบประมาณในสวนคาใชสอยของหนวยงานที่หนวยงาน
ไดรับมอบอํานาจจากกระทรวงฯ ใหดําเนินการไดเอง แตตองดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯและระเบียบ
ที่เกี่ยวของเชนเดียวกับสวนราชการในประเทศ

          ลักษณะขั้นตอนการปฏิบัติงานอาจแสดงเปนแผงผังงานได ดังน้ี

    กรม/สํานัก//สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ

- สํานักเลขานุการกรม/ฝายอํานวยการสํานัก
-  สํานักงานบริหารของสถานเอกอัครราชทูต/
   สํานักงานบริหารของสถานกงสุลใหญ

- จัดทําคําของบประมาณ
- จัดทํารายงานการขอซื้อขอจาง

(เสนอวงเงินที่จะดําเนินการเมื่อไดรับอนุมัติงบประมาณ/
เสนอต้ังคณะกรรมการชุดตางๆ)

สํานักจัดหาและบริหารทรัยพสิน
(สวนจัดหาและบริหารทรัพยสินในประเทศ
/สวนจัดหาและบริหารทรัพยสินในตางประเทศ)
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- ใหความเห็นชอบการจัดต้ังงบประมาณในกรอบใหญ
- อนุมัติวิธีการดําเนินการในการจัดซื้อ/จัดจาง/จางกอสราง/จางที่ปรึกษา
- อนุมัติแตงต้ังกรรมการจัดซื้อ/จาง/จางกอสราง/จางที่ปรึกษาและ

คณะกรรมการตรวจรับ/ตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจาง
-  อนุมัติการจัดซื้อ/จาง/จางกอสราง/จางที่ปรึกษา และรับทราบผลการ

ดําเนินการจากคณะกรรมการตรวจรับ*
-  จัดทําฐานทะเบียนพัสดุและทรัพยสินควบคุม/ควบคุมการใชงาน/
- สงมอบพัสดุ (ครุภัณฑและวัสดุ) ใหหนวยงานที่ขอซื้อ/จาง
- ควบคุมการตรวจสอบประจําปของทุกหนวยงานใหเปนไปตามระเบียบ
-  ดําเนินการจําหนายใหเปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของ

*ในกรณีวงเงินเกินอํานาจผูอํานวยการสํานักฯ สํานักฯ จะเสนอ พรอมความเห็น) ตอใหเอกอัครราชทูต/รอง
ปลัดกระทรวงฯ/ปลัดกระทรวง /รัฐมนตรีวาการฯ พิจารณาการอนุมัติตามวงเงินที่กําหนดไวในคําสั่ง
มอบอํานาจ

ขอดีและขอเสีย
การบริหารจัดการดานพัสดุและทรัพยสินแบบรวมศูนยดังกลาวมีขอดีและขอเสียตอ

การบริหารจัดการ และการเตรียมบุคคลากรดานพัสดุและทรัพยสินในระยะสั้นและยาวดังน้ี
    ขอดี

- การบริหารจัดการดานทรัพยสินมีเอกภาพและมีผูรับผิดชอบการอนุมัติ
       และการดําเนินการที่ชัดเจนเน่ืองจากอยูภายใตหนวยงานเดียว (สํานัก
       จัดหาและบริหารทรัพยสิน)
- ขอมูล  การควบคุมและตรวจสอบดําเนินการสามารถดําเนินการไดอยางมี

ประสิทธิภาพบนมาตรฐานเดียวกันทั้งกระทรวงฯ
- สามารถใชประโยชนบนฐานเศรษฐกิจเชิงปริมาณ (Economy of scale) ใน

การจัดซื้อจัดจางไดในราคาที่ถูกกวา และบริหารจัดการคลังพัสดุไดอยางมี
ประสิทธิภาพทั้งองคกร

ขอเสีย
- เงื่อนไขเชิงโครงสราง ไมจูงใจ หรือผลักดันใหสวนราชการในกระทรวงฯ

สรางบุคคลากรหลักของหนวยงานที่มีความรูดานทรัพยสินและพัสดุเปนของ
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ตนเอง โดยมีความคาดหวังวาสํานักจัดหาและบริหารทรัพยสินจะเปนผูให
คําปรึกษาและแกปญหาใหในทุกเร่ืองในดานน้ี

- ความลาชาของหนวยงานบางหนวยในการสงคําขอ หรือแผนการจัดซื้อ จัด
จาง คําขอดานงบประมาณ และรายงานการควบคุมทรัพยสิน อาจสงผลให
แผนการซื้อ จาง และรายงาน ของกระทรวงฯ โดยรวมลาชาไป หรือ ตอง
ดําเนินการซ้ําซอนใหเฉพาะบางหนวยงาน ซึ่งเกิดขึ้นบอยคร้ัง

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของกระทรวงการตางประเทศ ในสวนของ
ผูปฏิบัติงานบริหารจัดการพัสดุและทรัพยสิน

         นับแตปงบประมาณ 2553 เปนตนมา กระทรวงการตางประเทศไดใชรูปแบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการในลักษณะผสมผสานตามขอกําหนดของแผนการบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. 2551 – 2554 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ. ศ.
2546  โดยจัดทําแผนยุทธศาสตร 4 ป กระทรวงการตางประเทศ (พ.ศ. 2553-2556) และแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552-2554) ซึ่งตามแผนขางตน กระทรวงฯ ไดจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ตามขอกําหนดของ ก.พ.ร. โดยกําหนดยุทธศาสตรเปาหมาย และกิจกรรม การปฏิบัติงาน และกําหนด
ตัวชี้วัดตามแบบฟอรมรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template Form) ตลอดจนการจัดทําการถายทอด
ตัวชี้วัดและเปาหมายระดับองคกรสูระดับบุคคล (Internal Performance Agreement – IPA) และ
สําหรับปงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม2554) เปนตนไป จึงจะเร่ิมใชระบบการประเมินผลภาคราชการ
แบบบูรณาการ (Government evaluation System – GES) แทนระบบการตรวจสอบและประเมินผล
แบบเดิม

ในสวนการประเมินผลแบบเดิมสําหรับผูปฏิบัติงานดานบริหารและจัดการพัสดุ
และทรัพยสินมีการจัดทําแบบการกําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล และแบบการต้ังคาเปาหมายตัวชี้วัดระดับ
บุคคล (KPI) ดังน้ี

           4.1 หนวยงานรับผิดชอบหลัก (สํานักจัดหาและบริหารทรัพยสิน)
                                             ในฐานะหนวยงานหลัก สํานักจัดหาและบริหารทรัพยสินไดกําหนดตัวชี้วัด
และต้ังคาเปาหมาย ดังน้ี

-  มีการกําหนดงานที่รับผิดชอบแยกสวนต้ังแตระดับผูอํานวนการสํานัก
ผูอํานวยการสวน หัวหนาฝาย และเจาหนาที่ในทุกระดับ โดยในระดับผูอํานวยการสํานัก ไดกําหนด
ตัวชี้วัดในดานการบริหารทั่วไป ดานการพัฒนางานและบุคคลกรดานการบริหารจัดการทรัพยสินและ
พัสดุขององคกร  ดานการบริหารจัดการทรัพยสินในประเทศ  ดานการบริหารฯ ในตางประเทศ โดยให
คานํ้าหนักเฉลี่ยแตละตัวชี้วัดที่ใกลเคียงกัน
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-  กําหนดผลสัมฤทธิ์หลัก และกิจกรรมหลัก  โดยมีตัวชี้วัดผลงาน (KPI)

ความสําเร็จเปนรอยละของแผนงานที่กําหนด26

            4.2 หนวยงานอ่ืนที่ตองปฏิบัติงานดานบริหารและจัดการพัสดุและทรัพยสิน)
                                        (กรม  สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสลุ)

  สํานักจัดหาฯ ปฏิบัติภารกิจดานการบริหารและจัดการทรัพยสินเชนเดียว
กับกองการพัสดุของทุกกรม และหนวยงานในตางประเทศทั้งหมดของกระทรวงการตางประเทศ
อยางไรก็ตาม กรมสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุล ยังคงตองมีหนวยงานสนับสนุนในดานน้ีเพื่อ
กําหนดความประสงคการใชงานของแตละหนวยงาน ซึ่งตองปฏิบัติหนาที่ในการบริหารและจัดการ
ทรัพยสินของแตละหนวยงานโดยทําหนาที่สงคําขอ แผนงบประมาณ แผนการใชงาน แผนการจัดซื้อ/จัด
จางพัสดุ และการบริหารทรัพยสินใหสํานักจัดหาฯ พิจารณาและอนุมัติการดําเนินการ ดังน้ัน สวนงาน
สนับสนุนของกรม (สํานักเลขานุการกรม) และสวนงานบริหารของสถานเอกอัครราชทูต และสถาน
กงสุล จึงคงปฏิบัติหนาที่และมีความรับผิดชอบตามกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ  อยางไรก็ตาม การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการผานดัชนีตัวชี้วัดของหนวยงานดังกลาว ไดกําหนดไวดังน้ี

1) เลขานุการกรมและเจาหนาที่พัสดุประจํากรม
-  มีการกําหนดงานที่รับผิดชอบแยกสวน แตไมกําหนดแบบตัวชี้วัด

ผลงาน (KPI) ดานการบริหารจัดการทรัพยสินและพัสดุ  หรือต้ังคาเปาหมายตัวชี้วัดของผูปฏิบัติ ดาน
การบริหารจัดการพัสดุและทรัพยสิน

-  ไมกําหนดผลสัมฤทธิ์หลัก และกิจกรรมหลักดานพัสดุและทรัพยสิน
หรือใหคานํ้าหนักในดานน้ี 27

2) หัวหนาสวนงานบริหารและเจาหนาที่พัสดุ/คลังประจําสถานเอกอัคร
ราชทูตและสถานกงสุล
-  มีการกําหนดงานที่รับผิดชอบแยกสวน แตไมกําหนดแบบตัวชี้วัด

ผลงาน (KPI) ดานการบริหารจัดการทรัพยสินและพัสดุ  หรือต้ังคาเปาหมายตัวชี้วัดของผูปฏิบัติ ดาน
การบริหารจัดการพัสดุและทรัพยสิน

26 เกณฑกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) คาเปาหมาย และน้ําหนักผูปฏบิัติงาน 4 ระดับ (ผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการสวน
หัวหนางาน นักชิการการ/พนักงานพัสดุ

27 เกณฑกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) คาเปาหมาย และน้ําหนักผูปฏบิัติงาน 4 ระดับ (ผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการสวน
หัวหนางาน นักชิการการ/พนักงานพัสดุ  สํานักจัดหาและบรหิารทรัพยสิน กระทรวงการตางประเทศ รอบการประเมิน
ครงที่ 1 ปงบประมาณ 2554
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-  ไมกําหนดผลสัมฤทธิ์หลัก และกิจกรรมหลักดานพัสดุและทรัพยสิน
หรือใหคานํ้าหนักในดานน้ี 28

        การที่หนวยงานอ่ืนที่ตองปฏิบัติงานดานบริหารและจัดการพัสดุและทรัพยสิน แต
มิไดกําหนดแบบตัวชี้วัดผลงาน (KPI) หรือต้ังคาเปาหมายตัวชี้วัดของผูปฏิบัติดานการบริหารจัดการ
พัสดุและทรัพยสิน เปนตัวอยางปญหาหน่ึงที่สะทอนถึงลําดับความสําคัญที่แตละหนวยงานใหแกการ
บริหารจัดการในดานน้ี

5. สรุปสภาพปญหาการบริหารพัสดุและทรัพยสิน
         5.1  ปญหาท่ีสํานักจัดหาและบริหารทรัพยสินประสบในทางปฏิบัติ

สวนจัดและบริหารทรัพยสินในประเทศ สํานักจัดหาและบริหารทรัพยสินซึ่ง
ความรับผิดชอบตามการแบงสวนราชการ นอกจากวางแผน ดําเนินการการจัดซื้อจัดจาง และการ
บริหารงานพัสดุและทรัพยสินในทุกขั้นตอนและกระบวนการสําหรับภายในประเทศแลว ในทางปฏิบัติยัง
เปนผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางของสวนราชการในตางประเทศอีกดวย เน่ืองจากบุคคลาการวิชาชีพ
เฉพาะ (นักวิชาการและพนักงานพัสดุ) ทั้งหมดปฏิบัติหนาที่อยูที่สวนจัดหาและบริหารทรัพยสินภายใน
ประเทศอันเปนผลจากระบบโครงสรางเดิมในฐานะกองการพัสดุ

ณ ปจจุบัน บุคคลากรผูปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาในฐานะเจาหนาที่พัสดุรวมทั้งสิ้น
13 อัตรา (นักวิชาและพนักงานพัสดุ 8 อัตรา และพนักงานธุรการ 5 อัตรา) และจากผลการสอบถามความ
คิดเห็น เจาหนาที่พัสดุของสวนจัดหาและบริหารทรัพยสินในประเทศ29  พบวาประสบปญหาดานการ
ประสานการดําเนินจัดซื้อจัดจางและพัสดุทั้งระบบใหทุกหนวยงานในกระทรวงการตางประเทศ ซึ่งสรุป
ไดดังน้ี

ปญหาในทางปฏิบัติ
1)  เจาหนาที่พัสดุเห็นวาขาราชการผูปฏิบัติหนาที่ดานพัสดุของกรม กองตางๆ

รอยละ 61.5 มีความรูระเบียบที่เกี่ยวของกับการพัสดุนอย  และรอยละ 39.5 เห็นวามีความรูเกี่ยวกับ
ระเบียบในระดับปานกลาง

2) เจาหนาที่พัสดุรอยละ 76.9 ประสบปญหาขาราชการของกรม กองปฏิบัติ

28 เกณฑกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) คาเปาหมาย และน้ําหนักผูปฏิบัตงิานกลางของกรม กอง และสวนงานในตางประเทศ
ผูปฏิบตัิงานดานพัสดุและทรัพยสิน สํานักบริหารบุคคล กระทรวงการตางประเทศ รอบการประเมินครัง้ที่ 1 ปงบประมาณ
2554

29 แบบสอบถามนักวิชาการ/พนักงานพัสดุ และเจาหนาที่ธุรการผูปฏิบัติงานพัสดุและทรัพยสิน สวนจัดหาและบริหาร
ทรัพยสินในประเทศ สํานักจดัหาและบริหารทรัพยสิน กระทรวงการตางประเทศ  กรกฎาคม 2554
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งานไมถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของกับการพัสดุ  และเมื่อเจาหนาที่พัสดุทักทวง มีเพียงรอยละ 38.5
เห็นวากรม กองไดตอบสนองดวยดีและไดพยายามแกไขใหถูกตองตามระเบียบ  ในขณะที่รอยละ 53.9
ตอรองวิธีการโดยอางเหตุผลความจําเปน อาทิ ความเรงดวยของราชการ  และรอยละ 7.6 เหน็วาไม
ตอบสนองตอการทักทวง

3) เจาหนาที่พัสดุรอยละรอย เห็นวาควรจัดการฝกอบรมขาราชการผูปฏิบัติ
หนาที่ดานพัสดุของกรม กองตางๆ  และรอยละ 77 มีขอเสนอแนะเร่ืองวิธีการฝกอบรม อาทิ จัด
ฝกอบรมโดยสม่ําเสมออยางนอยปละคร้ัง (รอยละ 15.4) เนนการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบ (รอยละ
30.8) ใหผูปฏิบัติงานจริงดานพัสดุของกรม กอง เขารับการอบรม (รอยละ 15.4) ใหผูบริหารระดับสูงของ
กรม กองทราบระเบียบดวยเชนกัน (รอยละ 7.6)

4) เจาหนาที่พัสดุรอยละ 77 เห็นวาการที่กรม กอง ใชพนักงานจางเหมา
บริการตามสัญญาจาง มาปฏิบัติงานพัสดุเปนการใชบุคคลากรผิดประเภท เน่ืองจากไมตองรับผิดตาม
กฏหมายและไมมีความรูระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุ ในขณะที่รอยละ 33 เห็นความจําเปนตองใชพนักงาน
ดังกลาว เน่ืองจากการขาดแคลนบุคคลากร โดยมีเงื่อนไขวาตองฝกอบรมใหพนักงานจางเหมาฯ มีความรู
ความเขาใจระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุ

ปญหาเชิงโครงสรางและระเบียบ
5) เจาหนาที่พัสดุตองดูแลปริมาณงานที่รับผิดชอบงานพัสดุและทรัพยสิน

มากเกินกําลัง โดยแตละบุคคล ตองดูแลรับผิดชอบกรม/กองมากกวา 3 กรม/กอง (รอยละ 54) และ ดูแล
รับผิดชอบ 1- 3 กรม/กอง (รอยละ 46) ทั้งน้ี เจาหนาที่พัสดุรอยละ 69 เห็นวาจํานวนบุคคลากรในสวน
จัดหาและบริหารทรัพยสินตอปริมาณงานไมเหมาะสม (บุคคลากรนอย) และรอยละ31 เห็นวาเหมาะสม
ปานกลาง

6) เจาหนาที่พัสดุรอยละ 62 เห็นวามีการเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนผูปฏิบัติงาน
ดานพัสดุของสํานักจัดหาและบริหารทรัพยสินบอยคร้ัง

7) เจาหนาที่พัสดุรอยละ 30.8 เห็นวาควรปรับปรุงระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ใหมีความคลองตัวในทางปฏิบัติมากขึ้น

5.2 ปญหา การปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุของหนวยงานตางๆ
กรณีตัวอยางปญหาในการปฏิบัติงานทั้งในตางประเทศและในประเทศที่เกิด

จากการไมทราบระเบียบปฏิบัติ เฉพาะกรณีที่สําคัญซึ่งบางกรณีเกิดความเสียหายรายแรงและไมอาจระงับ
เหตุได และบางกรณีเกิดความเสียหายแตสํานักจัดหาฯ สามารถควบคุมและแกไขได มีดังน้ี
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    ตางประเทศ
1. กรณีลงนามสัญญาขายที่ทําการสถานเอกอัครราชทูตในทวีปยุโรปโดย

ไมไดรับมอบอํานาจจากกระทรวงการตางประเทศ และคณะรัฐมนตรีตามกฏหมายและระเบียบ ระหวาง
ป 2540-2545 และเปนสาเหตุใหสถานเอกอัครราชทูตถูกฟองรองในศาลทองถิ่นกรณีไมปฏิบัติตาม
สัญญาซื้อขาย

2. กรณีการปรับปรุงซอมแซมอาคารที่ทําการสถานเอกอัครราชทูตใน
ทวีปยุโรประหวางปงบประมาณ 2552 – 2553 ตองดําเนินการซอมแซมเรงดวนในวงเงิน 1 – 5 ลานบาท
โดยมีไดขออนุมัติการดําเนินการโดยอางกรณีเรงดวน เน่ืองจากฝนตกนํ้าทวมขัง ฝาเพดานทรุดตัว ซึ่งโดย
ขอเท็จจริงและระเบียบสามารถขออนุมัติเปนกรณีพิเศษได ขณะเดียวกันสะทอนใหเห็นถึงปญหาการ
ควบคุมดูแลอาคารอีกดวยอันทําใหทรัพยสินของทางราชการเสียหาย

3. กรณีการปรับปรุงซอมแซมทําเนียบเอกอัครราชทูตในทวีปอเมริกาซึ่ง
จางงานปรับปรุงกอสรางแลวเสร็จ แลวขออนุมัติตกแตงเพิ่มเติมอีกในปงบปะมาณเดียวกัน ในระหวาง
ปงบประมาณ 2552 – 2553 ในวงเงินไมเกิน 1 ลานบาท ซึ่งขัดตอขอกําหนดกรมบัญชีกลาง อันสะทอน
ใหเห็นความไมเขาใจระเบียบ และไมมีการวางแผนการดําเนินการปรับปรุง หรือการบํารุงรักษาอยางเปน
ระบบ

4. ปญหาสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลกวารอย 55 ของหนวยงาน
ทั้งหมด ไมปฏิบัติตามระเบียบการควบคุมและตรวจสอบพัสดุประจําปโดยไมสงรายงานระหวาง
ปงบประมาณ 2550 – 2553 ซึ่งสํานักงานตรวจเงินแผนดินในฐานะหนวยงานควบคุมไดคาดโทษและ
เรงรัดการดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็วที่สุด ซึ่งสาเหตุปญหาเร่ืองน้ีคือผูปฏิบัติมิไดดําเนินการ ในขณะ
ที่ผูบริหารระดับสูงขึ้นไปมิไดเรงรัดการดําเนินการ ทั้งที่สํานักจัดหาฯ ไดทวงถามและติดตามดวยวาจา
และเอกสารทวงถามอยางตอเน่ือง

ทั้งน้ี จากการสุมตรวจสถานเอกอัครราชทูตในเขตภูมิภาคเอเชียระหวางป
2552 - 2553 พบวา 2 แหงทะเบียนรถยนตราชการไมตรงกับขอเท็จจริง (มีรถยนตในทะเบียน 13 และ 7
คันตามลําดับ แตมีครุภัณฑรถยนตอยูจริง 4 และ 3 คันตามลําดับ) สาเหตุสําคัญเน่ืองจากมิไดดําเนินการ
ตามระเบียบวาดวยการจําหนายพัสดุและจําหนายออกจากบัญชี  และมิไดตรวจสอบขอเท็จจริงตาม
ระเบียบในระหวางการสงมอบสับเปลี่ยนหนาที่ระหวางหัวหนาสํานักงาน

5. สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลกวารอยละ 60 ไมปฏิบัติตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถยนตราชการวาดวยระเบียบการขอใชรถยนต  รายงานการใช
รถยนตราชการ  และการขออนุมัติวาดวยการเติมนํ้ามันเชื้อเพลิง
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 ในประเทศ
6. กรณีจัดจางเอกชนจัดการประชุมระดับสูงสุดในอนุภูมิภาค ระหวาง

ปงบประมาณ 2551 – 2552 ในวงเงินระหวาง 100 – 200 ลานบาท โดยแบงเปนการจัดจางการจัดการ
ประชุม การจางประชาสัมพันธ และการจัดจางอํานวยความสะดวกการเยือนระดับสูงจนถึงสูงสุด ทุก
วิธีใชวิธีการจัดซื้อ/จางโดยวิธีพิเศษโดยอางเหตุผลความเรงดวนของราชการ  ในขณะที่ขอเท็จจริงการจัด
กิจกรรมในระดับดังกลาวเปนสิ่งที่ตองเตรียมการลวงหนาอยางนอย 1 ป และไดรับอนุมัติการจัดสรร
งบประมาณลวงหนาเปนเวลานานเชนกัน

 อยางไรก็ตาม ในขั้นตอนการการดําเนินการ  หนวยงานขออนุมัติการดําเนิน
กิจกรรมและวงเงินที่จะใชจริงในแตละกิจกรรมจากกระทรวงฯ ในระยะกระชั้นชิด สงผลใหเมื่อมีการ
อนุมัติการใชวงเงินเพื่อดําเนินกิจกรรม เหลือเวลาเพื่อเขาสูกระบวนการขออนุมัติจัดซื้อจัดจางเพียง 2 – 4
สัปดาห จึงจําเปนตองจัดซื้อ/จัดจางโดยใชวิธีการพิเศษในทุกเร่ือง อาทิ การขออนุมัติจัดจางเอกชนเปน
ผูอํานวยการประชุม (Organizer) และเตรียมการดานกายภาพทั้งหมด การจัดจางผลิตสื่อและจางสือ่
ดําเนินการประชาสัมพันธกิจกรรม การจัดอํานวยความสะดวกแกผูเขารวมการประชุมในทุกระดับ อาทิ
รถยนต ที่พัก อาหาร ซึ่งแตละรายการมีมูลคาการซื้อ/จางต้ังแต 1 – 40 ลานบาท การดําเนินการดังกลาว
เปนสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง เน่ืองจากกระบวนการจัดซื้อ/จัดจางดวยวิธีดังกลาวสามารถต้ังขอสงสัยหรือ
ขอสังเกตเร่ืองความโปรงใสและความเปนธรรมไดเสมอ เพราะกระบวนการตัดสินใจคัดเลือกใหผู
ประการรายใดชนะงานซื้อ/งานจางขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบุคคลจํานวนนอยรายที่ไดรับการแตงต้ังเปน
คณะกรรมการดําเนินการ เฉพาะอยางยิ่งหากวงเงินเพื่อจัดซื้อจัดจางสูง และลักษณะงานมิใชราชการ
เรงดวนอยางแทจริง

เร่ืองน้ี สํานักจัดหาและบริหารทรัพยสินไดต้ังขอสังเกตและทวงติงหลาย
คร้ัง  อยางไรก็ตาม สํานักจัดหาฯ ไมสามารถยับยั้งการดําเนินการในลักษณะดังกลาวได เน่ืองจากไม
สามารถควบคุมหนวยงานใหดําเนินการขออนุมัติการใชวงเงินเพื่อดําเนินกิจกรรมเปนการลวงหนา  และ
ในทางปฏิบัติจะรับเร่ืองเพื่อดําเนินการ เมื่อหนวยงานขอใหดําเนินการจัดซื้อจัดจางเทาน้ัน ซึ่งเงื่อนเวลา
ไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดแลว

7. กรณีจัดจางเอกชนใหผลิตรายการสารคดีเผยแพรกิจกรรมความรวมมือ
ระหวางประเทศ มูลคาระหวาง 12 – 20 ลานบาท ระหวางปงบประมาณ 2552-2553 โดยวิธีพิเศษ ซึ่งมี
ปญหาการเตรียมรายการขอบขายงาน (Term of Reference) ซึ่งไมครอบคลุมกําหนดสงงานที่ชัดเจน และ
หนวยงานเจาของเร่ืองมิไดบริหารสัญญาแจงสงวนสิทธิ์การเรียกคาปรับตามระเบียบ ทําใหการสงงาน
ลาชาไมสามารถเผยแพรรายการสารคดีทางสื่อโทรทัศนไดตามกําหนดทําใหราชการเสียหาย กรณีเร่ือง
น้ี สวนจัดหาและบริหารทรัพยสินในประเทศ สํานักจัดหาฯ ไดแกปญหาโดยแกไขสัญญา อางเหตุผล
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ความจําเปนเพื่อใหสอดคลองกับระเบียบ เพื่อใหกระบวนงานเอกสารถูกตองและสอดคลองกับ
ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น

8. ปญหากรม และสํานักตางๆ ไมปฏิบัติตามระเบียบการควบคุมและ
ตรวจสอบพัสดุประจําปโดยไมสงรายงานกวารอยละ 40 ของหนวยงานระหวางปงบประมาณ 2550 –
2553 เชนเดียวกับกรณีขอ 4.

ปญหาดังกลาวนอกจากสรางความเสียหายตอราชการเชิงงบประมาณแลว ยัง
ทําใหหนวยงานรับผิดชอบตองเสียเวลาราชการอยางมากในการแกปญหาเฉพาะราย   สําหรับกรณีปญหา
เล็กนอยซึ่งมิไดกลาวถึงขางตน สํานักฯ ก็ตองใชเวลาราชการโดยไมสมควร ในการตรวจสอบ
ประสานงานแจงกลับ เพื่อขอใหแกไขโดยอธิบายสาเหตุและขอระเบียบ และการตรวจสอบซ้ํากอนการ
อนุมัติการดําเนินการ อันมีสาเหตุมาจากการที่เจาหนาที่ผูปฏิบัติ และผูควบคุมของแตละหนวยงานไมรู
ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของ

        5.3 ปญหา คานิยมและพฤติกรรมของบุคคลในองคกร
           กระบวนการคัดเลือก การจัดบุคคลากรลงปฏิบัติงาน และกระบวนการ

บริหารบุคคลที่ใหความสําคัญกับความเปนเลิศดานการตางประเทศและภาษาตางประเทศ  เปน
พฤติกรรมสั่งสมตอเน่ือง และเปนคานิยม ทําใหนักการทูตใหความสําคัญและมุงพัฒนาตนเองเพื่อเสริม
ความรู และสรางความเชี่ยวชาญในภารกิจหลัก

           นอกจากน้ัน นักการทูตยังไดเรียนรูจากประสบการณการทํางานในองคกร
และถูกตอกย้ําความสําคัญเร่ืองดังกลาว จากตัวอยางความกาวหนาและประสบความสําเร็จในหนาที่และ
เติบโตในตําแหนงอยางรวดเร็วของนักการทูตจํานวนหน่ึง ซึ่งการใหความสําคัญเร่ืองดังกลาวไดพัฒนา
อยางเปนระบบในชวงระหวาง พ.ศ.2548-2550 โดยผูบริหารไดกําหนดนโยบายเลื่อนตําแหนงระบบกาว
กระโดด (Fast-track Promotion) 30 โดยผูที่ไดรับเลื่อนตําแหนงในลักษณะดังกลาวจะอยูในกลุมที่จบ
การศึกษาสูงสุดจากสถาบันในตางประเทศ และกลุมนักเรียนทุน และปฏิบัติหนาที่ในกรม กองที่
รับผิดชอบภารกิจหลักดานการตางประเทศ อาทิ งานความสัมพันธทวิภาคี พหุภาคี งานกลุมความรวมมือ
เฉพาะ และภารกิจสนับสนุนดานกฎหมายระหวางประเทศ   ดังน้ัน นักการทูตจึงนิยมเลือกปฏิบัติงานใน
ภารกิจดังกลาวเปนเปาหมายแรก และเลือกงานภารกิจสนับสนุน อาทิ งานสารนิเทศ พิธีการทูต และการ
กงสุลเปนทางเลือกรอง  สวนงานดานอํานวยการ อาทิ การบริหารการคลัง หรือการบริหารทรัพยสินเปน
ทางเลือกลําดับสุดทาย

30 การเล่ือนตําแหนงระบบ Fast-track  สํานักบริหารบุคคล กระทรวงการตางประเทศ
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ดังน้ัน จึงมีนักการทูตจํานวนนอยมากที่ใหความสนใจงานดานการบริหารจัดการ
ดาน ตางๆ รวมทั้งดานพัสดุและทรัพยสิน  ซึ่งเปนปญหาทําใหนักการทูตที่เติบโตเปนผูบริหารที่มิไดสั่ง
สมความรู ประสบการณ และทักษะดานการบริหารและจัดการพัสดุและทรัพยสินตามสมควร

        5.3 ปญหาบุคคลากรของสํานักจัดหาและบริหารทรัพยสิน
     1) ปญหาขาดแคลนบุคคลากรในภาพรวม
          สํานักจัดหาและบริหารทรัพยสินประสบปญหาขาดนักวิชาการพัสดุเพื่อ

ปฏิบัติงาน และไดแกปญหาเฉพาะหนาดวยการใหเจาหนาที่ธุรการซึ่งมีอายุงานสูงและมีประสบการณ
เคยปฏิบัติงานดานพัสดุมาปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่พัสดุภายใตการควบคุมดูแลอยางใกลชิด (ขอ 5.1) ซึ่ง
ไดผลในระดับที่ดี อยางไรก็ตาม ในระยะยาวปญหาน้ีจะตองไดรับการแกไขใหมีนักวิชาการพัสดุใน
จํานวนที่พอเพียงตอการใหบริการงานดานพัสดุและทรัพยสินของทุกหนวยงานในกระทรวงฯ และเพื่อ
สรางนักวิชาชีพดานพัสดุที่จะเติบโตเปนผูบริหารงานดานน้ีตอไปในอนาคต

2) การคัดสรรผูบริหารงานสํานักจัดหาและบริหารทรัพยสิน
กระทรวงฯ มิไดแตงต้ังนักวิชาชีพดานพสัดุโดยตรงใหดํารงตําแหนง

ผูบริหารในสํานักจัดหาและบริหารทรัพยสิน ซึ่งในปจจุบัน ตําแหนงผูบริหารจํานวน 3 ตําแหนง
(ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการสวนจัดหาและบริหารทรัพยสินในประเทศ  และผูอํานวยการสวนจัดหา
และบริหารทรัพยสินในตางประเทศ) ลวนเปนนักการทูตที่โอนมาดํารงตําแหนงอํานวยการ (ผูอํานวยการ
สํานัก) และตําแหนงนักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ (ผูอํานวยการสวน) ซึ่งในทางปฏิบัตินักการทูตที่
โอนไปดํารงตําแหนงนักวิชการพัสดุชํานาญการพิเศษซึ่งกระทรวงฯ มีจํานวน 2 ตําแหนงน้ัน มีพื้นฐาน
ความรูและเคยปฏิบัติงานดานงานพัสดุพอสมควร และตองผานกระบวนการคัดสรรดานการพัสดุตาม
ขอกําหนดของสํานักงาน กพ. จึงสามารถแบกรับภารกิจดังกลาวไดในระดับที่ยอมรับได  อยางไรก็ตาม
ผูอํานวยการสวนทั้งสองสวนยังคงเปนนักการทูต มิใชนักวิชาการพัสดุโดยวิชาชีพโดยตรง  ในขณะที่ผู
ดํารงตําแหนงหลักคือของสํานักจัดหาและบริหารทรัพยสิน คือตําแหนงผูอํานวยการสํานักน้ัน แตงต้ัง
นักการทูตจากหนวยงานอื่นในกระทรวงฯมาดํารงตําแหนง 31

                      เร่ืองน้ี มีสาเหตุประการหน่ึงมาจากการที่ไมมีนักวิชาการพัสดุในระดับที่
อาวุโสเพียงพอที่จะเลื่อนขึ้นเปนผูบริหาร อยางไรก็ตามเมื่อสถานการณมีความพรอม การแตงต้ังนักวิชา
ชีพพัสดุมาดํารงตําแหนงผูบริหารเปนสิ่งที่นาจะเหมาะสมยิ่งกวา

31 คําส่ังแตตั้งผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักจัดหาและรบริหารทรัพยสิน 2549-255-  สํานักบริหารบุคคล  กระทรวง
การตางประเทศ
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6. วิเคราะหสาเหตุปญหา
เมื่อพิจารณาถึงกระบวนการคัดเลือกบุคคลากร การจัดสรรบุคคลากรเพื่อปฏิบัติงาน

พัสดุและทรัพยสิน  การฝกอบรมและการเตรียมความพรอมของบุคคลากร  การจัดโครงสรางการแบง
สวนราชการและการมอบอํานาจการจัดการดานพัสดุและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และคานิยม
และพฤติกรรมองคกรของกระทรวงการตางประเทศ  อาจจําแนกสาเหตุปญหาการบริหารจัดการพัสดุ
และทรัพยสินของกระทรวงฯ ภายใตการความรับผิดชอบของสํานักจัดหาและบริหารทรัพยสินได ดังน้ี

1) การขาดแคลนบุคคลากร
การขาดแคลนบุคคลากรซึ่งมีลักษณะสองมิติ กลาวคือ การขาด

แคลนทั้งในดานปริมาณ และขาดแคลนบุคคลากรที่พรอมจะปฏิบัติงานดานพัสดุและทรัพยสิน   ในสวน
การขาดแคลนดานปริมาณเปนปญหาตอเน่ืองของกระทรวงฯ  ซึ่งจะไมนําเสนอในบริบทน้ี  สวนการขาด
แคลนผูที่มีความพรอมมีสาเหตุเน่ืองจากมีนักการทูตและพนักงานสายสนับสนุน (เจาหนาที่ธุรการ)
แสดงความประสงคหรือเลือกสํานักจัดหาทรัพยสินเปนหนวยงานลําดับแรกที่จะไปปฏิบัติราชการ
จํานวนนอยมาก  ดังน้ัน การคัดเลือกบุคคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมไปปฏิบัติราชการที่สํานักจัดหาฯ
จึงไมสามารถดําเนินการไดอยางเหมาะสม

2) ปญหาการเตรียมความพรอมบุคคลากรเพื่อปฏิบัติงาน
    การฝกอบรมดานบริหารและจัดการพัสดุและทรัพยสินยังไม

เพียงพอสําหรับผูปฏิบัติงานดานน้ี เฉพาะอยางยิ่งสําหรับหนวยงานอ่ืนของกระทรวงฯ  ทั้งน้ี การจัด
อบรมโดยสถาบันการตางประเทศซึ่งเปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก หากพิจารณาจากจํานวนชั่วโมงการ
ฝกอบรมโดยเปรียบเทียบกับจํานวนชั่วโมงการฝกอบรมของกรมบัญชีกลางซึ่งกําหนดเกณฑความรูขั้น
พื้นฐานดานพัสดุและทรัพยสิน และจากประสบการณจริงที่เกิดขึ้นจะเห็นไดวาไมเพียงพอในการเสริมสราง
ความรูความเขาใจตอระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ

3)โครงสรางการแบงงานและตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ
โครงสรางองคกร  การแบงงาน และการมอบอํานาจดานการบริหารจัดการพัสดุและทรัพยสินไมสราง
เงื่อนไข หรือกระตุนใหกรม/กอง และสวนราชการในตางประเทศขวนขวายเรียนรูและศึกษาระเบียบ
ปฏิบัติ ขณะเดียวกันการกําหนดตัวชี้วัดและการต้ังคาเปาหมายตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการของกรม กอง
และสวนราชการมิไดใหนํ้าหนักการประเมินผลการปฏิบัติงานในดานน้ีสําหรับผูรับผิดชอบงานดังกลาว

4) การสรางบุคคลากรตามสายงาน
ไมปรากฏแผนการหรือนโยบายสรางบุคคลากรในสายงานบริหาร

จัดการพัสดุและทรัพยสินที่ชัดเจนเพื่อเปดโอกาสใหนักการทูตเลือกเสนทางอาชีพในสายงานบริหาร เพื่อ
พัฒนาตัวเองใหพรอมที่จะปฏิบัติและบริหารงานในสายงานน้ี
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บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ

4.1 บทสรุป

              ปญหาการบริหารจัดการดานพัสดุและทรัพยสินของสํานักจัดหาและบริหารทรัพยสิน
ถือเปนปญหาดานการบริหารจัดการดานพัสดุและทรัพยสินของกระทรวงการตางประเทศโดยรวม ซึ่ง
สาเหตุสําคัญมาจากบุคคลากรที่ขาดแคลนทั้งในดานจํานวน และบุคคลากรที่ปฏิบัติงานสวนใหญขาด
ความรูเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ กฏหมาย และคําสั่งที่เกี่ยวของกับการพัสดุ ตลอดจนการขาดประสบการณ
สั่งสม ทําใหเกิดปญหาตางๆ ตามที่ปรากฏในบทที่ 3

ปญหาขางตนควรเรงดําเนินการแกไขโดยเร็ว และอยางเปนระบบเพื่อไมใหเกิด
ปญหาสั่งสมในระยะยาว และเพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต   ตลอดจนปองกันการ
สงผลกระทบตอการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกระทรวงการตางประเทศตามแผนปฏิบัติราชการ
และแผนยุทธศาสตรกระทรวงการตางประเทศ นอกจากน้ัน การเพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการ
ทรัพยสินและพัสดุใหแกนักการทูตและผูปฏิบัติงานดานพัสดุและทรัพยสิน เปนสิ่งที่จําเปนตองดําเนิน
การภายใตโครงสรางการบริหารของกระทรวงการตางประเทศที่เปนอยูในปจจุบัน  และกระทรวงการ
ตางประเทศยังคงมีนโยบายใหนักการทูตดํารงตําแหนงผูบริหารหนวยงานหลักดานบริหารและจัดการ
ทรัพยสินและพัสดุ

    อยางไรก็ตาม  การแกปญหาการขาดแคลนบุคคลากรในดานน้ีซึ่งประสบปญหาทั้ง
เชิงปริมาณและคุณสมบัติเฉพาะดาน ยังคงตองคาํนึงถึงภาพรวมและภารกิจหลักของกระทรวงการ
ตางประเทศที่เปนภารกิจหลักของนักการทูต ขณะเดียวกันควรวางระบบการฝกอบรมและแผนพัฒนา
บุคคลากรที่เปดโอกาสใหนักการทูตไดเรียนรูงานการปฏิบัติงานดานบริหารพัสดุและทรัพยสินเปนระยะ
ในหวงเวลาสั้นๆ แตมีลักษณะตอเน่ือง เพื่อใหนักการทูตยังคงปฏิบัติและสั่งสมประสบการณในภารกิจ
หลักได ขณะที่เปดโอกาสเรียนรูและฝกงานบริหารดานน้ีอยางสมดุลยระหวางงานภารกิจหลักกับงาน
บริหารเพื่อรองรับการเติบโตเปนผูบริหารการทูตที่มีความรูและประสบการณอยางรอบดานทั้งดาน
วิชาการและงานดานบริหารตางๆ
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4.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา

4.2.1 การเสริมสรางทัศนคติและคานิยมภายในองคกรเพื่อใหเอื้อตอการสรางบุคคลากร
ดานการบริหารพัสดุและทรัพยสิน

กระทรวงการตางประเทศมีความจําเปนตองวางนโยบายกําหนดแนวปฏิบัติใน
ลักษณะตอเน่ืองที่จะปลูกฝงใหนักการทูตนับแตแรกเขาไดตระหนักถึงความสําคัญของความรูและ
ประสบการณดานการบริหารจัดการดานพัสดุและทรัพยสิน เน่ืองจาก เมื่อนักการทูตเติบโตตามสายงาน
เขาสูตําแหนงระดับบริหารเฉพาะอยางยิ่งเมื่อดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักงาน (เอกอัครราชทูต  กงสุล
ใหญ  อธิบดี  ผูอํานวยการสํานักและหัวหนาสํานักงานในสวนภูมิภาค) แลว ความรับผิดชอบมิไดจํากัด
เฉพาะการสงเสริมความสัมพันธทางการทูตกับประเทศตางๆ หรือความรวมมือในทุกดาน และทุกกรอบ
เทาน้ัน แตหัวหนาสํานักงานยังตองรับผิดชอบการบริหารงานในทุกดานตามกฏหมายอีกดวย การมี
ความรูหรือประสบการณในดานน้ีจํากัด จะทําใหผูบริหารเอง มีความสุมเสี่ยงที่จะทําผิดระเบียบหรือ
กฏหมายไดงาย และหากมีการกระทําผิดเกิดขึ้น ก็ไมสามารถปฎิเสธความรับผิดได

          แนวปฏิบัติในการปลูกฝงทัศนะคติเชิงบวกเกี่ยวกับงานบริหาร ควรดําเนินการใน
ลักษณะตอเน่ือง โดยใชกลไกการฝกอบรมของสถาบันการการตางประเทศเทวะวงศวโรปการเปนกลไก
หลักในการดําเนินการเชนกัน

4 .2.2 นโยบายการคัดสรรและเตรียมบุคคลเขาสูตําแหนงบริหาร
           กระทรวงฯ ควรตองวางนโยบายและแผนการสรางบุคคลากรในสายงานบริหาร

อยางเปนรูปธรรม เมื่อนักการทูตมีอายุงานและประสบการณตามสายอาชีพจนถึงระดับกลางหรือชํานาญ
การ ควรเปดโอกาสและจัดระบบใหนักการทูตเขาปฏิบัติงานในสายงานบริหาร ทั้งดานพัสดุและ
ทรัพยสิน การคลัง และบุคคลากรบนพื้นฐานความสมัครใจ  มีกระบวนการคัดเลือกผูที่มีความถนัดและ
ทักษะในงานดานน้ี  และเปดโอกาสการเติบโตในสายงานบริหารสําหรับผูที่อยูในสายงานดังกลาวเปน
การเฉพาะไดถึงระดับสูงสุดตามนโยบายขององคกรเพื่อสรางแรงจูงใจสําหรับผูอยูในสายงานดวย  ทั้งน้ี
เพื่อสื่อใหบุคคลในองคกรเห็นวาผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญกับภารกิจขององคกรทั้งภารกิจหลัก
และภารกิจสนับสนุน

          อยางไรก็ตาม การวางแผนและการดําเนินการตองคํานึงถึงปจจัยแวดลอมอันเปน
ลักษณะงานเฉพาะของกระทรวงการตางประเทศที่ตางจากหนวยงานอ่ืน 2 ประการคือ

4.2.2.1 นักการทูตตองไปปฏิบัติราชการทั้งในประเทศ (กระทรวงฯ) และ
ตางประเทศ (สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ) ตามวาระการปฏิบัติงานทุก 3 – 4 ป มิได
ปฏิบัติงานที่หนวยงานใดตลอดอาชีพราชการเชนกระทรวงอ่ืนๆ
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          4.2.2.2 ภารกิจงานการทูตเปนงานลักษณะทั่วไป และการสรางบุคคลากรตามสาย
งานเนนสรางนักการทูตที่รอบรูและนักปฏิบัติในทุกดาน ไมเนนสรางผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ยกเวนงานดาน
กฏหมายระหวางประเทศ แนวปฏิบัติของกระทรวงการตางประเทศในการแตงต้ังนักการทูตที่ปฏิบัติงาน
ภายในประเทศ จะพิจารณาจัดใหนักการทูตปฏิบัติราชการที่กรมกองตางๆ ตามความถนัด อยางไรก็ตาม
เมื่อยายไปปฏิบัติงานในตางประเทศ ไมวานักการทูตผูน้ันเคยปฏิบัติงานดานวิชาการหรือบริหารก็ตาม
ตองสามารถปฏิบัติงานสงเสริมความ สัมพันธทวิภาคี การเมือง เศรษฐกิจ หรือปฏิบัติงานในกรอบพหุ
ภาคี ในสหประชาชาติ อาเซียน องคกรความรวมมืออ่ืน งานดานสารนิเทศและประชา สัมพันธ หรือ
ปฏิบัติหนาที่หัวหนาฝายกงสุล และพิธีการทูตพรอมกันไดดวย

กรอบการคัดสรรและเตรียมบุคคลเขาสูตําแหนงในสายงานบริหารพัสดุและ
ทรัพยสินอาจกําหนดในเบื้องตน ดังน้ี

          1) คัดสรรจากผูประสงคปฏิบัติงานดานบริหาร หรือผูบังคับบัญชาพิจารณา
เห็นสมควรใหทดลองปฏิบัติงานดานบริหารพัสดุหรือทรัยพสินบนพื้นฐานความสมัครใจเน่ืองจากมี
ความถนัดดานการบริหารพัสดุและทรัพยสิน หรือกลาวอีกนัยหน่ึง คัดสรรผูที่ทัศนคติเชิงบวกตองาน
ดานน้ี

  2) การคัดสรรควรเร่ิมจากนักการทูตที่เขาสูตําแหนงระดับกลาง (เลขานุการเอก)
เน่ืองจากมีประสบการณ และผานงานดานการทูตมาแลวประมาณ 5-10 ป และผานการอบรมพื้นฐานดาน
การบริหารงานพัสดุและทรัพยสินมาแลว 2 ระดับ ขณะเดียวกันเปนผูตระหนักรูความตองการและความ
ถนัดของตนเองพอที่จะเลือกเสนทางอาชีพที่เหมาะสมได

            3) ทดสอบความถนัดและทักษะเฉพาะดานการบริหารงาน
          4) กําหนดคุณสมบัติความรูความสามารถดานพัสดุและทรัพยสินเปน องค

ประกอบหน่ึงสําหรับผูจะตําแหนงบริหารเฉพาะตําแหนง อาทิ เลขานุการกรม หัวหนาสํานักงานบริหาร
ในตางประเทศ

4.2.3 กระบวนการถายทอดความรูและประสบการณตามเสนทางอาชีพ
4.2.3.1 การฝกอบรมและการฝกงาน

           1) สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการในฐานะหนวยงาน
รับผิดชอบหลักดานการพัฒนาบุคคลากรควรใหนํ้าหนักการฝกอบรมเปนการเฉพาะดานพัสดุและ
ทรัพยสินเพิ่มมากขึ้น และออกแบบหลักสูตรการฝกอบรมรวมกับสํานักจัดหาและบริหารทรัพยสิน หรือ
สอดแทรกหลักสูตรดังกลาวเขากับหลักสูตรฝกอบรมมาตรฐานสําหรับนักการทูตซึ่งมีอยูแลวในทุก
ระดับใหมีความเขมขนยิ่งขี้น
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           2) คัดเลือกและจัดสงนักการทูตที่เหมาะสม และผูที่มีความสนใจเขา
อบรมหลักสูตรมาตรฐานของหนวยงานกลาง (กรมบัญชีกลาง และสมาคมนักพัสดุแหงประเทศไทย)

4.2.3.2 การสรางโอกาสการสัง่สมความรูและประสบการณ
1) วางกรอบนโยบายการโยกยายขาราชการโดยเปดโอกาสใหนักการทูตได

สลับการปฏิบัติงานภารกิจในสายงานหลักจริงกับงานดานบริหารเปนระยะๆ โดยกําหนดกรอบ
เวลาปฏิบัติงานทั้งสองดานอยางเหมาะสม

           2) กําหนดรูปแบบการประเมินผลการฝกอบรมและฝกงานสําหรับผูที่เขารับ
การอบรมและฝกงานอยางเปนระบบ และถือเปนเกณฑกําหนดคุณสมบัติเฉพาะเพื่อประกอบการพิจารณาจัด
ใหดํารงตําแหนงงานเฉพาะหรือเลื่อนระดับเฉพาะสายงานบริหารพัสดุและทรัพยสินทั้งในและ
ตางประเทศ

4.2.4 การทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
           โดยที่รัฐบาลไดกําหนดใหสวนราชการทุกหนวยใชระบบการประเมินผลภาค

ราชการแบบบูรณาการ (Government evaluation System – GES) แทนระบบการตรวจสอบและ
ประเมินผลแบบเดิมต้ังแตปงบประมาณ 2555 เปนตนไป น้ัน กระทรวงการตางประเทศควรจัดการ
ประเมิน อยางจริงจัง และตอเน่ืองเมื่อมีการใชระบบ GES ไประยะหน่ึงวามีสวนชวยลดปญหา หรือชวย
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานพัสดุและทรัพยเพิ่มขึ้นหรือไม

            ทั้งน้ี หากปญหาดังกลาวยังคงอยู  เห็นควรพิจารณาศึกษาการใชระบบการ
ประเมินสมรรถนะทางเลือกอ่ืนเพื่อใชควบคูกันไปกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการระบบ GES  อาทิ
การใชเกณฑกําหนดสมรรถนะ(Competencies Model) ตามทฤษฎีของ David McClelland โดยเห็นควร
จัดจางคณะผูเชี่ยวชาญเพื่อจัดทําระบบสมรรถนะตามทฤษฏีอยางเปนระบบ  ทั้งน้ี โดยเร่ิมทําการศึกษานํา
รองที่สํานักจัดหาและบริหารทรัพยสินเปนหนวยงานแรก



39

บรรณานุกรม

สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ. กระทรวงการตางประเทศ. 2554. : หลักสตูรฝกอบรม
นักการทูตแรกเขา

สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ. กระทรวงการตางประเทศ. 2554. : หลักสตูรฝกอบรม
นักการทูตไปประจําการในตางประเทศในระดับเลขานุการเอกลงมา

สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ. กระทรวงการตางประเทศ. 2554. : หลักสตูรฝกอบรม
นักการทูตระดับชํานาญการและเลขานุการเอก

สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ. กระทรวงการตางประเทศ. 2554. : หลักสตูรการบริหาร
สํานักงานในตางประเทศ สําหรับผูจะดํารงตําแหนงอัครราชทูตที่ปรึกษา และที่ปรึกษา

สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ. กระทรวงการตางประเทศ. 2554. : หลักสตูรฝกอบรมนัก
บริหารการทูต (นบท.)

กฏกระทรวง. 2550. ฉบับที่ 2 2552. : การแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ

กฏกระทรวง 12 ฉบับ. 2545. ฉบับที่ 2 2552. : การแบงสวนราชการกรมตางๆ ในทรวงการตางประเทศ

คําสั่งกระทรวงการตางประเทศ. ที่ 310/2554. 2554 : การมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวง
การตางประเทศในการบริหารงานดานการพัสดุและรถราชการ

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง. 2554 :โครงการฝกอบรมบุคคลากรดานการพัสดุและการจัดซื้อจัดจาง
สําหรับผูปฏิบัติงาน

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง. 2554 :โครงการฝกอบรมบุคคลากรดานการพัสดุและการจัดซื้อจัดจาง
สําหรับผูบริหาร

McClelland, D.C. 1973 : Competencies Model
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ภาคผนวก ก

แบบสอบถามนักวิชาการพัสดุและผูปฏิบัติงานดานพัสดุ
สํานักจัดหาและบริหารทรัพยสิน กระทรวงการตางประเทศ

1. ทานปฎิบัติหนาที่ราชการรับผิดชอบดานการพัสดุและจัดซื้อจัดจางมาเปนเวลานนานเทาใด
 นอยกวา 1 ป
  1 – 5 ป
 มากกวา 5 ป

2. โปรดระบุจํานวนหนวยงาน (กรม กอง) ที่อยูภายใตความรับผิดชอบที่ทานดําเนินการจัดซื้อจัดจาง/
จางเหมาและใหคําแนะนําดานการจัดการ
  1 กรม/กอง
  มากกวา 1 กรม/กอง
  มากกวา 3 กรม/กอง

3. จํานวนบุคลากรของหนวยงานทานเหมาะสมกับปริมาณงานที่จะตองดําเนินการตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถยนตราชการ พ.ศ.
2523 เทาใด
 มาก
  ปานกลาง
 นอย

4. จํานวนบุคคลากรที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่พัสดุมีการหมุนเวียนบอยแคไหน
  บอย จํานวน.............
  ไมบอย จํานวน.........

5. ทานเคยประสบปญหาเกี่ยวกับการที่กรม/กองภายใตความรับผิดชอบของทานไมปฏิบัติตามระเบียบ
สํานัก นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถยนตราชการ
พ.ศ. 2523
  ไมเคย
  เคย (ลักษณะใด โปรดระบุ).....................................................
 บอยคร้ัง (ระบุจํานวนคร้ังตอเดือน)..........................................
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6. ในกรณีที่ทานประสบปญหาตามขอ 5 การแกไขปญหาของกรมกองตาง ๆ ตอบสนองตอคําแนะนํา
และวิธีแกปญหาที่ทานเสนอแนะมากนอยเพียงใด
  ตอบสนองดวยดี
  ตอรองวิธีการ โดยอางเหตุผลจําเปน (ยกตัวอยาง)..................................................
 ไมตอบสนอง โดยอางเหตุผลจําเปน (ยกตัวอยาง)..................................................

7. ทานคิดวาการวางแผนการจัดซื้อจัดจางใหกรม/กองตางๆ ปฏิบัติเปนรูปแบบเดียวกัน อาทิ การจัดซื้อ
วัสดุสํานักงานรายงวด 4 เดือน ไดรับการตอบรับและความรวมมือระดับใด
  มาก
 ปานกลาง
  นอย

8. ทานคิดวาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ถูกแตงต้ังจากกรมกองตางๆ
มีความรูความเขาใจในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พศ. 2535 มากนอยเพียงใด
  มาก
 ปานกลาง
  นอย

9. ทานคิดวา ควรจะมีการอบรมใหความรูเกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.
2535ใหกับหนวยงานตางๆ หรือไม
 ควร
  ไมควร เพราะ.................................................................

10. ทานมีขอเสนอแนะเร่ืองการอบรมใหความรูเกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
พ.ศ.2535 ใหกับหนวยงานตางๆ อยางไร
 ไมมี
  มี ดังน้ี............................................................................
11. ทานคิดวา การที่กรม กองตางๆ มอบหมายใหพนักงานจางเหมา มาทําหนาที่ประสานงานเกี่ยวกับ
งานจัดซื้อจัดจาง มีความเหมาะสมหรือไม อยางไร
 เหมาะสม เพราะ...............................................................
  ไมเหมาะสม เพราะ............................................................
12. ทานคิดวาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 ควรปรับปรุงเร่ืองใด เพราะเหตุใด

 ไมมี
  ควรปรับปรุง ดานใดเพราะ (เหตุผล).........................................................................
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ภาคผนวก ข

รายชื่อนักวิชาการพัสดุและผูปฏิบัติงานดานพัสดุ
สํานักจัดหาและบริหารทรัพยสิน กระทรวงการตางประเทศ

1. นางสาวจารุณี  พิชัยรัตน                      นักวิชาการพัสดุชํานาญการ (หัวหนาฝายจัดซื้อจัดจาง)
2. นางสาวรัตนา  หมัดนิกร              เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน (ฝายจัดซื้อจัดจาง)
3. นายวรพจ  รอดออน                             เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
4. นางการณลวัณ  ขจรพีรคุปต                เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
5. นายตุลย  รักเรือง        นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
6. นายวัลลวรรธน  วงศทองดี                  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
7. นางสาวมลทิรา  มงคลเศวต                 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
8. นางสาวดวงพร  สุวรรณชัยยง              เจาพนักงานธุรการอาวุโส (ฝายอํานวยการ)
9. นายสุรพล  สุระประพันธ เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน (หัวหนาฝายยานพาหนะ

และอาคาร)
10. นายอราม  ปทุมรัตน เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
11. นายวิชาญ  ทับทิมศรี        เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
12. นางสาวเพ็ญจันทร  ตันมรัตน             เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน
13. นางวนิดา  กาลีมูตู                     เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน (หัวหนาฝายครุภัณฑ)
14. นางสาวสุรีพร  สามี                           นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
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ประวตัิผูเขียน
นายวิธาน บุญภูพันธตนัติ

การศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง  พ.ศ. 2524

การรับราชการ
2527 - นายเวร กองรับรอง กรมพิธีการทูต
2529 - นายเวร กองการสังคม กรมองคการระหวางประเทศ
2531 - เลขานุการตรี สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร
2534 - เลขานุการโท
2535 - เลขานุการโท กองประมวลและวิเคราะหขาว กรมสารนิเทศ
2536 - เลขานุการเอก กองประมวลและวิเคราะหขาว กรมสารนิเทศ
2537 - เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก

- หัวหนาฝายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก
- หัวหนาฝายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก

2544 - เลขานุการเอก กองรับรอง กรมพิธีการทูต
2546 - เลขานุการเอก กองอาเซียน 1 กรมอาเซียน
2547 - ที่ปรึกษา กองอาเซียน 1 กรมอาเซียน
2547 - หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทาง จังหวัดขอนแกน
2548 - ที่ปรึกษา สํานักจัดหาและบริหารทรัพยสิน
2550 - หัวหนาฝายอํานวยการ สํานักจัดหาและบริหารทรัพยสิน

ตําแหนงปจจุบัน
2552 –ปจจุบัน - ผูอํานวยการสวนจัดหาและบริหารทรัพยสินในประเทศ

  สํานักจัดหาและบริหารทรัพยสิน



ง

บทสรุปสําหรับผูบริหาร

การศึกษาเร่ือง “การเพิ่มสมมรถนะการบริหารและการจัดการพัสดุและทรัพยสินเพื่อ
สนับสนุนภารกิจดานการตางประเทศกรณีศึกษา : ปญหาการบริหารจัดการพัสดุและทรัพยสินของสํานัก
จัดและบริหารทรัพยสิน” มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอปญหาเร่ืองการบริหารจัดการพัสดุและทรัพยสิน
ซึ่งสํานักจัดหาและบริหารทรัพยสินในฐานะหนวยงานรับผิดชอบและกํากับดูแลหลักในการจัดหาจัดซื้อ
จัดจาง และควบคุมพัสดุและทรัพยสินใหทุกสวนราชการของกระทรวงการตางประเทศ นอกจากน้ันได
ศึกษาสาเหตุของปญหา และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงเพื่อใหการบริหารจัดการพัสดุและทรัพยสิน
ของทุกสวนราชการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  ถูกตองตามระเบียบ ตอบสนองตอภารกิจหลัก
ตามแผนปฏิบัติราชการ และสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรที่กระทรวงการตางประเทศกําหนดไว

การศึกษาน้ีเปนการศึกษาวิจัยเชิงกรณีตัวอยาง โดยรวมรวมปญหาที่เกิดขึ้นจริงในทาง
ปฏิบัติจากเอกสารหลักฐาน และจากการสอบถามเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ วิเคราะหปญหา โดยคํานึงถึง
กรอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระเบียบ กฏหมาย คําสั่ง และพิจารณาเงื่อนไขปญหาเชิงโครงสรางและ
ระบบงานซึ่งมีลักษณะเฉพาะของกระทรวงการตางประเทศ ตลอดจนหนาที่และบทบาทของสํานัก
จัดหาและบริหารทรัพยสินในการสนับสนุนสวนราชการทุกสวนของกระทรวงการตางประเทศในดาน
การบริหารจัดการพัสดุและทรัพยสินเพื่อใหตอบสนองตอภารกิจหลักของกระทรวงการตางประเทศใน
การดําเนินและสงเสริมความสัมพันธกับตางประเทศเพื่อรักษาและสงเสริมผลประโยชนแหงชาติ

ผลการศึกษาพบวาการบริหารและจัดการทรัพยสินของทุกสวนราชการของกระทรวงฯ
มีปญหาสําคัญคือ การบริหารและจัดการพัสดุและทรัพยสินในทุกกระบวนการ  ต้ังแตการวางการจัดหา
การจัดซื้อจัดจาง การใช การควบคุม การก็บรักษา  และการจําหนาย ยังมีการปฏิบัติที่ไมสอดคลองกับ
ระเบียบ และกฏหมายที่เกี่ยวของกับการพัสดุอยูมาก ทั้งน้ี มีสาเหตุสําคัญมาจากเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
และผูรับผิดชอบในทุกระดับขาดความรูเกี่ยวกับระเบียบ กฏหมาย และคําสั่งตางๆ ที่เกี่ยวของในเร่ืองน้ี
ตลอดจนมีประสบการณนอย อันเปนผลจากเงื่อนไขและองคประกอบหลายประการ อาทิ ลักษณะงาน
ของกระทรวงการตางประเทศที่มีการสับเปลี่ยน ยายงาน และเปลี่ยนหนาที่งานของขาราชการตามหวง
เวลาที่กําหนดเปนประจํา โครงสรางการจัดต้ังองคกร  ลักษณะการแบงงาน การรวมศูนยอํานาจดาน
การบริหารจัดการ และการเตรียมความพรอมใหผูปฏิบัติในดานน้ี

ปญหาขางตนจะตองไดรับการแกไขโดยเร็ว เพื่อลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงานดาน
พัสดุและทรัพยสินที่ไมถูกตองตามระเบียบดวยสาเหตุของความไมรู และปราศจากเจตนาทุจริต แตทํา
ใหผูปฏิบัติตองรับผิด เพื่อควบคุมมิใหเกิดความเสียหายตอราชการดวยสาเหตุดังกลาว   และเพื่อให
การใชทรัพยากรเปนไปเพื่องานราชการอยางแทจริงและบังเกิดประโยชนสูงสุด



จ
การศึกษาน้ีจึงมีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และเสนอแนวทางในการแกปญหาโดยเนน

การแกปญหาที่ตัวบุคคลากรผูปฏิบัติ ตลอดจนการใชมาตรการดานการบริหารจัดการที่สามารถดําเนิน
การไดในทันที ดังน้ี

1) ควรเสริมสรางทัศนคติและคานิยมภายในองคกรเพื่อใหเอ้ือตอการสรางบุคคลกร
ดานการบริหารพัสดุและทรัพยสิน โดยชี้ใหเห็นถึงความรับผิดชอบทั้งความสามารถดานการบริหาร
จัดการ และการรับผิดชอบตามกฏหมายของนักการทูตเมื่อเติบโตเปนผูบริหารหนวยงาน ดังน้ัน
ผูบริหารจึงตองศึกษาหาความรูที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุและทรัพยสินโดยถือเปนคุณสมบัติ
ประการหน่ึงของผูบริหารและเพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ราชการของผูบริหารน้ันๆ เอง

2) ควรวางนโยบายและแผนการสรางบุคคลากรในสายงานบริหาร โดยจัดระบบและ
เปดโอกาสใหนักการทูตที่มีอายุงานและประสบการณตามสายอาชีพจนถึงระดับกลางหรือชํานาญการ
ไดทดลองเขาปฏิบัติงานในสายงานบริหาร ทั้งดานพัสดุและทรัพยสิน การคลัง และบคุคลากรบน
พื้นฐานความสมัครใจ  มีกระบวนการคัดเลือกผูที่มีความถนัดและทักษะในงานดานน้ี  และเปด
โอกาสการเติบโตในสายงานบริหารสําหรับผูที่อยูในสายงานดังกลาวเปนการเฉพาะไดถึงระดับสูงสุด
ตามนโยบายขององคกรเพื่อสรางแรงจูงใจสําหรับผูอยูในสายงานดวย  ทั้งน้ี เพื่อสื่อใหบุคคลในองคกร
เห็นวาผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญกับภารกิจขององคกรทั้งภารกิจหลัก และภารกิจสนับสนุน

3) ควรจัดกระบวนการถายทอดความรูและประสบการณตามเสนทางอาชีพผานการ
ฝกอบรมและการฝกงาน โดยใหสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการในฐานะหนวยงานรับ
ผิดชอบหลักดานการพัฒนาบุคคลากรออกแบบหลักสูตรการฝกอบรมรวมกับสํานักจัดหาและบริหาร
ทรัพยสิน และ/หรือสอดแทรกหลักสูตรดังกลาวเขากับหลักสูตรฝกอบรมมาตรฐานสําหรับนักการทูต
ซึ่งมีอยูแลวในทุกระดับใหมีความเขมขนยิ่งขี้น และควบคูกันไปกับการสรางโอกาสการสั่งสมความรู
และประสบการณ โดยเปดโอกาสใหนักการทูต ไดสลับการปฏิบัติงานภารกิจในสายงานหลักจริงกับ
งานดานบริหารเปนระยะๆ  โดยกําหนดกรอบเวลาปฏิบัติงานทั้งสองดานอยางเหมาะสม นอกจากน้ัน
ในการวางตัวบุคคลในตําแหนงสายงานบริหาร อาจวางเกณฑกําหนดคุณสมบัติเฉพาะเพื่อประกอบ
การพิจารณาดวย

4)   เมื่อนําการประเมินผลการปฏิบัติราชการแบบบูรณาการ (Government evaluation
System–GES) มาใชตามที่รัฐบาลกําหนดต้ังแตปงบประมาณ 2555 แลว เห็นควรทบทวนระบบการ
ประเมินดังกลาวเปนระยะวามีผลตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานพัสดุและทรัพยประการใด
และอาจมอบหมายให สํานักจัดหาและบริหารทรัพยสินศึกษาการใชระบบการประเมินสมรรถนะทาง
เลือกอ่ืนเปนเคร่ืองมือในการบริหารงานดานน้ีควบคูกันไป อาทิ การใชเกณฑกําหนดสมรรถนะ
(Competencies Model) ตามทฤษฎีของ David McClelland โดยจัดจางคณะผูเชี่ยวชาญเพื่อจัดทําระบบ
สมรรถนะตามทฤษฏีอยางเปนระบบ
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รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ีเปนสวนหน่ึงของการอบรมหลักสูตรนักบริหาร
การทูต รุนที่ 3 ซึ่งแลวเสร็จไดเพราะเปนผลจากการชี้แนะ  การใหคําแนะนําเชิงวิชาการ อยางเต็มที่
จากอาจารยที่ปรึกษา 3 ทาน  คือ ทานเอกอัครราชทูตสุจิตรา  หิรัญพฤกษ    ผศ.ดร. ชูเกียรติ
พนัสพรประสิทธิ์ และ ผศ. ดร. อัครเดช ไชยเพิ่ม ซึ่งขาพเจาตองขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา
ณ โอกาสน้ี

ขาพเจาตองขอขอบพระคุณเปนการเฉพาะแด ผศ.ดร. อัครเดช ไชยเพิ่ม ในฐานะ
นักกฏหมาย ผูเชี่ยวชาญ และผูมีประสบการณดานการบริหารจัดการ ซึ่งดวยจิตวิญญาณของอาจารย
ไดสละเวลาอยางมาก ชวยวิพากษ ติติง ชี้แนะอยางตรงไปตรงมา และใหขอมูลเชิงทฤษฏีเพื่อใช
ประกอบการคนควาที่หลากหลายและเปนประโยชนอยางยิ่งในการปรับปรุงเน้ือหาของรายงานน้ีแก
ขาพเจาซึ่งมีพื้นฐานดานวิชาการจํากัด

นอกจากน้ัน ขาพเจาขอขอบคุณผูใหการสนับสนุนดานขอมูลเอกสารเพื่อประกอบ
รายงานฉบับน้ี ทั้งดานการพัฒนาบุคคลากรจากคุณชไมพร ตันติเวช นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
พิเศษ สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ ขอมูลดานการบริหารบุคคลจากคุณสุวีณา
ทวีเกียรติพงศ หัวหนาฝายอํานวยการ สํานักบริหารบุคคล คุณตองฤดี มากบุญ ผูอํานวยการสวน
จัดหาและบริหารทรัพยสินในตางประเทศ และคณะเจาหนาที่สวนจัดหาและบริหารทรัพยสินใน
ประเทศ ประกอบดวย คุณจารุณี พิชัยรัตน หัวหนาฝายจัดซื้อจัดจาง คุณสุรพล สุระประพันธ หัวหนา
ฝายอาคารและยานพาหนะ  คุณวนิดา กาลีมูตู หัวหนาฝายครุภัณฑ และคณะนักวิชาการพัสดุ
พนักงานพัสดุ และเจาหนาที่ธุรการผูปฏิบัติงานดานพัสดุทุกทาน ที่ไดชวยจัดเตรียมและตอบแบบ
สอบถามความเห็น ประกอบการศึกษาฉบับน้ี

หากรายงานฉบับน้ีสามารถนําไปใชประกอบการพัฒนา หรือปรับปรุงงานดาน
บริหารและจัดการพัสดุและทรัพยสินของกระทรวงการตางประเทศประการใด ขาพเจาขอยกความดี
ทั้งหมดใหแกผูเกี่ยวของทุกทานที่กลาวถึงขางตน
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