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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การบริหารจัดการทรัพย์สินในต่างประเทศถือเป็นงานที่เป็นเสาหลักหนึ่งในภารกิจด้านการ
บริหารของกระทรวงการต่างประเทศซึ่งมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่กระทรวงการต่างประเทศโดยสานัก
จัดหาและบริหารทรัพย์สินในฐานะที่เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักจะต้องทาหน้าที่ดูแลรับผิดชอบและ
เอาใจใส่ให้ ทั่วถึงและอย่างเท่าเทียมต่อสานักงานในต่างประเทศจานวน 96 แห่ง ทั่ว โลก ทั้งงาน
บริหารจัดการประเภทอสังหาริมทรัพย์ (ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) และสังหาริมทรัพย์ (ครุภัณฑ์) รวมทั้ง
งานบริหารจัดการงบประมาณ
การศึกษาส่ ว นบุ คคลฉบั บนี้ในหั ว ข้อเรื่อง “การบริห ารจัดการทรัพย์สิ นในต่างประเทศ
ในช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2558” จะนาเสนอถึงการอธิบายความและวิเคราะห์ถึงการบริหารและจัดการ
ทรัพย์สินในต่างประเทศทั้งงานด้านอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะเน้นกรอบเวลาของ
การศึกษาระหว่างปี พ.ศ. 2556-2558 โดยจะประมวลสรุปถึงสภาพปัญหาและอุ ปสรรคต่อการ
ดาเนินงาน พร้อมทั้งนาเสนอข้อเสนอแนะในการทางานที่จะต้องมีการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเพื่อให้
ก้ า วทั น โลกและสามารถเผชิ ญ กั บ การท้ า ทายจากกฎระเบี ย บต่ า งๆ ทั้ ง ภายในประเทศและใน
ต่างประเทศและภายใต้สภาพแวดล้อมของการทางานที่มีข้อจากัดในด้านงบประมาณ บุคลากรและ
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ ในการศึกษานี้ยังจะนาแนวความคิดการบริหาร
จัดการภาครัฐสมัยใหม่ (New Public Management) มาเป็นกรอบพื้นฐานในเชิงทฤษฎีเพื่อนาไปสู่
การอธิบายความอย่างมีเหตุมีผลว่าจะทาอย่างไรให้งานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินในต่างประเทศ
ของกระทรวงการต่างประเทศมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในต่างประเทศรวมทั้งนาไปสู่การมีระบบการบริหารจัดการที่ดีในด้าน
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคลและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทางาน
รายละเอียดของการศึกษาดังกล่าวนี้จะครอบคลุมสารัตถะด้านต่างๆ ดังนี้
1. งานด้านอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะมีขอบเขตของงานที่เป็นหัวใจสาคัญประกอบด้วยการ
ก่อสร้ างอาคารในต่างประเทศ การจัดซื้อที่ดินและอาคารที่ทาการและทาเนียบเอกอัครราชทูต/
บ้ า นพั ก กงสุ ล ใหญ่ การปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมอาคารฯ และการจ าหน่ า ยอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้
ประโยชน์ รวมทั้งงบประมาณดาเนินการทั้งในส่วนของเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีและเงินนอก
งบประมาณ (เงินค่าธรรมเนียมการกงสุลร้อยละ 20 (เงิน คชจ. 20 %) และเงินค่าธรรมเนียมการ
กงสุลร้อยละ 10 (เงิน คชจ. 10 %))
2. ควบคู่ไปกับสาระสาคัญในงานด้านอสังหาริมทรัพย์ข้างต้น การบริหารจัดการงานด้าน
สังหาริมทรัพย์ในส่วนของการบริหารครุภัณฑ์ในต่างประเทศและการปฏิบัติงานในระบบทะเบียน
ทรัพย์สินออนไลน์ภายใต้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งงบประมาณที่เกี่ยวข้องก็มีความสาคัญเช่นกัน
ในงานบริ หารจัดการทรั พย์สิ นในต่างประเทศเพราะไม่เพี ยงจะทาให้ กระทรวงฯ สามารถบริห าร
จั ดการข้อมู ล เรื่ อ งมูล ค่ าทรั พ ย์ สิ น รวมในต่างประเทศทั้ง อสั งหาริม ทรัพย์ และสั งหาริ มทรัพ ย์ของ
สานักงานทุกๆ แห่งได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้แล้ว ยังจะทาให้กระทรวงฯ มี
ระบบทะเบี ยนทรัพย์สิ นออนไลน์ ที่สามารถใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการของหน่ว ยงานอื่นๆ ได้

จ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government
Procurement : e-GP) และการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังด้วยระบบอิเล็ กทรอนิกส์
(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)
3. ในการศึกษานี้ผู้ศึกษายังจะวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาของงานด้านอสังหาริมทรัพย์และ
ด้านสังหาริมทรัพย์จากข้อจากัดในเรื่องงบประมาณทั้งเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีและเงินนอก
ประมาณ บุคลากรและการใช้งานระบบทะเบียนทรัพย์สินออนไลน์ ตลอดจนอุปสรรคในการบริหาร
จัดการทรัพย์สินในต่างประเทศจากปัจจัยเรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในต่างประเทศ กระบวนการ
ตัดสินใจของผู้เกี่ยวข้องและจากเทศบัญญัติ กฎระเบียบท้องถิ่นในต่างประเทศ
4. การสัมภาษณ์ในเชิงลึกกับผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ จากผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการ
ต่างประเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาสถาปัตยกรรมและบุคลากรจากกระทรวงการต่างประเทศ
เวียดนาม ซึ่งผลการศึกษาทาให้ทราบถึงข้อคิดเห็น แง่คิดและมุมมองที่เป็นประโยชน์แก่การบริหาร
จัดการทรัพย์สินในต่างประเทศตั้งแต่เรื่องแนวทางแก้ไขปัญหางบประมาณทั้งเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีและเงินนอกงบประมาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดหาแหล่งที่มาใหม่ของเงินนอกงบประมาณ
การทางานในเชิงรุกของกระทรวงฯ กับสหวิชาชีพในสาขาสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม และการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย-เวียดนามโดยผ่านงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินใน
ต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการก่อสร้างอาคารที่ ทาการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย
แห่งใหม่ เพื่อทดแทนการเช่าอาคารที่ทาการฯ ในปัจจุบัน
5. ในบทสรุปผู้ศึกษาจะนาเสนอข้อเสนอแนะทั้งในเชิงนโยบายและการดาเนินการเพื่อ
หาทางแก้ไขปัญหาและแนวทางการพัฒนาการทางานต่อไปในอนาคต ดังเช่นความสาคัญของการ
จัดทาแผนปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพย์สินในต่างประเทศ (Action Plan) ระหว่างปี 2558 – 2562
ควบคู่ไปกับ แผนงานการจั ดหาที่มางบประมาณทั้งเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีและเงินนอก
งบประมาณ การรู้เขา-รู้เรา-รู้เท่าทันในกฎระเบียบเทศบัญญัติท้องถิ่น การร่วมมือในเชิงรุกกับสถาบัน
การต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการในการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพในการทางานด้านการ
บริหารจัดการทรัพย์สินในต่างประเทศให้แก่บุคลากรทุกระดับของกระทรวงฯ การกระชับสัมพันธภาพ
ในการทางานระหว่างกระทรวงฯ กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในงานงบประมาณและระเบียบพัสดุ เช่น
สานั กงบประมาณ กรมบั ญชีกลางและกรมธนารักษ์ การบริห ารจัดการงานทรัพย์สินฯ ที่มีความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ และการพัฒนาการบริหารจัดการอาคารในต่างประเทศให้ก้าวหน้าและก้าว
ทัน ต่อพัฒ นาการและกระแสนิ ย มของโลกในงานอสั งหาริมทรัพย์โ ดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารเขียว
(Green Building) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน
ในภาพรวมของการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ไม่เพียงจะครอบคลุมสาระของการอธิบายความ
ในเชิงวิชาการเท่านั้น แต่ยังจะมีส่วนสาคัญเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ว่างานในด้านการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินในต่างประเทศจะมีส่วนที่เชื่อมโยงและเกื้อกูลที่เป็นประโยชน์ต่อมิติการต่างประเทศอย่างไร
ได้บ้าง โดยจะศึกษากรณีของประเทศเวียดนามเพื่อให้สาระในองค์รวมของงานศึกษาส่วนบุคคลฉบับ
ดัง กล่ า วนี้ ต อบสนองต่ อ เป้ า ประสงค์ ส าคั ญประการหนึ่ ง ของหลั ก สู ต รนั กบริ ห ารการทูต รุ่น ที่ 6
ประจาปี 2557 ที่มุ่งเน้นถึงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกลุ่มประเทศ CLV (กัมพูชา/ลาว/เวียดนาม)

ฉ
ผู้ศึกษาจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การศึกษาส่วนบุคคลนี้จะเป็นประโยชน์แก่กระทรวงฯ ใน
ความพยายามที่จะมุ่งพัฒนางานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินในต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้นต่อไป และสามารถตอบสนองต่อนโยบาย/การดาเนินงานของกระทรวงฯ และ
การปฏิบัติงานของสานักงานต่างๆ ทั้ง 96 แห่งทั่วโลก

ช

กิตติกรรมประกาศ
ผลสาเร็จของการศึ กษาส่วนบุคคลฉบับนี้จะเป็นไปไม่ได้เลย หากไม่รับการให้คาปรึกษาที่
เป็นมืออาชีพ และข้อเสนอแนะที่ตรงประเด็นจากเอกอัครราชทูต จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล อาจารย์ที่
ปรึกษา พร้อมทั้งคาแนะนาที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์จากเอกอัครราชทูต เพ็ญศักดิ์ ชลารักษ์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทัย ก๊กผล คณะอาจารย์ที่ปรึกษาที่เปรียบเสมือนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสาคัญ
ยิ่งที่ได้ให้ความกรุณาช่วยปรับแก้และแก้ไขงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นอย่างดี
ผู้ศึกษาต้องขอแสดงความขอบคุณแก่คุณไกสอน สุวรรณไกษร นายช่างไฟฟ้าชานาญงาน 6
สานั กจั ดหาและบริห ารทรั พย์ สิ น ที่ช่ว ยสนับสนุนข้อมูลดิบและรูปถ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานบริห าร
จัดการทรัพย์สินในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ เช่นเดียวกันผู้ศึกษาขอแสดงความ
ขอบคุ ณ ด้ ว ยความคารวะอย่ า งสู ง แด่ น ายเจษฎา ชวาลภาคย์ เอกอั ค รราชทู ต ประจ ากระทรวง
รองศาสตราจารย์ ไตรวัฒน์ วิรยศิริ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเพื่อน
ร่วมรุ่น นบท. รุ่นที่ 6 คุณคง แองห์ ธู หัวหน้าฝ่ายไทย กรมเอเชียตะวันออก เอเชียใต้และแปซิฟิกใต้
กระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม ที่เปิดเวลาให้ ผู้ศึกษาได้สั มภาษณ์ในเชิงลึกในแง่มุมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศซึ่งส่งผล
ให้งานศึกษาบุคคลฉบับนี้ถูกเติมให้เต็มด้วยข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ทรงคุณค่าต่อการพัฒนางาน
ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินในต่างประเทศต่อไป
ขอชื่น ชมและขอขอบคุณสาหรับการให้ ความช่วยเหลืออย่างดียิ่งและอบอุ่นจากทีมงาน
บุคลากร DVIFA โดยเฉพาะอย่างยิ่งนางสาวพิชยา อุดมจิรภาส นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และ
นางสาวนิตยา สุพงศ์พาณิช พนักงานปฏิบัติการและสนับสนุนงานฝึกอบรม ที่ช่วยเป็นพี่เลี้ยงในการ
ดูแ ลนั ด หมายพบปะกั บ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาและสนั บ สนุ น ข้อ มู ล ในงานจั ดรู ป เล่ มของสารบั ญ และ
บรรณานุกรม และนางสาวชัชฎาอร เต็มงาม พนักงานปฏิบัติการและสนับสนุนงานฝึกอบรม ที่ช่วย
ให้ข้อสนเทศและตอบคาถามทุกๆ เรื่องเกี่ยวกับหลักสูตรนักบริหารการทูต
ในโอกาสนี้ ผู้ศึกษาขอขอบคุณสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ (DVIFA) ที่ไม่
เพียงได้เปิดโอกาสให้ผู้ศึกษาเข้ามาร่วมศึกษาในหลักสูตรนี้ แต่ยังได้ช่วยเปิดโลกให้แก่ผู้ศึกษาได้มี
ความรู้เพิ่มเติมกว้างขวางขึ้นอย่างไม่คาดคิดในงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินจากการเดินทางไป
ศึกษาดูงานไทยปริทรรศน์ : ย้อนรอยประวัติศาสตร์การทูตไทย ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัด
ลพบุรี และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปเยี่ยมชมบ้านหลวงรับราชทูต หรือ บ้านเจ้าพระยาวิชาเยนทร์
และกลุ่มอาคารต่างๆ ซึ่งช่วยเปิดหูเปิดตาเปิดปัญญาให้แก่ผู้ศึกษาได้ตระหนักถึงความเจริญก้าวหน้า
และความยิ่งใหญ่ของราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาในกุศโลบายและพิธีการทูตที่แยบยลในการเจริญ
สัมพันธไมตรีกับต่างชาติด้วยมีการก่อสร้างอาคารและในการใช้บ้านหลวงรับราชทูตต่างชาติดังกล่าว
ซึ่งเปรี ย บได้ในโลกปั จ จุ บั น ก็คือการต้อนรับ อาคันตุก ะแขกบ้า นแขกเมื องผ่ านงานบริห ารจัดการ
อสังหาริมทรัพย์นั่นเอง
ผู้ ศึ ก ษาขอสนั บ สนุ น แนวนโยบายของสถาบั น ฯ ที่ ไ ด้ เ ปิ ดปฐมบทของหลั ก สู ต รอั น เป็ น
ปฐมฤกษ์ด้วยการนานักศึกษา นบท. รุ่นที่ 6 ไปเปิดโลกการเจริญสัมพันธไมตรีกับชาวตะวันตก ณ

ซ
พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นราชธานีแห่งที่สองของราชอาณาจักร
กรุงศรีอยุธยา โดยไม่เพียงถือเป็นจุดกาเนิดของการเจริญสัมพันธไมตรีที่เป็นสากลกับต่างชาติ แต่ยัง
นับ เป็น บทเรี ยนนอกห้ องเรี ยนที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงในฐานะที่เป็นนักบริห าร
การทูตที่ต้องให้ความส าคัญแก่การเรียนรู้ รักษา ถ่ายทอดและสืบทอดประวัติศาสตร์การทูตของ
ประเทศไทยจนถึงโลกปัจจุบัน
ไกร มหาสันทนะ
สิงหาคม 2557
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ภูมิหลังและความสาคัญของปัญหา
การบริหารจัดการทรัพย์สินในต่างประเทศถือเป็นงานประจาพื้นฐานในมิติของการบริหาร
ด้ า นหนึ่ ง นอกเหนื อ จากงานด้ า นบริ ห ารบุ ค คลและงานด้ า นบริ ห ารการคลั ง ของกระทรวงการ
ต่างประเทศ ซึ่งขอบเขตของงานในมิติการบริหารจัดการทรัพย์สินในต่างประเทศครอบคลุมทั้งด้าน
อสังหาริมทรัพย์ (ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) และสังหาริมทรัพย์ (ครุภัณฑ์) โดยมีความเกี่ยวข้องกับการ
บริหารสัญญาและการบริหารงบประมาณ
ในปัจจุบัน กระทรวงการต่างประเทศมีสานักงานในต่างประเทศในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก
(เอเชีย แอฟริกา อเมริกา ยุโรป และแปซิฟิกใต้) ประกอบด้วยสถานเอกอัครราชทูต (สอท.) สถาน
กงสุลใหญ่ (สกญ.) คณะผู้แทนถาวร (คผถ.) และสานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย รวมทั้งสิ้น 96
แห่ง ซึ่งสานักงานแต่ละแห่งจะมีทรัพย์สินที่อยู่ในการครอบครอง บริหารจัดการและดูแลรับผิดชอบทั้ง
สองประเภทตามที่ได้กล่าวถึงไว้ข้างต้น ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์
เมื่อตระหนักถึงความสาคัญและความรับผิดชอบที่กระทรวงการต่างประเทศและสานักงาน
ในต่างประเทศแต่ละแห่งจะต้องบริหารจัดการทรัพย์สินดังกล่าวให้เรียบร้อยและเหมาะสมทั้งการใช้
ประโยชน์ในราชการเพื่อให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าประสงค์และการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ
ของทางราชการที่เกี่ยวข้องต่างๆ อาทิ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พรบ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานการกงสุล เป็นต้น กอปรกับระบบ
ราชการในปัจจุบัน ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาแบบแผนการทางานให้มีมาตรฐานเดียวกันภายใต้
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Government Procurement :
e-GP) และการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal
Management Information System : GFMIS) ดังนั้น ในการบริหารจัดการทรัพย์สินใน
ต่างประเทศจึงมีความจาเป็นที่จะต้องมีการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวของกับงานในด้านต่างๆ ควบคู่
กัน ไปให้ เ ป็ น ไปอย่ างมีร ะบบและมาตรฐานที่ดีเ พื่อให้ การบริห ารจั ดการงานมีประสิ ท ธิภ าพและ
ประสิ ท ธิ ผ ลตั้ ง แต่ เ รื่ อ งการจั ดหา/จั ด ซื้ อจั ด จ้า งการบ ารุ ง รั กษา/ควบคุ ม /ตรวจสอบทรั พ ย์สิ น ใน
ต่า งประเทศ การบริ ห ารงบประมาณ รวมทั้ง การพั ฒ นารูป แบบการท างานและองค์ ความรู้ข อง
บุคลากร และการศึกษาให้เข้าใจถ่องแท้ถึง/การปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามข้อกาหนด กฎระเบียบ
เทศบัญญัติและกฎหมายท้องถิ่นของประเทศต่างๆ
อย่างไรก็ดี ในการบริหารจัดการงานทรัพย์สินในต่างประเทศทั้งด้านอสังหาริมทรัพย์และ
สังหาริมทรัพย์ซึ่งมีขอบเขตของงานเกี่ยวข้องกับงานโครงการก่อสร้างอาคาร โครงการจัดซื้อที่ดินและ
อาคารที่ทาการ ตลอดจนอาคารทาเนียบเอกอัครราชทูตและบ้านพักกงสุลใหญ่ งานโครงการปรับปรุง
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ซ่อมแซมอาคารต่างๆ ดังกล่าว งานโครงการจาหน่ายที่ดินและอาคารที่ไ ม่ได้ใช้ประโยชน์ และงาน
ครุภัณฑ์ในต่างประเทศของสานักงาน ทาเนียบฯ และบ้านพักฯ รวมทั้งการบริหารงบประมาณทั้ง
ประเภทเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีและเงินนอกงบประมาณนั้น ปรากฏว่ามีปัจจัยหลายๆ อย่ าง
ที่เป็นอุปสรรคและปัญหาต่อการบริหารจัดการและดาเนินงานที่เป็นผลทาให้งานในบางวาระมีความ
ล่าช้า ไม่ตรงตามแผนงานและไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของงานนั้นๆ ได้ ซึ่งสามารถประมวลสรุปได้
ในประเด็นสาคัญๆ ในเรื่องการมีงบประมาณที่จากัด การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้เชี่ยวชาญใน
งานพัสดุและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ในการทางานที่ยังไม่
ทันสมัยเพีย งพอ ตลอดจนการมีข้อจากัดที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานจากข้อบังคับ กฎหมาย
กฎระเบียบ และเทศบัญญัติท้องถิ่นในประเทศนั้นๆ
ปัญหาต่างๆ ข้างต้น ซึ่งได้แก่ เงิน คน IT และอุปสรรคจากกฎระเบียบท้องถิ่นดังกล่าว
จึงเป็นปัจจัยที่เป็นข้อจากัดที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการงานทรัพย์สินในต่างประเทศ ดังนั้น จึงมีความ
จาเป็น ที่จะต้องหาทางปรับปรุง แก้ไขปัญหาและพัฒนาเพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
ดียิ่งขึ้น และเพื่อให้สานักงานต่างๆ ของกระทรวงฯ ทั้ง 96 แห่ง ทั่วโลก สามารถเป็นสานักงานของ
ประเทศไทยในต่างประเทศที่มีความสง่างาม สมฐานะ สมสง่าศักดิ์ศรีและเป็นที่เชิดหน้าชูตาได้รับการ
ยกย่อง โดยเป็นสานักงานที่มีอุปกรณ์/เครื่องไม้เครื่องมือ และสิ่งอานวยความสะดวกพื้นฐานในการ
ทางานที่เป็นระบบ มาตรฐานและทันสมัย
กล่าวโดยสรุ ป ในรายงานการศึกษาส่ วนบุคคลฉบับนี้ในหัว ข้อเรื่อง“การบริห ารจัดการ
ทรัพย์สิน ในต่างประเทศในช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2558 ” จะตั้งคาถามของการศึกษาไว้ว่า “จะมี
วิธีการบริหารงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์ สินในต่างประเทศในสภาพการณ์ปัจจุบันที่มีข้อจากัด
ในด้านเงิน คน และ IT รวมทั้งกฎระเบียบท้องถิ่นอย่างไร เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลดียิ่งขึ้น”
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
การจัดทารายงานศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ไม่เพียงที่จะนาเสนอสารัตถะและรายละเอียด
ที่เกี่ยวข้องกับงานในด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ
เท่านั้น แต่ยังจะครอบคลุมเรื่องข้อเสนอแนะและแนวความคิดเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานในด้าน
ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยุม่งหวังที่จะให้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ใ นการปฏิบัติงาน
ต่อไป สรุปประเด็นได้ ดังนี้
1.2.1 ศึกษาข้อเท็จจริงและปัญหาของการบริหารจัดการทรัพย์สินในต่างประเทศ
1.2.2 นาเสนอแนวทางการบริหารจัดการและรูปแบบการทางานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์เป็นแนวนโยบายและการดาเนินการของกระทรวงฯ ต่อไป
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1.3 ขอบเขตการศึกษา
1.3.1 เสนอช่วงเวลาของการศึกษาระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2558 ซึ่งจะครอบคลุมห้วง
เวลาของการทางานในช่วงอดีต-ปัจจุบัน-อนาคต โดยจะสามารถทาให้เห็นถึงภาพของการทางานและ
การพัฒนางานต่อไปที่เป็นไปอย่างรอบด้านมากที่สุด
1.3.2 ประมวลการบริหารจัดการและวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทางานของ
กระทรวงฯ และ สอท. / สกญ. / คผถ.
1.4 วิธีการดาเนินการศึกษา
1.4.1 วิเคราะห์ข้อมูลและข้อเท็จจริงจากการทางานในด้านบริหารจัดการทรัพย์สิน ใน
ต่างประเทศของกระทรวงฯ และ สอท. / สกญ. / คผถ.
1.4.2 สัมภาษณ์ในเชิงลึกกับบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานด้านการบริหาร
จัดการทรัพย์สินในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานงบประมาณ และผู้ทรงคุณวุฒิวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมและสถาปัตยกรรมซึ่งเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับสาระของงานในด้านนี้
1.4.3 สัมภาษณ์ในเชิงลึกกับนักการทูตจากกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อใช้เป็นข้อมูลศึกษา
เปรียบเทียบ
1.5 ระเบียบวิธีการศึกษา
โดยที่เป็นการศึกษาปัญหา การวิเคราะห์สภาพการทางาน และการวางแนวทางการปฏิบัติ
งานต่อไปในอนาคต ดังนั้น งานศึกษาจะเป็นเชิงคุณภาพโดยจะทาการวิเคราะห์และอธิบายเป็นหลัก
ซึ่งสามารถที่จะนามาใช้เป็นประโยชน์ในการทางานและเป็นการปฏิบัติที่ดีเลิศ (best practice) ของ
กระทรวงฯ ต่อไปได้
1.6 ประโยชน์ของการศึกษา
1.6.1 เข้าใจถึงสภาพการทางาน ปัญหา อุปสรรคและแนวโน้มของการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินในต่างประเทศต่อไปในอนาคต
1.6.2 พัฒนางานด้านบริหารจัดการทรัพย์สินในต่างประเทศ ซึ่งจะทาให้สานักงานต่างๆ
ในต่างประเทศของกระทรวงฯ ได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงและพัฒนางานให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น
1.6.3 พัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณ บุคลากร และงานระบบทะเบียนทรัพย์สิน
ออนไลน์ภายใต้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านบริหารจัดการทรัพย์สินในต่างประเทศให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น
1.6.4 การมีความรู้และความเข้าใจที่ดีในงานด้านบริหารจัดการทรัพย์สินในต่างประเทศ
จากการนาเสนอและศึกษาถึงการพัฒนางานในด้านนี้ที่มีทิศทาง แผนงานและเป้าหมายของงานที่
ชัดเจนจะเป็นปัจ จัยหนึ่ งที่เกื้อกูลและก่อให้เกิดประโยชน์ในมิติการส่ งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศกับประเทศต่างๆ ได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางเป้าหมายของงานทรัพย์สินใน
ต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีลาดับความสาคัญสูงของประเทศไทย

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดทฤษฎี
ในงานศึกษาฉบับนี้จะใช้แนวความคิดการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ (New Public
Management) เป็นกรอบพื้นฐานในเชิงทฤษฎีเพื่อหาคาตอบที่สมเหตุสมผลและหาข้อสรุปจาก
คาถามการศึกษาที่ได้ตั้งไว้ในบทที่ 1 คือ จะมีวิธีการบริหารจัดการงานด้านบริหารจัดการทรัพย์สิน ใน
ต่างประเทศในสภาพการณ์ปัจจุบันที่มีข้อจากัดในด้านเงิน คน IT รวมทั้งกฎระเบียบท้องถิ่นอย่างไร
เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น
สาหรับแนวความคิดการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ (New Public Management) นั้น
เป็ น ผลมาจากพัฒ นาการของความรู้และวิช าการในด้านรัฐ ประศาสนศาสตร์ ซึ่งเริ่มต้นขึ้นในต้น
ทศวรรษที่ 1980 โดยในปั จ จุบั น ได้มีการนาทฤษฎี ปรัช ญา และแนวคิดต่างๆ ที่ห ลากหลายของ
นักทฤษฎี นักวิชาการที่ได้คิดค้นทฤษฎีและกรอบแนวคิดในมุมมองต่างๆ ขึ้ นมาเพื่อเสนอรูปแบบการ
บริหารจัดการภาครัฐที่ดี การหาทางแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาการทางานของภาครัฐให้ดียิ่งขึ้น โดยมี
พื้น ฐานของกรอบความคิ ด ในการน าเสนอแนวทางในการท างานที่ เ ป็ น หลั ก ส าคั ญ ในด้ า นต่ า งๆ
ประมวลได้ อาทิ (1) การจัดการระบบราชการใหม่โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบ บทบาทและหน้าที่ของ
ภาครัฐ และวิธีการ/กระบวนการทางาน เช่น การม่งสู่ความเป็นเลิศและผลสัมฤทธิ์ การแข่งขันเพื่อให้
บริการสาธารณะ และการสามารถตรวจสอบการทางานของหน่วยงานภาครัฐได้ (2) การนารูปแบบ
ของการจัดการของภาคเอกชน มาใช้ในภาครัฐ เช่น การคานึงถึงประชาชนเสมือนลู กค้าและการ
กาหนดวิสัยทัศน์และวางกลยุทธ์ (3) การบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ
(4) การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทางาน ตลอดจน (5) การกาหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์
ของงาน เป็นต้น
นักวิชาการที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในวงการด้านการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่
คือ นายโจนาธาน บอสตัน (Jonathan Boston) ซึ่งได้นาเสนอสาระของแนวคิดในด้านการบริหาร
จัดการภาครัฐสมัยใหม่ที่น่าสนใจไว้ ประมวลสรุปได้ ดังนี้ (1) การไม่มีความแตกต่างของการบริหาร
จัดการระหว่างการบริหารงานของภาคเอกชนกับการบริหารงานของภาครัฐ (2) การมุ่งเน้นต่อ
ผลสัมฤทธิ์ (3) การให้ความสาคัญแก่ขีดความสามารถ/ทักษะในการบริหารจัดการมากกว่าการ
กาหนดนโยบายเพียงแต่อย่างเดียว (4) การให้ความสาคัญแก่การมอบอานาจของหน่วยงานส่วนกลาง
ไปสู่หน่วยงานปฏิบัติ (5) การปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยราชการให้มีขนาดเล็กลง (6) การเน้นการ
จ้างเหมาบุคคลภายนอกและการประยุกต์ใช้วิธีการจัดจ้างและการแข่งขันประมูลงานเพื่อลดต้นทุน
และปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ดีขึ้น (7) การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ้างงานของสัญญาจ้างของ
ภาครัฐให้มีลักษณะระยะสั้นและมีเงื่อนไขข้อตกลงที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ (8) การนา
รู ป แบบการบริ ห ารจั ด งานของภาคเอกชนมาใช้ในภาครั ฐ เช่ น การวางแผนกลยุ ทธ์ การจั ดจ้า ง
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บุคลากรภายนอกมาทางานชั่วคราวเฉพาะกิจ การพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (9) การสร้าง
แรงจูงใจและให้รางวัล ตอบแทนในรูปของรายได้ และ (10) การสร้างระเบียบวินัยในการใช้จ่าย
งบประมาณ (www.bloggang.com/viewdiary)
สาหรับการนาเสนอรายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้จะนาแนวคิดการบริหารจัดการ
ภาครัฐสมัยใหม่ข้างต้นที่เห็นว่าเหมาะสมกับหัวข้อการศึกษานี้มาประยุกต์ใช้ในสาระสาคัญ ดังนี้
1) การบริหารจัดการในงานด้านบริหารจัดการทรัพย์สินในต่างประเทศของกระทรวงฯ
และ สอท. / สกญ. / คผถ. ที่มุ่งเน้นต่อผลสั มฤทธิ์และการให้ การบริการสาธารณะแก่คนไทยใน
ต่างประเทศและชาวต่างประเทศที่มาติดต่อราชการหรือขอรับบริการงานด้านต่างๆ ที่สานักงานซึ่งมี
ความพร้อม ในด้านกายภาพของอาคาร สถานที่ทางานและสถานที่ให้บริการ พร้อมด้วยอุปกรณ์
สานักงาน เครื่องมือการทางานที่ทันสมัยและรวดเร็วตอบสนองต่อความต้องการของผู้มาใช้บริการได้
2) การวางแผนกลยุทธ์และการสร้างระเบียบวินัยในการใช้จ่ายงบประมาณ กล่าวคือ มีการ
จัดทาแผนปฏิบัติการของงานด้านบริหารจัดการทรัพย์สินในต่างประเทศในอนาคตในระยะเวลา ที่
เหมาะสม เช่น ในห้วงเวลา 5 ปี (2558 – 2562) เป็นต้น เพื่อให้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานที่มี
ทิศทางและเป้าหมายของงานที่ชัดเจนและการสามารถกาหนดกลุ่มประเทศเป้าหมายในวาระงาน
ต่างๆ ได้ เช่น โครงการก่อสร้ างอาคาร/จัดซื้อที่ดินและอาคารต่างๆ ในต่างประเทศโดยให้ล าดับ
ความสาคัญแก่กลุ่มประเทศอาเซียน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฯ เป็นต้น รวมทั้งการวางแผน/
จัดหาที่มางบประมาณล่วงหน้าและการบริหารจัดการงบประมาณที่ดีเพื่อให้มีความพร้อมและสามารถ
รองรั บ ต่ อวาระงานต่ า งๆ อย่ า งทัน ต่ อเหตุก ารณ์ และการตรวจสอบผลการด าเนิน การเบิก จ่ า ย
งบประมาณของงานในโครงการต่างๆ ตามกรอบเวลาการใช้จ่ายเงินและตามระเบียบการเบิกจ่าย
งบประมาณภาครัฐ และการวัดผลความคุ้มค่าในการดาเนินงานซึ่งเปรียบเสมือนเป็นตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์
ของงานนั้นๆ
3) การส่งเสริมการจ้างงานในรูปแบบการจ้างเหมาบริการบุคคลในสานักจัดหาและบริหาร
ทรัพย์สินซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินในต่างประเทศเพื่อ
จัดหาบุคลากรมาทางานเสริมและเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่กาลัง/จะขยายตัวมากขึ้น
ต่อไป ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหาอัตราบุคลากรของข้าราชการที่มีข้อจากัด รวมทั้งการ
ให้ความส าคัญแก่การพัฒ นาองค์ความรู้ในการทางานของข้าราชการและบุคลากรเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะ ขีดความสามารถและศักยภาพ
4) การพัฒนาระบบการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านบริหารจัดการทรัพย์สิน ใน
ต่างประเทศให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของการทางานที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์แก่การปรับปรุงและแก้ไขการทางานด้าน IT ในปัจจุบันที่ยังไม่ทันสมัยเพียงพอ
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
สาหรับหัวข้อการศึกษาในรายงานการศึกษาบุคคลฉบับนี้ “การบริหารจัดการทรัพย์สินใน
ต่างประเทศในช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2558” นั้น ปรากฏว่า ได้มีผู้ศึกษาในงานด้านนี้ไว้อย่างใกล้เคียง
คือ นายนิพนธ์ เพ็ชพรประภาส อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ในหลักสูตร
นั ก บริ ห ารการทู ต รุ่ น ที่ 4 ปี 2555 ในหั ว ข้ อ เรื่ อ ง “การแก้ ไ ขความล่ า ช้ า ในการก่ อ สร้ า งอาคาร

6
สถานทูตในต่างประเทศ : กรณีศึก ษาโครงการก่อสร้างอาคารที่ทาการสถานเอกอัครราชทูต ณ
สิงคโปร์” ซึ่งผู้ศึกษาดังกล่าวได้เลือกเน้นการศึกษาเฉพาะโครงการก่อสร้างอาคารที่ทาการสถาน
เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เป็นหลักและเป็นกรณีศึกษาเดียวเท่านั้น โดยใช้กรอบความคิดในรูปแบบ
การประเมินผลแบบ CIPP (CIPP Evaluation Model)
ในการศึกษากรณีศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารที่ทาการสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์
นั้น ผู้ศึกษาดังกล่าวได้ใช้กรอบความคิดของ CIPP บนหลักพื้นฐาน 4 ประเด็น ซึ่งได้แก่ การวิเคราะห์
ถึงหลักการ เหตุผล/ความจาเป็ น และสภาพแวดล้อมในประเทศและต่างประเทศของการดาเนิน
โครงการก่อสร้างฯ (Context Evaluation – C) การประเมินเรื่องการวางแผนงานและยุทธศาสตร์ใน
การดาเนินโครงการฯ (Input Evaluation – I) การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่อการดาเนิน
โครงการฯ ในขั้นตอนต่างๆ และแนวทางแก้ไข (Process Evaluation – P) และการประเมินผลงาน
ของการดาเนินโครงการฯ (Product Evaluation – P)
อย่างไรก็ดี แม้ว่าหัวข้อการศึ กษาทั้ง 2 เรื่องดังกล่าวจะมีพื้นฐานที่มาจากงานในมิติการ
บริหาร ที่เหมือนกันโดยเป็นงานในมิติด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินในต่างประเทศของกระทรวง
การต่างประเทศด้วยกัน แต่ก็จ ะมีจุดเน้นและสาระของการศึกษาที่แตกต่างโดยหั วข้อเรื่อง “การ
บริหารจัดการทรัพย์สิน ในต่างประเทศในช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2558” จะมีจุดเน้นที่นาเสนอในภาพ
กว้างกว่าโดยมุ่งเน้นไปที่ความสาคัญของกระทรวงฯ ซึ่งถือเป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการและ
ดู แ ลงานด้ า นนี้ โ ดยตรง ขณะที่ หั ว ข้ อ “กรณี ศึ ก ษาโครงการก่ อ สร้ า งอาคารที่ ท าการสถาน
เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์” จะมีเป้าหมายและมุ่งเน้นไปที่ความสาคัญของการดาเนินงานเฉพาะด้าน
อสังหาริมทรัพย์ในส่วนของโครงการก่อสร้างของสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เป็นหลักในฐานะที่
เป็นหน่วยงานปฏิบัติในต่างประเทศ
ดังนั้น กล่าวโดยสรุป จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า การศึกษาส่วนบุคคลในหัวเรื่อง“การบริหาร
จัดการทรัพย์สินในต่างประเทศในช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2558” และ “การแก้ไขความล่าช้าในการ
ก่ อ สร้ า งอาคารสถานทู ต ในต่ า งประเทศ : กรณี ศึ ก ษาโครงการก่ อ สร้ า งอาคารที่ ท าการ
สถานเอกอั ค รราชทู ต ณ สิ ง คโปร์ ” มี ค วามแตกต่ า งกั น ในเรื่ อ งขอบเขตของการศึ ก ษาและ
กรอบแนวคิดที่นามาใช้การศึกษา ขณะเดียวกัน การศึกษาส่วนบุคคลทั้ง 2 หัวข้อข้างต้นก็มีส่วนที่
เหมื อ นกั น ในพื้ น ฐานของงานและการปฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารจั ด การทรั พ ย์ สิ น ใน
ต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องแนวทางการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศใน
โครงการก่อสร้างในต่างประเทศ การบริหารงบประมาณและการบริหารจัดการบุคลากรที่มีข้อจากัด
ซึ่งถือเป็นสาระสาคัญส่วนหนึ่งของงานด้านบริหารจัดการทรัพย์สินในต่างประเทศของกระทรวงการ
ต่างประเทศ
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
ผู้ศึกษาเห็นว่า การนากรอบแนวคิดเรื่องการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ (New Public
Management) มาใช้ในรายงานการศึกษาส่วนบุคคลในหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการทรัพย์สิน ใน
ต่างประเทศในช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2558” เป็นกรอบแนวคิดที่มีความเหมาะสม เนื่องจากแนวคิด
ดังกล่าวสามารถที่จะนามาใช้เป็นกรอบเพื่อนาไปสู่การอธิบายความและการตอบคาถามการศึ กษา ได้
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อย่างมีเหตุมีผลในแง่มุมต่างๆ ให้สอดคล้องกับประเด็นที่ว่าการทาอย่างไรให้งานในมิติการบริหาร
จัดการทรัพย์สินในต่างประเทศทั้งในงานด้านอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ของกระทรวงการ
ต่างประเทศมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น ตั้งแต่เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาเงิน คน IT
และอุปสรรคจากกฎระเบียบท้องถิ่น การพัฒนาการทางานของกระทรวงฯ ในรูปแบบใหม่ให้สอดรับ
กับกฎระเบียบต่างๆ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ตลอดจนการพัฒนาการทางานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์
และการปฏิบัติที่ดีเลิศโดยมีประชาชนทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศเป็นเป้าหมายสาคัญของการ
ให้บริการสาธารณะ

บทที่ 3
ผลการศึกษา
จากผลการศึกษาในบทนี้สามารถที่จะแบ่งสาระสาคัญตามขอบเขตของการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินในต่างประเทศได้ออกเป็น 2 งานหลัก ได้แก่ (1) การบริหารจัดการงานอสังหาริมทรัพย์ ซึ่ง
จะมีก ารดาเนิ น งานหลั กที่เ ป็ น หั ว ใจในเรื่อ งโครงการก่อสร้างอาคาร/จัดซื้ อที่ดิ นและอาคารใหม่
โครงการปรั บ ปรุ งซ่ อมแซมอาคาร และโครงการจาหน่ายที่ดินและอาคารที่ไ ม่ได้ใช้ประโยชน์ใ น
ต่างประเทศ และ (2) การบริหารจัดการงานสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะครอบคลุมและมีความเกี่ยวข้องกับ
งานบริหารครุภัณฑ์ในต่างประเทศและงานระบบทะเบียนทรัพย์สินออนไลน์ ทั้งนี้ ในสาระสาคัญของ
การบริหารจัดการงานทั้ง 2 ด้านข้างต้นจะนาเสนอและอธิบายความถึงการดาเนินงานและปัญหาด้าน
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
นอกจากนี้ ในส่วนสุดท้ายของบทนี้ ยังจะได้นาเสนอผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ในเชิง
ลึกกับผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ เกี่ยวกับข้อคิดเห็นในแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านงบประมาณ บุคลากรและ
งานบริหารจัดการทรัพย์สินในต่างประเทศในมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย-เวียดนาม
3.1 การบริหารจัดการงานอสังหาริมทรัพย์
ผลการศึกษาในการบริหารจัดการงานอสังหาริมทรัพย์แบ่งออกได้เป็น 5 ประเด็น ดังนี้
3.1.1 โครงการก่อสร้างอาคาร/จัดซื้อที่ดินและอาคารใหม่ในต่างประเทศ
ตามที่กระทรวงฯ มีสานักงานในประเทศต่างๆ จานวน 96 แห่ง ซึ่งสามารถแบ่ง
ประเภทออกได้เป็นในส่วนของการก่อสร้างอาคารที่ทาการฯ ทาเนียบ ออท. และบ้านพัก กสญ. /การ
จั ด ซื้อ อาคารฯ เป็ น กรรมสิ ท ธิ์ 1 และการเช่ าอาคารฯ 2 อยู่ นั้น กระทรวงฯ ได้ มีแ นวนโยบายการ
ดาเนินงานบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบของโครงการก่อสร้างอาคารใหม่ และโครงการ
จัดซื้อที่ดิน/อาคารใหม่ ซึ่งมีเหตุผลความจาเป็นและวัตถุประสงค์พื้นฐาน ดังนี้
1) เพื่อทดแทนการเช่าอาคารที่มีราคาสูง เนื่องจากกระทรวงฯ มีภาระค่าใช้จ่าย
ในค่าเช่าอาคารที่ทาการและทาเนียบ ออท. / บ้านพัก กสญ. ดังนั้น การลงทุนในการก่อสร้าง จัดหา/
จัดซื้อที่ดินและ อาคารที่เป็นกรรมสิทธิ์จะมีความคุ้มค่าของการลงทุนในระยะยาวและการบริหาร
1

การได้มาของอสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองกรรมสิทธิ์มีลักษณะต่างๆ (1) การเป็นเจ้ากรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคารโดย
สมบูรณ์ (freehold) เช่น สอท. ณ กรุงโตเกียวและสิงคโปร์ (2) การเช่าระยะยาว (leasehold) ซึ่งปกติจะอยู่ใน
ประเทศที่มีการปกครองด้วยระบอบสังคมนิยม เช่น สอท. ณ กรุงปักกิ่ง (เช่าที่ดิน70 ปี) สกญ. ณ นครกว่างโจว
(70 ปี) สกญ. ณ นครเซี่ยงไฮ้ (70 ปี) (3) การเช่าระยะยาวไม่มีกาหนด (perpetual lease) เช่น สอท. ณ กรุง
จาการ์ตา สอท.ณ กรุงอิสลามาบัด (เช่าที่ดิน) และ (4) การแลกเปลีย่ นสิทธิ์ในการเช่าที่ดิน เช่น สกญ.ณ แขวง
สะหวันนะเขต
2
สานักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน, ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ, รายละเอียดภาคผนวก ก.
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จัดการที่ดีกว่าการเช่าอาคาร ดังเช่นแผนการจัดซื้ออาคารที่ทาการแห่งใหม่ทดแทนการเช่าที่ไทเป
ไต้หวัน เมืองมุมไบ อินเดีย และกรุงอัมมาน จอร์แดน (ในปีงบประมาณ 2555 กระทรวงฯ มีภาระ
ค่ า ใช้ จ่ า ยในค่ า เช่ า อาคารที่ ท าการและท าเนี ย บ ออท. / บ้ า นพั ก สกญ. ทั่ ว โลกประมาณ 450
ล้านบาทต่อปี)
2) เพื่อทดแทนอาคารเดิมที่มีอายุการใช้งานมาเป็นเวลานาน เก่าแก่อยู่ในสภาพ
ชารุดทรุดโทรม เสื่อมสภาพลงตามกาลเวลาซึ่งไม่คุ้มค่าที่จะปรับปรุงซ่อมแซม หรือในกรณีที่มีพื้นที่ใช้
สอยที่ไม่เพียงพอ ไม่สามารถขยายพื้นที่การใช้งานได้เพื่อให้ รองรับต่อภารกิจ การให้ บริการและ
ปริมาณงานที่ขยายตัวมากขึ้นของสานักงาน ตลอดจนไม่สามารถขยายพื้นที่ให้เพียงพอสาหรับการ
ปฏิบัติงานแบบบูรณาการของสานักงานต่า งๆ ภายใต้นโยบายทีมประเทศไทยและบุคลากร ดังเช่น
การก่อสร้างอาคารที่ทาการ สอท. ณ กรุงโตเกียว หลังใหม่และการจัดซื้ออาคารที่ทาการแห่งใหม่
ให้แก่ คผถ. ณ นิวยอร์ก เป็นต้น
3) เพื่อเพิ่มการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศหรือเมืองที่มี
สถานการณ์ หรือเงื่อนไขพิ เศษเมื่อคานึงถึงสภาพการณ์และสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงภัยสูงต่อ
ความปลอดภัยในการทางาน ชีวิต และทรัพย์สินของทางราชการ ดังเช่นจากภัยคุกคามด้านการก่อ
การร้าย อาทิ กรุงอิสลามาบัด เมืองการาจี และกรุงอาบูจา เป็นต้น
นอกจากนี้ ในการดาเนินงานข้างต้น กระทรวงฯ ยังได้จั ดลาดับความสาคัญของ
ประเทศที่อยู่ในแผนงานและที่เป็นเป้าหมายของการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง/จัดซื้ออาคาร
ดังนี้ (1) สอท. / สกญ. / คผถ. ในประเทศเพื่อนบ้านหรือในประเทศอาเซียน เช่น แผนงานการ
ก่อสร้างอาคารที่ทาการหลังใหม่ทดแทนการเช่าให้แก่ สอท. ณ กรุงบันดาร์เสรี เบกาวัน สอท. ณ กรุง
ฮานอย และ คผถ. ณ กรุงจาการ์ตา (2) สอท. / สกญ. ในประเทศที่มีความสาคัญทางยุทธศาสตร์ด้าน
เศรษฐกิจและการเมืองต่อไทย เช่น ประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออก (อาเซียน +3) ภูมิภาค
ยุโรป/อเมริกาเหนือ/แปซิฟิกใต้ (3) สอท. / สกญ. ในประเทศที่มีอัตราค่าเช่าสูง เช่น ไทเป เมืองมุมไบ
กรุงเอเธนส์ เป็นต้น (4) สอท. / สกญ. ในประเทศที่มีสถานการณ์พิเศษ (ภัยคุมคามจากการก่อการ
ร้ายและเสถียรภาพทางการเมือง) เช่น กรุงไคโร และกรุงตริโปลี (5) สอท. / สกญ. ในประเทศที่มี
ความคิดริเริ่มความพร้อมดาเนินการและแนวนโยบายเชิงรุกจากรัฐเจ้าภาพที่สนับสนุนต่อโครงการ
ก่อสร้าง/จัดซื้ออาคารใหม่ที่สอดคล้องกับแผนงานของกระทรวงฯ
3.1.2 งบประมาณส าหรั บ การด าเนิ น โครงการก่ อ สร้ า ง/จั ด ซื้อ ที่ ดิ น และอาคารใน
ต่างประเทศ
ในปั จ จุ บั น กระทรวงฯ มีแหล่ งที่มาของงบประมาณเพื่อดาเนินการในโครงการ
ก่อ สร้ างอาคาร/จั ด ซื้อ ที่ ดิน และอาคารใหม่ใ ห้ แ ก่ ส านัก งานต่า งๆ ทั่ว โลก ใน 2 ส่ ว น ได้ แก่ เงิ น
งบประมาณรายจ่ายประจาปี (งบลงทุน) และเงินนอกงบประมาณ คือ เงินค่าธรรมเนียมการกงสุลร้อย
ละ 20 (เงิน คชจ. 20 %)
(ก) ในปี งบประมาณ 2556 และ 2557 3 กระทรวงฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีในโครงการต่างๆ ดังนี้ (1) ค่าก่อสร้างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว (งาน
3

สานักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน, ภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจาปี; รายละเอียดภาคผนวก ข.
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ตกแต่งภายใน) 155,224,300 บาท (ผูกพันงบประมาณปี 2550-2556 ในกรอบวงเงิน 696,358,500
บาท) ซึ่งเป็นการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ทดแทนอาคารหลังเดิมซึ่ งถือครองกรรมสิทธิ์ที่มีพื้นที่ใช้สอย
ขนาดเล็กและคับแคบ (2) ค่าก่อสร้างอาคารสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง (งานตกแต่งภายใน)
55,000,000 บาท ซึ่งเป็นการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ทดแทนอาคารหลังเดิมซึ่งถือครองกรรมสิทธิ์ที่มี
สภาพทรุดโทรมและพื้นที่ใช้สอยคับแคบไม่เพีย งพอต่อการขยายภารกิจของ สอท.ฯ และทีมประเทศ
ไทย (3) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทาการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง 16,500,000 บาท (จากกรอบวงเงิน
110 ล้านบาท ) ซึ่งเป็นการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ทดแทนอาคารหลังเดิมซึ่งถือครองกรรมสิทธิ์ที่มี
ขนาดเล็กและสภาพเก่าทรุดโทรม และ (4) ค่าจัดซื้อและปรับปรุงอาคารที่ทาการคณะผู้แทนถาวร ณ
นครนิวยอร์ก 996,000,000 บาท ซึ่งเป็นการจัดซื้ออาคารหลังใหม่ทดแทนอาคารหลังเดิมซึ่งถือครอง
กรรมสิทธิ์ที่มีพื้นที่ใช้สอยไม่เพียงพอรองรับต่อการขยายภารกิจต่อไปในอนาคต
ในภาพรวมของการดาเนินการตามงบประมาณปรากฏว่า โครงการต่างๆ อยู่ใน
ขั้นตอนของการบริหารสัญญาจ้างตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมและการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบเวลาดาเนินการของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แก้ ไขเพิ่มเติมถึง
พ.ศ. 2552 และมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2556-2557
ตามแนวทางของสานักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง และล่าสุดตามมาตรการในเรื่องการตรวจสอบ
การใช้งบประมาณภาครัฐของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยคณะกรรมการติดตามและ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) โดยเฉพาะในส่วนของโครงการจัดซื้อและปรับปรุง
อาคารที่ทาการคณะผู้แทนถาวร ณ นครนิวยอร์ก ซึ่งมีวงเงินของการดาเนินการค่อนข้างสูง
(ข) ในส่ ว นของ เงิ น คชจ. 20 % กระทรวงการคลั ง ได้ อ นุ มั ติ ใ ห้ ก ระทรวงฯ
สามารถหักเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการกงสุล (ซึ่งปกติแล้วจะต้องนาส่งเงินรายได้ดังกล่าวเข้าเป็น
รายได้แผ่นดิน) ในจานวนร้อยละ 20 นามาใช้เป็นค่าจัดซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคารที่ทาการฯ ทดแทน
การเช่าได้ในกรอบวงเงิน 3,500 ล้านบาท ในกรอบปีงบประมาณ 2547-25514 และล่าสุดได้มีการ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินฯ ได้ถึง ปีงบประมาณ 2557 โดยในปัจจุบันได้มีโครงการก่อสร้างที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินการจานวน 5 โครงการ ดังนี้ (1) อาคารที่ทาการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว และ
บ้ านพัก กงสุ ล ใหญ่ฯ 236,604,434.94 บาท ทดแทนอาคารที่ เช่า อยู่ (2) อาคารที่ท าการสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง 360,000,000 บาท ทดแทนอาคารหลังเดิม (3) อาคารที่ทาการสถาน
กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต และบ้านพักกงสุลใหญ่ฯ 105,000,000 บาท ทดแทนอาคารที่เช่า
อยู่ (4) อาคารที่ทาการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ และบ้านพักกงสุลใหญ่ฯ 257,523,106.21
บาท ทดแทนอาคารที่เช่าอยู่ และ (5) อาคารที่ทาการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี หลังใหม่
ทดแทนอาคารหลังเดิมซึ่งถือครองกรรมสิทธิ์ที่อยู่ในสภาพเก่าและไม่คุ้มค่าที่จะดาเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซม ในวงเงิน 414,425,000 บาท ซึ่งเป็นโครงการดาเนินการสุดท้ายภายใต้กรอบเงิน คชจ. 20 %
4

สานักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน, โครงการก่อสร้าง/จัดซื้ออาคารจากค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานการกงสุล (เงิน
คชจ. 20 %); ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักเงินค่าธรรมเนียมการกงสุล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2547;
รายละเอียดภาคผนวก ค.
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สาหรับการดาเนินงานโครงการต่างๆ ภายใต้เงิน คชจ. 20 % ข้างต้น ปรากฏ
ว่ า บางโครงการ มี ค วามคื บ หน้ า ของการด าเนิ น การทั้ ง การบริ ห ารสั ญ ญาจ้ า งและการบริ ห าร
งบประมาณให้แล้วเสร็จ เพื่อรับมอบและตรวจรับอาคารที่ทาการได้ในปีงบประมาณ 2557 ได้แก่
สกญ. ณ นครกว่างโจว และบ้านพัก กสญ.ฯ สกญ. ณ แขวงสะหวันนะเขต และบ้านพัก กสญ.ฯ สกญ.
ณ นครเซี่ยงไฮ้ และบ้านพัก กสญ.ฯ ในส่วนของ สอท. ณ กรุงปักกิ่ง คาดว่า การก่อสร้างจะแล้วเสร็จ
ในช่วงปี 2558 และสอท. ณ กรุงนิวเดลี คาดว่าจะเริ่มการก่อสร้างได้ในช่วงปีงบประมาณ 2557 ซึ่ง
จะใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 25 เดือน
ในส่ ว นของปี ง บประมาณ 2558 กระทรวงฯ ได้ เ ตรี ย มแผนงานในด้ า น
อสังหาริมทรัพย์ของการดาเนินงานและการจัดตั้งงบประมาณดาเนินการรองรับทั้งโครงการก่อสร้าง
อาคารและจัดซื้อที่ดิน/อาคารจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2558 ได้แก่ (1) โครงการก่อสร้าง
อาคารที่ทาการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ผูกพันต่อเนื่ องจากปีงบประมาณ 2557 ในวงเงินค่า
ก่อสร้าง 36,360,800 บาท (2) โครงการจัดซื้ออาคารบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต หลังใหม่
ทดแทนการเช่า (โครงการใหม่ในปี 2558) ในวงเงินค่าจัดซื้อ 206,000,000 บาท และ (3) โครงการ
จัดซื้ออาคารทาเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ หลังใหม่ทดแทนการเช่า (โครงการใหม่ในปี
2558) ในวงเงินค่าจัดซื้อ 184,000,000 บาท
ในปีงบประมาณ 2558 กระทรวงฯ ได้ตั้งเป้าหมายและให้ลาดับความสาคัญที่
จะจั ดซื้ออสั งหาริ มทรั พย์ ในภูมิภ าคยุโ รปก่อนภูมิภ าคอื่นๆ เมื่อพิจารณาถึงวิกฤติการณ์เงินยูโ รที่
เกิดขึ้นเมื่อช่วงปี 2554-2555 ซึ่งส่งผลทาให้ตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศต่างๆ ในยุโรปซบ
เซาลงและระดับความพร้อมของการดาเนินการ ด้วยปัจจัยดังกล่าว กระทรวงฯ จึงเล็งเห็นว่าน่าจะใช้
จั งหวะโอกาสของค่าเงิน ยู โ รที่มีความผั นผวนไม่เสถียรในการจัดหาอาคารต่างๆ ที่ส อดคล้ องกับ
ผลประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพย์สินในต่างประเทศ ดังเช่นโครงการจัดซื้ออาคารบ้านพักกงสุล
ใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และอาคารทาเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ
3.1.3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารในต่างประเทศ
การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศในขอบเขตของงานในโครงการ
ปรับ ปรุ งซ่อมแซมอาคารที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันก็มีความสาคัญและความจาเป็น ซึ่งในการบริหาร
จัดการงานด้านการปรั บ ปรุ งซ่อมแซมให้ แก่ส านักงานต่างๆ ทั่วโลก กระทรวงฯ จะมุ่งเน้นล าดับ
ความสาคัญให้แก่อาคารทีม่ ีการถือครองกรรมสิทธิ์อยู่ทั้งอาคารที่ทาการและทาเนียบ ออท. / บ้านพัก
กสญ. อย่างไรก็ดี สาหรับอาคารที่เช่าอยู่นั้นก็สามารถดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมได้เช่นกัน แต่ต้องมี
การพิจารณาถึงเหตุผลความจาเป็นให้รอบคอบและรอบด้าน อาทิ เรื่องสัญญาเช่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การให้ความยินยอมของผู้ให้เช่า และความคุ้มค่าของการปรับปรุงซ่อมแซม
ดังนั้น การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและการบารุงดูแลรักษาอาคารจึงเป็นงานที่มี
ความสาคัญและละเลยไม่ได้เพื่อให้อาคารที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันมีความปลอดภัย อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งานเสมอและสามารถรองรับต่อภารกิจและความต้องการของสานักงานในด้านต่างๆ โดยจะมีขอบเขต
ของงานปรับปรุงซ่อมแซมตั้งแต่การขยายพื้นที่ทางาน/พื้นที่ให้บริการแก่ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พื้นที่ของฝ่ายกงสุลในงานให้บริการด้านหนังสือเดินทาง บัตรประชาชนไทยในต่างประเทศ การตรวจ
ลงตราและการคุ้มครองดูแลคนไทย เป็นต้น การปรับปรุงอาคาร/โครงสร้างอาคารให้มีความแข็งแรง
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ทนทานและมีค วามปลอดภัย การปรั บปรุง ระบบการใช้ง านต่างๆ ของอาคารให้ ทัน สมัย และไม่
ก่อให้เกิดเป็นมลพิษ เช่น ระบบไฟฟ้า/น้าประปา/สุขาภิบาล/เครื่องทาความร้อนความเย็น เป็นต้น
การปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยให้มีความสง่างามและสมฐานะ การตกแต่งภายใน และงานภูมิทัศน์ ฯลฯ
3.1.4 งบประมาณสาหรับการดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
ในปั จ จุ บั น กระทรวงฯ มี แ หล่ ง ที่ ม าของงบประมาณเพื่ อ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง
ซ่อมแซมอาคารต่างๆ ให้ แก่ ส านั กงานต่า งๆ ทั่ ว โลก ใน 2 ส่ ว น ได้ แก่ เงิน งบประมาณรายจ่า ย
ประจาปี (งบลงทุน) และเงินนอกงบประมาณ คือ เงินค่าธรรมเนียมการกงสุลร้อยละ 10 (เงิน คชจ.
10 %)5
(ก) ในส่วนของเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2556-2557 กระทรวงฯ ได้รับ
จัดสรรตามลาดับ ดังนี้ (1) ค่าปรับปรุงทาเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี 39,666,200 บาท
(ผูกพัน ปีงบประมาณ 2555-2558 ในกรอบวงเงิน 80 ล้ านบาท) เพื่อปรับปรุงอาคารซึ่งถือครอง
กรรมสิทธิ์ที่อยู่ในสภาพเก่าทรุดโทรมและระบบการใช้งานของอาคารเสื่อมสภาพ (2) ค่าปรับปรุง
อาคารที่ทาการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 10 ล้านบาท จานวน 29,332,800
บาท (3) ค่าปรับปรุงอาคารสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ หลังเดิม 15,000,000 บาท (ผูกพัน
ปีงบประมาณ 2557-2558 ในกรอบวงเงิน 100 ล้านบาท) เพื่อปรับปรุงอาคารให้สามารถใช้ประโยชน์
ได้ในลักษณะเอนกประสงค์ (Thai House) ในการรองรับภารกิจและการจัดกิจกรรมทางการทูตของ
กระทรวงฯ สอท.ฯ และทีมประเทศไทยควบคู่ไปกับการใช้อาคารที่ทาการ สอท.ฯ หลังใหม่ซึ่งได้
ก่อสร้างแล้วเสร็จและเข้าใช้งานแล้วอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปี 2555 และ (4) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทา
การและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 10 ล้านบาท จานวน 12,000,000 บาท
ในเรื่องตรวจสอบและตัวชี้วัดของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณดังกล่าวปรากฏ
ว่ า การเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณในภาพรวมเป็ น ไปตามแนวทางของกรมบั ญ ชี ก ลางและส านั ก
งบประมาณ กล่าวคือ การบริหารจัดการในงานด้านการปรับปรุงซ่อมแซมมีความคืบหน้าโดยอยู่ใน
ขั้นตอนของการบริหารสัญญาจ้างและการบริหารงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2556-2557
(ข) สาหรั บเงิน คชจ. 10 % ในแต่ล ะปีงบประมาณนั้น 6 กระทรวงฯ จะจัดสรร
กรอบวงเงินดังกล่าวเพื่อนามาเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการดาเนินงานการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร/สิ่ง
ปลูกสร้างและการจัดซื้อครุภัณฑ์ในต่างประเทศ ซึ่งในปีงบประมาณ 2557 กระทรวงฯ ได้จัดสรร
กรอบวงเงิน คชจ. 10% จานวน 260,000,000 บาท โดยแบ่งเป็น 160 ล้านบาท สาหรับงานการ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฯ และ 100 ล้านบาท สาหรับงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ฯ ในส่วนการเบิกจ่าย/
ใช้เงินดังกล่าวให้ แก่ส านักงานต่างๆ ในปี 2557 ปรากฏว่า ตั้งแต่เดือนตุล าคม 2556 - มิถุนายน
5

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานกงสุล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547 รายละเอียด
ภาคผนวก ง.
6
ในแต่ละปีงบประมาณ กระทรวงฯ จะจัดสรรกรอบวงเงิน คชจ. 10 % โดยตรงให้สานักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
เพื่อดาเนินการในงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้างและงานจัดหา/จัดซื้อครุภัณฑ์ในต่างประเทศให้แก่
สานักงานต่างๆ 96 แห่งทั่วโลก โดยในปี 2556 มีกรอบวงเงิน 180 ล้านบาท และปี 2557 จานวน 260 ล้านบาท
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2557 กระทรวงฯ ได้ใช้จ่ายเงิน คชจ. 10 % เพื่อเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมประมาณ 47 ล้านบาท และ
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ฯ ประมาณ 57 ล้านบาท
เมื่อเปรี ยบเทียบกับปีงบประมาณ 2556 ในภาพรวมพบว่า กระทรวงฯ ได้
จัดสรรกรอบ วงเงิน คชจ. 10 % ในปี 2557 เพิ่มขึ้นอีก 80 ล้านบาท เพื่อให้รองรับกับการขยายตัว
ของปริมาณงาน ปรับปรุงซ่อมแซมและครุภัณฑ์ฯ ที่มากขึ้นตามลาดับ โดยในปี 2556 กระทรวงฯ ได้
จัดสรรเงินฯ จานวน 180 ล้านบาท (120 ล้านบาท เป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม และ 60 ล้านบาท เป็น
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ฯ) ซึ่งได้เบิกจ่ายเงิน คชจ. 10 % รวมจานวน 223,068,872.62 บาท แบ่งออกเป็น
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมให้แก่สานักงานต่างๆ ทั่วโลกจานวน 170,365,719.94 บาท และค่าครุภัณฑ์ฯ
จานวน 62,703,152.68 บาท
ในปีงบประมาณ 2558 กระทรวงฯ ได้เตรียมแผนงานและจัดตั้งงบประมาณ
ดาเนินการรองรับ ในงานการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโดยให้ลาดับความสาคัญในโครงการต่างๆ จาก
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ประกอบด้วย (1) ทาเนียบเอกอัคราชทูต ณ กรุงปารีส (โครงการใหม่ใน
ปี 2558) ซึ่งถือครองกรรมสิ ทธิ์ ตัวอาคารอยู่ในสภาพเก่า ชารุดและระบบการใช้งานของอาคาร
เสื่ อ มสภาพในวงเงิ น 100,000,000 บาท (2) อาคารที่ ท าการสถานเอกอั ค รราชทู ต ณ กรุ ง
โคเปนเฮเกน (โครงการใหม่ในปี 2558) ซึ่งถือครองกรรมสิทธิ์ ตัวอาคารอยู่ในสภาพทรุดโทรมและ
พื้นที่ใช้สอยคับแคบไม่สามารถรองรับต่องานกงสุลที่ขยายตัวมากขึ้นในวงเงิน 43,000,000 บาท (3)
อาคารที่ทาการสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ หลังเดิม ในวงเงิน 49,583,100 บาท ผูกพันต่อเนื่อง
จากปีงบประมาณ 2557 (4) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมทาเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล (โครงการ
ใหม่ในปี 2558) ซึ่งถือครองกรรมสิทธิ์ ตัวอาคารอยู่ในสภาพเก่าและมีพื้นที่ใช้สอยคับแคบในวงเงิน
20,000,000 บาท (5) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทาการคณะผู้แทนถาวร ณ นครเจนีวา (โครงการ
ใหม่ในปี 2558) ซึ่งถือครองกรรมสิทธิ์ ตัวอาคารและระบบการใช้งานอาคารอยู่ในสภาพชารุด ใน
วงเงิน 20,000,000 บาท (6) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมทาเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ (โครงการ
ใหม่ในปี 2558) ซึ่งถือครองกรรมสิทธิ์ ตัวอาคารทั้งภายในและภายนอกอยู่ในสภาพเก่าชารุดทรุด
โทรมในวงเงิน 20,000,000 บาท (7) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทาการ/ทาเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล
(โครงการใหม่ในปี 2558) ซึ่งถือครองกรรมสิทธิ์ ตัวอาคารอยู่ในสภาพชารุดและระบบการใช้งาน
อาคารที่เสื่อมสภาพในวงเงิน 10,000,000 บาท (8) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมทาเนียบเอกอัค รราชทูต ณ
กรุงย่างกุ้ง (โครงการใหม่ในปี 2558) ซึ่งถือครองกรรมสิทธิ์ ตัวอาคารอยู่ในสภาพเก่าและระบบการใช้
งานที่ชารุดเสียหายในวงเงิน 12,000,000 บาท (9) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมทาเนียบเอกอัครราชทูต ณ
กรุงโรม (โครงการใหม่ในปี 2558) ซึ่งถือครองกรรมสิทธิ์ ตัวอาคารอยู่ในสภาพเก่าทรุดโทรมและ
ระบบการใช้งานที่ชารุดเสียหายในวงเงิน 30,000,000 บาท และ (10) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทาการ
และสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 10 ล้านบาท จานวน 50,000,000 บาท (ซึ่งในส่วน
ของงบประมาณเฉพาะรายการนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2557 จะมีงบประมาณที่เพิ่มสูงขึ้น
จานวน 38,000,000 บาท)
สาหรับแผนงานและเป้าหมายในปีงบประมาณ 2558 สืบเนื่องจากวิกฤติการณ์
ของเงินยูโรในปี 2554-2555 ที่ส่งผลทาให้ตลาดและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซบเซา กระทรวงฯ จึงได้
เน้นประเทศต่างๆ ในภูมิภาคยุโรปให้เป็นเป้าหมายเบื้องต้นของการดาเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซม
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ในระดับขนาดกลางใหญ่ในกรอบวงเงินที่สูงกว่า 10 ล้านบาท ซึ่งมีความพร้อมและความสามารถที่จะ
ดาเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในหนึ่งปีงบประมาณ ดังเช่นโครงการปรับปรุงซ่อมแซมของ สอท. ณ
กรุงปารีส สอท. ณ กรุงโคเปนเฮเกน สอท. ณ กรุงออสโล คผถ. ณ นครเจนีวา และ สอท. ณ กรุงโรม
3.1.5 โครงการจาหน่ายที่ดินและอาคารที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในต่างประเทศ
การบริหารจัดการงานอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศนอกเหนือจากการก่อสร้าง
อาคารใหม่ / จั ด ซื้ อ ที่ดิ น และอาคารใหม่แ ละการปรั บปรุ ง ซ่อ มแซมอาคารแล้ ว ยั งมี ข อบเขตงาน
ครอบคลุมไปถึงการจาหน่ายที่ดินและอาคารที่ไม่ได้ใช้ ประโยชน์ด้วย7 กล่าวคือ จากการที่ได้มีการ
ก่อสร้างอาคารที่อยู่ในลักษณะของการถือครองกรรมสิทธิ์ไว้หรือในกรณีที่ได้มีการจัดซื้อที่ดินและ
อาคารมาไว้ใช้ในราชการแล้ว กระทรวงฯ จะพิจารณานโยบายสาคัญที่จะให้มีการจาหน่ายที่ดินและ
อาคารที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วออกไปด้วยจากการที่ ได้มีอาคารใหม่มาทดแทนทั้งจากการก่อสร้าง
หรื อการจั ดซื้อ เพื่อมิให้ที่ดิน และอาคารที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์และเลิกใช้งานแล้ว กลายเป็นภาระที่
กระทรวงฯ ต้องแบกรั บ โดยไม่จ าเป็นในการบริห ารจัดการอสั งหาริมทรัพย์ในต่างประเทศต่อไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบารุงรักษา/ปรับปรุ งซ่อมแซมที่ไม่มีความจาเป็นและไม่คุ้มค่าต่อการบริหาร
จัดการอาคารและงานงบประมาณ
ในปัจจุบัน กระทรวงฯ กาลังพิจารณานโยบายการจาหน่ายที่ดินและอาคารที่ทา
การหลังเดิมซึ่งถือครองกรรมสิทธิ์ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อยู่จานวน 3 แห่ง ประกอบด้วย ดังนี้ (1) สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ (2) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก และ (3) สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงเวลลิงตัน อย่างไรก็ดี หากกระทรวงฯ มีการตัดสินใจในเชิงนโยบายที่ล่าช้า ย่อมเป็นปัจจัยใน
เชิงลบต่อการดาเนินการและบริหารจัดการงบประมาณที่ไม่คุ้มค่าในการจัดหาค่าปรับปรุงซ่อมแซม
เพื่อบารุงดูแลรักษาอาคารต่างๆ ข้างต้นที่ได้ถูกทิ้งร้างไว้ไม่ได้ใช้งานแล้วต่อไปเรื่อยๆ โดยไม่จาเป็นได้
ซึ่งในขณะนี้ปรากฏว่า สถานเอกอัครราชทูตฯทั้ง 3 แห่งดังกล่าวได้มีอาคารที่ทาการหลังใหม่ไว้ใช้งาน
อย่างเต็มรูปแบบแล้ว จึงไม่มีความจาเป็นและความคุ้มค่าที่จะเก็บรักษาอาคารที่ทาการหลังเดิมที่
ไม่ ไ ด้ ใ ช้ ง านแล้ ว ต่ อ ไป ส าหรั บ รายได้ ที่ จ ะได้ ม าจากจ าหน่ ายที่ ดิ น และอาคารที่ ท าการที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้
ประโยชน์ดังกล่าวนั้น จะต้องนาเข้าเป็นเงินรายได้แผ่นดินต่อไป
3.2 การบริหารจัดการงานสังหาริมทรัพย์
ผลการศึกษาการบริหารจัดการงานสังหาริมทรัพย์แบ่งออกได้เป็น 3 ประเด็น ดังนี้
3.2.1 งานบริหารครุภัณฑ์ในต่างประเทศ
งานบริหารครุภัณฑ์ของสานักงานต่างๆ ในประเทศต่างๆ ทั้ง 96 แห่งทั่วโลกถือเป็น
งานพื้น ฐานส าคัญ ในการบริ ห ารจั ด การสั งหาริ มทรั พ ย์ใ นต่า งประเทศ ขอบเขตงานในด้ านนี้ จ ะ
ครอบคลุม 2 ส่วนหลัก ได้แก่ (1) การปฏิบั ติงานพัสดุตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหา จัดซื้อ/จัดจ้าง การ
ควบคุมและการจาหน่าย และการตรวจสอบพัสดุประจาปีให้ถูกต้องตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งการบริหารจัดการงบประมาณ และ (2) การ
บันทึกข้อมูลพัสดุที่ได้มาในระบบทะเบียนทรัพย์สินออนไลน์ (http://as.mfa.go.th) อย่างครบถ้วน
7

สานักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน, ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับขั้นตอนการจาหน่ายทีด่ ิน/อาคาร ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ
รัฐบาลไทย; รายละเอียดภาคผนวก จ.
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เพื่อให้ การบั น ทึก/รายงานมูลค่าทรัพย์สิ นของส านักงานในต่างประเทศทั้ง 96 แห่ ง เป็นปัจจุบัน
ถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้
ในการบริ ห ารจั ดการงานครุภั ณฑ์ในต่า งประเทศ กระทรวงฯ จะจัด หา/จัดซื้ อ
ครุภัณฑ์จาเป็นพื้นฐานในรายการ/ประเภทต่างๆ ตามความต้องการใช้งานของสานักงานต่างๆ ทั่วโลก
ทั้งการใช้งานที่อาคารที่ทาการและใช้งานที่ทาเนียบ ออท. / บ้านพัก กสญ. อาทิ ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รวมทั้งครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบการรักษาความปลอดภัยที่
ทัน สมัย เป็ น ต้น และเมื่อส านั กงานทุกๆ แห่ งได้ดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เสร็จแล้ ว ส านักงานฯ
จ าเป็ น ต้องดาเนิ น การบั น ทึก ข้อ มูล ทรัพ ย์สิ นที่ไ ด้ม าในระบบฯ ข้ างต้นเพื่อ ให้ งานบริ ห ารจัด การ
สังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศครบวงจร
3.2.2 งบประมาณ
ในปัจจุบันกระทรวงฯ มีแหล่งที่มาของงบประมาณเพื่อดาเนินการงานครุภัณฑ์ใน
ต่างประเทศให้แก่สานักงานทุกๆ แห่งทั่วโลก ใน 2 ส่วน ได้แก่ เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี (งบ
ลงทุน) และเงินนอกงบประมาณ คือ เงินค่าธรรมเนียมการกงสุลร้อยละ 10 (เงิน คชจ. 10 %)
(ก) สาหรับเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2556-2557 กระทรวงฯ ได้รับจัดสรร
ตามลาดับ ดังนี้ (1) ปี 2556 ค่าครุภัณฑ์ 27,200,000 บาท (เฉพาะรายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง และในส่วนครุภัณฑ์สานักงานไม่ได้รับการจัดสรร) และ (2) ปี 2557 ค่าครุภัณฑ์ 49,000,000
บาท (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 43 ล้านบาท และครุภัณฑ์สานักงาน 6 ล้านบาท)
ส าหรั บ การดาเนินการจั ดหาครุภัณฑ์ฯ จากเงินประมาณรายจ่ายประจาปี
ข้างต้น ปรากฏว่า กระทรวงฯ ได้ดาเนินการตามแผนงานและกรอบระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ 25562557
(ข) ในส่วนของเงิน คชจ. 10 % ในแต่ละปีงบประมาณนั้น กระทรวงฯ จะจัดสรร
กรอบวงเงินดังกล่าวเพื่อนามาเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการดาเนินงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ในต่างประเทศ
และการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ซึ่งในปีงบประมาณ 2557 กระทรวงฯ ได้ จัดสรรกรอบ
วงเงินดังกล่าวจานวน 260 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 100 ล้านบาท สาหรับงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ฯ
(และ 160 ล้านบาท สาหรับงานการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฯ) อย่างไรก็ดี ในเงิน คชจ. 10 % มี
กรอบการใช้เงินบนพื้นฐานของการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อกิจการในงานกงสุลและในประโยชน์ ราชการ/
ภารกิจสาหรับการใช้งานที่สานักงาน โดยไม่สามารถนาเงินฯ ไปใช้ในการจัดซื้อครุภัณฑ์สาหรับการใช้
งานที่ทาเนียบ ออท. / บ้านพัก กสญ. และการใช้งานที่สานักงาน/ทาเนียบ ออท. ของคณะผู้แทน
ถาวรทั้ง 3 แห่ง ซึ่งได้แก่ คผถ. ณ นครนิวยอร์ก / นครเจนีวา / กรุงจาการ์ตา ได้ เนื่องจาก คผถ.ทั้ง 3
แห่ง เป็นสานักงานที่ไม่มีรายได้จากค่าธรรมเนียมการกงสุล
ในปี 2556 กระทรวงฯ ได้เบิกจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าครุภัณฑ์ให้แก่สานักงานต่างๆ
ทั่วโลก จากเงินค่าธรรมเนียมการกงสุลร้อยละ 10 (เงิน คชจ. 10 %) รวมจานวน 62,703,152.68
บาท และในปี 2557 (ตุลาคม-มิถุนายน 2557) รวมประมาณ 57 ล้านบาท
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ส าหรั บ ในปี ง บประมาณ 2558 กระทรวงฯ ได้ เ ตรี ย มแผนงานในด้ า น
สังหาริมทรัพย์โดย การดาเนินงานจัดหาครุภัณฑ์ในต่างประเทศและจัดตั้งงบประมาณดาเนินการ
รองรับจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2558 ในวงเงินรวม 61,104,000 บาท ซึ่งแบ่งเป็นครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง ในวงเงิน 54,600,000 บาท และครุภัณฑ์พื้นฐานในต่างประเทศ 6,504,000 บาท
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2557 จะมีงบประมาณที่เพิ่มสูงขึ้นจานวน 12,104,000 บาท
ในส่วนของแผนและเป้าหมายการบริหารจัดการในการจัดหาครุภัณฑ์/อุปกรณ์
สานักงานในปีงบประมาณ 2558 กระทรวงฯ ได้มุ่งเน้นความสาคัญลาดับต้นไปที่สานักงานต่างๆ ที่
ไม่ได้รับงบประมาณสาหรับค่าครุภัณฑ์ในปี 2556-2557 และสานักงานต่างๆ ที่มีแผนงานการขยาย
ภารกิ จ เพื่ อ รองรั บ กิ จ การด้ า นงานกงสุ ล และการคุ้ ม ครองดู แ ลคนไทยในต่ า งประเทศซึ่ ง จะเป็ น
ประโยชน์แก่การพัฒนางานด้านการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนต่อไปได้
3.2.3 งานระบบทะเบียนทรัพย์สินออนไลน์
การดาเนิ นงานของกระทรวงฯ และส านักงานทุกๆ แห่ งทั่ว โลกในส่ว นของการ
บั น ทึกและรายงานข้อมูล พัส ดุที่ได้มาทั้งจากประเภทอสั งหาริมทรัพย์ (ที่ดิน/สิ่ งปลู กสร้าง) และ
สังหาริมทรัพย์ (ครุภัณฑ์) ในงานระบบทะเบียนทรัพย์สินออนไลน์มีความจาเป็นและสาคัญเพื่อให้การ
ดาเนินงานบริหารพัสดุในต่างประเทศมีระบบการบริหารจัดการที่ดีและครบวงจรทั้งการดาเนินการที่
ถูกต้องตามระเบียบต่างๆ มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายการ/มูลค่า
ทรัพย์สินในต่างประเทศได้
ในปั จ จุ บั น การปฏิ บั ติ ง านในงานระบบทรั พ ย์ สิ น ออนไลน์ ข องกระทรวงฯ
จาเป็นต้องมี การดาเนินการให้ถูกต้องและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้องกัน ในงานด้านอื่นๆ ควบคู่กันไปด้วย กล่าวคือ การปฏิบัติงานการเงินการคลังด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System : GFMIS) และระบบ
บัญชีสาหรับหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศ เนื่องจากกระทรวงฯ ได้ดาเนินการปรับเปลี่ยนการใช้
ระบบบัญชี ของสานักงานต่างๆ ในต่างประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไป
ตามแนวทาง ที่กระทรวงการคลัง8 โดยกรมบัญชีกลางได้วางและกาหนดระบบบัญชีสาหรับหน่วยงาน
ภาครั ฐ ในต่างประเทศไว้โ ดยมีจุ ดประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติงานในด้านนี้ของแต่ล ะส านักงานใน
ประเทศต่างๆ ทั่วโลกมีรูปแบบมาตรฐานและอยู่ภายใต้กฎระเบียบเดียวกัน
ส าหรั บ การปรั บ เปลี่ ย นการท างานระบบบั ญ ชี ส าหรั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ใน
ต่างประเทศของกระทรวงฯ ประจาปี 2554-2557 กระทรวงฯ ได้ดาเนินการเปลี่ยนการทาระบบบัญชี
จากเกณฑ์ เ งิ น สดมาเป็ น ระบบบั ญ ชี เ กณฑ์ ค งค้ า งแทนเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายของ
กระทรวงการคลังข้างต้นโดยการนาระบบบัญชีเกณฑ์คงค้างมาใช้งานจะทาให้หน่วยงานที่เกี่ยวของ
กระทรวงฯ นอกเหนือจากสานักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน กล่าวคือ หน่วยตรวจสอบภายในซึ่งมี
หน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทาบัญชีการเงินของสานักงานต่างๆ
ในต่างประเทศสามารถที่จะทาหน้าที่ตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินของสานักงานต่างๆ ทั่วโลกจากระบบ
บัญชีดังกล่าวได้ว่า สานักงานแต่ละแห่งทั่วโลกได้มีการบันทึกและรายงานตามระบบบัญชีเกณฑ์คง
8

กรมบัญชีกลาง, หนังสือราชการ, ที่ กค 0410.3/23406, 18 กันยายน 2550; กระทรวงการต่างประเทศ, หนังสือ
ราชการ, ที่ กต 0200.1/1193 3 กุมภาพันธ์ 2554; รายละเอียดภาคผนวก ฉ.
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ค้างอย่างถูกต้องหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบคานวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินจากรายการ
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ อาคารและสิ่งปลูกสร้าง และค่าเสื่อมราคาสะสมจากระบบทรัพย์สินออนไลน์
ของแต่ ล ะหน่ ว ยงานซึ่ ง รายการต่ า งๆ เหล่ า นี้ เ ป็ น เนื้ อ งานส่ ว นหนึ่ ง ของงานบริ ห า รจั ด การ
สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ ทั้งนี้ การดาเนินงานดังกล่าวจะทาให้ทราบถึง
มูลค่าทรัพย์สินรวมในต่างประเทศของแต่ละสานักงานได้อย่างแท้จริง ถูกต้องและสมบูรณ์
3.3 สภาพปัญหาในงานอสังหาริมทรัพย์
สภาพปัญหาในงานอสังหาริมทรัพย์สามารถประมวลสรุปได้เป็น 4 ด้านสาคัญ ดังนี้
3.3.1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ในการดาเนินงานโครงการก่อสร้างอาคาร/จัดซื้อที่ดินและอาคาร และโครงการ
ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมอาคารในต่ า งประเทศ กระทรวงฯ จะยึ ด ถื อ และปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติ ม ในข้อ 25 “สาหรับส่วนราชการใน
ต่างประเทศ หรือมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ ในต่างประเทศจะซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษก็ได้ โดยให้ติดต่อ
ซื้อหรือจ้างกับผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างทางานนั้นโดยตรง” เป็นพื้นฐานของการปฏิบัติงาน
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในต่างประเทศเพื่อดาเนิน โครงการก่อสร้างอาคาร/
จัดซื้อที่ดินและอาคารและโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร นอกเหนือจากเรื่องการขออนุมัติอัตราค่า
ออกแบบและค่าควบคุมงานในโครงการก่อสร้างในต่างประเทศเป็นกรณีเฉพาะรายโดยกระทรวงฯ
จะต้องขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษกับคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง9 ในการปฏิบัติงาน
การจัดซื้อจัดจ้างและก่อสร้างในต่างประเทศให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาชีพและสอดคล้องกับ
กฎระเบียบเทศบัญญัติท้องถิ่น ของประเทศนั้นๆ 10 รวมทั้งให้ เป็นไปตามตามระเบียบพัสดุแล้วนั้น
พบว่า การจัดซื้อจัดจ้างในต่างประเทศยังมีข้อจากัดที่เป็นอุปสรรคต่ อการดาเนินงานใน 2 ประเด็น
ประมวลสรุปได้ดังนี้
(1) สภาพแวดล้อมและลักษณะกายภาพของพื้นที่ของการดาเนินงานโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งโครงการก่อสร้างและโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฯ ในวงเงินงบประมาณค่อนข้างสูง
(100 ล้านบาทขึ้นไป) ดังเช่นในภูมิภาคอเมริกาใต้หรือแอฟริกาซึ่งอยู่ห่างไกลจากประเทศไทยมาก
พบว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างสูงในด้านธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การจัดหาผู้รับจ้างที่มีความน่าเชื่อถือ
9

ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 119 กาหนดเกี่ยวกับการ
จ่ายเงินค่าออกแบบและค่าควบคุมงานสรุปประเด็นสาคัญได้ว่า อาคารที่มีค่าก่อสร้างไม่เกิน 10 ล้านบาท ให้จ่าย
ค่าออกแบบหรือค่าควบคุมงานอย่างใดอย่างหนึ่งในอัตราร้อยละ 2 ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง และอาคาร
ที่มีงบประมาณค่าก่อสร้างเกิน 10 ล้านบาท สาหรับในส่วนที่เกิน 10 ล้านบาทให้จ่ายค่าออกแบบหรือค่าควบคุม
งานอย่างใดอย่างหนึ่งในอัตราร้อยละ 1.75 ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง
10
ในกรณีโครงการก่อสร้างในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงฯ จะขออนุมัติอตั ราค่าออกแบบ
และค่าควบคุมงานให้สอดคล้องตามกฎระเบียบ เทศบัญญัติท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ ซึ่งปกติมักจะมีอัตราที่สูง
กว่าระเบียบฯ พัสดุดังกล่าวของไทย และคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) กรมบัญชีกลางจะพิจารณาอนุมัติ
ยกเว้นให้กระทรวงฯ สามารถจ่ายค่าออกแบบและค่าควบคุมงานในโครงการก่อสร้างในต่างประเทศนัน้ ๆ เป็น
กรณีเฉพาะรายไป ดูรายละเอียดเพิ่มในข้อมูลสานักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน :ตารางเปรียบเทียบอัตราค่า
ออกแบบ/ ค่าควบคุมงาน ที่ กวพ. อนุมัติในโครงการก่อสร้างในต่างประเทศ; ภาคผนวก ช.
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ระดับสากล ความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สินของทางราชการและการรักษาความปลอดภัย ด้วยปัจจัย
ดังกล่าวจึงเป็นข้อจากัดในการที่จะถูกเลือกให้เป็นเป้าหมายที่มีความสาคัญลาดับต้นของการดาเนิน
โครงการก่อสร้างหรือโครงการปรับปรุงซ่อมแซมขนาดกลางใหญ่และขนาดใหญ่และการดาเนินการ
ของการจั ด ซื้ อ /จั ด จ้ า งงานในมู ล ค่ า เงิ น จ านวนสู ง จึ ง ท าให้ ก ารบริ ห ารจั ด การงานในด้ า น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อให้บริการแก่สานักงานที่อยู่ในพื้นที่เหล่านี้มีข้อเสียเปรียบและข้อจากัดมากกว่า
เมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ
(2) ความยากล าบากในการคัดเลื อก/สรรหาผู้ รับจ้ างที่ เกี่ย วข้องต่างๆ ในงาน
โครงการก่อสร้างหรือโครงการปรับปรุงซ่อมแซมขนาดใหญ่ในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศ
ในภูมิภาคตามนัยข้อ (1) ข้างต้น ด้วยปัจจัยดังกล่าวจึงทาให้การดาเนินโครงการฯ ในบางวาระงานมี
ข้อจ ากัด ไม่คุ้มค่าและไม่คุ้มทุน ต่อการบริห ารจัดการงบประมาณของค่าก่อสร้างและค่า ปรับปรุง
ซ่อมแซมขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมเช่นนี้ การเลือกพิจารณาในการ
ดาเนินงานในรูปแบบของการเช่าอาคารจึงมีความเหมาะสมในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ได้
คล่องตัวกว่าและมีความเสี่ยงน้อยกว่า
นอกจากนี้ จากความยากลาบากและข้อจากัดในการสรรหาผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ให้
มาเป็ น ผู้ รั บ จ้ างในงานด้า นต่า งๆ ในต่า งประเทศ อาทิ ผู้ อ อกแบบ ผู้ รั บเหมาก่อ สร้ าง/ปรั บปรุ ง
ซ่อมแซม และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง จึงทาให้กระทรวงฯ และคณะกรรมการจัดจ้างและตรวจการจ้าง
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบพัสดุข้างต้นต้องมีการทางานอย่างละเอียดรอบคอบ โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้และเข้มงวดเป็นอย่างมากเพื่อให้การดาเนินการสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของกระทรวงฯ ในฐานะผู้
ว่าจ้าง และผู้รับจ้างเองก็ต้องตระหนักถึงองค์รวมของงานรับจ้างและมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึง
นโยบายการดาเนินการ การปฏิบัติงานของกระทรวงฯ และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
อย่างไรก็ดี ในบางประเทศที่มีโครงการก่อสร้าง เช่น ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวและอินเดียปรากฏว่า มีผู้ประกอบการไทยขนาดใหญ่ในสาขาธุรกิจก่อสร้างเข้าไปลงทุน
ธุรกิจด้านดังกล่าวอยู่แล้วจึงทาให้เป็นปัจจัยเกื้อกูลต่อการดาเนินโครงการก่อสร้า งให้เป็นไปอย่าง
ราบรื่นมากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับในบางประเทศที่ไม่มีผู้ประกอบการไทยอยู่ ซึ่งกระทรวงฯ ต้อง
พิจารณาความเหมาะสมอย่างดีที่สุดในการว่าจ้างผู้รับจ้างประเทศที่สามให้ดาเนินการเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ ดังเช่นการว่าจ้างบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ให้เป็นผู้รับจ้างในการรับเหมาก่อสร้างอาคารที่ทาการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด หลัง
ใหม่ พร้อมด้ว ยทาเนียบเอกอัครราชทูตฯ และบ้านพักข้าราชการสถานเอกอัค รราชทูตฯ (ซึ่งการ
ก่อสร้างอาคารฯ ได้แล้วเสร็จและตรวจรับอาคารฯ เมื่อปี 2555) เนื่องจากในประเทศปากีสถาน นัก
ลงทุนในธุรกิจก่อสร้างจากสาธารณรัฐประชาชนจีนถือเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่กว้างขวางมากที่สุด เมื่อ
เปรียบเทียบกับนักลงทุนจากประเทศอื่นๆ
3.3.2 งบประมาณ
เมื่ อ พิ จ ารณาถึง การด าเนิ นงานโครงการก่ อ สร้า ง/จัด ซื้ อ อาคาร และโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารในต่างประเทศจากงบประมาณทั้งเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีและเงิน
นอกงบประมาณ (เงิน คชจ. 20 % และเงิน คชจ. 10 %) สามารถประมวลปัญหาในประเด็นสาคัญได้
ดังนี้
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(ก) เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
- เมื่อพิจารณาถึงภาพรวมของโครงการก่อสร้างในปี 2556-2557 (ข้อ 3.1.2
(ก)) พบว่าเป็นไปตามแผนงานทั้งการบริหารสัญญาจ้างและการบริหารจัดการงบประมาณ
- สาหรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่มีขนาดวงเงินเกิน 10 ล้านบาท และต่า
กว่า 10 ล้านบาท (ข้อ 3.1.4 (ก)) เป็นไปตามแผนงานเช่นเดียวกับโครงการก่อสร้างตามข้อ 3.3.2 (ก)
ดังนั้น ในภาพรวมของการเบิกจ่าย/ใช้งบประมาณสาหรับการดาเนินโครงการ
ข้างต้นยังอยู่ใน ขีดความสามารถที่สามารถบริหารจัดการตามแผนและเป้าหมาย อย่างไรก็ดี ข้อจากัด
ของงบประมาณในประเภทเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีจะอยู่ในประเด็นสาคัญเรื่อง (1) การ
จัดตั้งคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ขอตั้งเพื่อ ดาเนินการโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม
ผูกพัน ต่อเนื่ องในปี งบประมาณ 2558 ดังเช่นค่าก่อสร้างอาคารที่ทาการ สกญ. ณ เมืองปีนัง ค่า
ปรับปรุงอาคารทาเนียบ ออท. ณ กรุงนิวเดลี และค่าปรับปรุงอาคารที่ทาการ สอท. ณ สิงคโปร์ หลัง
เดิม จาเป็นที่ต้องได้รับการสนับสนุนต่อไป มิ ฉะนั้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อการดาเนินโครงการฯ ที่
ขาดตอนและไม่ ต่อเนื่ อง ซึ่ งจะเป็ น ผลในเชิงลบทาให้ มีค่า ต้นทุ นที่เ พิ่ม ขึ้นและต้ องแบกรับภาระ
ค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้างที่เพิ่มสูงขึ้นโดยไม่จาเป็น รวมทั้งการบริหารสัญญาจ้างที่ซับซ้อนมากขึ้น และ
(2) การที่โ ครงการจัดซื้อ อาคาร/โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่ได้ตั้งคาขอในปีงบประมาณ 25562557-2558 ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ จึงจาเป็นต้องมีการผลักดันให้โครงการดังกล่าวได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณดาเนินการในปีงบประมาณถัดไป
รายการโครงการต่างๆ จากคาขอตั้งงบประมาณปี 2556-2558 ที่ไม่ได้รับการ
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พิจารณา ประกอบด้วยโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทาเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ใน
วงเงิน 6,515,100 บาท ผูกพันต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2555-2556 และโครงการจัดซื้ออาคารใหม่
เพื่อทดแทนการเช่า ดังเช่นค่าจัดซื้ออาคารที่ทาการและทาเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ใน
วงเงิน 330 ล้านบาท ค่าจัดซื้ออาคารทาเนียบ ออท. ณ กรุงวอร์ซอ ในวงเงิน 180 ล้านบาท ค่าจัดซื้อ
อาคารที่ทาการ สกญ. ณ เมืองมุมไบ ในวงเงิน 246 ล้านบาท และค่าจัดซื้ออาคารที่ทาการ สอท. ณ
กรุ งเอเธนส์ ในวงเงิน 350 ล้ านบาท ด้ว ยเหตุดังกล่ าว จึงทาให้ กระทรวงฯสู ญเสี ยโอกาสในการ
ด าเนิ น การในช่ ว งเวลาที่ เ หมาะสมได้ เนื่ อ งจากราคาจั ด ซื้ อ อาคารต่ า งๆ เหล่ า นี้ ใ นตลาด
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ต่ อ ไปในอนาคตย่ อ มจะมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะสู ง ขึ้ น ไปตามล าดั บ ท าให้ ใ นท้ า ยที่ สุ ด
กระทรวงฯ จ าเป็ น ต้องหางบประมาณดาเนินการที่เพิ่มวงเงินให้ สู งขึ้นไปอีกเพื่อให้ มีว งเงินอย่ าง
เพียงพอในการจัดซื้อได้ต่อไป
(ข) เงิน คชจ. 20 % (ตามข้อ 3.1.2 (ข))
- การดาเนินโครงการก่อสร้างอาคารที่ทาการ สอท. ณ กรุงนิวเดลี หลังใหม่
ถือเป็ น งานก่อสร้ างล าดับ สุ ดท้าย และเป็นการใช้เงิน คชจ. 20 % ชุดสุ ดท้าย อย่างไรก็ดี แม้ว่า
กระทรวงฯ ได้ดาเนินโครงการต่างๆ ทั้งการก่อสร้างอาคารใหม่และการจัดซื้อที่ดิน/อาคารใหม่ภายใต้
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เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 กระทรวงการต่างประเทศได้จดั ประชุมกับสานักงบประมาณในเรื่องภาพรวมการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2558 ของกระทรวงฯ ซึ่งรวมถึงการพิจารณาแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี 2558 ในรายจ่ายของงบลงทุนรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอสังหาริมทรัพย์และ
สังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ
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กรอบเงินฯ ดังกล่าวอย่างครบถ้วนแล้ว กระทรวงฯ มีความจาเป็นอย่างสูงที่จะต้องหาแหล่งที่มาของ
เงินนอกงบประมาณใหม่คู่ไปกับเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีเพื่อมาทดแทนเงิน คชจ. 20 % ที่ได้
ครบวาระไปแล้ว เนื่องจากกระทรวงฯ จาเป็นที่จะต้องเดินหน้าและดาเนินโครงการก่อสร้างอาคาร/
จัดซื้ออาคารในประเทศที่เป้าหมายในลาดับต่อๆ ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อสร้างอาคารที่ทาการ
หลังใหม่ทดแทนการเช่าในประเทศอาเซียนที่ยังมีการเช่าอาคารเหลือค้างอยู่ ดังเช่น สอท. ณ กรุง
บันดาร์เสรีเบกาวัน สอท. ณ กรุงฮานอย และ คผถ. ณ กรุงจาการ์ตา ซึ่งกระทรวงฯ ได้ให้ความสาคัญ
ล าดั บ สู ง ในการจั ด ให้ อ าคารที่ ทาการในประเทศอาเซี ย นทุ ก ประเทศอยู่ ใ นรู ป แบบการถื อ ครอง
กรรมสิทธิ์
- สาหรับโครงการก่อสร้างอื่นๆ ปรากฏว่าอยู่ในระหว่างการก่อสร้างให้แล้ว
เสร็จตามกรอบเวลาและสัญญาจ้าง อย่างไรก็ดี ในการดาเนินโครงการก่อสร้างต่างๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในประเทศจีน (กว่างโจว/เซี่ยงไฮ้/ปักกิ่ง) จะประสบปัญหาที่คล้ายคลึงกันในด้านการบริหารจัดการ
งบประมาณ เนื่องมาจากความจาเป็นที่จะต้องจัดหางบประมาณเพิ่มเติมเพื่อมารองรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่ม
มากขึ้น ในระหว่า งที่กาลั งด าเนิ น โครงการ ทั้งนี้ จากการศึก ษาพบว่า มีส าเหตุห ลั กมาจากการที่
ทางการท้องถิ่นได้ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ เทศบัญญัติท้องถิ่นหลายๆ เรื่องขึ้นมาใหม่ ซึ่งกระทรวงฯ
ไม่ ไ ด้ จั ด หางบประมาณรองรั บ ไว้ ล่ ว งหน้ า ก่ อ นเริ่ ม โครงการจึ ง ส่ ง ผลท าให้ ก ารบริ ห ารจั ด การ
งบประมาณในโครงการก่อสร้างฯ ไม่มีความคล่องตัว และต้องเสียเวลามากขึ้นในการหาที่มาของ
งบประมาณ (รายละเอียดของประเด็นกฎระเบียบเทศบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวจะอธิบายเพิ่มเติมไว้ใน
ข้อถัดไปข้อ 3.3.3)
กล่ า วโดยสรุ ป การก่ อ สร้ า งในประเทศจี น จะประสบปั ญ หามากที่ สุ ด โดย
กระทรวงฯ ต้องบริหารความเสี่ยงในการจัดหางบประมาณเพิ่มเติมโดยมีสาเหตุสาคัญ คือ การที่มีงาน
ก่อสร้างเพิ่มและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในระหว่างการก่อสร้างซึ่งเป็นผลมาจากการที่ฝ่ายไทยต้องปฏิบัติ
ตามในงานก่ อ สร้ า งด้า นต่า งๆ เพื่ อให้ ถู กต้ อ งตามเทศบั ญญั ติ ท้อ งถิ่ นที่ ถู กก าหนดขึ้ นมาใหม่ โ ดย
หน่วยงานท้องถิ่นของจีน และเมื่อเปรียบเทียบกับการก่อสร้างในประเทศอื่นๆ เช่น อาคารที่ทาการ
สถานกงสุลใหญ่/บ้านพักกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต และอาคารที่ทาการสถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุ ง จาการ์ ต า และท าเนี ย บเอกอั ค รราชทู ต ฯ (ซึ่ ง ได้ ก่ อ สร้ า งแล้ ว เสร็ จ เมื่ อ ปี 2555) พบว่ า
กระทรวงฯ สามารถควบคุมการบริหารจัดการงบประมาณในโครงการก่อสร้างดังกล่าวที่ลาวและ
อินโดนีเซียให้อยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรรได้ดีกว่าเพราะกระทรวงฯ ไม่ต้องประสบความยุ่งยากและ
ความสลับซับซ้อนในงานก่อสร้างจากกฎระเบียบเทศบัญญัติใหม่ๆ ของทั้งสองประเทศ
(ค) เงิน คชจ. 10 %
ในส่วนของการดาเนินงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารจากเงิน คชจ. 10 %
(ข้อ 3.1.4 (ข)) พบว่ า กระทรวงฯ มีค วามคล่ อ งตั ว ในการใช้จ่ ายเงิ นประเภทนี้ดี กว่ าการใช้ เงิ น
งบประมาณรายจ่ายประจาปีเนื่องจากเป็นการดาเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมขนาดเล็กและขนาด
กลาง (ค่าปรับปรุงซ่อมแซมต่ากว่า 50 ล้านบาท) และเป็นโครงการที่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ได้ทันในระยะเวลาอันสั้นและไม่เกิน 1 ปี
สาหรับข้อจากัดในการใช้งบประมาณจากเงิน คชจ. 10 % พบว่า จะมีน้อยกว่า
การดาเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีเนื่องจากสานักงานต่างๆ
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สามารถดาเนินโครงการจากเงินนอกงบประมาณประเภทนี้ได้เลยตามความต้องการโดยไม่ต้องตั้งคา
ของบประมาณดาเนินการล่วงหน้าเหมือนกับงบประมาณรายจ่ายประจาปี อย่างไรก็ดี การใช้เงิน
คชจ. 10 % ในการปรับปรุงซ่อมแซมจะต้องมีการวางแผนงานและขอบเขตของงานที่เหมาะสมชัดเจน
มิฉะนั้นแล้วจะทาให้การบริหารจัดการงบประมาณมีข้อจากัดได้ คือ งบประมาณบานปลายเกินกว่า
วงเงินและการดาเนินงานจะเกินระยะเวลาออกไปได้
3.3.3 ข้อกาหนด เทศบัญญัติ กฎระเบียบและกฎหมายท้องถิ่น
กระทรวงฯ และ สอท. / สกญ. / คผถ. ยัง มี ข้ อ จ ากั ดในการด าเนิ น โครงการ
ก่อสร้างอาคารในต่างประเทศซึ่งจะต้องปฏิบัติตามข้อกาหนด กฎระเบียบ เทศบัญญัติและกฎหมาย
ท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัดตั้งแต่ขั้นตอนการขออนุญาตแบบอาคารที่จะ
ก่อสร้าง การจัดทาประชาพิจารณ์ การขออนุญาตก่อสร้าง การทางานของคนงานในพื้นที่ก่อสร้าง การ
อนุรั กษ์/ รักษาสิ่งแวดล้อมและการมีพื้นที่สี เขียวในสัดส่ วนที่เหมาะสมกับขนาดสิ่ งปลู กสร้าง การ
ตรวจสอบอาคารและการขออนุญาตใช้อาคาร มิฉะนั้นแล้วประเด็นต่างๆ เหล่านี้จะกลายเป็นปัจจัยที่
ส่งผลกระทบในเชิงลบต่องานด้านต่างๆ ตั้งแต่การบริหารโครงการก่อสร้างในภาพรวม การบริหาร
สัญญาจ้างที่เกี่ยวข้อง (ผู้ออกแบบ/ผู้ควบคุมงาน/ผู้รับเหมา) และการบริหารจัดการงบประมาณให้
เป็นไปตามแผนงานและกรอบเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องของทาง
ราชการไทยได้
การศึกษาการดาเนินโครงการก่อสร้างในต่างประเทศพบว่า ในแต่ละประเทศจะมี
ความเข้มงวดของการใช้กฎระเบียบต่างๆ ในระดับที่เข้มข้นแตกต่างกันออกไปและหน่วยงานท้องถิ่น
ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ประเทศจีนปรากฏว่า จะมีขั้นตอนดาเนินการที่สลับซับซ้อนค่อนข้างมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ซึ่งส่ งผลทาให้ การดาเนินการไม่เป็นไปตามแผนงาน ล่าช้าและ
ก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นมากกว่างบประมาณของโครงการฯ ที่มีอยู่และที่ได้รับจัดสรรมา
ดังตัวอย่างในโครงการก่อสร้างที่ประเทศจีน กระทรวงฯ จาเป็นต้องว่าจ้างหน่วยงานท้องถิ่นหลายๆ
หน่วยงานตามข้อบังคับและเทศบัญญัติท้องถิ่นในงานด้านต่างๆ ซึ่งส่งผลให้งบประมาณที่ไ ด้รับสรรมา
ตั้ ง แต่ ต้ น ไม่ เ พี ย งพอต่ อ การด าเนิ น งานตามข้ อ บั ง คั บ อาทิ การตรวจแบบก่ อ สร้ า ง การบริ ก าร
ตรวจสอบ/ควบคุ ม งานก่ อ สร้ า งโดยทางการท้ อ งถิ่ น การทดสอบคุ ณ ภาพ/ตรวจสิ่ ง แวดล้ อ ม
ค่าธรรมเนียมดาเนินการย้ายต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะในบริเวณการก่อสร้าง การจัดทาการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบวัสดุก่อสร้าง การตรวจสอบระบบป้องกันฟ้าผ่า การทดสอบระบบ
ป้องกัน อัคคีภัยเพื่อให้ได้/ ถูกต้องมาตรฐานท้องถิ่น การเชื่อมต่อระบบสาธารณูปโภคกับเทศบาล
ทางการท้องถิ่น (ไฟฟ้า แก๊ส โทรศัพท์ อินเตอร์เนต ประปา สุขาภิบาล การบริการจัดทาท่อบาบัด
น้าเสีย) การตรวจสอบคุณภาพน้า การขอใบอนุญาตปล่อยน้าเสีย และการตรวจสอบคุณภาพการ
ก่อสร้าง เป็นต้น
3.3.4 กระบวนการตัดสินใจของกระทรวงฯ
กระบวนการตัดสิ นใจทั้งในระดับผู้ กาหนดนโยบาย ผู้บริหาร และผู้ ปฏิบัติเองก็
ปัจจัยที่ไม่สามารถมองข้ามไปได้เพราะความรวดเร็วชัดเจนหรือความล่าช้าลังเลจะเป็นปัจจัยส่งผลทา
ให้การดาเนินการตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มต้นตัดสินใจดาเนินโครงการนั้นๆ มีความราบรื่น สอดคล้องกับ
การบริหารจัดการงบประมาณและทันต่อเหตุการณ์อย่างไรหรือไม่ ซึ่งที่ผ่านมาการตัดสินใจที่ถูกช่วง
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จั ง หวะเวลาก็ จ ะท าให้ ก ารด าเนิ น โครงการฯ ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ต้ น และระหว่ า งด าเนิ น การเป็ น ไปอย่ า ง
สอดคล้องกับงบประมาณและมีการบริหารจัดการที่ดี ดังเช่นการตัดสินใจที่จะดาเนินการโครงการ
จัดซื้ออาคารที่ทาการแห่งใหม่ให้แก่ คผถ. ณ นครนิวยอร์ก ซึ่งได้เริ่มวางแผนตั้งแต่ในช่วงปี 2555 2556 จนส่งผลทาให้กระทรวงฯ สามารถได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2557 โดยมีความ
พร้อมและความคุ้มค่าในการดาเนินการ
ขณะเดียวกัน ในทางตรงกันข้ามหากมีความล่าช้าในกระบวนการตัดสินใจตั้งแต่
แรกเริ่มก็สามารถที่จะกลายเป็นปัจจัยในเชิงลบที่ทาให้กระทรวงฯ เสียโอกาสในช่วงเวลาที่สูญหายไป
จากการที่ไม่มี ผ ลการตัดสิ น ใจอย่ างใดอย่า งหนึ่งที่จะดาเนินการอย่างชัดเจนได้ ดัง เช่นโครงการ
ก่อสร้างอาคารที่ทาการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน หลังใหม่เพื่อทดแทนการเช่า
ซึ่งเป็นโครงการที่คั่งค้างมาเป็นระยะเวลาที่เนิ่นนานพอสมควร 12 ดังนั้น หากกระบวนการตัดสินใจที่
ล่าช้าออกไปเรื่อยๆ ไม่มีความชัดเจนที่ลงตัว กอปรกับการที่มิได้มีการเตรียมการจัดหางบประมาณ
รองรับไว้แต่ล่วงหน้าไม่ว่าจะใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีหรือเงินนอกงบประมาณก็ตาม ก็ย่อม
ส่งผลทาให้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างจริงในห้วงเวลาจริงต่อไปในอนาคตมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น
ไปตามลาดับได้ จนอาจทาให้กระทรวงฯ อยู่ในสภาวะที่จาเป็นต้องหางบประมาณที่เพิ่มสูงมากขึ้นเกิน
กว่าความจาเป็นได้
3.4 สภาพปัญหาในงานสังหาริมทรัพย์
สภาพปัญหาในงานสังหาริมทรัพย์สามารถประมวลสรุปได้เป็น 3 ด้านสาคัญ ดังนี้
3.4.1 งบประมาณ
การดาเนิ น งานในด้านสั ง หาริ มทรัพย์ใ นส่ ว นของการบริห าร/จัด หาครุภัณฑ์ใ น
ต่างประเทศ จะประสบปัญหาหลักมาจากสาเหตุเรื่องงบประมาณทั้งในกรณีที่งบประมาณที่ตั้งขอถูก
ปรับลดลง และคาขอตั้งงบประมาณไม่ได้รับการอนุมัติและจัดสรรเลย ประมวลประเด็นสาคัญได้ ดังนี้
(ก) การดาเนินการจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ตามที่ ไ ด้ ร ายงานผลการศึ ก ษาในข้ อ 3.2.2 (ก) ในประเด็ น เรื่ อ งครุ ภั ณ ฑ์
สานักงานในปี 2556 ไม่ได้รับการจัดสรรและต่อมาในปีงบประมาณ 2557 ครุภัณฑ์สานักงานได้รับ
จัดสรรในวงเงิน จานวน 6 ล้านบาท (จากคาของบประมาณที่ขอตั้งไป 18 ล้ านบาท) นั้น ถือเป็น
ตัว อย่ างปั ญหาที่ชัดเจนในเรื่ องการขาดแคลนงบประมาณและการมีงบประมาณดาเนินการที่ไม่
ต่อเนื่องในแต่ละปีงบประมาณ ด้วยสภาพแวดล้อมที่มีข้อจากัดดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยในเชิงลบที่ส่งผล
กระทบต่อการจัดหาครุภัณฑ์ในต่างประเทศให้แก่สานักงานต่างๆ ไม่เป็นไปอย่า งทั่วถึงตรงตามความ
ต้องการของแต่ละแห่ง
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในปี 2557 กระทรวงฯ จะได้รับการจัดสรรงบประมาณ 6
ล้านบาท เพื่อเป็นค่าครุภัณฑ์สานักงานก็ตาม แต่ก็เป็นงบประมาณที่อยู่ในลักษณะของการถูกปรับ
ลดลงจากคาขอ ที่ได้ขอตั้งงบประมาณในรายการไว้ที่ประมาณ 18 ล้ านบาท จึงทาให้กระทรวงฯ
12

รัฐบาลไทยได้เช่าที่ดินระยะยาว 99 ปีตั้งแต่ปี 2530 จากรัฐบาลบรูไนในเขตคณะทูตจานวน 2 แปลงพื้นที่รวม
16,106 ตรม. และล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557 กระทรวงการต่างประเทศได้อนุมัติให้ สอท. ณ กรุงบันดาร์
เสรีเบกาวัน ดาเนินการชาระค่ารังวัดที่ดินดังกล่าว
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สามารถดาเนินการจัดหาครุ ภัณฑ์ฯ ให้สานักงานต่างๆ ตามงบประมาณดังกล่าวได้เพียงแค่ 33 แห่ง
จาก 96 แห่ งทั่ว โลก ซึ่งก็เป็นการดาเนินงานไปตามลาดับความสาคัญเร่งด่วนจากมากไปหาน้อย
มากกว่าที่จะเป็นการจัดหาครุภัณฑ์ฯ ให้ทุกๆ สานักงานอย่างเท่าเทียม ส่งผลให้สานักงานบางแห่งที่
ไม่ได้รับจัดสรรจาเป็ นต้องรอการจัดหาในปีงบประมาณถัดไป กล่าวโดยสรุป ภายใต้การดาเนินงาน
จากงบประมาณรายจ่ายประจาปี การไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณและการที่งบประมาณถูกปรับลดจึง
เป็นข้อจากัดที่สาคัญที่สุด
(ข) การดาเนินการจากเงินนอกงบประมาณ (เงิน คชจ. 10 %)
การดาเนิ น งานจัด หาครุภัณ ฑ์ฯ ให้ แ ก่ส านักงานต่างๆ ในกรณีนี้ จะมีความ
คล่องตัวสูงกว่ากรณีการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี ดังจะเห็นได้จากการที่กระทรวงฯ ได้
จัดสรรเงินฯ ค่าครุภัณฑ์ในปี 2557 จานวน 100 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปี 2556 จานวน 20 ล้านบาท
อย่างไรก็ดี การใช้เงิน คชจ. 10 % ดังกล่าวก็มีข้อจากัดอยู่ในตัวเองเนื่องมาจากขอบเขตการใช้เงินฯ
ที่ไม่ครอบคลุมและที่ไม่สามารถใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ใช้งานที่ทาเนียบ ออท. บ้านพัก กสญ.
และในกิจการของ คผถ. ทั้ง 3 แห่งได้ (ตามรายงานในข้อ 3.2.2 (ข))
ภายใต้ ข้ อ จ ากั ด ของการด าเนิ น การในลั ก ษณะข้ า งต้ น กระทรวงฯ จึ ง
จาเป็นต้องหาทางจัดหาครุภัณฑ์ฯ ข้างต้นโดยใช้เงินจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีในแต่ละ
ปีงบประมาณให้แทน แต่การดาเนินการจะต้องมีการวางแผนให้ดีรอบคอบตั้งแต่ขั้นตอนการตั้งคาขอ
งบประมาณไว้ล่วงหน้า ซึ่งก็มีความเสี่ยงไม่สามารถให้การรับรองและรับประกันได้ว่า คาขอจัด ซื้อ
ครุภัณฑ์ที่ได้ตั้งไว้จะได้รับการอนุมัติในแผนงบประมาณรายจ่ายประจาปีหรือไม่ ดังนั้น จากกรณี
ดังกล่ าว กระทรวงฯ จะต้องประสานงานและทาความเข้าใจอย่างดีและในรายละเอียดให้ ส านัก
งบประมาณตระหนักถึงความต้องการ ความจาเป็นและความเดือดร้อนของสานักงานต่างๆ ทั่วโลกที่
ขาดแคลนครุภัณฑ์
3.4.2 งานระบบทะเบียนทรัพย์สินออนไลน์
กระทรวงฯ มีความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาและปรับปรุงงานระบบทะเบียนทรัพย์สิน
ออนไลน์ทั้งข้อมูลงานอสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง) และงานสังหาริมทรัพย์ (วัสดุ/ครุภัณฑ์)
ให้มีมาตรฐานและสามารถใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการของงานในระบบงานการเงินการคลัง GFMIS
และระบบบัญชีสาหรับหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศ ซึ่งงานระบบทั้ง 2 ด้านดังกล่าวมีส่วนสัมพันธ์
กับการทางานในการบริหารจัดการทรัพย์สินในต่างประเทศ
ตามที่กระทรวงฯ ได้จัดให้สานักงานทั่วโลกใช้งานระบบทะเบียนทรัพย์สินออนไลน์
และกระทรวงฯ ในฐานะที่กากับดูแลการทางานของสานักงานในต่างประเทศก็ได้ใช้งานทะเบียนคุม
ทรัพย์สินระบบทะเบียนทรัพย์สินออนไลน์ของสานักงานทุกแห่งทั่วโลกอีกชั้นหนึ่งมาตั้งแต่ปี 2551
นั้น ในปัจจุบันพบว่า ระบบการใช้งานดังกล่าวซึ่งได้ใช้งานมาแล้วเกือบ 6 ปี อยู่ในสภาพที่ล้าหลังไม่
ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและไม่สอดคล้องกับระบบการปฏิบัติงาน GFMIS และ
ระบบบัญชีสาหรับหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบันทึกและ
รายงานข้อมูลในส่วนของการคานวณมูลค่าทรัพย์สินที่ได้มาจากทั้งเงินงบประมาณรายจ่ ายประจาปี
และเงินนอกงบประมาณ การคานวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินและการรายงานมูลค่าทรัพย์สินที่ขึ้น
บัญชีเกณฑ์คงค้าง

24
ดั ง นั้ น กระทรวงฯ จึ ง จ าเป็ น ที่ ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาระบบปฏิ บั ติ ก ารใช้ ง านและ
โปรแกรมทั้งงานระบบทะเบี ย นทรัพย์ สิ นออนไลน์ และงานทะเบียนคุมทรัพ ย์สิ นระบบทะเบีย น
ทรัพย์สินออนไลน์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป มิฉะนั้นแล้ว การทางานภายใต้ระบบฯ ที่ไม่ทันสมัยและล้าหลังจะ
กลายเป็นอุปสรรคสาคัญต่อการทางานภายใต้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นๆ
3.4.3 บุคลากรที่ทางานในงานระบบทะเบียนทรัพย์สินออนไลน์
การพัฒนาองค์ความรู้แ ละพัฒนาทักษะของบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มศักยภาพ
และขีดความสามารถในการทางานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินในต่างประเทศเป็นปัจจัยสาคัญที่
จะต้องดาเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนางานระบบทะเบียนฯ ข้างต้นให้ทันสมัย
ในปัจจุบันภายใต้อัตรากาลังของส่วนจัดหาและบริหารทรัพย์ สินในต่างประเทศ
พบว่า มีบุคลากร ทั้งจากข้าราชการและพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลรวมจานวน 11 คน โดยที่มี
เจ้าหน้าที่เพียง 1 คน ที่รับผิดชอบทาหน้าที่โดยตรงทั้งงานระบบทะเบียนทรัพย์สินออนไลน์สาหรับ
สานั กงานทั้ง 96 แห่ งทั่วโลกและงานทะเบียนคุมทรัพย์สิ นระบบทะเบียนทรัพ ย์สิ นออนไลน์ของ
กระทรวงฯ ด้วยข้อจากัดดังกล่าวจึงเป็นอุปสรรคและปัจจัยที่ไม่เอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและ
การดาเนินงานให้บริการแก่สานักงานต่างๆ ทุกแห่งทั่วโลกเพื่อให้มีความคล่องตัวทันต่อความต้องการ
ได้อย่างแท้จริง
ด้วยลักษณะการทางานของกระทรวงการต่างประเทศที่ จาเป็นต้องมีการโยกย้าย
ตามวาระงานอยู่โดยตลอดในแต่ละปีงบประมาณทั้งการปฏิบัติงานที่กระทรวงฯ และสานักงานต่างๆ
ทุกแห่งทั่วโลก จึงกลายเป็นข้อจากัดพื้นฐานต่อการทางานในด้านการบริหารครุภัณฑ์ในต่างประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานระบบทะเบียนทรัพย์สินออนไลน์ ซึ่งต้องการเจ้ าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ทางาน
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและสม่ าเสมอเพราะตามธรรมชาติ ข องเนื้ อ งานด้ า นนี้ เ ป็ น การท างานในลั ก ษณะ
ประจาวัน วันต่อวันและการใช้ความรู้ด้าน IT ประกอบ และเมื่อพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมของการ
ทางานที่มีโยกย้ายตามวาระในแต่ละปีพบว่า ได้เป็นปัจจัยในเชิงลบที่ทาให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่มี
ความเข้าใจในเนื้องานที่ถ่องแท้ ไม่แม่นยาต่อกฎระเบียบปฏิบัติและขาดความชานาญในการทางาน
ภายใต้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นงานด้านที่ต้องใช้ประสบการณ์และความรู้ความสามารถ
เฉพาะด้านควบคู่ไปกับงานที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ
3.5 ผลการสัมภาษณ์ในเชิงลึกกับผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ13
ในการศึกษาส่ ว นบุ คคลฉบับนี้ได้ทาการสั มภาษณ์ในเชิงลึ กกับผู้ ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านที่มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับงานบริหารจัดการทรัพย์สินในต่างประเทศใน 3 ด้าน ได้แก่ มุมมองของ
ผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศต่อแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณและการแก้ไขปัญหา
งบประมาณมุมมองของผู้ทรงคุณวิชาชีพ (สาขาสถาปัตยกรรม) ต่อการบริหารจัดการงานทรัพย์สินใน
ต่างประเทศของกระทรวงฯ และมุมมองของบุคลากรจากกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามในมิติ
การส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทย-เวียดนามจากงานบริหารจัดการทรัพย์สินใน
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ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก ซ.
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ต่ า งประเทศของทั้ ง สองประเทศโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง โครงการก่ อ สร้ า งอาคารที่ ท าการสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย หลังใหม่ เพื่อทดแทนการเช่า14
ทั้งนี้ ข้อคิดเห็นต่างๆ ของผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวจะทาให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นต่องาน
บริหารจัดการทรัพย์สินในต่างประเทศ รวมทั้งแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ใน
งานด้านนี้ของกระทรวงฯ
3.5.1 นายเจษฎา ชวาลภาคย์ เอกอัครราชทูตประจากระทรวง (ดูแลรับผิดชอบงาน
ด้านการคลังและงบประมาณ) กระทรวงการต่างประเทศ
สาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
(1) เห็ น ว่า งบประมาณเป็นอุปสรรคพื้นฐานส าคัญด้านหนึ่งในงานการบริห าร
จัดการทรัพย์สินในต่างประเทศจริง ที่ผ่านมากระทรวงฯ สามารถดาเนินการโครงการก่อสร้างอาคารฯ
และจัดซื้ออาคารหลังใหม่ในบางโครงการได้ตามวัตถุประสงค์และแผนงานโดยราคาค่าก่อสร้างอาคาร
หรือราคาที่ดิน/อาคารที่สามารถจัดซื้อมาได้นั้น อยู่ในวงเงินงบประมาณดาเนินการและอาคารก็ตั้งอยู่
ในบริเวณทาเลที่ตั้งที่ดี
(2) ในส่ วนของอุปสรรคการดาเนินงานที่มาจากงบประมาณพบว่า การบริหาร
จัดการงบประมาณที่มีข้อจากัดมีสาเหตุสาคัญส่วนหนึ่ง คือ การไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณและการ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่ไม่เพียงพอไม่สอดคล้องกับแผนงานของกระทรวงฯ และไม่ทันต่อห้วง
เวลาในการดาเนินจริง จึงเป็นปัจจัยที่ทาให้กระทรวงฯ ไม่สามารถดาเนินโครงการก่อสร้างอาคารฯ
หรือโครงการจัดซื้ออาคารฯ ให้ทันต่อเวลาตามความต้องการของการจัดซื้อได้ เมื่อพิจารณาถึงปัจจัย
ในด้านราคาตลาดของอสังหาริมทรัพย์ (ราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (อาคาร)) ในห้วงเวลานั้นๆ ทั้งนี้
ในกรณีที่ได้รับจัดสรรงบประมาณล่าช้าหรือไม่เพียงพอจะส่งผลทาให้กระทรวงฯ มีความเสี่ยงในความ
พร้อมและความสามารถที่จะไปดาเนินการจัดซื้ออาคารที่เป็นเป้าหมายไว้ได้ในช่วงที่เหมาะสมต่ อ
ความต้องการเนื่องจากราคาของที่ดินและอาคารมักจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จึงทาให้เสียโอกาสในการ
ลงทุนที่คุ้มค่า
(3) แนวทางหนึ่งในการแก้ไขข้อจากัดจากเงินงบประมาณร่ายจ่ายประจาปีในแต่
ละปีงบประมาณ คือ ความจาเป็นในการหาที่มาของงบประมาณจากเงินนอกประมาณควบคู่ไปกับเงิน
งบประมาณรายจ่ ายประจาปีดังเช่นการดาเนินการขออนุมัติจากกรมบัญชีกลางในการขอหั กเงิน
ค่าธรรมเนียมการกงสุลร้อยละ 30 ไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคาร/จัดซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ในต่างประเทศ รวมทั้งการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฯ ในต่างประเทศ
3.5.2 รองศาสตราจารย์ ไตรวัฒน์ วิรยศิริ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
สาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
(1) บุคลากรวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมกับการทางานที่กระทรวง
การต่างประเทศ
14

ในปัจจุบัน กระทรวงการต่างประเทศกาลังพิจารณาจัดหาค่าเช่าที่ดนิ ในเขตคณะทูตที่ทางการเวียดนามกาลัง
จัดเตรียมให้แก่รัฐบาลไทย ในวงเงิน 148.5 ล้านบาท ในสัญญาเช่าทีด่ ินระยะเวลา 70 ปี
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ข้าราชการสายนักการทูตที่ปฏิบัติงานในด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินใน
ต่างประเทศของกระทรวงฯ ไม่ได้มีสายงานเส้นทางอาชีพโดยตรงในงานด้านพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง/
ก่อสร้ าง และวิช าชีพในสาขาสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม อย่ างไรก็ดี หากกระทรวงฯ จะจัดหา
บุคลากรสายวิชาชีพมาทางาน ก็จะเป็นประโยชน์ได้ แต่คงต้องคานึงถึงปัจจัยสาคัญในเรื่องกรอบ
อัตราและแรงจูงใจเพราะกระทรวงฯ ไม่ใช่เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักและการทางานตามเส้นทาง
วิชาชีพดังกล่าว
(2) การบริหารจัดการทรัพย์สินในต่างประเทศ
1) ในงานโครงการก่อสร้างเป็นงานที่ซับซ้อน ยุ่งยาก มีระดับความเข้มข้นของ
กฎระเบียบเทศบัญญัติท้องถิ่นและมีขนบธรรมเนียมท้องถิ่นที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ และใน
หลักการเมื่อมีทรัพย์สินจากอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงก็จาเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ดี ทางแก้ที่
จะเป็ น การช่ ว ยและสนั บ สนุ น กระทรวงฯ ในการบริ ห ารจั ด การ คื อ การเชิ ญ ผู้ ท รงคุ ณ วิ ช าชี พ
สถาบันการศึกษา และสหวิชาชีพจากสมาคมวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมเข้ามาร่วมทางาน
เป็นที่ปรึกษาเพื่อให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะตามหลักวิชาชีพ
2) เพื่อปรับปรุงให้การบริหารจัดการงานทรัพย์สินในต่างประเทศดียิ่งขึ้นเห็น
ควรให้มีการจัดทาการประเมินผลการดาเนินการในรอบ 3 ปี เช่น ประมวลปัญหา/อุปสรรคในการ
ดาเนินการในแต่ละประเทศ และการประเมินการดาเนินการต่อไป เช่น การวิเคราะห์แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงธุรกิจก่อสร้าง/อสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศและกฎระเบี ยบต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์ใน
การเป็นคู่มือ/แผนปฏิบัติงาน โดยอาจพิจารณาความเหมาะสมในว่าจ้างสถาบันการศึกษา/วิชาการ
เพื่อมาทาการค้นคว้าและวิจัยประกอบการตัดสินใจของกระทรวงฯ
3) การบริหารจัดการทรัพย์สินในต่างประเทศของกระทรวงฯ ในปัจจุบันมี
ทิศทางที่ถูกต้อง และเห็นควรให้มีการจัดทาแผนระยะกลางและระยะยาวประกอบไว้ด้วย ทั้งนี้ หาก
กระทรวงฯ มีการดาเนินโครงการก่อสร้าง/จัดซื้ออาคารที่อยู่ในลักษณะต่อเนื่องและมีโครงการหลายๆ
แห่งที่อยู่ในแถบภูมิภาคใกล้เคียงกัน ก็อาจพิจารณาว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาวิชาชีพเข้ามาทาหน้าที่ใน
รูปแบบของผู้จัดการโครงการ
4) ควรมี ก ารจั ด ท าฐานข้ อ มู ล ที่ ดี แ ละเป็ น ระบบไว้ โ ดยเฉพาะข้ อ มู ล ด้ า น
กายภาพของอาคารที่ ท าการและท าเนี ย บ ออท. /บ้ า นพั ก กสญ. เพื่ อ ให้ ส ามารถน ามาใช้ เ ป็ น
ฐานข้อมูลประกอบการกาหนดนโยบายและการตัดสินใจดาเนินโครงการก่อสร้างอาคารใหม่/จัดซื้อ
อาคารใหม่ หรื อโครงการปรั บปรุงซ่อมแซม รวมทั้งการจัดทาแผนงานบารุงรักษาอาคารและการ
บริหารจัดการอาคาร
5) ในรูปแบบของการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศเห็นควรที่
จะให้ ค วามส าคั ญ แก่ ก ารจั ด ซื้ อ อาคารแบบส าเร็ จ รู ป พร้ อ มใช้ ง านซึ่ ง กระทรวงฯ สามารถที่ จ ะ
ดาเนิ นการตกแต่งภายในและปรั บปรุงพื้นใช้ส อยเพื่อให้ตรงต่อความต้องการของกระทรวงฯ ได้
อย่างไรก็ดี การดาเนินการในลักษณะของการจัดซื้อดังกล่าวอาจมีข้อจากัดไม่สามารถกระทาได้หมด
ในทุกประเทศ ก็สามารถที่จะพิจารณาความเหมาะสมในการก่อสร้างในขีดความสามารถที่จะทาได้
ดังเช่นในประเทศอาเซียนเป็นหลักหรือประเทศที่มีค่าครองชีพใกล้เคียงกับประเทศไทย
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6) ในประเด็ น ปั ญ หาเรื่ อ งงบประมาณโครงการก่ อ สร้ า งที่ ไ ม่ เ พี ย งพอใน
ระหว่างการดาเนินการก่อสร้างซึ่งอาจเกิดขึ้นจากปัจจัยที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้หรือเหตุสุดวิสัยนั้น
สามารถหาทางแก้ไขได้โดยในขั้นตอนของการตั้งคาขอ/จัดทากรอบงบประมาณควรที่จะมีการตั้ง
งบประมาณในรายการเงินสารองฉุกเฉินรองรับไว้เลยในอัตราประมาณร้อยละ 25 ของวงเงินโครงการ
นั้น ๆ เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยง
3.5.3 นางคง แองห์ ธู หัวหน้าฝ่ายไทย กรมเอเชียตะวันออก เอเชียใต้และแปซิฟิกใต้
กระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม
สาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
(1) สถานเอกอัครราชทูตเวียดนามประจาประเทศไทยและทาเนียบเอกอัครราชทูต
อยู่ในทาเลเดียวกันเลขที่ 83/1 ถ.วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ วิธีการบริหารจัดการอาคารฯ ใน
สถานทูตมีเจ้าหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องอาคารทั้งหมด (อาคารทางาน ทาเนียบท่านทูต และอาคารที่
พักของเจ้าหน้าที่) โดยมีหน้าที่ในการรักษา ดูแลเรื่องน้า ไฟ เครื่องปรับอากาศ และเรียกช่างมาซ่อม
ตามคาร้ อ งของเจ้ าหน้ าที่ เรามีง บประมาณเกี่ยวกับ การดู แลรัก ษาอาคาร ส าหรับ การซ่ อมแซม
ครั้งใหญ่ เช่น การก่อสร้างภายในสถานทูตต้องขออนุมัติกระทรวงก่อน และมีการพูดคุยกันว่าจะสร้าง
สถานทูตใหม่ในอนาคต
(2) ในแต่ละปี ทางสถานทูตเวียดนามจะมีสารวจอาคารและครุภัณฑ์ต่างๆ ภายใน
สถานทูต แล้ว มีการวางแผนในการซ่อมแซมหรือจัดซื้อครุภัณฑ์ใหม่ทดแทนรวมทั้งประมาณการ
ค่าใช้จ่ายแล้วแจ้งกลับไปที่กระทรวง การต่างประเทศเพื่อขออนุมัตินอกจากครุภัณฑ์ที่มีการวางแผน
มาแล้ว เรายังมีงบประมาณสารองสาหรับครุภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายไม่สูง โดยท่านทูตสามารถอนุมัติตาม
ความจาเป็นจริงเอกสารในการซื้อทั้งหมดต้องมีลายเซ็นอนุมัติของท่านอัครราชทูต ผู้ดูแลเกี่ยวกับการ
ใช้จ่ายภายในสถานทูต (แล้วแต่การแบ่งหน้าที่กัน บางที่จะเป็นท่านเอกอัครราชทูต เนื่องจากขนาด
สถานทูตเล็กๆ แต่โดยส่วนใหญ่เบอร์สองจะเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับการใช้จ่ายใน สอท.) พร้อมใบขออนุมั ติ
ของเจ้าหน้าที่สังกัดสถานทูต
(3) เป็นความคิดส่วนตัวที่เชื่อว่า งานมิติทางด้านการบริหารจัดการอาคารที่ทาการ
สถานเอกอัครราชทูตไทยประจาประเทศเวียดนามแห่งใหม่จะเป็นปัจจัยอันสาคัญในการช่วยเกื้อหนุน
ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีเวียดนาม – ไทยเป็นอย่างมาก สะท้อนในประเด็นดังต่อไปนี้
1) ทั้งสองฝ่ายต่างให้ความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องจัดหาที่ดินสาหรับการสร้าง
สถานเอกอัครราชทูตใหม่ของไทยที่เวียดนาม ประเด็นนี้ได้ยกเป็นประเด็นหารือระหว่างผู้นาสอง
ประเทศ และอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจาประเทศเวียดนามท่าน Anuson Chivanno ได้
ปรึกษาหารือกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งคณะกรรมการนคร Hanoi และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมมือและผลักดันเรื่องนี้
2) เนื่ อ งจากท าเลที่ ตั้ งของ สอท. ไทยในเวีย ดนามในปั จ จุบั น ไม่ ส ามารถ
รองรับกับกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งต้อนรับคณะต่างๆ ของไทยไปดูงานที่เวียดนาม ดังนั้น การที่สถานทูต
ไทยมีทาเลที่กว้างและสามารถรองรับกับกิจกรรมต่างๆ ในการส่ งเสริมความสั มพันธ์ระหว่างสอง
ประเทศ ถือว่าเป็นมิตรหมายอันดีที่สองประเทศได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์

บทที่ 4
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
ตามที่ ใ นบทที่ 3 ซึ่ ง ได้ อ ธิ บ ายความถึ ง การด าเนิ น งานในด้ า นอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละ
สังหาริมทรัพย์ และวิเคราะห์ถึงปัญหาในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ประเด็นเรื่องงบประมาณที่ขาด
แคลนไม่เพียงพอหรือไม่ได้รับจัดสรรเลย บุคลากรที่มีข้อจากัดในอัตราทางานและลักษณะการโยกย้าย
งานตามวาระของกระทรวงฯ เอง ระบบปฏิบัติการของงานระบบทะเบียนทรัพย์สินออนไลน์ที่ล้าสมัย
ภายใต้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ข้อจากัดจากกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อกาหนดและเทศบัญญัติ
ท้องถิ่นในต่างประเทศที่มีระดับการบังคับใช้ที่มีความเข้มข้นแตกต่างกัน รวมทั้งผลการสัมภาษณ์ใน
เชิงลึกกับผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ โดยได้นาแนวคิดของการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ (New Public
Management) มาเป็นกรอบในเชิงทฤษฎีเพื่ออธิบายความและวิเคราะห์แล้ว นั้น ผลการศึกษาใน
งานบริหารจัดการทรัพย์สินในต่างประเทศสามารถสุรปออกได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่ การบริหารจัดการ
งานอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ การบริ ห ารจั ด การงานสั งหาริ มทรั พย์ และงานบริ ห ารจั ดการทรั พ ย์สิ น ใน
ต่างประเทศในมิติการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
4.1.1 การบริหารจั ดการงานอสังหาริมทรัพย์ใ นส่วนของโครงการก่อสร้า งอาคาร/
จัดซื้อที่ดินและอาคารในต่างประเทศ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฯ และโครงการจาหน่าย
อสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
การดาเนินงานในด้านนี้พบว่า จะมีอุปสรรคจากปัจจัยต่างๆ ใน 4 ประเด็นหลัก
ดังนี้
4.1.1.1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในต่างประเทศจะมีสาเหตุหลัก คือ ความไม่
คุ้มค่าในการลงทุน และความเสี่ยงในการดาเนินโครงการก่อสร้าง/โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฯ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงเงินที่มีมูลค่าสูงและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเมื่อพิจารณา
ถึงข้อจากัดของสภาพแวดล้อมและลักษณะกายภาพของบางประเทศที่ไม่เอื้ออานวยต่อการดาเนิน
โครงการ ดังเช่นปัจจัย ในด้านความห่างไกลทางภูมิศาสตร์ ความปลอดภัย สภาวะของธรรมาภิบาล
และความโปร่งใสในการดาเนินการของผู้รับจ้าง เป็นต้น ซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้ กระทรวงฯ จาเป็นต้อง
มีการศึกษาข้อมูล/ข้อเท็จจริง/การประเมินความเสี่ยง/ความคุ้มค่าในการลงทุนในประเทศเป้าหมาย
อย่างละเอียดรอบคอบมากที่สุดเพื่อประกอบการตัดสินใจดาเนินโครงการและจัดหางบประมาณให้
เหมาะสม
4.1.1.2 งบประมาณด าเนิ น การ ซึ่ ง แบ่ ง ออกได้ เ ป็ น 3 ลั ก ษณะของประเภท
งบประมาณ ได้แก่
1) เงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี พ บว่า ปั ญ หาที่ เ กิด ขึ้ น จากการ
ดาเนินโครงการภายใต้เงินงบประมาณร่ายประจาปี คือ กรณีการที่งบประมาณไม่ได้รับอนุมัติจัดสรร
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เลยและกรณีงบประมาณถูกปรับลด ซึ่งเป็นปัจจัยในเชิงลบทาให้กระทรวงฯ สูญเสียโอกาสในการ
ดาเนินการและความคุ้มค่าของการลงทุนในช่วงที่เวลาที่เหมาะสม ส่งผลให้การดาเนินการมีความ
ล่าช้าไม่ทันต่อความต้องการและไม่สนองตอบต่อแผนดาเนินงาน
2) เงิ น นอกงบประมาณ (เงิ น คชจ. 20 %) พบว่ า การใช้ เ งิ น ฯ มี
ข้อจากัด คือ วาระของการใช้เงิน 20% ได้ครบแล้วโดยกระทรวงฯ ไม่มีเงินนอกงบประมาณประเภทนี้
เพื่อมาดาเนินโครงการก่อสร้างอาคารที่ทาการ สอท. / สกญ. และอาคารทาเนียบ ออท. / กสญ. ทั่ว
โลก และโครงการจัดซื้อที่ดินและอาคารฯ ใหม่อีกต่อไป
กระทรวงฯ ยัง มีข้อจากัดในการดาเนินโครงการก่ อสร้างจากเงิ น
คชจ. 20 % จากสาเหตุสาคัญคือ การประสบปัญหางบประมาณที่ไม่เพียงพอในระหว่างการดาเนิน
โครงการก่อสร้างในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีนสืบเนื่องจากงานก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น
จากกฎระเบียบเทศบัญญัติท้องถิ่น ทั้งนี้ ผลการสัมภาษณ์ในเชิงลึกกับรองศาสตราจารย์ ไตรวัฒน์
วิรยศิริ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิวิชาชีพสาขาสถาปัตยกรรม
พบว่า ร.ศ.ไตรวัฒน์ฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า อาจหาทางแก้ไขได้โดยในขั้นตอนการตั้งคาขอ/จัดทา
กรอบงบประมาณในโครงการก่อสร้างในต่างประเทศควรที่จะมีการตั้งงบประมาณในรายการเงิน
สารองฉุกเฉินรองรับไว้เลย (ในอัตราประมาณร้อยละ 25 ของวงเงินโครงการนั้นๆ) เพื่อเป็นการบริหาร
ความเสี่ยง
3) เงิ น นอกงบประมาณ (เงิ น คชจ. 10 %) พบว่ า ข้ อ จ ากั ด ในการ
ดาเนินงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฯ คือ การวางแผนของกระทรวงฯ สาหรับกรอบวงเงินใน
การใช้จ่ายเงิน คชจ. 10 % เพื่อดาเนินโครงการฯ ในแต่ละปีงบประมาณจะต้องมีความชัดเจนและมี
กรอบวงเงินที่มีจานวนเพียงพอสอดคล้องกับความต้องการและแผนงานดาเนินการของสานักงาน
ต่างๆ ทั้ง 96 แห่งทั่วโลก
4.1.1.3 ปัญหาในด้านข้อกาหนด เทศบัญญัติ กฎระเบียบและกฎหมายท้องถิ่น
พบว่า กระทรวงฯ จะต้องบริหารความเสี่ยงในการดาเนินโครงการก่อสร้างที่ประเทศจีนในส่วนของ
การบริหารจัดการงบประมาณในงานก่อสร้างที่เพิ่มสูงขึ้นและการบริหารสัญญาจ้างต่างๆ ที่มีความ
ยุ่งยากมากกว่าโครงการก่อสร้า งในประเทศอื่นๆ สาเหตุเพราะกระทรวงฯ ต้องปฏิบัติตามข้อกาหนด
เทศบัญญัติ กฎระเบียบและกฎหมายท้องถิ่นที่ถูกกาหนดขึ้นมาใหม่ในหลายๆ เรื่องโดยหน่วยงาน
ท้องถิ่น ของจี น ในระหว่างการดาเนินโครงการก่อสร้าง ส่งผลในเชิงลบทาให้กระทรวงฯ ต้องหา
งบประมาณเพิ่มเติมเป็นระยะๆ เพื่อมารองรับต่อการปฏิบัติงานในวาระงานก่อสร้างต่างๆ
4.1.1.4 การตัดสินใจที่ล่าช้าของกระทรวงฯ พบว่า เป็นปัจจัยในเชิงลบส่งผลทา
ให้กระทรวงฯ สู ญเสีย โอกาสในการลงทุนในช่ว งเวลาที่เหมาะสมและมีความเสี่ ยงที่จะต้องจัดหา
งบประมาณที่เพิ่มสูงขึ้นไปเรื่อยๆ โดยไม่จาเป็น หากยังไม่ เริ่มดาเนินการ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมี
แผนงานและมีวิสัยทัศน์ที่ไม่ชัดเจน ดังเช่นโครงการก่อสร้างอาคารที่ทาการสถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน แห่งใหม่เพื่อทดแทนการเช่า และกระบวนการตัดสินใจที่ล่าช้าในโครงการ
จาหน่ายอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็จะเป็นปัจจัยในเชิงลบต่อการบริหารจัดการอาคารที่
ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วและการบริหารงบประมาณที่เพิ่มมากขึ้นโดยไม่คุ้มค่าต่องานปรับปรุงซ่อมแซม
และบารุงรักษาอาคารไปเรื่อยๆ ในทานองเดียวกัน

30
4.1.2 การบริหารจัดการงานสังหาริมทรัพย์ในส่วนของการบริหารจัดการครุภัณฑ์ ใน
ต่างประเทศ
การดาเนินงานในด้านนี้พบว่า จะมีอุปสรรคจากปัจจัยต่างๆ ใน 3 ประเด็นหลัก
ดังนี้
4.1.2.1 งบประมาณด าเนิ น การ ซึ่ ง สามารถแบ่ ง ออกได้ เ ป็ น 2 ลั ก ษณะของ
ประเภทงบประมาณ ได้แก่
1) เงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี พ บว่า ปั ญ หาที่ เ กิด ขึ้ น จากการ
ดาเนินการภายใต้เงินงบประมาณร่ายประจาปี คือ กรณีการที่งบประมาณค่าครุภัณฑ์ไม่ได้รับอนุมัติ
จั ด สรรเลยและกรณี งบประมาณถู กปรั บลด ซึ่ ง ทาให้ ก ระทรวงฯ ไม่ส ามารถจั ด หาครุภั ณ ฑ์แ ละ
ตอบสนองต่อความต้องการได้รับครุภัณฑ์ของสานักงานต่างๆ ทั้ง 96 แห่งทั่วโลกได้ และจะทาให้เป็น
ปัจจัยในเชิงลบส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังขั้นตอนการจัดหา/จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงานของสานักงาน
ต่างๆ เพื่อรองรับต่อการให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการหรือขอรับ
ความช่วยเหลือจาก สอท. / สกญ.
2) เงินนอกงบประมาณ (เงิน คชจ. 10 %) การใช้เงินฯ มีข้อจากัดอยู่ 2
ประเด็น คือ การกาหนดขอบเขตของการใช้เงินฯ ให้ใช้ได้เฉพาะการจัดซื้อครุภัณฑ์ในต่างประเทศ
ให้ แ ก่ส านั ก งานประเภทสถานเอกอั ครราชทูตและสถานกงสุ ล ใหญ่ โดยไม่ค รอบคลุ มส านัก งาน
ประเภทคณะผู้แทนถาวร และการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ใช้งานที่สานักงาน สอท. / สกญ. โดยไม่ครอบคลุม
การจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อประโยชน์ใช้งานที่ทาเนียบ ออท. และบ้านพัก กสญ. ซึ่งส่งผลทาให้สานักงาน
ประเภท คผถ. มีข้อจากัดและข้อเสียเปรียบในการได้รับการจัดหาครุภัณฑ์ตามความต้องการและให้
ทันต่อเวลาในการใช้งานเมื่อเปรียบเทียบกับสานักงานประเภท สอท. / สกญ.
4.1.2.2 การล้าหลังของระบบปฏิบัติการใช้งานระบบทะเบียนทรัพย์สินออนไลน์
เป็นข้อจากัดในการทางานเพราะจะทาให้การบันทึกข้อมูลทรัพย์สินในต่างประเทศทั้งสังหาริมทรัพย์
และอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาของทุกๆ สานักงานทั่วโลกและการรายงานมูลค่าทรัพย์สินทั้งสองประเภท
ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับการที่กระทรวงฯ ได้นาระบบระบบการปฏิบัติงาน GFMIS และระบบบัญชี
สาหรับหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศมาใช้งานให้ทุกๆ สานักงานในต่างประเทศ
4.1.2.3 การโยกย้ายบุคลากรในงานระบบทะเบียนทรัพย์สินออนไลน์พบว่า การที่
กระทรวงฯ ได้มีการโยกย้ายข้าราชการทั้งในกระทรวงฯ และสานักงานต่างๆ ทั้ง 96 แห่งทั่วโลกตาม
วาระงานได้ทาให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในด้านนี้จาเป็นต้องสลับหมุนเวียน ด้วยเหตุดังกล่าวจึงทาให้
เป็นปัจจัยในเชิงลบต่อการพัฒนาขีดความสามารถและประสบการณ์การทางานในด้านนี้ ของบุคลากร
ไม่เป็ นไปอย่างต่อเนื่ องและไม่มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงในเนื้องานที่ปฏิบัติงานเพราะการ
ทางานภายใต้ร ะบบทะเบี ย นทรั พย์ สิ น ออนไลน์เป็ นงานในลั กษณะของปฏิบัติ ตามระเบี ยบ การ
ปฏิบัติงานประจาวันและการใช้ความรู้ด้าน IT
กล่ า วโดยสรุ ป จะเห็ น ได้ ว่ า งานบริ ห ารจั ด การทั้ ง ด้ า นอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละ
สังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศของกระทรวงฯ จะมีปัจจัยภายในที่เป็นข้อจากัดในการดาเนินการตั้งแต่
เรื่องงบประมาณ บุคลากร งานระบบทะเบียนทรัพย์สินออนไลน์ รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจ และ
ปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคสาคัญ ดังเช่นเรื่องสภาพแวดล้ อมและลักษณะกายภาพของประเทศใน
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บางพื้นที่ที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและระดับความเข้มข้นของการใช้/
บังคับใช้ข้อกาหนด เทศบัญญัติ กฎระเบียบและกฎหมายท้องถิ่นในงานออกแบบ/ก่อสร้าง/ควบคุม
งาน/โยธาธิการ/อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในบางประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ควบคุมได้ยากกว่าปัจจัยภายใน
4.1.3 งานบริ หารจั ด การทรั พย์ สิน ในต่า งประเทศในมิ ติก ารส่ง เสริ ม ความสัม พัน ธ์
ระหว่างประเทศ
การที่กระทรวงฯ มีแผนโครงการก่อสร้างอาคารที่ทาการ สอท. ณ กรุงฮานอย หลัง
ใหม่ ในห้วงเวลาปี 2558-2562 ทดแทนอาคารที่เช่าอยู่เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของการจัดหา
อาคารที่ทาการในอาเซียนทุกๆ ประเทศให้อยู่ในรูปแบบของการถือครองกรรมสิทธิ์ไม่เพียงที่จะเป็น
ประโยชน์แก่การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศโดยกระทรวงฯ สามารถที่จะบริหาร
จัดการอาคารได้ตามความต้องการและเป็นอย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีอาคารที่
สามารถจัดสรรพื้นที่ใช้สอยให้รองรับภารกิจของกระทรวงฯ สอท.ฯ และหน่วยงานทีมประเทศไทยใน
เวียดนาม เช่น กิจกรรมทางการทูตเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม/ไทย-อาเซียน งานกงสุล
การให้บริการแก่ประชาชนและการให้ความคุ้มครองดูแลคนไทยเท่านั้น แต่ยังจะเป็นปัจจัยที่ช่วย
เกื้อกูลต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-เวียดนามได้อีกทางหนึ่งโดยผ่านงานด้านอสังหาริมทรัพย์เมื่อ
พิจารณาถึงการให้ ความส าคัญของฝ่ ายไทยในการก่อสร้างอาคารฯ เพื่อให้เป็นสั ญลั กษณ์ที่มั่นคง
แสดงออกถึงความแน่นแฟ้นในความสัมพันธ์ระหว่างกัน
ทั้งนี้ การสัมภาษณ์ในเชิงลึกกับนางคง แองห์ ธู หัวหน้าฝ่ายไทย กรมเอเชียตะวันออก
เอเชียใต้และแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม (ตามข้อ 3.5.3) พบความคิดเห็นที่ชัดเจน
สรุปได้ว่า การก่อสร้างอาคารที่ทาการ สอท. ณ กรุงฮานอย หลังใหม่ ถือว่าเป็นมิตรหมายอันดีที่สอง
ประเทศได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
4.2 ข้อเสนอแนะ .
ตามที่ ในบทที่ 4.1 ได้ มีก ารอธิบ ายความถึง การด าเนิน การบริ ห ารจั ด การทรั พย์ สิ น ใน
ต่างประเทศทั้งในรูปแบบของงานด้านอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ และการวิเคราะห์/สรุปผล
การศึกษาของสภาพปัญหาในด้านเงิน คน IT และกฎระเบียบเทศบัญญัติท้องถิ่นตามแนวกรอบ
ความคิดของการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ (New Public Management) ซึ่งได้มุ่งเน้นใน
ประเด็นสาคัญๆ อาทิ การแข่งขันเพื่อให้บริการสาธารณะ การคานึงถึงประชาชนเสมือนลูกค้า การ
สามารถตรวจสอบการท างานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ได้ ดั ง เช่ น การตรวจสอบการใช้ / เบิ ก จ่ า ย
งบประมาณ การกาหนดวิสัยทัศน์ การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทางาน และการ
บริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพแล้วนั้น ในส่วนของบทที่ 4.2 นี้ ผู้ศึกษาจะ
ได้น าเสนอแนวความคิ ดทั้ งในด้า นข้อ เสนอแนะเชิง นโยบายและข้ อเสนอแนะในการดาเนิน การ
เพื่อที่จะหาแนวทางในการพัฒนางานบริหารจัดการทรัพย์ สินในต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น ดังรายละเอียด ดังนี้
4.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายมีสาระสาคัญครอบคลุมใน 5 ประเด็น เพื่อเป็นแนวทาง
ในการแก้ไขอุปสรรคในการดาเนินงานจากปัญหาในด้านการขาดแคลนงบประมาณ ข้อจากัดของ
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บุคลากร งานระบบทะเบียนทรั พย์สินออนไลน์ที่ล้าสมัย และข้อจากัดจากกฎระเบียบเทศบัญญัติ
ท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
4.2.1.1 การจัดทาแผนปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพย์สินในต่างประเทศ (Action
Plan) ในระยะกลางและระยะยาวควบคู่ไปกับแผนงานงบประมาณทั้งเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีและเงินนอกงบประมาณ
การด าเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก ารฯ ต้ อ งสอดคล้ อ งงบประมาณ
ดาเนินการ ซึ่งในส่วนของที่มางบประมาณสามารถที่จะแบ่งรายละเอียดเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1) เงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี กระทรวงฯ จ าเป็ น ต้ อ งมี
แผนปฏิ บั ติ ก ารฯ ที่ มี เ ป้ า หมายชั ด เจนในระยะกลางและระยะยาวเพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานตาม
แผนปฏิบัติการฯ สอดคล้องกับงบประมาณตั้งแต่ขั้นตอนของการตั้งคาของบประมาณ การชี้แจงให้
ข้อมูลเหตุผลความจาเป็นของการดาเนินโครงการให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สานักงบประมาณ
กรมบัญชีกลาง รัฐสภา และอื่นๆ ที่จาเป็น การบริหารโครงการและการบริ หารจัดการงบประมาณซึ่ง
ครอบคลุมทั้งการตรวจสอบผลการดาเนินการและการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้การบริหารจัดการมีความ
โปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบและธรรมาภิบาล
2) เงิ น นอกงบประมาณ กระทรวงฯ มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งเร่ ง ด่ ว นที่
จะต้องหาแหล่งที่มาของเงินนอกงบประมาณเพิ่มเติมและเพื่อให้เกื้อกูลควบคู่ไปกับการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาปี สาเหตุเพราะเงินนอกงบประมาณประเภทเงิน คชจ. 20 % ที่ได้ใช้ใน
โครงการก่อสร้างอาคาร/จัดซื้อที่ดินและอาคารได้ครบวาระการใช้งานแล้ว และสาหรับเงิน คชจ. 10
% กระทรวงฯ ต้องมีแผนงานที่ชัดเจนร่ว มกับส านักงานต่างๆ ทั้ง 96 แห่งทั่ว โลก ขณะเดียวกัน
กระทรวงฯ ต้องเร่งให้มีการปรับแก้ขอบเขตและกรอบการใช้เงิน คชจ. 10 % ให้กว้างขวางมากขึ้น
เพื่อให้การดาเนินงานสามารถครอบคลุมได้ทั้ง สอท. / สกญ. / คผถ. มิฉะนั้นแล้วการบริหารจัดการ
ทรั พย์ สิ น ในต่างประเทศให้ แก่ ส านักงานทุกๆ แห่ งทั่ว โลกจะเป็นไปอย่างกระจุกตัว ไม่ ทั่ว ถึง ไม่
กระจายตัวและไม่เสมอภาค
ส าหรั บ การจั ด ตั้ ง ค าของบประมาณของโครงการก่ อ สร้ า งอาคารใน
ต่างประเทศ กระทรวงฯ มีความจาเป็นที่จะต้องมีการปรับรูปแบบการตั้งคาขอและจัดทากรอบวงเงิน
งบประมาณดาเนินการในแนวทางใหม่โดยจะต้องพิจารณาความจาเป็นของการตั้งงบประมาณใน
รายการเงินสารองฉุกเฉินไว้ในกรอบวงเงินงบประมาณตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการจัดทางบประมาณใน
ลั ก ษณะของการบริ ห ารความเสี่ ย งเพื่ อ รองรั บ กั บ เหตุ ก ารณ์ สุ ด วิ สั ย และเป็ น การแก้ ไ ขปั ญ หา
งบประมาณที่ไม่เพียงพอในระหว่างการดาเนินโครงการก่อสร้าง ดังเช่นที่เกิดขึ้นในประเทศจีน ดังนั้น
กระทรวงฯ จะต้องประสานงานเพื่อทาความเข้าใจกับหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบด้านงบประมาณ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสานักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง
4.2.1.2 การจัดหาบุคลากรทางานประเภท home based และ outsourcing
กระทรวงฯ อาจพิจารณาความเหมาะสมในการจัดหาอัตราเจ้า หน้าที่
ทางานที่เพิ่มมากขึ้นจากข้าราชการประเภท home based เพื่อแก้ไขอุปสรรคในการปฏิบัติงานจาก
การต้องโยกย้ายตามวาระงานในแต่ละปีงบประมาณ และการจัดจ้างบุคลากรเสริมเพิ่มเติมจากระบบ
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การจ้างเหมาบริการบุคคล (outsourcing) เพื่อให้มีจานวนเจ้าหน้าที่และพนักงานที่เพียงพอสามารถ
รองรับต่อปริมาณการทางานที่ขยายตัวและรวดเร็วมากขึ้น
4.2.1.3 การมุ่งเน้นพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ก้าวหน้าก้าวทันตามโลก
กระทรวงฯ ต้องเร่ งปรับปรุง ระบบปฏิ บัติการของงานระบบทะเบีย น
ทรัพย์สินออนไลน์ในระยะที่ 2 ให้เร็วที่สุดหลังจากที่ได้เริ่มการใช้งานของระบบปฏิบัติงานดังกล่าวมา
ตั้งแต่ปี 2551 มิฉะนั้นแล้วจะมีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานในระบบทะเบียนทรัพย์สินออนไลน์ของ
สานักงานทั้ง 96 แห่งทั่วโลก ที่ไม่สอดคล้องกับระบบงานการเงินการคลัง GFMIS และระบบบัญชี
สาหรับหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศ
4.2.1.4 การรู้เขา-รู้เราจากกฎระเบียบเทศบัญญัติท้องถิ่น
กระทรวงฯ และส านั ก งานทั้ ง 96 แห่ ง ทั่ ว โลกต้ อ งมี ก ารศึ ก ษาใน
รายละเอียดของข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบเทศบัญญัติท้องถิ่นให้ถ่องแท้และรู้เท่าทัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง/โยธาธิการ/สิ่งแวดล้อม รูปแบบ/วิธีการของท้องถิ่นใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และธรรมเนียมปฏิบัติท้องถิ่น รวมถึงความสามารถในการวิจัย/วิเคราะห์ถึง
แนวโน้มของการของการบังคับใช้กฎระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ เพื่อให้กระทรวงฯ มีข้อมูลอย่างรอบ
ด้านและในเชิงลึกเพื่อประกอบการตัดสินใจดาเนินการและบริหารความเสี่ยงในประเด็นด้านต่างๆ ได้
อย่างถูกต้อง แม่นยาและคุ้มค่าต่อการดาเนินการต่อไป
4.2.1.5 การแสวงหาความร่วมมือในการทางานร่วมกับสถาบันสหวิชาชีพ
ในปั จ จุบั นกระทรวงฯ ท างานในลั ก ษณะประจ าร่ ว มกับ ผู้ ท รงคุณ วุ ฒิ
วิชาชีพจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบัน
เทคโนโลยี พระจอมเกล้ าเจ้ าคุณ ทหารลาดกระบัง และกรมโยธาธิการและผั งเมือ ง) ในโครงการ
ก่อสร้าง/จัดซื้ออาคารและโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารในต่างประเทศ รวมทั้งการค้นคว้าวิจัยใน
เชิงวิชาการในงานอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศร่วมกับสถาบันการศึกษา (ศูนย์บริการวิชาการแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
อย่างไรก็ดี กระทรวงฯ จะต้องทางานในเชิงรุกเพื่อแสวงหาความร่วมมือ
ที่ใกล้ชิดมากขึ้นจากองค์กรหรือสถาบันสหวิชาชีพอื่นๆ เช่น สมาคมสถาปนิกสยาม วิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย และสมาคมนักบริห ารพัสดุแห่งประเทศไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่การทางาน
ร่วมกันในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น
ทั้งนี้ การช่ว ยให้ คาปรึก ษา ข้อเสนอแนะในเชิง วิช าชีพ และการช่ว ย
ประเมินผลดาเนินการของกระทรวงฯ โดยสถาบันสหวิชาชีพตั้งแต่เรื่องการออกแบบ/การก่อสร้าง /
การควบคุมงาน/การอนุรักษ์สิ่ง แวดล้อม การบริหารจัดการในงานระเบียบพัสดุ การใช้งบประมาณ
ภาครั ฐ ในโครงการต่า งๆ ที่เ หมาะสมคุ้มค่ าและแนวทางในการบารุงดู แลรัก ษาอาคาร จะท าให้
กระทรวงฯ ได้รับความรู้ในเชิงวิชาชีพและเชิงวิชาการซึ่งสามารถนามาใช้ในการปรับปรุงงานบริหาร
จัดการทรัพย์สินในต่างประเทศให้มีความเหมาะสมรอบด้านมากขึ้นกว่าในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แนวคิด/แนวทางในการจัดทาหลักการและแผนงานโครงการ การจัดหางบประมาณและการตัดสินใจ
ดาเนินการให้ดียิ่งขึ้น
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กล่าวโดยสรุป ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายข้างต้นจะครอบคลุมตั้งแต่แนวทางการ
แก้ไขปัญหาเงิน คน IT และข้อจากัดจากกฎระเบียบเทศบัญญัติท้องถิ่น รวมทั้งการได้รับประโยชน์
จากการทางานร่วมกับสถาบันสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลทาให้การดาเนินงานและการพัฒนา
งานบริ ห ารจั ด การทรั พ ย์ สิ น ในต่า งประเทศทั้ ง ในด้ านของอสั งหาริ ม ทรั พย์ แ ละสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น
4.2.2 ข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
ข้อ เสนอแนะในการดาเนิน การมีส าระส าคั ญ ครอบคลุ ม ใน 9 ประเด็ น เพื่อ ให้
สอดคล้องกับการนาข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายด้านต่างๆ ตามข้อ 4.2.1 มาปฏิบัติได้จริงและมีการ
บริหารจัดการที่มีผลเป็นรูปธรรม ซึ่งประเด็นต่างๆ ที่นาเสนอในบทนี้จะเป็นประโยชน์แก่กระทรวงฯ
ในการพัฒนางานบริหารจัดการทรัพย์สินในต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น
ตลอดจนสามารถที่จะนาไปสู่การปฏิบัติที่ดีเลิศต่อไป ดังนี้
4.2.2.1 การจัดทาแผนปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพย์สินในต่างประเทศระหว่าง
ปีงบประมาณ 2558 – 2562 ควบคู่ไปกับแผนงานงบประมาณทั้งเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
และเงินนอกงบประมาณ
กระทรวงฯ จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารฯ โดยต้ อ งให้
ความสาคัญแก่การวางเป้าหมายชัดเจนทั้งในระยะกลางและระยะยาวในห้วงเวลาระยะ 5 ปี ระหว่าง
ปี 2558-2562 ซึ่ ง จะเป็ น หั ว ใจหลั ก ของการก าหนดทิ ศ ทางของงานบริ ห ารจั ด การทรั พ ย์ สิ น ใน
ต่างประเทศในอนาคตข้างหน้า โดยสามารถใช้เป็นฐานข้อมูล กรอบเวลาดาเนินการ แนวทางการ
จัดหางบประมาณดาเนินการที่เหมาะสมรองรับไว้ล่วงหน้า และการหาวิธีการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการ
จัดทาการประเมินผลดาเนินการที่ผ่านมาโดยมีมาตรการตรวจสอบและวิ เคราะห์ความคุ้มค่าของการ
ดาเนินงานและมีการรายงานผลงบประมาณที่ใช้จ่ายไปเป็นระยะๆ ที่เป็นระบบในโครงการก่อสร้าง
อาคารใหม่/โครงการจัดซื้ออาคารใหม่/โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร/โครงการจาหน่ายที่ดิน
อาคารที่ไม่ใช้ประโยชน์/การบริหารจัดการครุภัณฑ์ในต่างประเทศ เพื่อใช้ ประโยชน์เป็นเกณฑ์พื้นฐาน
สาหรับการอนุมัติดาเนินโครงการใหม่ๆ ต่อไปอีกทางหนึ่ง
ในสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการฯ จะต้องครอบคลุมเรื่องการจัดทา
ลาดับความสาคัญของประเทศที่จะเป็นเป้าหมายของการดาเนินงานในโครงการอสังหาริมทรัพย์/
สังหาริมทรัพย์ต่างๆ ข้างต้น การรวบรวมข้อมูล ภูมิหลังประวัติการบารุงดูแลรักษาอสังหาริมทรัพย์
และสังหาริมทรัพย์และการใช้งบประมาณที่ผ่านมาของสานักงานทุกๆ แห่งทั่วโลก การจัดทาแบบ
สารวจความต้องการ/ผลดาเนินการ/ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของสานักงานต่างๆ รวมทั้งการจัดทาแนว
ปฏิบัติในการบริหารจัดการทรัพย์สินในต่างประเทศในยามวิกฤติและฉุกเฉินจากภัยคุกคาม (ความไม่
สงบทางการเมือง/สงคราม/การอพยพหนีภัยสงคราม/การปิดสานักงาน) และภัยพิบัติทางธรรมชาติไว้
ด้วย เพื่อให้เป็นข้อมูลรอบด้านประกอบการวางนโยบาย การบริหารความเสี่ยงและการตัดสินใจซึ่งจะ
เป็ น ประโยชน์ แ ก่ ก ระทรวงฯ ในการด าเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก ารฯ ที่ เ หมาะสมและสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของสานักงานแต่ละแห่งทั่วโลกได้
ดังนั้น สานักจัดหาและบริหารทรัพย์สินในฐานะหน่วยงานปฏิบัติในด้าน
การบริหารทรัพย์สินในต่างประเทศจะต้องมีการประสานงาน แบ่งปันข้อมูลอย่างทั่วถึงและหารือ
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ร่วมกันกับสานักบริหารการคลังสานักนโยบายและแผนและกรมภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวาระ
งานเกี่ยวกับการกาหนดนโยบายการเปิด/ปิดสานักงานในต่างประเทศ เพื่อให้การดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติการฯ เป็นไปอย่างบูรณาการและสอดคล้องในทางปฏิบัติจริงกับยุทธศาสตร์ภาพรวมการ
ดาเนินความสั มพันธ์ระหว่างประเทศของกระทรวงฯ นอกจากนั้น กระทรวงฯ จะต้องประสานงาน
อย่างใกล้ชิดกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลงานเรื่องงบประมาณและระเบียบพัสดุ อาทิ
สานักงบประมาณและกรมบัญชีกลางอีกทางหนึ่งด้วย
4.2.2.2 การจัดหาเงินนอกงบประมาณเพื่อทดแทนการครบวาระการใช้งานของ
เงิน คชจ . 20% สาหรับโครงการก่อสร้างอาคารใหม่และโครงการจัดซื้อที่ดิน/อาคารในต่างประเทศ
กระทรวงฯ มีความจาเป็นต้องหาที่มาของเงินนอกงบประมาณในวาระ
ใหม่อย่ างรวดเร็ว ที่สุ ดเพื่อให้ มีงบประมาณรองรับอย่างต่อเนื่องและไม่ขาดตอนในวาระงานใหม่
สาหรับการดาเนินโครงการก่อสร้างอาคาร/จัดซื้อที่ดินและอาคารและโครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารในระดับขนาดใหญ่ โดยกระทรวงฯ ต้องเร่งดาเนินการขออนุมัติจากกรมบัญชีกลางในเรื่องการ
ขอหักเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการกงสุล (ซึ่งปกติแล้วจะต้องนาส่งเงินรายได้ดังกล่าวเข้าเป็นรายได้
แผ่นดิน) ในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นจากที่เคยได้รับการอนุมัติไว้ร้อยละ 20 มาแล้วตั้งแต่ปี 2547 มาเป็นใน
จานวนร้อยละ 30 เพื่อนามาใช้เป็นค่าก่อสร้างอาคารในต่างประเทศ ค่าจัดซื้อที่ดินและอาคารฯ และ
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฯ
ผลการสัมภาษณ์ในเชิงลึกกับนายเจษฎา ชวาลภาคย์ เอกอัครราชทูต
ประจากระทรวง ในเรื่องการจัดหาเงินนอกงบประมาณ (ตามข้อ 3.5.1) พบว่า เอกอัครราชทูตเจษฎา
ฯ มีข้อคิดเห็นว่า กระทรวงฯ มีความจาเป็นในการหาที่มาของงบประมาณจากเงินนอกประมาณใหม่
ควบคู่ไปกับเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีเพื่อให้สามารถรองรับต่อแผนงานบริหารจัดการทรัพย์สิน
ในต่างประเทศต่อไปในการก่อสร้างอาคาร/จัดซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในต่างประเทศ รวมทั้งการ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฯ ในต่างประเทศ หลังจากที่เงิน คชจ. 20% ได้ครบวาระการใช้งานไปแล้ว
4.2.2.3 การปรั บ ปรุ ง ขอบเขตและกรอบการใช้ เ งิ น นอกงบประมาณของ
กระทรวงฯ ให้กว้างขวางมากขึ้นกว่าปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เงิน คชจ. 10 % ให้ครอบคลุม
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทาการ สอท. / สกญ. / คผถ. และทาเนียบ ออท./บ้านพัก สกญ. อย่าง
ทั่วถึง
กระทรวงฯ ต้องเร่งหารือและทางานในเชิงรุกกับกับกรมบัญชีกลางใน
การพิจารณาปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจ่ายเงินค่าใช้ในการดาเนินงานการกงสุล
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2547 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่องขอบเขตและกรอบการใช้เงิน คชจ. 10 %
ใหม่เพื่อให้ครอบคลุมถึงการดาเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมให้แก่ คผถ.ทั้ง 3 แห่ง (นครนิวยอร์ก นคร
เจนีวา และกรุงจาการ์ตา)
นอกจากนี้ กระทรวงฯ จะต้องมีข้อมูลภูมิห ลังที่รอบด้านในด้านต่างๆ
ตั้งแต่ประวัติการบารุงดูแลรักษาอาคารและการใช้งบประมาณที่ผ่านมาของสานักงานทุกแห่งทั่วโลก
รวมทั้งปัญหา/อุปสรรค เพื่อให้การบริหารจัดการและดาเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมเป็นไปอย่างคุ้มค่า
ต่อการใช้งบประมาณ ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
สานักงานแต่ละแห่งทั่วโลก โดยให้การปรับปรุงซ่อมแซมในงานด้านต่างๆ เช่น โครงสร้างอาคาร การ
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ตกแต่งภายในและระบบการใช้งานของอาคาร เกิดผลมีความคุ้มค่าอย่างแท้จริงของอายุการใช้งานใน
ระยะเวลาที่เหมาะสมแก่เวลา
4.2.2.4 การพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรทั้งประเภทข้าราชการ home based
และ outsourcing จากการจ้างเหมาบริการบุคคล ให้มีความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ ยนแปลงของ
กฎระเบียบต่างๆ
กระทรวงฯ ต้องให้ความสาคัญแก่การพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการทางาน ดังเช่นการเข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนาทางวิชาการ/
สัมมนาเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงานและสถาบันที่เกี่ยวข้อง อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรีหรือสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เมื่อพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมของการทางานใน
ระบบราชการปัจจุบันที่มีการบังคับใช้ของกฎระเบียบใหม่ๆ อย่างเข้มข้นจากส่วนราชการต่างๆ เช่น
กรมบัญชีกลางและสานักงบประมาณ
กระทรวงฯ ยังต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรในรูปแบบการ
ทางานด้านบริหารจัดการทรัพย์สินฯ ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างงานงบประมาณ งานการเงิน
การคลัง และงานระบบ IT กับการปฏิบัติงานพัสดุในต่างประเทศภายใต้ระบบงานการเงินการคลัง
GFMIS ระบบบัญชีสาหรับหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศ และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP (e-Government Procurement))15 ซึ่งในส่วนของระบบ e-GP
เป็นระบบดาเนินการที่ครอบคลุ มทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยภาครัฐ การดาเนิน
ธุรกรรมทางการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการเชื่อมโยงการจัดซื้อจัดจ้างกับระบบ
GFMIS ในเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจาปี นอกจากนี้ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบและเทศบัญญัติท้องถิ่นของประเทศต่างๆ จะเป็นปัจจัยใน
เชิงบวกที่ทาให้การบริหารจัดการทรัพย์สินในต่างประเทศเป็นไปอย่างมีระบบมากยิ่งขึ้นและสามารถที่
จะหาวิธีการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดตรงประเด็น
4.2.2.5 การพัฒนาปรับปรุงงานระบบทะเบียนทรัพย์สินออนไลน์ในระยะที่ 2 ให้
มีความทันสมัย
กระทรวงฯ ต้องเร่งรัดการพัฒนางานระบบทะเบียนทรัพย์สินออนไลน์ใน
ระยะที่ 2 ให้สามารถใช้งานอย่างเต็มรูปแบบร่วมกับงานที่เกี่ยวข้องด้านอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบ
GFMIS และระบบบั ญ ชีส าหรั บหน่ว ยงานภาครัฐ ในต่า งประเทศ โดยพิจ ารณาจั ดหา/จัด จ้ า ง
ผู้เชี่ย วชาญในงานระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศมาพัฒ นาระบบปฏิบัติการของงานระบบทะเบียน
ทรั พย์ สิ น ออนไลน์ ให้ มี ความก้าวหน้าต่ อไป เพื่อ มิให้ เ ทคโนโลยี ของการใช้ งานในระบบทะเบีย น
ทรัพย์สินออนไลน์ล้าหลังและล้าสมัย ซึ่งจะทาให้กระทรวงฯ ต้องมีการบริหารความเสี่ยงในงานด้านนี้
โดยไม่จาเป็น
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4.2.2.6 การจั ด ฝึ ก อบรมเสริ ม สร้ า งความรู้ / ความเข้ า ใจในงานบริ ห ารจั ด การ
ทรัพย์สินในต่างประเทศให้แก่ผู้บริหารกระทรวงฯ และบุคลากร
สานักจัดหาและบริหารทรัพย์สินในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพหลักในงาน
บริหารจัดการทรัพย์สินในต่างประเทศจะต้องร่วมมืออย่างแข็งขันกับสถาบันการต่างประเทศเทวะ
วงศ์วโรปการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะในมิติงานบริหารพร้อมกับเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในเนื้องานบริหารจัดการทรัพย์สินในต่างประเทศให้แก่ผู้บริหารกระทรวงฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กลุ่มผู้บริหารระดับสูงที่จะต้องออกไปรับหน้าที่และดารงตาแหน่งเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่เป็น
ครั้งแรกเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงดังกล่าวสามารถที่จะทาหน้าที่กากับดูแลและรับผิดชอบในงานบริหาร
จัดการอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นอกจากนั้น สานักจัดหาและบริหารทรัพย์สินจะต้องทางานในเชิงรุกกับ
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการในการสนับสนุนการจัดหลักสูตร/การฝึกอบรม/การฝึกงาน
ในงานด้านนี้ ซึ่งความร่ ว มมือระหว่างกันจะช่ว ยเสริมสร้างทักษะพร้อมกับการพัฒ นาความรู้ ขีด
ความสามารถและประสบการณ์ทางานให้แก่บุคลากรทุกๆ ระดับ และเมื่อพิจารณาถึงความสาคัญของ
งานบริหารจัดการพัสดุในต่างประเทศของสานักงานในต่างประเทศทั้ง 96 แห่ง และสภาพแวดล้อม
ของการทางานในระบบราชการที่มีการปรับปรุงของระเบียบงานพัสดุ ก็จาเป็นต้องมีการพัฒนาความรู้
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
4.2.2.7 การกระชับความสัมพันธ์ในการทางานระดับหน่วยงานต่อหน่วยงาน
การที่งานด้านบริหารจัดการทรัพย์สินในต่างประเทศของกระทรวงฯ มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับส่วนราชการอื่นๆ อาทิ สานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กรมธนารักษ์
และสานักงานตรวจเงินแผ่นดินกระทรวงฯ จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความสัมพันธ์ในการ
ทางานที่ใกล้ชิดและมีการเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีกับหน่วยงานต่างๆ ดังกล่าว เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบสอดคล้องกับงบประมาณและถูกต้องโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
4.2.2.8 การเตรียมความพร้อมสาหรับการตรวจสอบความโปร่งใส
กระทรวงฯ ต้องดาเนินงานบริห ารจัดการทรัพย์สิ นในต่างประเทศให้
สอดคล้องกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยเฉพาะในส่วนของแผนงาน โครงการ
และงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่กาลั งดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามหลั กเกณฑ์ในเรื่องข้อมูล ที่
หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนสามารถเข้าไปค้นหาและตรวจดูได้ และกระทรวงฯ ต้องมี
ความโปร่งใสในการเบิกจ่ายงบประมาณของงานในโครงการต่างๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่าย
งบประมาณภาครัฐและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุและไม่ผิดต่อ พรบ. ว่า
ด้ว ยความผิ ดเกี่ย วกับ การเสนอราคาต่อ หน่ว ยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 ซึ่ งเปรี ยบเสมือนเป็นการ
ตรวจสอบตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานนั้นอีกทางหนึ่ง
4.2.2.9 การพัฒนาการบริหารจัดการอาคารในต่างประเทศให้มีความก้าวหน้า
สอดรับกับกระแสโลก
กระทรวงฯ ต้องมีวิ สั ยทัศน์แ ละแผนงานที่ทันสมั ยเกี่ย วกับ การจัดหา
อาคารใหม่และการบริหารจัดการอาคารที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันให้สอดรับกระแสนิยมโลกที่มุ่งเน้นให้
ความส าคัญในประเด็น เรื่องการมีอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมและประหยัดพลังงาน (Green
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Building) รวมทั้งการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยของอาคารที่เป็นประโยชน์ในลักษณะของเอนกประสงค์
เกี่ยวกับเรื่องนี้ กระทรวงฯ ต้องให้ความสนใจและมีการศึกษาเรียนรู้งานอย่างดีเกี่ยวกับพัฒนาการ
และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาคาร เช่น แนวคิดการออกแบบ/การก่อสร้าง การใช้วัสดุก่อสร้าง
การใช้ผลิตภัณฑ์/ครุภัณฑ์ในอาคาร รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เ หมาะสมกับงานระบบอาคาร เพื่อ
ประโยชน์ในการจัดหาอาคารใหม่และการบริหารจัดการ/ปรับปรุงอาคารที่ใช้งานอยู่ในต่างประเทศให้
ก้าวทันตามกระแสนิยมของอาคารเขียว (Green Building) ซึ่งได้เน้นความสาคัญของอาคารกับ
ประเด็นเรื่องการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงาน การกาจั ดของเสีย การบารุงรักษา
อาคารในวงจรอายุใช้งานของอาคาร และสุขภาพของผู้ทางานและผู้ใช้อาคาร
ดังนั้น กระทรวงฯ ต้องให้ความสาคัญในการแสวงหาความร่วมมือจาก
สถาบั น สหวิชาชีพ เช่น สถาบั นอาคารเขียวไทย 16 ซึ่งจะทาให้กระทรวงฯ ได้รับประโยชน์ในการ
ปรับตัวและการพัฒนางานด้านการบริหารจัดการอาคารในต่างประเทศให้ก้าวทันตามแนวโน้มและ
กระแสนิยมต่างๆ ในงานอสังหาริมทรัพย์
กล่าวโดยสรุป ข้อเสนอแนะในการดาเนินการที่ครอบคลุมทั้ง 9 ประเด็นข้างต้น
รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารงานที่เกื้อกูลและสนับสนุนต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
และการแสวงหาความร่วมมือในการทางานร่วมกับสถาบันสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องจะเป็นปัจจัยในเชิง
บวกที่ส่งผลทาให้การบริหารจัดการทรัพย์สินในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศและการ
พัฒนางานในด้านนี้ต่อไปในอนาคตเป็นอย่างมีระบบที่มีการบริหารจัดการที่ดีขึ้น พร้อมกับมีการ
พัฒนาระบบการบริหาร/ควบคุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่ดียิ่งขึ้น มีการใช้จ่ายงบประมาณโดยมีความ
คุ้มค่าไม่สิ้นเปลืองงบประมาณ มีการดาเนินการและการใช้งบประมาณอย่างโปร่งใส/ตรวจสอบวัดผล
ได้ และสามารถสนองตอบต่อประโยชน์ทางราชการของสานักงานต่างๆ ทั้ง 96 แห่งทั่วโลกได้ ซึ่งใน
ท้ายทีส่ ุดก็จะเป็นผลสัมฤทธิ์ต่อการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น
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สถาบันอาคารเขียวไทย (Thai Green Building Institute : TGBI) ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2552 จากความ
ร่วมมือของสมาคมสถาปนิกสยามและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย; ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://www.tgbi.or.th

บรรณานุกรม
หนังสือราชการ
ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.
พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.
พระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดเกี่ยวกับกำรเสนอรำคำต่อหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2542. รำชกิจจำ
นุเบกษำ 116 (29 พฤศจิกำยน 2542): 70-76.
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540. รำชกิจจำนุเบกษำ 114 (10 กันยำยน
2540): 1-14.
เอกสารวิชาการ
ศูนย์บริกำรวิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย. โครงกำร กำรศึกษำ
ขั้นตอนกำรดำเนินกำรปรับปรุงก่อสร้ำงอำคำรสถำนเอกอัครรำชทูตและสถำนกงสุลใหญ่ใน
ต่ำงประเทศ. รำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final report). สำนักจัดหำและบริหำรทรัพย์สิน
กระทรวงกำรต่ำงประเทศ, 2555.
ข้อมูล/สารนิเทศอื่นๆ บนอินเทอร์เน็ต
กำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่. [ออนไลน์]. แหล่งที่มำ: http://www.bloggang.com/viewdiary [12
มิถุนำยน 2553].
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ภาคผนวก ก
ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ17
1. ภาพรวมสานักงานในต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศมีสานักงานในต่างประเทศ 96 สานักงาน*/ **
สถานเอกอัครราชทูต (65 แห่ง)***/ คณะผู้แทนถาวร (3 แห่ง) 68 สานักงาน
สถานกงสุลใหญ่ (27 แห่ง)****/ สานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (1 แห่ง) 28 สานักงาน
* ยังไม่นับรวม สอท. ณ กรุงแบกแดด ซึ่งได้ย้ายสานักงานไปอยู่ที่ สอท. ณ กรุงอัมมาน ประเทศ
จอร์แดน (ยังคงมีการเช่าอาคารที่ทาการ สอท. ณ กรุงแบกแดด อยู่ แต่ไม่มีข้าราชการไปประจาการ)
** กระทรวงฯ มีนโยบายที่จะเปิด สกญ. ณ เมืองเสิ่นหยาง (ครม. เห็นชอบการเปิด สกญ.ฯ)
*** รวม สอท.ณ กรุงอัสตานาที่เปิดใหม่เมื่อปี 2555
**** รวม สกญ. ณ เมืองชิงต่าวที่เปิดใหม่เมื่อปี 2556
2. ภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศที่ถือครองกรรมสิทธิ์
อาคารที่ทาการ รัฐบาลไทยถือครองกรรมสิทธิ์ ในแต่ละภูมิภาครวมจานวน 52 รายการ
ทาเนียบ ออท. / บ้านพัก กสญ. รัฐบาลไทยถือครองกรรมสิทธิ์ ในแต่ละภูมิภาครวมจานวน
57 รายการ
3. ภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ (การเช่า)
การเช่าอาคารที่ทาการ สอท./สกญ./คผถ. ในแต่ละภูมิภาครวมจานวน 49 รายการ
การเช่าทาเนียบ ออท. / บ้านพัก กสญ. ในแต่ละภูมิภาครวมจานวน 40 รายการ

17

สานักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน กระทรวงการต่างประเทศ, มิถุนายน 2557.
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ภาคผนวก ข
ภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจาปี18
รายการ
งบประมาณ
ภาพรวม
กระทรวงฯ
งบลงทุน
-ค่าที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง
-ค่าครุภณ
ั ฑ์

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558*
7,875,985,600 8,610,387800 8,592,959,000
342,269,900 1,088,500,000
315,069,900 1,039,500,000
27,200,000

49,000,000

2559
**

936,342,700 1,211,295,000***
807,236,600 1,112,295,000
61,104,000

99,000,000

2560*
**
1,557,000,000***
1,539,000,000
117,000,000

หมายเหตุ หน่วยเงินบาท
* ประมาณการวงเงินที่จัดสรรงบประมาณ.ปี 2558 ให้แก่กระทรวงฯ จากสานักงบประมาณ โดยใน
ส่วนของงบลงทุนนั้นเป็นประมาณการในภาพรวมของกระทรวงฯ
** รอประมาณการตั้งคาของบประมาณภาพรวมของกระทรวงฯ
*** ประมาณการตั้งคาของบประมาณในส่วนของงบลงทุนในปีงบประมาณ 2559 และ 2560
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สานักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน กระทรวงการต่างประเทศ, มิถุนายน 2557.
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ภาคผนวก ค
โครงการก่อสร้าง/จัดซื้ออาคารจากค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานการกงสุล (เงิน คชจ. 20 %)19
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน กระทรวงการต่างประเทศได้ใช้เงิน คชจ. 20 %
ในกรอบวงเงินประมาณ 3,500 ล้านบาท เพื่อดาเนินโครงการต่าง ๆ ทั้งสิ้นจานวน 15 โครงการ
1. โครงการที่ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว รวม 10 โครงการ ได้แก่
1) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทาการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง
2) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทาการและทาเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา
3) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทาการและทาเนียบสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา
4) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทาการ ทาเนียบและบ้านพักข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงอิสลามาบัด
5) โครงการจัดซื้ออาคารที่ทาการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต
6) โครงการจัดซื้ออาคารที่ทาการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา
7) โครงการจัดซื้ออาคารที่ทาการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู
8) โครงการจัดซื้ออาคารทาเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา
9) โครงการจัดซื้ออาคารที่ทาการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
10) โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทาการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา
2. โครงการที่อยู่ระหว่างการดาเนินการก่อสร้างโดยวิธีพิเศษ รวม 4 โครงการ ได้แก่
1) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทาการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ในวงเงิน 360
ล้านบาท กาหนดแล้วเสร็จในช่วงปีงบประมาณ 2558 และในปีงบประมาณ 2556 กระทรวงการ
ต่างประเทศได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2556 ในวงเงิน 55 ล้านบาท สาหรับค่า
ก่อสร้างอาคารที่ทาการฯ เพิ่มเติมในงานตกแต่งภายใน
2) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทาการและบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ในวงเงิน
236,604,434.94 บาท กาหนดแล้วเสร็จและตรวจรับงานอย่างเต็มรูปแบบในช่วงไตรมาสสุดท้าย
ปีงบประมาณ 2557
3) โครงการอาคารก่อสร้างที่อาคารทาการและบ้านพักกงสุ ลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ใน
วงเงิน 257,523,106.21 บาท กาหนดแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสสุดท้ายปีงบประมาณ 2557
4) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทาการและบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ใน
วงเงิน 105,000,000 บาท กาหนดแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสสุดท้ายปีงบประมาณ 2557
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สานักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน กระทรวงการต่างประเทศ, มิถุนายน 2557.

44
3. โครงการที่อยู่ในขั้นตอนการอนุมัติจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างโดยวิธีพิเศษ 1 โครงการ
โครงการก่ อ สร้ า งอาคารที่ ท าการสถานเอกอั ค รราชทู ต ณ กรุ ง นิ ว เดลี ในวงเงิ น
414,425,000 บาท โดยกาหนดเริ่มการก่อสร้างในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ 2557 หรือ
ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2558 และจะใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 25 เดือน
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47
ภาคผนวก ง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานกงสุล
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547

48

49
ภาคผนวก จ
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับขั้นตอนการจาหน่ายที่ดิน/อาคาร ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐบาลไทย20
1. สถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุล ใหญ่/ คณะผู้แทนถาวร รายงานกระทรวงการ
ต่างประเทศ แจ้งความประสงค์จะจาหน่ายที่ดิน/อาคาร หรือในกรณีกระทรวงฯ แจ้งนโยบายให้
สอท./ สกญ./ คผถ. ทราบเกี่ยวกับความประสงค์ในการจาหน่ายที่ดินและอาคาร
2. กระทรวงฯ อนุมัติในหลักการในการขายที่ดิน/อาคาร และขอให้ สอท./ สกญ./ คผถ.
ดาเนินการประสานงานให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินราคาที่ดิน/ อาคารที่จะจาหน่าย
3. สอท./ สกญ./ คผถ. รายงานกระทรวงฯ เกี่ยวกับผลการประเมินราคาที่ดิน/ อาคาร
จากบริษัทนายหน้า
4. กระทรวงฯ มี ห นั ง สื อ แจ้ ง กรมธนารั ก ษ์ กระทรวงการคลั ง เพื่ อ น าวาระเข้ า การ
พิจารณาของที่ประชุม “คณะกรรมการพิจารณาการขาย การแลกเปลี่ยน การให้ การจาหน่ายจ่าย
โอนหรือจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลไทยในต่างประเทศ” (คณะกรรมการฯ
ประกอบด้ว ย ปลั ด กระทรวงการคลั ง (ประธาน) ผู้ แ ทนกระทรวงการต่ างประเทศ ผู้ แทนส านั ก
งบประมาณ ผู้แทนส่วนราชการผู้ครอบครองและใช้ประโยชน์ และ อธิบดีกรมธนารักษ์ (เลขานุการ))
เพื่อกาหนดราคาขายขั้นต่า และกรมธนารักษ์จะเสนอเรื่องต่อ ครม. เพื่อขอความเห็นชอบ
5. เมื่อ ครม. อนุมัติแล้ว กระทรวงการคลั ง โดยกรมธนารักษ์มีหนังสื อแจ้งกระทรวงฯ
เรื่องมติ ครม. กาหนดราคาขายขั้นต่า และกระทรวงฯ ขอให้ สอท./ สกญ./ คผถ. ถือเอาราคาขายขั้น
ต่าตามที่อนุมัติเป็นหลัก
6. กระทรวงฯ มอบหมายให้ สอท./ สกญ./ คผถ. ดาเนินการจาหน่ายที่ดิน/อาคารตาม
มติ ครม.
7. กระทรวงฯ ตั้งคณะกรรมการดาเนินการขายอสังหาริมทรัพย์โดยมีองค์ประกอบอย่าง
น้อย 3 คน
8. สอท./ สกญ./ คผถ. จ้างที่ปรึกษากฎหมายท้องถิ่น และดาเนินการเจรจากับผู้สนใจ
เพื่อจาหน่ายที่ดิน/ อาคาร
9. คณะกรรมการฯ คัดเลือกผู้เหมาะสมและเสนอกระทรวงฯ เพื่ออนุมัติ
10. กระทรวงฯ อนุมัติ โดยปลัดกระทรวงฯ มอบอานาจ (Power of Attorney) ให้ ออท./
กสญ. ลงนามในสัญญาซื้อขาย (ในกรณีที่ไม่สามารถหาผู้ซื้อในราคาที่ ครม.กาหนดได้ ก็ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของส่วนราชการผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ในการดาเนินการขายที่ดินในราคาต่ากว่าที่ ครม.
กาหนดได้ไม่เกินร้อยละ 10)
11. สอท./ สกญ./ คผถ. จัดส่งเงินที่ได้รับจากการขายที่ดิน/อาคารมายังกระทรวงฯ เพื่อ
นาเข้าเป็นรายได้แผ่นดิน โดยนาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการขายมาหักออกจากรายได้ที่มา
จากการขาย (เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าบริษัทนายหน้า) ก่อนนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
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ส่วนจัดหาและบริหารทรัพย์สินในต่างประเทศ สานักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน, กรกฎาคม 2557.
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ภาคผนวก ฉ
สาเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/23406 ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2550 และสาเนา
หนังสือกระทรวงการต่างประเทศที่ กต 0200.1/1193 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
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ภาคผนวก ช
ตารางเปรียบเทียบอัตราค่าออกแบบ/ ค่าควบคุมงาน ที่ กวพ. (คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ)
กรมบัญชีกลาง อนุมัติในโครงการก่อสร้างในต่างประเทศ21
โครงการ
1. สิงคโปร์
- โครงการก่อสร้างอาคารที่ทาการ
สอท. ณ สิงคโปร์
2. มาเลเซีย
- โครงการก่อสร้างอาคารที่ทาการ
สกญ. ณ เมืองปีนัง
3. อินโดนีเซีย
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่
ทาการ สอท. ณ กรุงจาการ์ตา
หลังเดิม เพื่อใช้เป็นอาคารที่ทาการ
คผถ.ฯ (ถนน Imam Bonjol)
4. สปป. ลาว
- โครงการก่อสร้างอาคารที่ทาการ
สกญ. ณ แขวงสะหวันนะเขต
5. จีน
- โครงการก่อสร้างอาคารที่ทาการ
สอท. ณ กรุงปักกิ่ง
- โครงการก่อสร้างอาคารที่ทาการและ
บ้านพัก สกญ. ณ นครกว่างโจว
- 13 โครงการก่อสร้างอาคารที่ทาการ
และบ้านพัก กสญ. ณ นครเซี่ยงไฮ้
6. ปากีสถาน
- โครงการก่อสร้างอาคารที่ทาการ
สอท. ณ กรุงอิสลามาบัด
7. ญี่ปุ่น
- โครงการก่อสร้างอาคารที่ทาการ
สอท. ณ กรุงโตเกียว
8. อินเดีย
- โครงการก่อสร้างอาคารที่ทาการ
สอท. ณ กรุงนิวเดลี
21

ค่าก่อสร้าง
(บาท)

กวพ. อนุมัติอัตรา (ร้อยละขอวงเงินค่าก่อสร้าง)
ค่าออกแบบ ค่าคุมงาน
หมายเหตุ
หนังสือสานักนายกรัฐมนตรี ที่
872,738,400
7.5
7.5 นร (กวพ) 1204/8677
ลว. 6 ก.ย. 37
หนังสือกระทรวงการคลังที่
110,000,000
10
3.5 กค (กวพ) 0421.3/33565
ลว. 25 ต.ค. 54
กค (กวพ)04021.3/19185
ลว. 2 ก.ค.57
หนังสือกระทรวงการคลังที่
50,000,000
5.6
5.6 กค (กวพ) 0421.3/12342
ลว. 3 เม.ย. 56

120,000,000
412,125,000.
315,000,000
273,000,000

5
5
5

5
5
5

298,000,000

6

6

592,500,000

7.57

3.24

414,425,000
80,000,000

5
5

5
5

สานักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน, กรกฎาคม 2557.

ใช้อัตราตามระเบียบพัสดุฯ
ข้อ 119 (2)
หนังสือกระทรวงการคลังที่
กค (กวพ) 0408.4/30889
ลว. 9 พ.ย. 48
กค (กวพ) 0421.3/13289
ลว. 28 พ.ค. 51
กค (กวพ) 0408.4/4753
ลว. 24 ก.พ. 49
หนังสือกระทรวงการคลังที่
กค (กวพ) 0408.4/30889
ลว. 9 พ.ย. 48
หนังสือกระทรวงการคลังที่
กค (กวพ) 0408.4/10957
ลว. 11 เม.ย. 48
หนังสือกระทรวงการคลังที่
กค (กวพ) 0408.4/4753
ลว. 24 ก.พ. 49

56
โครงการ
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ทาเนียบ ออท. ณ กรุงนิวเดลี
9. แคนาดา
- โครงการก่อสร้างอาคารที่ทาการ
สอท. ณ กรุงออตตาวา

ค่าก่อสร้าง
(บาท)

กวพ. อนุมัติอัตรา (ร้อยละขอวงเงินค่าก่อสร้าง)
ค่าออกแบบ ค่าคุมงาน
หมายเหตุ
กค (กวพ) 0421.3/85267
ลว. 9 พ.ย. 55
หนังสือกระทรวงการคลังที่
310,000,000
13.5
13.5 กค (กวพ) 0423.3/03653
ลว. 31 ม.ค. 55
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ภาคผนวก ซ
การสัมภาษณ์ในเชิงลึกกับผู้ทรงคุณวุฒิประกอบรายงานการศึกษาส่วนบุคคล
(Individual Study - IS)
นายเจษฎา ชวาลภาคย์ เอกอัครราชทูตประจากระทรวง
(ดูแลรับผิดชอบงานด้านการคลังและงบประมาณ) กระทรวงการต่างประเทศ
1. ชื่อผู้ศึกษา: นามสกุล: นายไกร มหาสันทนะ
ตาแหน่ง: ผู้อานวยการส่วนจัดหาและบริหารทรัพย์สินในต่างประเทศ
หน่วยงาน: สานักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน กระทรวงการต่างประเทศ
2. หัวข้อการศึกษา: การบริหารจัดการทรัพย์สินในต่างประเทศในช่วงปี 2556 - 2558
3. การศึกษา:
3.1 การบริหารจัดการทรัพย์สินในต่างประเทศเป็นงานประจาพื้นฐานด้านหนึ่งของกระทรวงการ
ต่างประเทศ ขอบเขตของงานด้านนี้ครอบคลุมงานในด้านสังหาริมทรัพย์ (ครุภัณฑ์) และ
อสังหาริมทรัพย์ (ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) โดยมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารสัญญาและการ
บริหารงบประมาณ ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงฯ ได้ประสบอุปสรรคในการดาเนินงานจากข้อจากัด
ในเรื่องงบประมาณ บุคลากร และระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
ข้อกาหนด กฎระเบียบ/กฎหมายและเทศบัญญัติท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ
3.2 ในการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ไม่เพียงจะครอบคลุมเฉพาะการนาเสนอสาระในเชิงวิชาการ
เท่านั้น แต่ยังจะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการนาเสนอแนวความคิดเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวข้อง ปรับปรุงและพัฒนา การบริหารจัดการงานทรัพย์สินในต่างประเทศของกระทรวงฯ
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น
4. ประเด็นการศึกษากรณีการแก้ไขปัญหางบประมาณในงานบริหารจัดการทรัพย์สินในต่างประเทศ
กับผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ:
4.1 ปัจจุบันกระทรวงการต่างประเทศได้ดาเนินงานการบริหารจัดการทรัพย์สินในต่างประเทศทั้ง
งานในด้านอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศซึ่งจะมีขอบเขตของงานครอบคลุม/เกี่ยวข้องกับ
การก่อสร้างอาคารที่ทาการ/ทาเนียบเอกอัครราชทูต/บ้านพักกงสุลใหญ่ทั้งในกรณีทดแทน
การเช่าหรือทดแทนอาคารปัจจุบันที่ชารุดทรุดโทรมไม่คุ้มค่า ในการปรับปรุงซ่อมแซมและ
การจัดซื้ออาคารฯ หลังใหม่ทั้งในกรณีทดแทนการเช่าหรือทดแทนอาคารปัจจุบัน ที่ชารุด
ทรุ ด โทรม การปรั บ ปรุ งซ่ อมแซมอาคารฯ ตลอดจนการจาหน่ายที่ดิน /อาคารที่ไม่ ได้ใ ช้
ประโยชน์ และงานในด้านสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเนื้องานในด้านการบริหารจัดการ
พัสดุในต่างประเทศ อาทิ การจัดซื้อ/การตรวจสอบ/การควบคุมและการจาหน่ายครุภัณฑ์
เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
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และที่แก้ไขเพิ่มเติมเพิ่มเติม
4.2 ในการดาเนินงานข้างต้น กระทรวงฯ มีความจาเป็นที่จะต้องมีการจัดหางบประมาณทั้งจาก
เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีและเงินนอกงบประมาณเพื่อรองรับการดังกล่าว
4.3 ในการศึกษาส่ วนบุคคลนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะสอบถาม/สัมภาษณ์ในเชิงลึกกับผู้ บริหาร
กระทรวงฯ ที่ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบในงานบริ ห ารด้ า นงบประมาณในข้ อ คิ ด เห็ น ประเด็ น ที่ ว่ า
กระทรวงฯ จะมีแนวทางแก้ไขปัญหางบประมาณที่เป็นข้อจากัดด้านหนึ่งในการดาเนินงาน
การบริหารจัดการทรัพย์สินในต่างประเทศอย่างไร
5. ผลการสั มภาษณ์ เ ชิง ลึ กกั บ นายเจษฎา ชวาลภาคย์ เอกอัค รราชทูต ประจ ากระทรวง (ดู แ ล
รับผิดชอบงานด้านการคลังและงบประมาณ) กระทรวงการต่างประเทศ
เมื่ อ วั น ที่ 20 มิ ถุ น ายน 2557 ผู้ ศึ ก ษาได้ สั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก กั บ เอกอั ค รราชทู ต เจษฎาฯ ณ
กระทรวงฯ โดยมีข้อคิดเห็นสรุปประเด็นสาคัญได้ ดังนี้
5.1 เห็นว่า งบประมาณเป็นอุปสรรคด้านหนึ่งในงานการบริหารจัดการทรัพย์สินในต่างประเทศ
จริง ที่ผ่านมากระทรวงฯ สามารถดาเนินการโครงการก่อสร้างอาคารฯ และจัดซื้ออาคารฯ
บางโครงการได้ตามวัตถุประสงค์ และแผนงานโดยราคาค่าก่อสร้างอาคารหรือราคาที่ดิน/
อาคารที่สามารถจัดซื้อมาได้นั้นอยู่ในวงเงินงบประมาณและอาคารก็ตั้งอยู่ในบริเวณทาเลที่ตั้ง
ที่ดี
5.2 ในส่วนของอุปสรรคการดาเนินงานที่มาจากงบประมาณพบว่า การบริหารจัดการงบประมาณ
ที่มีข้อจากัดมีสาเหตุสาคัญส่วนหนึ่ง คือ การไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณและการได้รับการ
จัดสรรงบประมาณที่ไม่เพียงพอไม่ สอดคล้องกับแผนงานของกระทรวงฯ และไม่ทันต่อห้วง
เวลาในการดาเนินจริง จึงเป็นปัจจัยที่ทาให้กระทรวงฯ ไม่สามารถดาเนินโครงการก่อสร้าง
อาคารฯ หรือโครงการจัดซื้ออาคารฯ ให้ทันต่อเวลาตามความต้องการของการจัดซื้อได้ เมื่อ
พิจ ารณาถึ ง ปั จ จั ย ในด้า นราคาตลาดของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ (ราคาที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง
(อาคาร)) ในห้วงเวลานั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ได้รับจัดสรรงบประมาณล่าช้าหรือไม่เพียงพอจะ
ส่งผลทาให้กระทรวงฯ มีความเสี่ยงในความพร้อมและความสามารถที่จะไปดาเนินการจัดซื้อ
อาคารที่เป็นเป้าหมายไว้ได้ในช่วงที่เหมาะสมต่อความต้องการเนื่องจากราคาของที่ดินและ
อาคารมักจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จึงทาให้เสียโอกาสในการลงทุนที่คุ้มค่า
5.3 ต่อข้อคิดเห็นของกรรมาธิการด้านต่างๆ ของรัฐสภาที่เคยให้ไว้ต่อกระทรวงฯ ในการประชุม
พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ผ่านๆ มาในประเด็นที่ว่า กระทรวงฯ ควร
พิจารณาความเหมาะสมในการดาเนินการจัดซื้ออาคารฯ เพื่อเป็นกรรมสิทธิ์เพื่อทดแทนการ
เช่าอาคารที่มีอัตราค่าเช่าสูงเพราะการเช่าอาคาร ดังกล่าวจะไม่คุ้มทุนในระยะยาวนั้น เห็น
ว่า การดาเนินจัดซื้ออาคารฯ โดยถือครองกรรมสิทธิ์จะเป็นการลงทุน ในระยะยาวซึ่งจะมี
ความคุ้ ม ค่ าต่ อ การใช้ จ่ า ยเงิน ประมาณ อย่ างไรก็ดี ในทางปฏิ บั ติจ ริ ง กระทรวงฯ จะมี
ข้อจากัดในการดาเนินงานจากการจัดสรรงบประมาณที่ไม่เพียงพอให้แก่กระทรวงฯ
5.4 แนวทางหนึ่งในการแก้ไขข้อจากัดจากเงินงบประมาณร่ายจ่ายประจาปีในแต่ละปีงบประมาณ
คื อ ความจ าเป็ น ในการหาที่ ม าของงบประมาณจากเงิ น นอกประมาณควบคู่ ไ ปกั บ เงิ น
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งบประมาณรายจ่ายประจาปีดังเช่นการดาเนินการขออนุมัติจากกรมบัญชีกลางในการขอหัก
เงินค่าธรรมเนียมการกงสุลร้อยละ 30 ไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคาร/จัดซื้อที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างในต่างประเทศ รวมทั้งการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฯ ในต่างประเทศ
รองศาสตราจารย์ ไตรวัฒน์ วิรยศิริ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1. ชื่อผู้ศึกษา: นามสกุล: นายไกร มหาสันทนะ
ตาแหน่ง: ผู้อานวยการส่วนจัดหาและบริหารทรัพย์สินในต่างประเทศ
หน่วยงาน: สานักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน กระทรวงการต่างประเทศ
2. หัวข้อการศึกษา: การบริหารจัดการทรัพย์สินในต่างประเทศในช่วงปี 2556 - 2558
3. การศึกษา:
3.1 การบริหารจัดการทรัพย์สินในต่างประเทศเป็นงานประจาพื้นฐานด้านหนึ่งของกระทรวงการ
ต่างประเทศ ขอบเขตของงานด้านนี้ครอบคลุมงานในด้านสังหาริมทรัพย์ (ครุภัณฑ์) และ
อสังหาริมทรัพย์ (ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) โดยมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารสัญญาและการ
บริ ห ารงบประมาณ ซึ่ งที่ ผ่ านมากระทรวงฯ ได้ประสบอุปสรรค ในการดาเนินงานจาก
ข้อจากัดในเรื่องงบประมาณ บุคลากร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
รวมทั้งข้อกาหนด กฎระเบียบ/กฎหมายและเทศบัญญัติท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ
3.2 ในการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ไม่เพียงจะครอบคลุมเฉพาะการนาเสนอสาระในเชิงวิชาการ
เท่านั้น แต่ยังจะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการนาเสนอแนวความคิดเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาที่
เกี่ ย วข้ อ ง ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา การบริ ห ารจั ด การงานทรั พ ย์ สิ น ในต่ า งประเทศของ
กระทรวงฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น
4. ประเด็นการศึกษากรณีการแก้ไขปัญหาบุคลากรในงานบริหารจัดการทรัพย์สินในต่างประเทศกับ
ผู้ทรงคุณวิชาชีพ:
4.1 ปั จ จุ บั น กระทรวงการต่ า งประเทศได้ ด าเนิ น งานในส่ ว นของการบริ ห ารจั ด การ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นต่ า งประเทศในรู ป แบบของการก่ อ สร้ า งอาคารที่ ท าการ/ท าเนี ย บ
เอกอัครราชทูต/บ้านพักกงสุลใหญ่ทั้งในกรณีทดแทนการเช่า หรือทดแทนอาคารปัจจุบันที่
เก่า ชารุดทรุดโทรมไม่คุ้มค่าในการปรับปรุงซ่อมแซมต่อไป การจัดซื้ออาคารฯ ใหม่ ทั้งใน
กรณีทดแทนการเช่าที่มีราคาสูงหรือทดแทนอาคารปัจจุบันที่ทรุดโทรม และการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารฯ โดยทั่วไป รวมทั้งการจาหน่ายที่ดินและอาคารที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
4.2 ในการดาเนิ นงานข้างต้น กระทรวงฯ มีความจาเป็นที่จะต้องจัดหาและมีบุคลากรที่เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิวิชาชีพโดยเฉพาะอย่างในสาขาวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมเข้ามาทางาน
ร่วมกับกระทรวงฯ เพื่อให้การดาเนินงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้าง/จัดซื้อ
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อาคารฯ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฯ และโครงการจาหน่ายข้างต้นถูกต้องตามหลัก
วิชาชีพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
4.3 ในการศึกษาส่วนบุคคลนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะสอบถาม/สัมภาษณ์ในเชิงลึกกับผู้ทรงวุฒิ
วิชาชีพในข้อคิดเห็นประเด็นเรื่อง (1) กระทรวงฯ มีความจาเป็นที่จะต้องรับข้า ราชการหรือ
จัดจ้างบุคลากรในรูปแบบพนักงานจ้างเหมาบริการที่จบการศึกษาในวิชาชีพสาขาวิศวกรรม
และสถาปัตยกรรมเพื่อเข้ามาทางานในด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินฯ ข้างต้นหรือไม่
อย่างไร และ (2) ปัญหาในด้านใดที่กระทรวงฯ ควรที่จะเร่งปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนางาน
บริหารจัดการทรัพย์สินในต่างประเทศ
5. ผลการสั มภาษณ์เ ชิงลึ กกับ รองศาสตราจารย์ ไตรวัฒ น์ วิ รยศิริ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เมื่ อ วั น ที่ 1 กรกฎาคม 2557 ผู้ ศึ ก ษาได้ สั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก กั บ ร.ศ. ไตรวั ฒ น์ ฯ ณ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีข้อคิดเห็นสรุปประเด็นสาคัญได้ ดังนี้
5.1 บุ ค ลากรวิ ช าชี พ ในสาขาวิ ศ วกรรมและสถาปั ต ยกรรมกั บ การท างานที่ ก ระทรวงการ
ต่างประเทศ
เห็ น ว่ า ข้ า ราชการสายนั ก การทู ต ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในด้ า นการบริ ห ารจั ด การทรั พ ย์ สิ น ใน
ต่างประเทศของกระทรวงฯ ไม่ได้มีสายงานเส้นทางอาชีพโดยตรงในงานด้านพัสดุ /จัดซื้อจัด
จ้าง/ก่อสร้าง และวิชาชีพในสาขาสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม อย่างไรก็ดี หากกระทรวงฯ
จะจัดหาบุคลากรสายวิชาชีพมาทางาน ก็จะเป็นประโยชน์ได้ แต่คงต้องคานึงถึงปัจจัยสาคัญ
ในเรื่องกรอบอัตราและแรงจูงใจเพราะกระทรวงฯ ไม่ใช่เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักและ
การทางานตามเส้นทางวิชาชีพดังกล่าว นอกจากนี้ ยังอาจจะมีข้อจากัดในเส้นทางอาชีพของ
บุคลากรวิชาชีพในการทางานระยะยาวที่อาจจะไม่โดดเด่นตรงตามวิชาชีพและความรู้ตรงที่
ได้เรียนมา
5.2 การบริหารจัดการทรัพย์สินในต่างประเทศ
เห็นว่า
(1) ในงานโครงการก่อสร้างเป็นงานที่ซับซ้อน ยุ่งยาก มีระดับความเข้มข้นของกฎระเบียบ
เทศบัญญัติท้องถิ่นและมีขนบธรรมเนียมท้องถิ่นที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ และใน
หลั กการเมื่อมีทรัพย์สินจากอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูล ค่าสู งก็จาเป็นต้องมีการบริห าร
จัดการที่ดี ทางแก้ที่จะเป็นการช่วยและสนับสนุนกระทรวงฯ ในการบริหารจัดการ คือ
การเชิ ญ ผู้ ท รงคุ ณ วิ ช าชี พ สถาบั น การศึ ก ษา และสหวิ ช าชี พ จากสมาคมวิ ช าชี พ
สถาปัตยกรรมและวิศวกรรมเข้ามาร่ว มทางานเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้คาปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะตามหลักวิชาชีพ
(2) เพื่อปรับปรุงให้การบริหารจัดการงานทรัพย์สินในต่างประเทศดียิ่งขึ้นเห็นควรให้มีการ
จัดทาการประเมินผลการดาเนินการในรอบ 3 ปี เช่น ประมวลปัญหา/อุปสรรคในการ
ดาเนินการในแต่ละประเทศ และการประเมินการดาเนินการต่อไป เช่น การวิเคราะห์
แนวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงธุ ร กิ จ ก่ อ สร้ า ง/อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นต่ า งประเทศและ
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(3)

(4)

(5)

(6)

กฎระเบียบต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในการเป็นคู่มือ/แผนปฏิบัติงาน โดยอาจพิจารณา
ความเหมาะสมในว่าจ้างสถาบันการศึกษา/วิชาการเพื่อมาทาการค้นคว้าและวิจัย
ประกอบการตัดสินใจของกระทรวงฯ
การบริ ห ารจั ด การทรั พย์สิ นในต่า งประเทศของกระทรวงฯ ในปั จจุบั นมี ทิศทางที่
ถูกต้อง และเห็นควรให้มีการจัดทาแผนระยะกลางและระยะยาวประกอบไว้ด้วย ทั้งนี้
หากกระทรวงฯ มีการดาเนินโครงการก่อสร้าง/จัดซื้ออาคารที่อยู่ในลักษณะต่อเนื่อง
และมีโครงการหลายๆ แห่ งที่อยู่ในแถบภูมิภ าคใกล้เคียงกัน ก็อาจพิจารณาว่าจ้าง
บริ ษั ทที่ ป รึ ก ษาวิช าชีพ เข้ ามาทาหน้า ที่ใ นรูป แบบของผู้ จัด การโครงการ (Project
Management Consultant)
ควรมีการจั ดทาฐานข้อมูล ที่ดีและเป็นระบบไว้โ ดยเฉพาะข้อมูล ด้านกายภาพของ
อาคารที่ท าการและท าเนี ยบ ออท. /บ้ านพั ก กสญ. เพื่ อ ให้ ส ามารถนามาใช้เ ป็ น
ฐานข้อมูล ประกอบการกาหนดนโยบายและการตัดสิ นใจดาเนินโครงการก่อสร้าง
อาคารใหม่ / จั ดซื้ อ อาคารใหม่ หรื อโครงการปรั บ ปรุ ง ซ่อ มแซม รวมทั้ งการจั ด ท า
แผนงานบารุงรักษาอาคารและการบริหารจัดการอาคาร
ในรู ป แบบของการบริ ห ารจั ดการอสั งหาริ มทรั พย์ ใ นต่ า งประเทศเห็ น ควรที่จ ะให้
ความสาคัญแก่การจัดซื้ออาคารแบบสาเร็จรูปพร้อมใช้งานซึ่งกระทรวงฯ สามารถที่จะ
ดาเนิ น การตกแต่งภายในและปรับปรุงพื้นใช้ส อยเพื่อให้ ตรงต่อความต้องการของ
กระทรวงฯ อย่างไรก็ดี การดาเนินการในลักษณะของการซื้ออาคารดังกล่าวอาจมี
ข้ อ จ ากั ด ไม่ ส ามารถกระท าได้ ห มดในทุ ก ประเทศ ก็ ส ามารถที่ จ ะพิ จ ารณาความ
เหมาะสมในการก่อสร้างในขีดความสามารถที่จะทาได้ ดังเช่นในประเทศอาเซียนเป็น
หลักหรือประเทศที่มีค่าครองชีพใกล้เคียงกับประเทศไทย
ในประเด็ น ปั ญหาเรื่ องงบประมาณโครงการก่ อสร้ า งที่ไ ม่ เ พี ยงพอในระหว่า งการ
ดาเนินการก่อสร้างซึ่งอาจเกิดขึ้นจากปัจจัยที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้หรือเหตุสุดวิสัย
นั้น อาจหาทางแก้ไขได้โดยในขั้นตอนการตั้งคาขอ/จัดทากรอบงบประมาณควรที่จะมี
การตั้งงบประมาณในรายการเงินสารองฉุกเฉินรองรับไว้เลยในอัตราประมาณร้อยละ
25 ของวงเงินโครงการเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยง

นางคง แองห์ ธู หัวหน้าฝ่ายไทย กรมเอเชียตะวันออก เอเชียใต้และแปซิฟิกใต้ กระทรวงการ
ต่างประเทศเวียดนาม
1. ชื่อผู้ศึกษา: นามสกุล: นายไกร มหาสันทนะ
ตาแหน่ง: ผู้อานวยการส่วนจัดหาและบริหารทรัพย์สินในต่างประเทศ
หน่วยงาน: สานักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน กระทรวงการต่างประเทศ
2. หัวข้อการศึกษา: การบริหารจัดการทรัพย์สินในต่างประเทศในช่วงปี 2556 - 2558
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3. การศึกษา:
3.1 การบริหารจัดการทรัพย์สินในต่างประเทศเป็นงานประจาพื้นฐานด้านหนึ่งของกระทรวงการ
ต่างประเทศ ขอบเขตของงานด้านนี้ครอบคลุมงานในด้านสังหาริมทรัพย์ (ครุภัณฑ์) และ
อสังหาริมทรัพย์ (ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) โดยมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารสัญญาและการ
บริหารงบประมาณ
3.2 ในการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ไม่เพียงจะครอบคลุมเฉพาะการนาเสนอสาระในเชิงวิชาการ
เท่านั้น แต่ยัง จะมีสาระที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ว่างานในด้านการบริหารจัดการทรัพย์สิน
ในต่างประเทศจะมีส่วนที่เชื่อมโยงกับมิติการต่างประเทศอย่างไรได้บ้าง โดยจะศึกษากรณี
ของประเทศเวียดนามเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบ เพื่อให้สาระในองค์รวมของงานศึกษาส่วน
บุคคลนี้ตอบสนองต่อเป้าประสงค์สาคัญประการหนึ่งของหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 6
ปี 2557 ที่มุ่งเน้น ถึงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันในกลุ่ มประเทศอาเซียน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มประเทศ CLV
4. ประเด็นการศึกษากับบุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามกรณีการเปรียบเทียบการ
บริหารจัดการของทางการเวียดนามในงานด้านอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์:
4.1 ปัจจุบันกระทรวงการต่างประเทศไทยได้เช่าอาคารเพื่อใช้เป็นอาคารที่ทาการของสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย และทาเนียบเอกอัครราชทูตฯ ขณะเดียวกันกระทรวงฯ
กาลั ง พิ จ ารณานโยบายในเรื่ อ งการเช่ า ที่ ดิน ในเขตคณะทู ต ตามที่ ท างการเวี ย ดนามได้
จัดเตรียมไว้ ทั้งนี้ การเช่าที่ดินในเขตคณะทูตดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สาคัญประการหนึ่งก็
เพื่อที่จะดาเนินการก่อสร้างอาคารที่ทาการสถานเอกอัครราชทูตฯ บนผื นที่ดินดังกล่าว
ต่อไป เพื่อทดแทนการเช่าอาคารที่ทาการที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
4.2 ในการศึกษาเปรียบเทียบกับกรณีของประเทศเวียดนามนั้น จึงได้เน้นสาระสาคัญในประเด็น
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
4.2.1 การศึ ก ษาถึ ง การบริ ห ารจั ด การอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องเวี ย ดนามในประเทศไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แผนการบริหารจัดการสถานเอกอัครราชทูตเวียดนามประจา
ประเทศไทยและทาเนียบเอกอัครราชทูตฯ และวิธีการการบริหารจัดการอาคารฯ
รวมทั้งการบริหารงบประมาณ
4.2.2 การศึ ก ษาถึ ง การบริ ห ารจั ด การสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องทางการเวี ย ดนามในการ
ด าเนิ น งานด้ า นการจั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ ข องสถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ และท าเนี ย บ
เอกอัครราชทูตฯ ที่กรุงเทพฯ
4.2.3 การศึกษาถึงมุมมองของฝ่ายเวียดนามว่า งานมิติในด้านการบริหารจัดการทรัพย์สิน
ในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการดาเนิน
นโยบายการเช่าที่ดินในเขตคณะทูตที่ทางการเวียดนามจัดเตรียมไว้และการก่อสร้าง
อาคารที่ทาการสถานเอกอัครราชทูตฯแห่งใหม่จะเป็นปัจจัยที่ช่วยเกื้อหนุนต่อ การ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-เวียดนามอย่างไรบ้าง
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5. ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกกับนางคง แองห์ ธู หั วหน้าฝ่ายไทย กรมเอเชียตะวันออก เอเชียใต้และ
แปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์เชิงลึกกับนางคงฯ ณ สถาบันการต่างประเทศ
เทวะวงศ์วโรปการ โดยมีข้อคิดเห็นสรุปประเด็นสาคัญได้ ดังนี้
5.1 สถานเอกอัครราชทูตเวียดนามประจาประเทศไทยและทาเนียบเอกอัครราชทูตอยู่ในทาเล
เดียวกันเลขที่ 83/1 ถ.วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ วิธีการบริหารจัดการอาคารฯ ใน
สถานทูตมีเจ้าหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องอาคารทั้งหมด (อาคารทางาน ทาเนียบท่านทูต และ
อาคารที่พักของเจ้าหน้าที่) โดยมีหน้าที่ในการรักษา ดูแลเรื่องน้า ไฟ เครื่องปรับอากาศ และ
เรียกช่างมาซ่อมตามคาร้องของเจ้าหน้าที่ เรามีงบประมาณเกี่ยวกับการดูแลรักษาอาคาร
สาหรับการซ่อมแซมครั้งใหญ่ เช่น การก่อสร้างภายในสถานทูตต้องขออนุมัติกระทรวงก่อน
และมีการพูดคุยกันว่าจะสร้างสถานทูตใหม่ในอนาคต
5.2 ในแต่ละปี ทางสถานทูตเวียดนามจะมีสารวจอาคารและครุภัณฑ์ต่างๆ ภายในสถานทูต
แล้ ว มีการวางแผนในการซ่อมแซมหรือจัด ซื้อครุภัณฑ์ใหม่ทดแทนรวมทั้งประมาณการ
ค่าใช้จ่ายแล้วแจ้งกลับไปที่กระทรวงการต่างประเทศเพื่อขออนุมัติ นอกจากครุภัณฑ์ที่มีการ
วางแผนมาแล้ว เรายังมีงบประมาณสารองสาหรับครุภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายไม่สูง โดยท่านทูต
สามารถอนุมัติตามความจาเป็นจริง เอกสารในการซื้อทั้งหมดต้องมีลายเซ็นอนุมัติของท่าน
อัครราชทูต ผู้ดูแลเกี่ยวกับการใช้จ่ายภายในสถานทูต (แล้วแต่การแบ่งหน้าที่กัน บางที่จะ
เป็นท่านเอกอัครราชทูตเนื่องจากขนาดสถานทู ตเล็กๆ แต่โดยส่วนใหญ่เบอร์สองจะเป็น
ผู้ดูแลเกี่ยวกับการใช้จ่ายใน สอท. ) พร้อมใบขออนุมัติของเจ้าหน้าที่สังกัดสถานทูต
5.3 เป็ น ความคิด ส่ ว นตั ว ที่เ ชื่อ ว่า งานมิ ติท างด้ านการบริ ห ารจัด การอาคารที่ ทาการสถาน
เอกอัครราชทูตไทยประจาประเทศเวียดนามแห่ งใหม่จะเป็นปัจจัยอันส าคัญในการช่ว ย
เกื้อหนุนต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีเวียดนาม – ไทยเป็นอย่างมาก สะท้อนใน
ประเด็นดังต่อไปนี้
5.3.1 ทั้ ง สองฝ่ า ยต่ า งให้ ค วามสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งจั ด หาที่ ดิ น ส าหรั บ การสร้ า งสถาน
เอกอัครราชทูตใหม่ของไทยที่เวียดนาม ประเด็นนี้ได้ยกเป็นประเด็นหารือระหว่าง
ผู้ น าสองประเทศ และอดี ต เอกอั ค รราชทู ต ไทยประจ าประเทศเวี ย ดนามท่ า น
Anuson Chivanno ได้ปรึ กษาหารือกั บท่านรัฐ มนตรีว่า การกระทรวงการ
ต่างประเทศ รวมทั้งคณะกรรมการนคร Hanoi และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ร่วมมือและผลักดันเรื่องนี้
5.3.2 เนื่ อ งจากทาเลที่ ตั้ ง ของ สอท. ไทยในเวี ย ดนามในปั จจุ บั น ไม่ ส ามารถรองรั บ กั บ
กิจกรรมต่างๆ รวมทั้งต้อนรับคณะต่างๆ ของไทยไปดูงานที่เวียดนาม ดังนั้น การที่
สถานทูตไทยมีทาเลที่กว้างและสามารถรองรับกับกิจกรรมต่างๆ ในการส่ งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ ถือว่าเป็นมิตรหมายอันดีที่สองประเทศได้ยกระดับ
ความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
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ภาคผนวก ฌ
รูปถ่ายประกอบโครงการก่อสร้างอาคารและบ้านพัก
โครงการก่อสร้างอาคารที่ทาการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ปี 2555
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โครงการก่อสร้างอาคารที่ทาการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ปี 2556
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โครงการก่อสร้างอาคารที่ทาการสถานกงสุลใหญ่และบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว
ปี 2556
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โครงการก่อสร้างอาคารที่ทาการกงสุลใหญ่และบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต
ปี 2556

68
โครงการก่อสร้างอาคารที่ทาการกงสุลใหญ่และบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ปี 2555-2556
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ – สกุล
วันเดือนปีเกิด
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2535

นายไกร มหาสันทนะ
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2508
รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. (International Relations)
International University of Japan

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2535-2539
พ.ศ. 2540-2550
พ.ศ. 2550-2555
พ.ศ. 2555-2556
พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน

เจ้าหน้าที่การทูต 3 กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่การทูต 3 กรมอาเซียน
เจ้าหน้าที่การทูต 4 กรมเอเชียตะวันออก
รองกงสุล สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเบอร์ลิน
เจ้าหน้าที่การทูต 5-7 กรมยุโรป
ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา
เจ้าหน้าที่การทูต 8 สานักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
นักวิชาการพัสดุชานาญการพิเศษ สานักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน

ตาแหน่งปัจจุบัน

นักวิชาการพัสดุชานาญการพิเศษ สานักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน

