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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
โครงสรางกระทรวงการตางประเทศประกอบดวยหนวยงานทั้งในประเทศและตางประเทศ
และโดยที่เปนกระทรวงขนาดเล็ก งานดานบริหารบุคลากร บริหารงบประมาณ บริหารพัสดุและ
ทรัพยสิน รวมทั้งภารกิจสนับสนุนอื่นๆ อาทิ งานนิติการ งานตรวจสอบภายใน งานวิเคราะหนโยบาย
และแผน จึ ง รวมศู น ย อ ยู ภ ายใต สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงที่ เ ดี ย ว ซึ่ ง เป น ลั ก ษณะที่ แ ตกต า งจาก
กระทรวงอื่น ขาราชการสายงานหลักคือ สายงานการทูต ตองโยกยายสลับหมุนเวียนไปประจําการ
ตางประเทศตามวาระ การใหนักการทูตมาปฏิบัติงานดานบริหารจึงไมสอดคลองกับลักษณะงาน
โดยทั่วไปของสายงานการทูต ถือเปนการใชบุคลากรผิดประเภท เนื่องจากงานดานบริหารเปนงานที่
ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและกฎระเบียบตางๆ ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเปน
ลักษณะงานที่ตองการบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะดาน ปฏิบัติหนาที่และมีประสบการณอยาง
ตอเนื่อง ปจจุบันกระทรวงการตางประเทศมีขาราชการประเภทวิชาการสายงานอื่นๆ ที่เปนสวน
สนับสนุน (back office) เพื่อขับเคลื่อนงานบริหารแขนงตางๆ 12 สายงาน หรือที่เรียกวา ขาราชการ
สายงาน home-based เปนสายงานที่ไมมีตําแหนงของสายงานในสํานักงานตางประเทศ
ในสวนของสํานักบริหารบุคคล ซึ่งเปนหนวยงานเดียวของกระทรวงฯ ที่ทําหนาที่วางแผน
อัตรากําลังและบริหารทรัพยากรบุคลใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกระทรวงฯ ควรมีขาราชการสายงาน
ทรัพยากรบุคคลและนิติการในจํานวนที่เพียงพอและเหมาะสมกับขอบขายงานที่เพิ่มขึ้นสองสายงาน
ดังกลาวเปนสายงานที่เปนผูปฏิบัติงานหลักของสํานักบริหารบุคคล
จากการศึกษาพบวา กรอบอัตรากําลังที่กําหนดไวแตเดิมของสํานักบริหารบุคคล เปนกรอบ
อั ต รากํ า ลั ง ขนาดเล็ ก มี นั ก ทรั พ ยากรบุ ค คลและนิ ติ ก รจํ า นวนน อ ย และไม มี ส ายงานการทู ต
เมื่อบุ ค ลากรที่ เป นสายงานหลั ก ของสํานักบริห ารบุคคลมีไมเพียงพอ กระทรวงการตางประเทศ
แกปญหาดวยการใหนักการทูตในระดับตางๆ ปฏิบัติงานที่สํานักบริหารบุคคล
เมื่ อมี นักทรั พยากรบุ ค คลและนิติกรนอย และยังมีจํานวนนักการทูตปฏิบัติงานอยูเปน
จํ า นวนที่ ม ากกว า ย อ มส ง ผลต อ คุ ณ ภาพของงานเนื่ อ งจากการปฏิ บั ติ ง านขาดความต อ เนื่ อ ง
ผู ป ฏิ บั ติ ง านจะขาดความชํ า นาญงาน และส ง ผลต อ คุ ณ ภาพของบุ ค ลากรเนื่ อ งจากเมื่ อ จํ า นวน
ขาราชการสายงาน home-based นอยก็ทําใหไมสามารถกําหนดตําแหนงระดับสูงในสายงานนั้น
เพิ่มขึ้นได เมื่อไมมีความกาวหนาในสายอาชีพ จึงสงผลใหมีขาราชการสายงาน home-based ลาออก
หรือโอนยายไปหนวยราชการอื่น
ในสภาพการณที่งานบริหารบุคคลมีความซับซอนมากขึ้นและกระทรวงการตางประเทศ
มองเห็ น ป ญ หาและผลกระทบที่ เ กิ ด จากการขาดความต อ เนื่ อ งในการปฏิ บั ติ ง านและการขาด
institutional memory ดังนั้น การวางแผนบริหารจัดการบุคลากรที่ชัดเจนเพื่อสรางบุคลากรสายงาน
home-based สรางความกาวหนาและความมั่นคงในสายงาน และจัดอัตรากําลังใหสอดคลองกับ
โครงสรางตําแหนงจึงเปนสิ่งจําเปน ทั้งนี้ เพื่อเปนแรงจูงใจในการทํางานและเพื่อรักษาบุคลากรที่มี
คุณภาพไวกับองคกร

จ
ปจจุบัน กระทรวงการตางประเทศพยายามเพิ่มจํานวนขาราชการสายงาน home-based
โดยเฉพาะสายงานที่มีความจําเปนเรงดวนเปนลําดับแรก และในป 2559 สํานักบริหารบุคคลมีแผนจะ
เพิ่มนักทรัพยากรบุคคลอีก 5 ตําแหนงโดยการยุบเลิกตําแหนงที่ไมจําเปนบางตําแหนง อยางไรก็ตาม
การเพิ่มอัตรากําลังขาราชการ และการเพิ่มตําแหนงในสายงานตองปฏิบัติภายใตขอกําหนดมาตรการ
บริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐของคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ
(คปร.)
ในสภาวะที่ นั ก ทรั พ ยากรบุ ค คลและนิ ติ ก รในสํ า นั ก บริ ห ารบุ ค คลส ว นใหญ เ ป น ระดั บ
ปฏิบัติการ ซึ่งตองใชระยะเวลาในการเลื่อนระดับใหสูงขึ้น จึงยังมีความจําเปนตองใหนักการทูตมา
ปฏิบัติงานที่สํานักบริหารบุคคลอยูจํานวนมาก อยางไรก็ตาม สํานักบริหารบุคคลมีแผนที่จะปรับ
โครงสรางและปรับอัตรากําลังของสํานักฯ เพื่อใหสอดคลองกับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นและเพื่อให
เกิดความมั่นคงแกสายงาน home-based กรอบอัตรากําลังใหมของสํานักบริหารบุคคลจะปรากฏมี
สายงานการทูตอยูในกรอบอัตรากําลังอยางเปนทางการ แตเปนจํานวนที่นอยกวาสายงานทรัพยากร
บุคคล เนื่องจากในชวงระยะที่กระทรวงฯ สรางและพัฒนาศักยภาพของสายงาน home-based
ขาราชการสายงานการทูต โดยเฉพาะระดับหัวหนางาน หรือระดับชํานาญการพิเศษจะชวยกํากับดูแล
การปฏิบัตงิ าน ในฐานะที่สายงานการทูต จะเห็นภาพรวมของการทํางานของกระทรวงฯ ไดมากกกวา
โดยสรุ ป ภายใต บ ริ บ ทของงานด า นบริ ห ารที่ มี ค วามซั บ ซ อ นมากขึ้ น กระทรวงการ
ต า งประเทศต อ งปรั บ ระบบการบริ ห ารให ส อดคล อ งกั บ ความเปลี่ ย นแปลงต า งๆ เพื่ อ ความมี
ประสิทธิภาพของงานบริหารบนพื้นฐานของความตระหนักรูวา การบริหารจัดการองคกรดานตางๆ
เปนภารกิจที่มีความสําคัญไมดอยกวางานดานการทูต และกระทรวงฯ ตองเพิ่มจํานวนขาราชการสายงาน
home-based ใหเหมาะสม และตองพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายงาน home-based เนื่องจาก
บุคลากรสายงาน home-based ไมควรมีเฉพาะความแมนยําและความเชี่ยวชาญในหลักการและ
กฎเกณฑเพียงอยางเดียว แตตองมีทักษะ สมรรถนะ และความเขาใจในวัฒนธรรมองคกร รวมทั้ง
ระบบงานของสายงานการทูต และมิติทางดานการตางประเทศดวยในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ ประสิทธิภาพ
ของงานบริหารจะเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหกระทรวงการตางประเทศสามารถปฏิบัติพันธกิจดานการ
ตางประเทศไดอยางสัมฤทธิ์ผล
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึ กษาในประเด็ นเกี่ ยวกั บข า ราชการสายประจํา ภายในประเทศ หรือ สาย
home-based นี้ เกิดจากประสบการณตรงและแรงบันดาลใจของผูศึกษาจากการปฏิบัติหนาที่ที่
สํานัก บริ หารบุ ค คล กระทรวงการตางประเทศ ในชว งระยะกว าสองปกอนเริ่ม เขารั บการอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูต และจะสําเร็จลงดวยดีไมไดหากไมไดรับการสนับสนุนจากบุคคลตางๆ
ผูศึกษาขอขอบพระคุณอาจารยที่ปรึกษาทั้งสามทาน ไดแก เอกอัครราชทูต อุม เมาลานนท
ผูชวยศาสตราจารย ดร. เดชา ตั้งสีฟา และอาจารย ดร. ธีวินท สุพุทธิกุล สําหรับความเห็นและ
คํา แนะนํ าอั น เป น ประโยชน ต อ การจัด ทํ ารายงาน และขอขอบคุณ นางสาวศศิ ริ ท ธิ์ ตั น กุล รั ต น
ผูอํานวยการสํานักบริหารบุคคล ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาโดยตรงที่เปดโอกาสและใหการสนับสนุนตอการ
เขารับการอบรมนี้
ผู ส นั บ สนุ น ด า นข อ มู ล ที่ สํ า คั ญ ที่ ผู ศึ ก ษาขอขอบคุ ณ และมองว า เปรี ย บเสมื อ น “ครู ”
ผูแ บ งป น ความรู ประสบการณ จ ากการทํ า งานเพื่ อ ประกอบการทํ า รายงาน รวมทั้ ง กํา ลั ง ใจ คื อ
นางสําเนียง ศุ ภวรรณกิ จ นั ก ทรั พยากรบุคคล ระดับเชี่ยวชาญ สํานักบริหารบุคคล นอกจากนี้
ขอขอบคุณนายพิชิต บุญสุด อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสต็อกโฮลม ผูมีสวน
สําคัญที่ทําใหผูศึกษาไดมารูจักและเรียนรูงานดานบริหารบุคคล รวมทั้งขอขอบคุณหัวหนาฝายทุกฝาย
และเพื่อนรวมงาน โดยเฉพาะนักทรัพยากรบุคคลในสํานักบริหารบุคคลทุกทานที่เปนสวนสนับสนุน
สําคัญดานขอมูล คําแนะนํา และกําลังใจ สําหรับการศึกษานี้
ทายที่สุด ผูศึกษาขอแสดงความขอบคุณผูอํานวยการสถาบันการตางประเทศเทวะวงศ
วโรปการ และขอชื่นชมเจาหนาที่ของสถาบันฯ ทุกทานสําหรับความตั้งใจ ความทุมเท และความใสใจ
ในการเตรียมการ รวมทั้งความชวยเหลือตางๆ ตลอดการอบรม
อภิรดี อนุคระหานนท
สิงหาคม 2559
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สารบัญ
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญแผนภาพ
บทที่ 1 บทนํา
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.3 คําถามการศึกษา
1.4 สมมุติฐานการศึกษา
1.5 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.6 ประโยชนของการศึกษา
1.7 นิยามศัพท
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 กรอบแนวคิด
2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
กระทรวงการตางประเทศเปนองคกรขนาดเล็กและมีลักษณะเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับ
กระทรวงทบวงกรมอื่ น ๆ กล าวคื อ เป น กระทรวงที่ ประกอบด ว ยหน ว ยงานภายในประเทศและ
หนวยงานในตางประเทศ (สถานเอกอัครราชทูต คณะผูแทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ คณะ
ผูแทนถาวรไทยประจําอาเซียน สถานกงสุลใหญ และสํานักงานการคาและเศรษฐกิจไทย ณ ไทเป) 97
แหงในภูมิภาคตางๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ ยังมีสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวทั้งในกรุงเทพฯ และใน
ต า งจั ง หวั ด (สั ง กั ด อยู ภ ายใต ก รมการกงสุ ล ) จํ า นวน 19 แห ง โดยบุ ค ลากรของกระทรวงการ
ตางประเทศประกอบดวยขาราชการจํานวน 1,584 คน 1 แบงเปนสายงานการทูตจํานวน 1,058 คน
และสายงานอื่นๆ (ทั้งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป) จํานวน 526 คน นอกจากนี้ ยังมีพนักงาน
ราชการ ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว
ภารกิ จ หลั ก ของกระทรวงการต า งประเทศ คื อ งานความสั ม พั น ธ ท างการทู ต และการ
ตางประเทศ บนพื้นฐานของแนวนโยบายหลักเพื่อสงเสริมความสัมพันธอันดีกับนานาประเทศ ภารกิจ
ของขาราชการกระทรวงฯ จึงประกอบดวยสวนของสายงานการทูตซึ่งเปนสายงานหลัก และสวนของ
สายงานอื่นๆ ที่เปนสวนสนับสนุน (back office) เพื่อขับเคลื่อนงานดานการบริหาร ทั้งงานบริหาร
การคลั ง บริ ห ารบุ ค คล บริ ห ารพั ส ดุ แ ละทรั พ ย สิ น รวมทั้ ง งานนิ ติ ก าร งานนโยบายและแผน
งานตรวจสอบภายใน และงานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร การทํางานของกระทรวงฯ ตอง
ปรับเปลี่ยนใหสอดคลองไปตามนโยบายของแตละยุคแตละสมัย การมีขาราชการสายงานการทูตที่
แข็งแกรงดานวิชาการอยางเดียวยอมไมเพียงพอสําหรับการขับเคลื่อนภารกิจดานการบริหารของ
กระทรวงฯ ไดอยางคลองตัว โดยเฉพาะการบริหารดานเงิน คน และทรัพยสินที่มีประสิทธิภาพซึ่งเปน
สวนสําคัญที่จะทําใหภารกิจดานการตางประเทศดําเนินไปดวยความราบรื่น
จุ ด เปลี่ ย นสํ า คั ญ ที่ ทํ า ให เ กิ ด มี ข า ราชการและลู ก จ า งสายงานอื่ น ๆ ในกระทรวงการ
ตางประเทศเพิ่มมากขึ้นอยางชัดเจน คือ การยุบรวมกรมวิเทศสหการและจัดตั้งเปนสํานักงานความ
ร ว มมื อ เพื่ อ การพั ฒ นาระหว า งประเทศในป 2547 โดยให ม าเป น ส ว นหนึ่ ง ของกระทรวงการ
ตางประเทศ 2 ทําใหงานดานบริหารบุคคล ดานพัสดุ และดานคลังของกรมวิเทศสหการถูกนํามารวมไว
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ขอมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2559
เปนการดําเนินการตามบทเฉพาะกาล มาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
ซึ่งบัญญัติไววา “ภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหโอนกิจการ อํานาจหนาที่ ทรัพยสิน
งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของกรมวิเทศสหการ และบรรดาอํานาจ
หนาที่ของผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในกรมวิเทศสหการไปเปนของสวนราชการหนึ่งสวนราชการใดของ
กระทรวงการตางประเทศ …”
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ภายใตสํานักงานปลัดกระทรวง ทําใหเกิดสายงานตางๆ ที่หลากหลายมากขึ้นในโครงสรางอัตรากําลัง
อาทิ นักวิเทศสหการ นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการเงินและบัญชี เปนตน
และในป 2549 มีการปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการของกระทรวงการตางประเทศใหม โดยมี
การจัดตั้งสํานักจัดหาและบริหารทรัพยสิน สํานักบริหารการคลัง และสํานักบริหารบุคคล เพื่อบริหาร
จัดการทั้งดานพัสดุ งบประมาณ และบุคคล โดยรวมศูนยไวที่สํานักงานปลัดกระทรวง นอกจากนี้ เมื่อ
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มีผลใชบังคับ สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญ จากเดิมที่ใชระบบซี มี 11 ระดับ 3 เปนการจําแนก
ข า ราชการพลเรื อ นออกเป น 4 ประเภทตํ า แหน ง (ประเภททั่ ว ไป ประเภทวิ ช าการ ประเภท
อํานวยการ และประเภทบริหาร) รวมทั้งการกระจายอํานาจการกําหนดตําแหนงขาราชการพลเรือน
สามั ญ จากเดิ ม ที่ เ ป น อํ า นาจของสํ า นั ก งาน ก.พ. มาเป น อํ า นาจของ อ.ก.พ. กระทรวง การ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหสํานักงาน ก.พ. ตองออกกฎระเบียบใหมมารองรับในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของ
อาทิ หลักเกณฑและวิธีการเพื่อการเลื่อนระดับขาราชการพลเรือน รวมทั้งระบบการเลื่อนเงินเดือน
แบบใหมซึ่งใชบังคับตั้งแตปงบประมาณ 2553 เปนตน การเปลี่ยนแปลงตางๆ เหลานี้สงผลกระทบตอ
การบริหารบุคคลของหนวยราชการตางๆ ทําใหหนวยราชการตองทําความเขาใจและปรับตัวกับ
หลักเกณฑตางๆ ที่มีความซับซอนและคอนขางยากตอการทําความเขาใจในระยะเวลาอันสั้น
เนื่องดวยกระทรวงการตางประเทศมีหนวยงานในตางประเทศ 97 แหง ดังนั้น จึงตองมีการ
บริหารจัดการบุคลากรโดยหมุนเวียนสับเปลี่ยนหนาที่กันตามความจําเปน สายงานการทูตตองสลับ
หมุนเวียนไปประจําการในตางประเทศตามวาระ 4 ทําใหกระทรวงฯ ประสบปญหาดานความตอเนื่อง
ของการทํางานและการสรางความรูความชํานาญและประสบการณอยางยั่งยืน โดยเฉพาะงานบริหาร
เปนลักษณะงานที่ผูปฏิบัติตองใชเวลาในการเรียนรู ทําความเขาใจตอหลักเกณฑและกฎระเบียบตางๆ
ซึ่งนับวันจะมีมากขึ้นของหนวยงานหลักที่เปนผูควบคุมกฎระเบียบเหลานั้น ในขณะที่ขาราชการสายงาน
การทูตโดยสวนใหญปฏิบัติหนาที่อยูในสวนกลางเพียงระยะ 2-3 ปเทานั้นกอนออกประจําการใน
ตางประเทศในรอบตอไป สงผลใหการสรางองคความรูที่ตอเนื่อง หรือ “ความทรงจําของหนวยงาน” 5
(institutional memory) เปนไปไดยาก ขาดการสั่งสมประสบการณและความเชี่ยวชาญ ดังนั้น
กลไกการทํางานของกระทรวงการตางประเทศที่พึ่งพิงสายงานการทูตเพียงสายงานเดียวยอมไม
เพียงพอสําหรับการขับเคลื่อนการทํางานของกระทรวงฯ
กรณีของสํานักบริหารบุคคล ซึ่งเปนหนวยงานเดียวของกระทรวงการตางประเทศที่กํากับ
ดูแลภาพรวมของงานบริหารบุคคลทั้งภายในและภายนอกประเทศ และเปนลักษณะที่แตกตางจาก
กระทรวงอื่นที่แตละกรมมีกองการเจาหนาที่หรือฝายบุคคลของตัวเองโดยเฉพาะ กอปรกับเมื่อคํานึง
ว า บุ ค ลากรถื อ เป น ทรั พ ยากรที่ มี คุ ณ ค า มากที่ สุ ด ขององค ก ร ดั ง นั้ น สํ า นั ก บริ ห ารบุ ค คลจึ ง เป น
หนวยงานที่มีความสําคัญยิ่งเนื่องจากเปนศูนยรวมของงานดานบริหารบุคลากรของกระทรวงฯ และ
เปนหนวยงานที่ตองอาศัยความถูกตองแมนยําในการจัดเก็บขอมูลและประมวลผลขอมูลเกี่ยวกับ
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พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
ตามปกติวาระประจําการในตางประเทศของขาราชการสายการทูตระดับปฏิบัติการและชํานาญการคือ 4 ป
5
เปนการแปลโดยผูเขียน โดยไดอธิบายความหมายเพิ่มเติมไวที่นิยามศัพท
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ขาราชการ และเกี่ยวของกับสิทธิประโยชนและความกาวหนาของขาราชการ นับตั้งแตกระบวนการ
สรรหาบุคคลเขารับราชการ การเลื่อนตําแหนง การโยกยาย การประเมินผลขาราชการเพื่อการเลื่อน
ระดับและเลื่อนเงินเดือน ตลอดจนกระบวนการทางวินัย (สําหรับบางกรณี) และที่สําคัญหนวยงานนี้
ตองอิ งกับกฎระเบียบตางๆ ของสํ านั กงาน ก.พ. และหนวยงานที่เกี่ยวของอื่นๆ ซึ่งลักษณะงาน
ดังกลาวเปนกระบวนการที่ตองการความตอเนื่องในการปฏิบัติงาน และความเขาใจอยางถองแทตอ
กฎระเบียบตางๆ จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีขาราชการสายงาน home-based ไดแก นักทรัพยากร
บุคคลและนิติกร ที่ปฏิบัติงานดวยความชํานาญ สั่งสมประสบการณและมีความสัมพันธติดตอกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของดวยความตอเนื่อง
สํานักงาน ก.พ. กําหนดลักษณะงานโดยทั่วไปของสายงานทรัพยากรบุคคล และสายงานนิติการ
ดังนี้
1) สายงานทรัพยากรบุคคล “คลุมถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห และดําเนินการ
เกี่ยวกับวางระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนทรัพยากร
บุคคล การกําหนดตําแหนง การใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง การสรรหา การบรรจุและ
การแตงตั้ง การฝกอบรมและพัฒนาขาราชการและบุคลากรอื่น การเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติ
ราชการ การรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ การคุมครองระบบคุณธรรม เปนตน” 6
2) สายงานนิติการ “คลุมถึงตําแหนงตางๆ ที่ปฏิบัติงานทางกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยปญหากฎหมาย รางและพิจารณาตรวจรางกฎหมาย กฎ ระเบียบ
และขอบังคับที่เกี่ยวของ จัดทํานิติกรรม รวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน เพื่อดําเนินการทางคดี
การสอบสวน ตรวจพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับวินัยขาราชการ และการรองทุกขหรืออุทธรณ” 7
ตารางที่ 1 กรอบอัตรากําลังของสํานักบริหารบุคคล
กรอบอัตรากําลังของสํานักบริหารบุคคล
- ตําแหนงผูอํานวยการสํานัก
- นักทรัพยากรบุคคล
- นิติกร
- เจาพนักงานธุรการ
- ตําแหนงวาง (ไมมีเงิน) 8
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ทั้งหมดรวม 40 ตําแหนง
1 ตําแหนง
11 ตําแหนง
6 ตําแหนง
15 ตําแหนง
7 ตําแหนง

เอกสารมาตรฐานกําหนดตําแหนงสายงานทรัพยากรบุคคล, 11 ธันวาคม 2551.
เอกสารมาตรฐานกําหนดตําแหนงสายงานนิติการ ฉบับแกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1, 18 กันยายน 2552.
8
ตําแหนงวาง (ไมมีเงิน) หมายถึง ตําแหนงที่ไมไดมีการกําหนดคาตอบแทนเฉลี่ยของตําแหนง ซึ่งแตเดิมกระทรวง
การตางประเทศใชสําหรับการหมุนเวียนขาราชการภายในหนวยงาน ปจจุบันกระทรวงฯ ยังไมไดเสนอยุบเลิก
ตําแหนงเหลานี้ตอสํานักงาน ก.พ.
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4
เมื่อพิจารณาจากกรอบอัตรากําลังที่กําหนดไว กลาวไดวา กรอบอัตรากําลัง 33 ตําแหนง
(ไมรวมตําแหนงวางไมมีเงิน 7 ตําแหนง) สําหรับรองรับภารกิจในการดูแลรับผิดชอบงานดานบุคลากร
ของทั้งกระทรวงถือเปนกรอบอัตรากําลังขนาดเล็ก ทั้งนี้ กรอบอัตรากําลังที่กําหนดดังกลาวขางตน
เปนประเด็นปญหาหลักที่สงผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางานของสํานักบริหารบุคคลเปนอยางมาก
รวมทั้งปจจัยอื่นๆ ดังนี้
1) กรอบอัตรากําลังตามโครงสรางองคกรกําหนดใหสายงานทรัพยากรบุคคลและนิติการ
เปนสายงานหลักของสํานักบริหารบุคคล (ไมมีตําแหนงสายงานการทูต) เพื่อทําหนาที่ดูแล/สนับสนุน
ภารกิจดานบริหารบุคคล เหตุผลและความจําเปนของการเพิ่มขาราชการสายการทูตมาปฏิบัติหนาที่ที่
สํานักบริหารบุคคลเนื่องจากนักทรัพยากรบุคคลและนิติกรมีไมเพียงพอ และที่มีอยูสวนใหญยังเปน
ขาราชการระดับปฏิบัติการซึ่งไมสามารถรับงานที่ตองอิงกับกฎระเบียบตางๆ ที่มีความยุงยากซับซอน
2) อยางไรก็ดี การที่ขาราชการสายการทูตมาทําหนาที่ของนักทรัพยากรบุคคลถือเปนการ
ใชบุคลากรผิดประเภท ไมตรงตามลักษณะงานที่แทจริงของนักการทูต จึงสงผลตอประสิทธิภาพใน
การทํางาน นอกจากนี้ อาจยังสงผลตอขวัญและกําลังใจของขาราชการสายงาน home-based เพราะ
อัตรากําลังที่กําหนดไว ถูกใชไปเพื่อสายงานการทูต 9 เกิดความรูสึกวาเปนการขวางกั้นเสนทางการ
เติบโตของสายงาน home-based
3) ขาราชการสายการทูตมีการโยกยายสับเปลี่ยนหนาที่แ ละตําแหนงตามวาระ ทําให
ขาราชการสายการทูตปฏิบัติหนาที่ในระยะเวลาสั้น สํานักบริหารบุคคลจึงขาดบุคลากรที่สั่งสมความรู
และประสบการณดานการบริหารบุคคล เมื่อมีการปรับเปลี่ยนเจาหนาที่ การทํางานก็ตองมาเริ่มตน
ใหม ใ นกระบวนการการเรี ย นรู แ ละทํ า ความเข า ใจกั บ เนื้ อ งาน อี ก ทั้ ง ยั ง เป น การสุ ม เสี่ ย งต อ การ
ปฏิบัติงานผิดหลักเกณฑและระเบียบตางๆ ที่กําหนดไว นอกจากนี้ อาจเกิดสภาพการณลักลั่นของ
การบังคับบัญชาตามสายงานไดในกรณีที่ขาราชการสายงานการทูตซึ่งมีระดับสูงกวาเขาใจกฎเกณฑ
และหลักเกณฑตางๆ ไมดีเทานักทรัพยากรบุคคลซึ่งเปนผูใตบังคับบัญชา
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาเหตุผลและความจําเปนที่กระทรวงการตางประเทศควรมีขาราชการสายงาน
ประจําภายในประเทศ (home-based) เพียงพอ เพื่อสนับสนุนภารกิจดานการบริหารของกระทรวงฯ
1.2.2 ศึกษาปญหาและอุปสรรคเพื่อเสนอแนวทางและกําหนดมาตรฐานคุณภาพของ
ขาราชการสายงาน home-based ของสํานักบริหารบุคคล ทั้งที่มีอยูแลวและที่จะขอรับเพิ่มใหม
เพื่อใหการปฏิบัติงานดานบริหารตางๆ ดําเนินไปอยางมีประสิทธิผล
1.3 คําถามของการศึกษา
เหตุใดสํานักบริหารบุคคล กระทรวงการตางประเทศ จึงตองการเพิ่มขาราชการสายงาน
home-based
9

ปจจุบัน มีนักการทูตปฏิบัติงานที่สํานักบริหารบุคคล 18 ตําแหนง (ไมรวมผูอํานวยการสํานักฯ) โดยเปนการเกลี่ย
ตําแหนงมาจากหนวยงานอื่นในกระทรวงฯ (ครองตําแหนงในที่หนึ่ง แตปฏิบัติหนาที่ในอีกหนวยงานหนึ่ง)

5
1.4 สมมุติฐานการศึกษา
สํานักบริหารบุคคล กระทรวงการตางประเทศ สามารถบริหารจัดการอัตรากําลังขาราชการ
สายงาน home-based โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง นั ก ทรั พ ยากรบุ ค คลและนิ ติ ก รที่ มี คุ ณ ภาพและมี
institutional memory เพื่อใหสามารถรองรับกับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น อันจะทําใหงานดานการ
บริหารบุคคลของกระทรวงฯ มีประสิทธิภาพ
1.5 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.5.1 ขอบเขตการศึกษา
รายงานฉบับนี้จะศึกษาความจําเปนที่หนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบงานดานบริหาร
ภายในสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการตางประเทศ ควรตองคํานึงถึงความสําคัญของสายงาน
ประจําภายในประเทศมากขึ้น ซึ่งถือเปน back office ของกระทรวงฯ โดยจะศึกษากรณีของสํานัก
บริหารบุคคลที่ตองการเพิ่มจํานวนนักทรัพยากรบุคคลและนิติกรใหเพียงพอกับภารกิจดานบริหาร
และศึกษาแนวทางการดําเนินการของสํานักบริหารบุคคลในการพัฒนาขาราชการสายงาน homebased ซึ่งในที่นี้คือนักทรัพยากรบุคคลและนิติกร รวมทั้งศึกษาปญหาอุปสรรคของการดําเนินการ
ดังกลาว
1.5.2 วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
เปนการศึกษาจากเอกสารขอมูลของสํานักบริหารบุคคลเกี่ยวกับพัฒนาการ ความ
เปลี่ยนแปลงดานนโยบาย และความจําเปนของการมีขาราชการสายงาน home-based ที่เขมแข็ง
และมีคุณภาพ รวมทั้งจะประเมินจากผลการสํารวจของสํานักบริหารบุคคลเกี่ยวกับความตองการ
ขาราชการสายงาน home-based เพื่อปฏิบัติงานดานบริหารตางๆ ภายในหนวยงาน
1.5.3 ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึ ก ษาจะเป น ลั ก ษณะบรรยายและวิ เ คราะห (Descriptive / Analytical
Approach) จากการรวบรวมขอมูลที่ปรากฏในเอกสารของสํานักบริหารบุคคล เกี่ยวกับพัฒนาการ
ความเปลี่ยนแปลงดานนโยบายและความจําเปนของการมีขาราชการสายงาน home-based ที่
เขมแข็งและมีคุณภาพ รวมทั้งจะศึกษาผลการสํารวจความคิดเห็นของหัวหนางานฝายตางๆ ในสํานัก
1.6 ประโยชนของการศึกษา
1.6.1 ในฐานะที่สํานักบริหารบุคคลเปนศูนยรวมของงานดานบริหารบุคลากร การศึกษา
นี้จะทําใหผูบริหารของกระทรวงฯ ตระหนักถึงความจําเปนของการมีขาราชการสายงานประจํา
ภายในประเทศที่เขมแข็ง เพื่อใหการปฏิบัติงานดานบริหารตางๆ ดําเนินตอไปไดอยางไมติดขัดและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจะเปนการลดปญหาการขาดความตอเนื่องในการปฏิบัติงานดานการบริหาร
โดยคาดหวังวาสํานักบริหารบุคคลซึ่งเปนหนวยงานหลักดานการบริหารจัดการบุคลากรจะสามารถ
เปนผูกําหนดแนวทางและกําหนดมาตรฐานคุณภาพของขาราชการสายงาน home-based รวมทั้ง
วางเสนทางการเติบโตในสายงานเหลานี้ เพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไวกับองคกร
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1.6.2 เพื่อใหการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการบุคลากรของสํานักบริหารบุคคลจะ
สามารถเป นต นแบบในการบริ หารจัดการบุคลากรสายงาน home-based สําหรับหนวยงานอื่น
ภายใตสํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศดวย
1.7 นิยามศัพท
Home-based หมายถึง ตําแหนงที่ปฏิบัติหนาที่ในประเทศเทานั้น เพื่อรองรับภารกิจดาน
การบริหารจัดการ ตามโครงสรางอัตรากําลังจะกําหนดตําแหนง home-based ไวในหนวยงาน
ภายใตสํ านั ก งานปลัดกระทรวงเทานั้น ปจจุบัน กระทรวงการตางประเทศมีขาราชการประเภท
วิชาการสายงาน home-based 12 สายงาน ดังนี้ (1) สายงานวิเทศสหการ (2) สายงานนิติการ
(3) สายงานวิเคราะหนโยบายและแผน (4) สายงานวิชาการบัญชี (5) สายงานวิชาการเงินและบัญชี
(6) สายงานวิชาการตรวจสอบภายใน (7) สายงานวิชาการพัสดุ (8) สายงานจัดการงานทั่วไป (9) สาย
งานทรัพยากรบุคคล (10) สายงานบรรณารักษ (11) สายงานวิชาการคอมพิวเตอร และ (12) สายงาน
ประชาสัมพันธ
Back office หมายถึง ภารกิจสนับสนุนงานหลัก จะเปนงานดานบริหารจัดการ ไดแก งาน
บริหารและพัฒนาบุคลากร งานบริหารงบประมาณ งานบริหารจัดการทรัพยสิน งานตรวจสอบภายใน
งานนโยบายและแผน งานนิติการ และงานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
Institutional memory หมายถึง ชุดหรือระบบความทรงจําของหนวยงานเกี่ยวกับ
ความรู แนวคิด ประสบการณ หรือภูมิห ลังของเนื้องานที่ไดรับการถายทอดระหวางบุคลากรใน
หนวยงานจากรุนสูรุนอยางตอเนื่อง
ผูบริหารกระทรวง หมายถึง ขาราชการระดับสูงของกระทรวงการตางประเทศที่มีอํานาจ
หนาที่ในการบริหารจัดการกระทรวงการตางประเทศในภาพรวม ประกอบดวยปลัดกระทรวงฯ และ
รองปลัดกระทรวงฯ จํานวน 4 ทาน
ตํ า แหน ง ระดั บ ควบ หมายถึ ง ตํ า แหน ง ที่ อ.ก.พ. กระทรวงกํ า หนดให เ ป น ตํ า แหน ง ที่
สามารถปรับใหมีระดับสูงขึ้นหรือต่ําลงภายในกรอบระดับตําแหนงที่กําหนดไดตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด 10
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สําเนียง ศุภวรรณกิจ, “การวางแผนปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเพื่อใหการบริหารบุคคลของกระทรวงการ
ตางประเทศคลองตัว มีประสิทธิภาพสอดคลองกับภารกิจ ยุทธศาสตรและนโยบายดานการตางประเทศ,” (ผลงาน
ประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ, 2556), หนา 14.

บทที่ 2
กรอบแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
เพื่อใหสวนราชการใชกําลังคนที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด รัฐในฐานะผูจางงานรายใหญ
จึงตองมีกลไกบริหารจัดการ ควบคุมอัตรากําลังและคาใชจายดานบุคคลใหเหมาะสม การบริหาร
จัดการอัตรากําลังขาราชการพลเรือนจึงเปนสิ่งที่ตองปฏิบัติและดําเนินการภายใตกรอบที่กําหนดไว
บนหลักการที่ตองใชคนอยางประหยัดและใหประโยชนสูงสุด ตรงตามทักษะและสมรรถนะ ดังนั้น
การศึกษาวิเคราะหของสํานักบริหารบุคคลเกี่ยวกับสภาพปญหาของอัตรากําลังขาราชการสายงาน
home-based และการหาทางออกเกี่ยวกับการบริหารบุคคลสายงาน home-based เพื่อความ
สัมฤทธิ์ผลของงานบริหารของกระทรวงการตางประเทศ จึงตองคํานึงถึงกรอบนโยบายและแนวทางที่
ถูกกําหนดไว ไดแก มาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557-2561) และแผน
ยุทธศาสตร 4 ปของกระทรวงการตางประเทศ (พ.ศ. 2558-2561) นอกจากนี้ รายงานฉบับนี้ยังได
ศึกษารูปแบบการวางแผนกําลังคนตามทฤษฎี Workforce Planning โดยมีตัวอยางการวางแผน
กําลังคนสายอาชีพบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตรของ Queensland University of
Technology (QUT) ประเทศออสเตรเลียมาเทียบเคียง
2.1 กรอบแนวคิด
2.1.1 มาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557-2561) 11
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 เห็นชอบมาตรการบริหารและพัฒนา
กําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557-2561) ตามที่คณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคน
ภาครัฐ (คปร.) เสนอ และสํานักงาน ก.พ. ในฐานะฝายเลขานุการรวม คปร. ไดจัดทําคูมือกําหนดแนว
ปฏิบัติเ พื่ อให ส วนราชการดํ าเนิ นการหรือ ปรับใชไดตามความเหมาะสม ซึ่งตั้ งอยูบ นหลัก การ 4
ประการ 12 ไดแก
1) การบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐตองมีความสอดคลองกับความจําเปนใน
การปฏิบัติภารกิจในปจจุบัน และเตรียมความพรอมสําหรับอนาคต
2) การบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐตองเนนทั้งเชิงปริมาณ (จํานวนและ
ความพอเพียง) และเชิงคุณภาพ (ขีดสมรรถนะและศักยภาพ) ของบุคลากรภาครัฐ
3) การบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐตองคํานึงถึงผลิตภาพ ประสิทธิภาพและ
ความคุมคาตอภารกิจของรัฐ
10

11
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สํานักงาน ก.พ., มาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557-2561) และแนวปฏิบัต,ิ (2557), หนา 15.
เรื่องเดียวกัน, หนา 22.
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4) การบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐตองมีความยืดหยุนเหมาะสมกับบทบาท
ภารกิจ ปญหา และสภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไปของสวนราชการ
เพื่อใหการดําเนินการสอดคลองกับหลักการขางตน คปร. ไดกําหนดมาตรการ
บริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐสําหรับขาราชการพลเรือน ดังนี้
1) มาตรการบริหารจัดการอัตรากําลังปกติ ซึ่งสงเสริมการใชกําลังคนที่มีอยูอยาง
มีประสิทธิภาพและคุมคา โดย :
(1) ไมใหเพิ่มอัตราตั้งใหมในภาพรวมสําหรับขาราชการทุกประเภท ยกเวน
กรณีจําเปนที่ไมอาจหลีกเลี่ยงไดใน 2 กรณี ไดแก (1) มีการจัดตั้งหนวยงานหรือสวนราชการระดับ
กระทรวงหรือกรมขึ้นใหมและจําเปนตองมีเจาหนาที่ปฏิบัติงาน หรือ (2) เปนงานที่ตองดําเนินการ
ตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล ยุทธศาสตรประเทศ หรือคณะรัฐมนตรีไดสั่งการใหดําเนินการตามที่
กําหนดไวในกฎหมาย และมีเงินงบประมาณที่ใชดําเนินการแลว ถาไมดําเนินการจะทําใหเกิดผล
เสียหายตอทางราชการ และ
(2) การจัดสรรอัตราวางจากผลการเกษียณอายุของขาราชการ โดยไมยุบเลิก
อัตราขาราชการในภาพรวม และจัดสรรอัตราขาราชการพลเรือนสามัญจากผลการเกษียณอายุคืนใน
ภาพรวมของกระทรวง เพื่อให อ.ก.พ. กระทรวงสามารถเกลี่ยอัตรากําลังใหสอดคลองกับความจําเปน
ตามภารกิจของสวนราชการไดอยางคลองตัวและรวดเร็ว โดยมีหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่
คปร. กําหนด
2) มาตรการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร คปร. ไดกําหนดยุทธศาสตร ดังนี้
(1) ยุ ท ธศาสตร ก ารวางแผนบริ ห ารกํ า ลั ง คนให เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด
(Strategic Workforce Planning and Management) เนื่องจากการวางแผนบริหารกําลังคนให
สอดคลองกับความจําเปนในการปฏิบัติภารกิจจะชวยใหสวนราชการบรรลุเปาหมายและวิสัยทัศน
(2) ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นากํ า ลั ง คนและการสร า งความพร อ มเชิ ง กลยุ ท ธ
(Develop Workforce Strategic Readiness) บนแนวคิดวา กําลังคนที่มีความรูความสามารถ
ทั ก ษะ และสมรรถนะที่ ส อดคล อ งกั บ เป า หมายและยุ ท ธศาสตร ถื อ เป น สิ น ทรั พ ย ที่ สํ า คั ญ ของ
สวนราชการ
(3) ยุทธศาสตรการดึงดูดและรักษากําลังคนที่มีคุณภาพในภาครัฐ (Attract
& Retain Competent Workforce) กําลังคนซึ่งมีแรงจูงใจ มีความสุขและความพึงพอใจในงาน
ตลอดจนมีความจงรักภักดีตอองคกร เปนปจจัยขับเคลื่อนใหระบบราชการเปนองคกรซึ่งมีผลสัมฤทธิ์สูง
(High Performance Organization)
2.1.2 แผนยุทธศาสตรการบริหารงานทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2558-2561 13
แผนยุทธศาสตร 4 ปของกระทรวงการตางประเทศ (พ.ศ. 2558-2561) กําหนด
วิสัยทัศนวากระทรวงฯ จะตองเปนองคกรนําในการขับเคลื่อนนโยบายการตางประเทศไทยเพื่อ
12
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สํานักบริหารบุคคล, แผนยุทธศาสตรการบริหารงานทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2558-2561), กระทรวง
การตางประเทศ.
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ผลประโยชนของชาติ และกําหนดประเด็นยุทธศาสตรไว 8 ดาน 14 หนึ่งในนั้นคือ การพัฒนาขีด
ความสามารถขององคกร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหกระทรวงฯ สามารถทําหนาที่เปนองคกรนําดาน
การตางประเทศและสงเสริมกลไกการบูรณาการระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ และบุคลากรและ
องคกรมีความพรอมในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
ภายใต ยุ ท ธศาสตร ก ระทรวงฯ ข า งต น สํ า นั ก บริ ห ารบุ ค คลจึ ง ได จั ด ทํ า แผน
ยุท ธศาสตรก ารบริ หารงานทรั พยากรบุคคล พ.ศ. 2558-2561 เพื่อ (1) การบริ หารกํ าลังคนที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อใหกระทรวงฯ บรรลุภารกิจและยุทธศาสตรที่ตั้งไว (2) สงเสริมใหบุคลากรของ
กระทรวงมีความรู และทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน (3) การมีระบบบริหารผลการปฏิบัติงานที่ดี
(4) สงเสริมใหขาราชการกระทรวงฯ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และ (5) พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
ใหมีประสิทธิภาพ
1 3

2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ทฤษฎีดานการวางแผนบริหารจัดการบุคลากร (Workforce Planning) ที่นํามาใชเพื่อเปน
แนวทางการศึกษาในรายงานการศึกษานี้ เปนการวางแผนดานบุคลากรโดยคํานึงถึงปจจัยตางๆ ที่จะ
สงผลตอการทํางานของบุคลากรในองคกร กอนที่จะกําหนดออกมาเปนแผนปฏิบัติการ โดยแบงเปน
4 ขั้นตอน (ดังแผนภาพที่ 1) คือ
ขั้นตอนที่ 1 คือ การทําความเขาใจวัฒนธรรมการทํางานและความสามารถของบุคลากร
เพื่อพิจารณาศักยภาพที่จะพัฒนาการเปลี่ยนแปลงตางๆ
ขั้นตอนที่ 2 คือ การทําความเขาใจตอแนวโนมของความเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่จะมีขึ้นใน
อนาคตเพื่อที่วาหนวยงานจะสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ เหลานั้นได
ขั้นตอนที่ 3 คือ การวิเคราะหส ภาพแวดลอมในเชิงละเอียดเพื่อใหสามารถคาดเดาตอ
อุปสรรคและโอกาสที่จะสงผลตอการทํางานของหนวยงาน
ขั้นตอนที่ 4 คือ การมีแผนปฏิบัติการ (implementation plan) เพื่อใหเกิดผลในทาง
ปฏิบัติ
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สํานักนโยบายและแผน, แผนยุทธศาสตรกระทรวงการตางประเทศ (พ.ศ. 2558-2561), กระทรวง
การตางประเทศ.
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แผนภาพที่ 1 QUT Library Workforce Planning Model
ที่มา: การศึกษาเรื่อง The right person, in the right job, with the right skills, at the right
time. A workforce-planning model that goes beyond metrics. Library Management
ของ Stokker, Judy H. and Hallam, Gillian (2009).
Judy H. Stokker และ Gillian Hallam ไดนําทฤษฎีดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางการ
วางแผนกําลังคนของหองสมุดของ Queensland University of Technology (QUT) 15 ประเทศ
ออสเตรเลียในชวงป ค.ศ. 2009 โดยเปนการศึกษาในวงการวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
(Library and Information Services-LIS) สําหรับการบริการหองสมุด ทั้งนี้ การหยิบยกกรณีศึกษา
นี้เทียบเคียงกับการบริหารจัดการบุคลากรของสํานักบริหารบุคคล เนื่องจากพิจารณาวา เปนการ
วางแผนบุคลากรในสายงานที่ตองมีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งคือนักทรัพยากรบุคคลและ
นิติกร และประเด็นเรื่อง “วัฒนธรรมการทํางาน” มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการบุคลากรของ
สํานักบริหารบุคคล
เนื่องจากการบริการของหองสมุดในปจจุบันเปลี่ยนรูปแบบไปจากในอดีต โดย QUT ได
คํานึงถึงวัฒนธรรมขององคกรในฐานะปจจัยหลักของการวางแผนดานกําลังคน และในระบบการ
จัดการบรรณารักษศาสตร ระบบหมวดหมูของสารสนเทศและการบริการหองสมุดตั้งอยูบนหลักการ
วาผูรับบริการตองสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางถูกตองและในเวลาที่เหมาะสม (the right
information, in the right format, at the right time) ดังนั้น ในการวางแผนบุคลากรจึงมี
หลักการวาองคกรจะตองมี “the right number of people, with the right skills, experiences
15
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and competencies, in the right job, at the right time” Stokker และ Hallam มองวา
หองสมุดในยุคศตวรรษที่ 21 จะตองมี proactive approach เพื่อเปนหลักประกันวาบุคลากรของ
หองสมุดมีความพรอมและสามารถปรั บตัวไดทันตอความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และระบบ
สารสนเทศ
ในบทความของ Stokker และ Hallam ไดกลาวถึงความจําเปนของการวางแผนกําลังคน
ของหองสมุด QUT โดยเฉพาะในชวงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ระบบการทํางานของหองสมุดกําลัง
ประสบปญหาจะตองทบทวนเกี่ยวกับการจางงาน หรืออาจจะตองลดจํานวนพนักงาน กอปรกับสภาพ
การทํ า งานที่ เ ปลี่ ย นแปลงตามยุ ค สมั ย เกิ ด รู ป แบบใหม ข องการให บ ริ ก ารด า นสารสนเทศ อาทิ
eResearch Support Service เปนปจจัยขับเคลื่อนสําคัญที่ทําใหตองมีการพัฒนาดานบุคลากรอยาง
จริงจัง การศึกษาของ Stokker และ Hallam กลาววา การวางแผนบริหารจัดการดานบุคลากร
จําเปนตองมีขึ้นเนื่องจากสภาพการเปลี่ยนแปลงในลักษณะการทํางานและการใหบริการหองสมุด ซึ่ง
สามารถจัดกลุมได 3 ลักษณะ คือ
1) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศ จากรูปแบบเดิมที่เปนสื่อสิ่งพิมพมา
เปนสื่ออิเล็กทรอนิกส/ดิจิทัลมากขึ้น เชน eBook eJournal ทําใหระบบปฏิบัติงานหองสมุดตองการ
บุคลากรที่มีทักษะใหมๆ ที่สามารถปฏิบัติงานไดตอรูปแบบใหมของทรัพยากรสารสนเทศ
2) การเปลี่ยนรูปแบบหรือวิธีการใหบริการของหองสมุด อาทิ การผนวกการบริการทาง
บรรณารักษกับการบริการทางดาน IT เปนตน สงผลใหบุคลากรของหองสมุดตองปรับตัวกับรูปแบบ
หรือวิธีการใหบริการสารสนเทศแนวใหมเหลานี้
3) บทบาทใหมของบรรณารักษที่ตองพัฒนาการทํางานหรือการบริการดานสารสนเทศใน
ลักษณะที่ไมเคยปฏิบัติมากอน เชน บทบาทการชวยเหลือดานการวิจัยและการบริหารจัดการขอมูล
เปนตน
ทั้งนี้ แผนงานดานบุคลากรถือเปน ongoing process และจะตองมีการทบทวนเปนระยะ
เพื่อใหสอดคลองกับแผนงานขององคกร
2.3 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ไดมีผลงานการศึกษาที่ใกลเคียง ซึ่งมุงเนนทางดานการพัฒนาบุคลากร ไดแก
2.3.1 การพั ฒ นาการบริ ห ารงานบุ ค คลเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง าน
กรณีศึกษาสถานกงสุลใหญ ณ เมืองมุมไบ โดยนายธีระพงษ วนิชชานนท ผูเขารับการอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 5 ป 2556
ผูศึกษาผลงานดังกลาวมองวาเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสภาพ
สั ง คมและเศรษฐกิ จ ของอิ น เดี ย สถานกงสุ ล ใหญ ฯ จึ ง มี เ ป า หมายจะใช ป ระโยชน จ ากความ
เปลี่ยนแปลงเหลานั้นเพื่อขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจ ดังนั้น จึงจําเปนตองมีบุคลากรที่มีคุณภาพ
และประสบการณ และพรอมที่จะปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงที่มีอยูตลอดเวลา ผูศึกษาจึงศึกษาและ
วิเคราะหสภาพการบริหารงานบุคคลของสถานกงสุลใหญฯ ระหวางป 2553-2555 โดยใชแนวคิดการ
บริห ารทรั พยากรมนุ ษ ย ที่ เ กี่ ยวข อ ง 4 ประการ คื อ (1) การสรรหาและคัดเลือกบุคคล (2) การ
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ฝกอบรมและพัฒนาบุคคล (3) คาตอบแทน และ (4) สวัสดิการ เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของบุคลากร และการดําเนินงานชองสถานกงสุลใหญฯ ใหดียิ่งขึ้น
สถานกงสุลใหญฯ ประกอบดวยบุคลากร 2 กลุม คือ ขาราชการจากกระทรวงการต า งประเทศ และลู ก จ า งท อ งถิ่ น ตามภารกิ จ หน า ที่ ใ นฐานะตั ว แทนของประเทศ บุ ค ลากรจาก
กระทรวงฯ จะเปนฝายกําหนดเปาหมายและภารกิจในการดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริมผลประโยชน
ของไทยในอินเดีย แมวา จะมีจุดแข็งในดานความรอบรูและทักษะที่หลากหลาย แตมีจุดออนคือ
ขอจํากัดในเรื่องระยะเวลาการปฏิบัติงาน โดยสวนใหญปฏิบัติหนาที่เพียง 2 ปแ ลวเลือกกลับไป
ปฏิบัติงานในกระทรวง 16 จึงสงผลตอความตอเนื่องของการทํางาน นอกจากนี้ สําหรับผูที่กําหนดไววา
จะอยูประจําการแค 2 ป อาจทําใหขาดแรงจูงใจและความกระตือรือรนในการทํางาน การกําหนด
เปาหมายในการทํางานระยะยาวก็ไมสามารถทําได ในขณะที่ลูกจางทองถิ่นจะปฏิบัติงานระยะนานกวา
แมจะมี ความรู ความชํ านาญในงานที่รับผิดชอบ แตมีจุดออนคือระดับการศึกษาไมสูงนัก (ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายเปนสวนใหญ) เมื่อภารกิจของสถานกงสุลใหญฯ มีเปาหมายเชิงรุกมากขึ้น
สถานกงสุลใหญฯ จึงตองการบุคลากรที่มีความรูทางวิชาการสูงขึ้น ผูศึกษาจึงเสนอแนวทางการ
บริหารทรัพยากรมนุษย ดังนี้ (1) กระทรวงฯ ควรเลือกผูที่มีความสนใจประเทศอินเดียและมีความ
พรอมที่จะปฏิบัติงานในสภาพแวดลอมที่มีความยากลําบากไปประจําการ และควรสงเสริมใหเรียนรู
ภาษาทองถิ่นเบื้องตนและเกี่ยวกับประเทศที่จะไปประจําการ กอนออกประจําการเพื่อความคลองตัว
ในการปฏิบัติงาน และ (2) ในสวนของลูกจางทองถิ่น สถานกงสุลใหญฯ ตองสรรหาผูจบการศึกษาใน
ระดับปริญญาเพิ่มขึ้น และตองมีการพัฒนาศักยภาพ เพื่อยกระดับความรูความสามารถของลูกจาง
ท อ งถิ่ น ให ส ามารถช ว ยงานที่ ห ลากหลายและที่ มี ค วามยากได เ พิ่ ม ขึ้ น รวมทั้ ง ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง เรื่ อ ง
คาตอบแทนและสวัสดิการ ซึ่งเปนประเด็นที่มีความสําคัญที่สุดตอขวัญและกําลังใจในการทํางาน
เนื่องจากเมืองมุมไบมีคาครองชีพสูง อัตราคาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมจึงมีความจําเปนตอ
การจางลูกจางทองถิ่นที่มีความรูความสามารถ
ผลการศึ ก ษาดั ง กล า วสามารถเที ย บเคี ย งกั บ การศึ ก ษาสภาพป ญ หาของสํ า นั ก
บริหารบุคคล โดยสํานักบริหารบุคคลตองการนักทรัพยากรบุคคลและนิติกรที่มีความรูความชํานาญใน
งานที่รับผิดชอบ ในขณะเดียวกันก็ตองสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและดูแลในเรื่อง
เสนทางความกาวหนาของขาราชการสายงานดังกลาวดวยเพื่อที่วากระทรวงฯ จะสามารถรักษา
บุคลากรที่มีคุณภาพไวได
2.3.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่คุมครองดูแลคนไทยใน
ตางประเทศ โดยนางสิริพร ภานุพงศ ผูเขารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 1 ป
2552
ผูศึกษาผลงานดังกลาวใชแนวคิดทฤษฎี คือ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม
(New Public Management) แนวคิดเรื่องการบริหารบุคคลแนวใหม (New Personnel
Management) และบทศึกษาวาดวยคุณสมบัติพิเศษของนักการทูต เพื่อเปนกรอบในการศึกษาและ
15
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ในชวงเวลานั้น กระทรวงการตางประเทศจัดใหเมืองมุมไบอยูในกลุมเมืองที่มีสภาพความเปนอยูที่ยากลําบาก
หรือไมปลอดภัย (hardship post) วาระการประจําการ คือ 2 ป โดยเมื่อครบกําหนด 2 ปแลว ขาราชการสามารถ
ขอเลือกอยูตอไดอีก 1 ปหรือ 2 ปแลวแตความสมัครใจ
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วิเคราะหปญหา/อุปสรรค ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผูปฏิบัติภารกิจคุมครองดูแลผลประโยชน
คนไทยในตางประเทศ ในสวนของการบริหารบุคคลแนวใหม ผูศึกษาระบุวา การบริหารงานบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพมีดังนี้ (1) การบริหารงานบุคคลควรจะบูรณาการเขาเปนสวนหนึ่งของการบริหารรัฐกิจ
(2) การบริหารงานบุคคลเปนกิจกรรมที่ตองปฏิบัติตอเนื่อง (3) เปาหมายที่สําคัญของการบริหารงาน
บุ ค คลคื อ การให ค วามสํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ การจู ง ใจและคุ ณ ภาพชี วิ ต งาน (4) คํ า นึ ง ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล ความประหยัด ความเสมอภาคทางสังคม การคํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม ความ
รับผิดชอบตอสาธารณะ ประชาธิปไตยและจริยธรรม (5) สอดคลองกับนโยบายของรัฐแตละดานที่
สําคัญของประเทศ และ (6) ใหความสําคัญตอการฝกอบรมและการพัฒนาสมรรถนะของขาราชการ
ผู ศึ ก ษาได เ สนอแนวทางการดํ า เนิ น การเพื่ อ การคั ด เลื อ กและพั ฒ นาศั ก ยภาพ
บุคลากรที่ปฏิบัติภารกิจในการคุมครองและดูแลผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศ เพื่อใหเปนไป
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการตางประเทศ ดังนี้
1) ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย คือ ผูบริหารระดับสูงของกระทรวงการตางประเทศ
จะตองสนับสนุนการสรางทัศนคติที่ดีตองานดานกงสุลและงานคุมครองคนไทยในตางประเทศให
เทียบเคียงกับงานดานสารัตถะวิชาการ และสนับสนุนงบประมาณอยางเพียงพอเพื่อใหการทํางาน
ดําเนินการไดอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ
2) ขอเสนอแนะในการดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลจําแนก
ไดเปน (1) การจัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงาน (put the right man to the right
job) (2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสรางใหเปนทรัพยากรที่มีคุณคาตอองคกรยิ่งขึ้น โดย
ใหความสําคัญตอความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) ทัศนคติ (Attitude) และพฤติกรรม
(Behavior) และ (3) การสรางแรงจูงใจเพื่อใหบุคลากรมีความพึงพอใจในงาน เกิดกําลังใจและความ
เชื่อมั่นตอองคกร
ทั้งนี้ ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและการดําเนินการขางตนสามารถนํามาปรับใชใน
บริบทการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักบริหารบุคคลของกระทรวงการตางประเทศ โดยพิจารณา
วากระทรวงการตางประเทศตองใหความสําคัญกับงานบริหารมากขึ้นและตองมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับงานบริหารบุคคลในจํานวนที่เพียงพอ
2.3.3 แผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Planning) สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจําปงบประมาณ 2555
สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาได จั ดทํ า แผนเส น ทางความก า วหน า ในสายอาชี พ
(Career Planning) เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งแผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพดังกลาวเปนการดําเนินการเพื่อให
บรรลุผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระหวางสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาประจําปงบประมาณ
2555 กับสถาบันสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ก.พ.ร.) ภายใตตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 5 (การมุงเนนทรัพยากรบุคคล) ที่กําหนดใหสวนราชการมีแผนสราง
ความกาวหนาในสายงานใหแกบุคลากร อีกทั้งยังไดกําหนดไวในแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากร
บุคคลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ. 2555-2559) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ซึ่งกําหนดใหมี
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การนําแผนเสนทางกาวหนาในสายอาชีพไปสูการปฏิบัติ เพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ใหกับบุคลากรประเภทวิชาการจํานวน 15 สายงาน
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไดดําเนินการจางที่ปรึกษาจากสถาบันที่ปรึกษาเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) เพื่อจัดทําแผนเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ โดยมีการ
ดําเนินการ 4 ขั้นตอน คือ (1) การศึกษาโครงสรางองคกร/ตําแหนงงาน เพื่อสรางความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการจัดผังโครงสรางองคกร โครงสรางตําแหนงงาน และระดับตําแหนงขององคกร (2) การ
วิเคราะหงาน เปนการศึกษาขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบหลักของแตละตําแหนงงาน/สายงาน
รวมทั้งคุณสมบัติที่จําเปนของตําแหนงงาน/สายงานตางๆ (3) การจัดกลุมงาน เปนการจัดกลุมงานที่มี
หนาที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของตําแหนงงานใกลเคียงกันใหอยูกลุมเดียวกัน และ (4) การ
จัดทําเกณฑ หรือมาตรฐานสําหรับแตละตําแหนงตาม Career Model ที่กําหนดขึ้นเพื่อใชเปน
แนวทางในการพิจารณาเลื่อนระดับ ตําแหนงงานและการโอนยายประเภทงาน โดยในการพัฒนาเมื่อ
เลื่อนสูตําแหนงถัดไปในสายอาชีพ คณะที่ปรึกษาเสนอใหพัฒนาสมรรถนะหลักบุคลากรในลักษณะ
ตางๆ 4 รูปแบบ ดังนี้
1) ข อ เสนอการฝ ก อบรมและการพั ฒ นาสมรรถนะหลั ก ของสํ า นั ก เลขาธิ ก าร
วุฒิสภา ซึ่งมีการกําหนดหลักสูตรตางๆ 11 หลักสูตร
2) ขอเสนอการพัฒนาทักษะที่จําเปนในแตละระดับขั้นงาน เพื่อใหขาราชการมี
ทักษะ ความชํานาญและความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม
3) ขอเสนอการพัฒนาทักษะที่จําเปนในแตละสายงาน เปนการพัฒนาทักษะที่
สอดคลองกับแตละสายงาน ประกอบดวยหลักสูตรตางๆ 31 หลักสูตร
4) ข อ เสนออื่ น เพื่ อ ประกอบการพั ฒ นาในการวางแผนทางเดิ น สายอาชี พ
เนื่องจากการวางแผนสายอาชีพที่มีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จอยางเปนรูปธรรมควรเนน
การพัฒนาขาราชการใหมีความรูความสามารถทักษะและประสบการณที่สูงขึ้น เชน การฝกอบรม
การใหไปศึกษาดูงาน เปนตน
2.4 สรุปกรอบแนวคิด
มาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐตามแนวทางของ คปร. เปนหลักการที่ชัดเจน
ของภาครั ฐ ที่ ต อ งการวางแผนและพั ฒ นากํ า ลั ง คนเพื่ อ ความเหมาะสมต อ สภาพการณ แ ละ
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ของส ว นราชการ โดยในส ว นของกระทรวงการต า งประเทศได กํ า หนดแผน
ยุทธศาสตรการบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่สอดคลองกับแนวทางในกรอบใหญของรัฐบาล ทั้งนี้
ทฤษฎีการวางแผนกําลังคน (Workforce Planning) ที่ Queensland University of Technology
(QUT) นํามาเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาบุคลากร นาจะสามารถนํามาพิจารณาปรับเปน
แนวทางในการบริหารจัดการบุคลากรสายงาน home-based ไดเนื่องจากองคกร ในที่นี้คือกระทรวง
การตางประเทศจะตอง (1) เขาใจสภาพหรือลักษณะงานของงานดานบริหารอยางแทจริงวามีความ
ซับซอนและมีความสําคัญอยางไรตอองคกร (2) ตองตระหนักถึงความสามารถของขาราชการสายงาน
home-based และการสงเสริมการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรสายงานนี้ เพื่อใหสามารถ
ตอบสนองไดตอสภาพการทํางาน วัฒนธรรมองคกร และขอบขายงานที่เปนอยูและจะมีความซับซอน
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มากขึ้นในอนาคต และ (3) ภายใตกรอบการปฏิบัติงานตามที่ คปร. กําหนดไว คือ ไมใหสวนราชการ
เพิ่ม อั ต ราข า ราชการทุ ก ประเภท ในขณะที่ก ระทรวงการตางประเทศโดยสํ านักบริ ห ารบุ คคลได
ตระหนักถึงความจําเปนตองเพิ่มจํานวนนักทรัพยากรบุคคล และนิติกร เพื่อปฏิบัติงานทดแทนการใช
นักการทูตใหมากขึ้น เนื่องจากงานบริหารบุคคลในดานตางๆ เปนงานที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
และการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องเพื่อประสิทธิผลของการทํางาน ดังนั้น สํานักบริหารบุคคลควรจะ
เสนอแนวทางการดําเนินการอยางไรเพื่อใหมีขาราชการสายงาน home-based เพียงพอ รวมทั้งมี
ทักษะและความสามารถเพื่อใหขาราชการสายนี้เปนบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีความเขาใจ
ตอระบบการทํางานของกระทรวงทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพของ
สํานักบริหารบุคคลในการที่จะบริหารจัดการ วางแผนกําลังคน และดูแลปรับปรุงโครงสรางบุคลากร
ในภาพรวมของกระทรวงการตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งผลลัพธในที่สุดก็เพื่อความ
สัมฤทธิ์ผลของงานดานบริหารของกระทรวงการตางประเทศ

บทที่ 3
ผลการศึกษา
ขอบข า ยและลั ก ษณะงานในภาพรวมของงานด านการทู ต และงานด า นบริ ห ารมี ค วาม
แตกตางกัน งานดานการทูตเปนงานที่มีข อบขายกวาง เกี่ยวโยงกับประเด็นตางๆ ที่หลากหลาย
นักการทูตอาจจะไมใชผูรูลึกในทุกเรื่องแตควรมีความรูที่กวางขวางรอบดานเพื่อประโยชนในการ
ปฏิบัติงาน ในขณะที่งานบริหารเปนลักษณะงานที่ตองอางอิงกับหลักเกณฑและกฎระเบียบอยางมาก
เปนงานที่ตองรูเชิงลึก การปฏิบัติตองมีความถูกตองแมนยํา และไมเกิดผลเสียตอตัวขาราชการและตอ
หนวยงาน ดังนั้น ขาราชการสายงาน home-based ที่มีความชํานาญงาน เขาใจกฎระเบียบตางๆ
และมี institutional memory ซึ่งเขาใจสภาพปญหาและพัฒนาการของงานที่ปฏิบัติ จะเปนสวน
สําคัญที่จะทําใหงานดานการบริหารของกระทรวงฯ มีประสิทธิภาพ
3.1 ความสําคัญของงานบริหาร
งานดานบริหารแขนงตางๆ ถือเปนเครื่องมือที่สําคัญของผูบริหารกระทรวงในการกํากับ
ดูแลควบคุมการทํางานของกลไกตางๆ รวมถึงควบคุมการใชจายของสวนตางๆ ในกระทรวงฯ เชน
กลุมตรวจสอบภายในมีหนาที่ในการตรวจสอบดานการบริหาร การเงินและการบัญชีของกระทรวงทั้ง
ในสวนกลางและของหนวยงานในตางประเทศ กลุมพัฒนาระบบบริหารทําหนาที่ในการเสนอแนะให
คําปรึกษาเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ ติดตาม ประเมินผลและรายงานเกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบราชการ สํานักจัดหาและบริหารทรัพยสินดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาและบริหาร
ทรัพยสินของกระทรวงทั้งภายในประเทศและตางประเทศ สํานักบริหารการคลังดําเนินการเกี่ยวกับ
การเงิน การบัญชีและงบประมาณของกระทรวง งบประมาณบูรณาการ เงินนอกงบประมาณ และการ
ตรวจสอบโครงการความรวมมือกับตางประเทศ เปนตน
นอกจากนี้ งานบริหารยังเปนงานที่มีความของเกี่ยวขาราชการทุกคนในบริบทงานตางๆ ที่
หลีกเลี่ยงไมได ดวยเหตุนี้ กระทรวงการตางประเทศจึงพยายามสงเสริมใหขาราชการหันมาใหความ
สนใจตองานบริหารมากขึ้น และจัดใหขาราชการแรกเขาไดมีโอกาสเรียนรูงานบริหารในภาพกวาง
ในชวงการทดลองปฏิบัติราชการกอนที่จะไปปฏิบัติหนาที่ตามกรมหรือหนวยงานตางๆ
ในเอกสารการศึ ก ษานี้ จ ะศึ ก ษาในบริ บ ทของสํ า นั ก บริ ห ารบุ ค คลเป น หลั ก โดยที่
องคประกอบ โครงสรางอัตรากําลังตามกฎหมายของสํานักบริหารบุคคลประกอบดวยขาราชการ
ประเภทวิ ช าการ สายงานนั ก ทรั พ ยากรบุ ค คลเป น หลั ก แต ใ นทางปฏิ บั ติ สํ า นั ก บริ ห ารบุ ค คลมี
ขาราชการสายงานนิติการ ทําหนาที่ในสวนของฝายวินัยและนิติการ และนักการทูตหลายตําแหนง
รวมอยูดวย
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3.2 ภารกิจของสํานักบริหารบุคคล
ภารกิจของสํานักบริหารบุคคลมีมากขึ้นกวาแตกอนเนื่องจาก ก.พ. ไดกระจายอํานาจใน
เรื่องการกําหนดตําแหนงทั้งในเรื่องจํานวนตําแหนง ประเภทตําแหนง สายงาน และระดับตําแหนงให
เปนอํานาจของคณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวง หรือ อ.ก.พ. กระทรวง อํานาจหนาที่ของ
สํานักบริหารบุคคลตามที่ระบุไวในกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง 17 จึงมีดังนี้
(1) เสนอแนะและกําหนดยุทธศาสตรการบริหารบุคคลของกระทรวง (2) จัดระบบงานและบริหารงาน
บุคคลที่อยูในอํานาจหนาที่ของกระทรวง (3) เสนอแนะการจัดโครงสรางบุคลากรและแนวทางการ
บริหารงานบุคคลของไทยที่ประจําการในตางประเทศ และ (4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย
เดิมโครงสรางของสํานักบริหารบุคคลแบงออกเปนฝายอํานวยการ และสวนตางๆ 4 สวน
ตามแผนภาพที่ 2
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สํานักบริหารบุคคล
ผูอํานวยการสํานัก

ฝายอํานวยการ

สวนโครงสราง
อัตรากําลังและระบบงาน

สวนสรรหา บรรจุแตงตั้ง
และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

สวนบริหารขอมูลบุคคล

สวนวินยั และนิติการ

แผนภาพที่ 2 โครงสรางเดิมของสํานักบริหารบุคคล
ในทางปฏิบัติ การปฏิบัติงานของสํานักบริหารบุคคลแบงตามลักษณะงานหลัก ซึ่งมีเนื้องาน
แตกตางกันอยางชัดเจน ไดแก (1) ฝายอํานวยการ (2) ฝายบริหารขอมูลบุคคล (3) ฝายโครงสรางและ
อัตรากําลัง (4) ฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง (5) ฝายโยกยาย (6) ฝายประเมินผลการปฏิบัติราชการ
และ (7) ฝายวินัยและนิติการ โดยมีจํานวนขาราชการ 53 คน (ตามตารางที่ 2) ในขณะที่กรอบ
อัตรากําลังที่กําหนดไวเดิมไมไดกําหนดใหมีสายงานการทูต แตในทางปฏิบัติ มีนักการทูตปฏิบัติหนาที่
19 คน มีนักทรัพยากรบุคคลเพียง 9 คนและนิติกร 3 คน
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กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการตางประเทศ พ.ศ. 2558
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ตารางที่ 2 จํานวนบุคลากรของสํานักบริหารบุคคล
อัตรากําลังที่กําหนดไวเดิม มี 40 ตําแหนง

จํานวนขาราชการปฏิบัติงานจริงในสํานักบริหารบุคคล
53 คน
ผูอํานวยการสํานัก
1 ตําแหนง ผูอํานวยการสํานัก (สายงานการทูต)
-ระดับอํานวยการสูง
1 คน
นักทรัพยากรบุคคล
11 ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล
-ระดับปฏิบัติการ
7 คน
(ครองตําแหนงที่สํานักบริหารบุคคล 9 ตําแหนง -ระดับชํานาญการพิเศษ
1 คน
สวนอีก 2 ตําแหนง ผูครองตําแหนงสังกัดสถาบัน -ระดับเชี่ยวชาญ
1 คน
การตางประเทศฯ)

นักการทูต

นิติกร

6 ตําแหนง

(ครองตําแหนงที่สํานักบริหารบุคคล 2 ตําแหนง
ที่กรมการกงสุล 2 ตําแหนง และวาง 2 ตําแหนง)

เจาพนักงานธุรการ
15 ตําแหนง
ตําแหนงวาง (ไมมีเงิน)
7 ตําแหนง
ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

นักการทูต
-ระดับปฏิบัติการ
-ระดับชํานาญการ
-ระดับชํานาญการพิเศษ
นิติกร
-ระดับปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการ
พนักงานขาราชการ

2 คน
14 คน
2 คน
3 คน
20 คน
2 คน

ลักษณะงานโดยทั่วไป ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของสํานักงาน ก.พ. กําหนดไววา
นัก ทรัพยากรบุ คคลคื อตํ าแหน งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริห ารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห วางระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล รวม
ไปถึ ง การสรรหา การบรรจุ การแต ง ตั้ ง เป น ต น ซึ่ ง ต อ งอิ ง กั บ กฎระเบี ย บมากมาย และมี ก าร
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งเกิดจากการยกเลิกและการเพิ่มเติมกฎระเบียบที่ใชอยู จึงจําเปนอยางยิ่งที่
ผูปฏิบัติงานตองรูลึก รูจริง เขาใจกฎระเบียบและสามารถหาวิธีแกไขในประเด็นติดขัดตางๆ ที่จะไมขัด
ตอกฎระเบียบ นอกจากนี้ ยังตองสามารถใหคําปรึกษาแกขาราชการโดยทั่วไปได
ส วนลั ก ษณะงานโดยทั่ วไปของนิติกรจะเกี่ยวกับ การพิจารณา วินิจฉัยป ญ หากฎหมาย
การสอบสวน ตรวจพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับวินัยขาราชการ และการรองทุกขหรืออุทธรณ เปนตน
ในอดีต งานวินัยขาราชการเปนงานที่ใหสายงานอื่นที่มิใชนิติกรเปนผูปฏิบัติได เชน สายงานการทูตที่
จบการศึกษาดานกฎหมาย เนื่องจากความซับซอนของงานยังไมมาก แตปจจุบันงานดานวินัยมีความ
ซับซอนและมีความลึกมากขึ้น อันเปนผลมาจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
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2551 ที่ปรับปรุงระบบการอุทธรณและรองทุกข โดยผูถูกกลาวหาหรือผูรองทุกขสามารถรองขอความ
เปนธรรมไดถึงขั้นศาลปกครอง
ตารางที่ 3 จํานวนนักการทูตและสายงาน home-based และภารกิจในฝายตางๆ ของ
สํานักบริหารบุคคล
ฝาย
1. ฝายอํานวยการ

ภารกิจ: งานสารบรรณ งานธุรการ งานคลัง
บริหารงบประมาณ งานกิจกรรมตามโอกาส
สําคัญตางๆ เชน งานวันสราญรมย งาน
เกษียณอายุ การรับนักศึกษาฝกงาน การ
ดําเนินการเกีย่ วกับ อ.ก.พ. งานกิจกรรม
Quality Work Life เปนตน

จํานวนนักการทูต
ระดับตางๆ
-ชํานาญการ
2 คน

2. ฝายบริหารขอมูล

-

ภารกิจ: การแตงตั้งอุปทูต
เครื่องราชอิสริยาภรณการจัดทํา data base
ลําดับอาวุโสขาราชการ งานทะเบียนประวัติ
การจัดทําฐานขอมูลบุคคลระบบอิเล็กทรอนิกส
(DPIS) การจัดทําบัตรขาราชการ การควบคุม
(บุคลากรเปนเจาพนักงาน
เกี่ยวกับการลา งานขอมูลประกันสังคม บําเหน็จ ธุรการ พนักงานราชการและ
บํานาญ เวลาราชการทวีคูณ เปนตน
ลูกจางชั่วคราว)

3. ฝายโครงสรางและอัตรากําลัง

จํานวน Home-based
ระดับตางๆ
นักทรัพยากรบุคคล
-ปฏิบัติการ
1 คน

-

-ชํานาญการ

3 คน

นักทรัพยากรบุคคล
-เชี่ยวชาญ
1 คน
-ปฏิบัติการ
2 คน

-ชํานาญการ
ภารกิจ: การสรรหานักการทูตระดับปฏิบัติการ -ปฏิบัติการ

1 คน
1 คน

นักทรัพยากรบุคคล
-ชํานาญการพิเศษ 1 คน
-ปฏิบัติการ
2 คน

ภารกิจ: การกําหนดตําแหนง อัตราเงินเดือน
เงินประจําตําแหนง การปรับปรุงโครงสราง
ภายในของสวนราชการ เปนตน

4. ฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง

และขาราชการสายงานอื่น การจัดทําโครงการ
จัดสรรทุนตามความตองการของกระทรวง การ
สรรหาพนักงานราชการ ลูกจาง คนพิการ การ
ตรวจสอบวุฒิ การปรับวุฒิ การทําสัญญาทุน
ศึกษาและฝกอบรมในตางประเทศ เปนตน

5. ฝายโยกยาย

ภารกิจ: การจัดสรรขาราชการสายการทูตและ
สายสนับสนุนไปประจําการ และการจัดสรร

-ชํานาญการ 3 คน

นักทรัพยากรบุคคล
-ปฏิบัติการ
1 คน
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ฝาย

จํานวนนักการทูต
ระดับตางๆ

ขาราชการเพื่อลงกรม การหมุนเวียนขาราชการ
การโยกยาย ขาราชการประเภทบริหาร
อํานวยการ นักการทูตระดับตางๆ การขอ
Agrement ให ออท. การไปปฏิบัติหนาที่ที่
ศอ.บต. และการขออนุมัติขาราชการไปชวยงาน
รับเสด็จ เปนตน

6. ฝายประเมินผลการปฏิบัติราชการ

จํานวน Home-based
ระดับตางๆ

-ชํานาญการพิเศษ 1 คน
ภารกิจ: การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพือ่ -ชํานาญการ
3 คน

นักทรัพยากรบุคคล
-ปฏิบัติการ
1 คน

7. ฝายวินัยและนิติการ

นิติกร
-ปฏิบัติการ

การเลื่อนเงินเดือนสําหรับขาราชการและ
ลูกจางประจํา และเพื่อการเลือ่ นระดับตางๆ
อาทิ เลื่อนเปนระดับชํานาญการ (เลขานุการเอก
และที่ปรึกษา) การประเมินผลการทดลองการ
ปฏิบัติราชการขาราชการแรกเขา การ
ประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหนงที่มเี หตุพิเศษ (พ.ต.ก.) และเงินประจํา
ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร การคัดเลือก
ขาราชการไปอบรมหลักสูตรตางๆ การเทียบ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ Head of
Chancery เสมือนการ ทําหนาที่ประเภท
อํานวยการ เปนตน

-ชํานาญการพิเศษ 1 คน
ภารกิจ: การดําเนินการทางวินยั ไดแก การ
-ชํานาญการ
1 คน
ตรวจสอบขอเท็จจริง /สืบสวนขอเท็จจริง การ -ปฏิบัติการ
2 คน
สอบสวนวินัยไมรายแรง การสอบสวนวินัย
รายแรง งานวิเคราะหและใหคําปรึกษาทาง
กฎหมายทีเ่ กี่ยวกับการบริหารบุคคล งาน
จริยธรรม เปนตน

สถานะ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

รวม

18 คน

รวม

3 คน

12 คน

3.3 ปญหาเชิงปริมาณ
จากขอมูลตามตารางที่ 3 จะเห็นวาขาราชการสายการทูต 18 คนที่ปฏิบัติงานในฝายตางๆ
สวนใหญจะเปนระดับชํานาญการ และนักทรัพยากรบุคคล 9 คน สวนใหญจะเปนระดับปฏิบัติการ ใน
สวนของฝายวินัยและนิติการ มีนิติกรระดับปฏิบัติการเพียง 3 คน กลาวไดวา สํานักบริหารบุคคลมี
ขาราชการสาย home-based (นักทรัพยากรบุคคลและนิติกร) เปนจํานวนนอยเมื่อคํานึงถึงขอบขายงาน

21
ของแตละฝายซึ่งดูแลงานบุคลากรดานตางๆ ของทั้งกระทรวงฯ ทั้งนี้ การเพิ่มจํานวนบุคลากรจะทําได
มากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับปจจัยและเงื่อนไขตอไปนี้
3.3.1 ปญหาจากโครงสรางอัตรากําลัง และจํานวนตําแหนง
ตามที่ระบุ ไว ในบทที่ 1 วา สายงานทรัพยากรบุคคลและนิติการเปนสายงานที่
ปฏิบัติงานหลักของสํานักบริหารบุคคล แตจากตัวเลขขางตน แสดงใหเห็นวาอัตรากําลังของสํานัก
บริหารบุคคลที่กําหนดไวตามกฎหมายแตเดิม เปนโครงสรางที่เล็กมาก มีจํานวนนักทรัพยากรบุคคล
และนิติกรที่ไมสอดคลองกับขอบขายงานในสภาพการณปจจุบัน
1) โครงสรางอัตรากําลัง
เนื่ อ งจาก คปร. ได กํ า หนดมาตรการเพื่ อ ควบคุ ม การเพิ่ ม อั ต รากํ า ลั ง และ
สงเสริมใหสวนราชการใชกําลังคนที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด การขอเพิ่มอัตรากําลังจะทําไดเฉพาะ
กรณีขอเพิ่มอัตราขาราชการตั้งใหมสําหรับกระทรวง หรือกรมที่ตั้งขึ้นใหม และตองผานการพิจารณา
หลายขั้นตอน จะตองมีการศึกษาวิเคราะหภาพรวมภารกิจ อัตรากําลังทุกประเภทและคาใชจายดาน
บุคคลของสวนราชการ พรอมทั้งเหตุผลความจําเปนของการขอเพิ่ม เสนอตอ คปร. พิจารณา และ
หาก คปร. พิจารณาเห็นควรให มีการเพิ่มอัตราขาราชการตั้งใหม ตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ตอไป 18
2) การเพิ่มตําแหนงภายในหนวยงาน
มาตรา 47 ของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ระบุวา
ตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญจะมีในสวนราชการใด จํานวนเทาใด และเปนตําแหนงประเภทใด
สายงานใดระดั บ ใด ให เ ป น ไปตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงกํ า หนด โดยต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล ความไมซ้ําซอนและความประหยัดเปนหลัก ทั้งนี้ ตองเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด 19 นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. กําหนดไววา การเพิ่มตําแหนงใหมจะทําได
ตอเมื่อตองมีการประเมินคางาน เพื่อแสดงใหเห็นวาตําแหนงที่จะเพิ่มใหมมีภาระงานมากพอสําหรับ
การเพิ่มตําแหนง การกําหนดตําแหนงที่มีผลทําใหคาใชจายดานบุคลากรของสวนราชการเพิ่มขึ้น ให
สวนราชการนําตําแหนงวางที่มีเงินมายุบเลิก โดยคํานวณจากคาตอบแทนเฉลี่ยของตําแหนงที่นํามายุบ
จะตองครอบคลุมคาตอบแทนเฉลี่ยที่เพิ่มสูงขึ้นจากการกําหนดตําแหนงนั้นๆ 20 ดังนั้น การจะเพิ่ม
นักทรัพยากรบุคคลหรือนิติกรจํานวนเทาใด กระทรวงฯ จะตองยุบเลิกตําแหนงวางที่มีเงินจํานวนหนึ่ง
3.3.2 ปญหาจากกฎระเบียบของ ก.พ.
สํานักงาน ก.พ. กําหนดใหโครงสรางตําแหนงประเภทวิชาการเปนตําแหนงควบ 2
ระดับ หรือ กรอบตําแหนงระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ 21 คือเปนการเลื่อนระดับบนเลขที่ตําแหนง
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ของตัวเองจนถึงระดับชํานาญการโดยไมตองรอใหมีตําแหนงวาง (ตามโครงสรางตําแหนงที่กําหนดไว)
โดยผานกระบวนการคัดเลือกบุคคลและการประเมินผลงาน
แม ว า การกํ า หนดกรอบตํ า แหน ง ในลั ก ษณะตํ า แหน ง ควบจะช ว ยให เ กิ ด ความ
ยืดหยุน ในการบรรจุและแตงตั้งขาราชการ แตเสนทางการเติบโตของสายงาน home-based จะ
แตกตางกัน ขึ้นอยูกับคุณภาพและความยากงายของงาน บางสายงานจะเลื่อนระดับไดถึงระดับ
ชํานาญการเทานั้น บางสายงานมีเสนทางเติบโตถึงระดับชํานาญการพิเศษ สําหรับสายงานทรัพยากร
บุคคลและสายงานนิติการสามารถเติบโตไดถึงระดับเชี่ยวชาญ ดังนั้น นักทรัพยากรบุคคลในสํานัก
บริหารบุคคลซึ่งสวนใหญเปนระดับปฏิบัติการ จะสามารถเลื่อนระดับสูงขึ้นเปนชํานาญการในเลขที่
ตําแหนงของตัวเอง (และตําแหนงดังกลาวจะวางลงเมื่อมีการเลื่อนระดับเปนชํานาญการพิเศษ)
ในขณะที่หนวยงานจะรับขาราชการเพิ่มใหมไดก็ตอเมื่อมีอัตราวาง ตราบใดที่ตําแหนงเลขที่นั้นยังไมวาง
ก็ ไ ม ส ามารถรั บ คนใหม เ ข า มาแทนได ในภาวการณ เ ช น นี้ สํ า นั ก บริ ห ารบุ ค คลจะไม ส ามารถรั บ
นักทรัพยากรบุคคลใหมเขามาเพิ่มจนกวาขาราชการที่ครองตําแหนงอยูจะเลื่อนระดับไปจนถึงระดับ
ชํานาญการพิเศษ ดังนั้น เมื่ออัตราตําแหนงในระดับสูงมีนอยลง และบุคลากรในสังกัดยังโตไมพอ
ทําใหกระทรวงฯ ตองเวนชวงการรับขาราชการสายงานนี้ไประยะหนึ่งจนกวาขาราชการที่ครอง
ตําแหนงอยูจะเลื่อนระดับสูงขึ้นจึงจะทําใหเกิดอัตราวางในระดับลาง
3.4 ปญหาเชิงคุณภาพ
3.4.1 คุณภาพของงาน
จากการที่กระทรวงฯ ตองทําหนาที่ดาน อ.ก.พ. เอง และงานดานบริหารบุคคลใน
ทุกฝายตามที่กลาวถึงขางตนตองอิงกับกฎระเบียบที่ซับซอน ตองมีการจัดการขอมูลและการปรับ
ฐานขอมูลขาราชการใหถูกตองอยางสม่ําเสมอ ดังนั้น คุณภาพของงานจะเกิดขึ้นไดตอเมื่อผูปฏิบัติมี
ความเขาใจและความคุนเคยตอกฎระเบียบ รวมทั้งมีทักษะ ความชํานาญ ความแมนยํา และความ
ตอเนื่องในการทํางาน สามารถตีความและปรับใชหลักเกณฑตางๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสม จาก
ตัวเลขในตารางที่ 3 การมีขาราชการสายการทูตมาก แตมีนักทรัพยากรบุคคลในจํานวนนอยจะสงผลเสีย
ตอคุณภาพงานมากกวาผลดีในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ตองอาศัยความเขาใจ ความคุนเคย
และความตอเนื่อง เพราะงานที่เปนเทคนิคเฉพาะทางยอมใชเวลาในการศึกษาและฝกฝน ตัวอยางเชน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อการเลื่อนเงินเดือน ซึ่งตองปฏิบัติปงบประมาณละ 2 ครั้ง
ผูปฏิบัติงานดานนี้จําเปนตองมีความรูความเขาใจอยางละเอียดลึกซึ้งไมเพียงเฉพาะหลักเกณฑและ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ แตยังตองเขาใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนดวยระบบใหมที่เปน
การเลื่อนเงินเดือนเปนรอยละ (%) ของคากลางที่ใชเปนฐานในการคํานวณ (midpoint) ซึ่งจะ
แตกตางกันไปตามประเภทตําแหนงและระดับตําแหนงของขาราชการ เปนตน นอกจากนี้ งานบาง
ประเภทมีความยุงยากซับซอนมากขึ้นเนื่องจากกฎระเบียบหลักเกณฑเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เชน
หลักเกณฑการเลื่อนระดับก็ตองยึดกฎระเบียบหลายตัวสําหรับระดับตางๆ การปฏิบัติที่ไมถูกตอง/ผิด
ระเบียบจะสงผลใหเกิดการเสียประโยชนของขาราชการและสุมเสี่ยงตอการถูกฟองรอง/รองเรียนได
ทั้งนี้ เนื่องจากงานบริหารบุคคลถือเปนงานบริการลักษณะหนึ่ง และสํานักบริหารบุคคลมีหนาที่ใน
การใหความรู หรือตอบปญหาในสวนเกี่ยวของตอขาราชการทั้งปวง การมีความเขาใจตอกฎระเบียบ/

23
หลักเกณฑ/นโยบาย และวิธีการปฏิบัติ จะชวยใหสามารถอธิบายหรือ ตอบคําถามผูเกี่ยวของไดอยาง
ถูกตองแมนยํา
3.4.2 คุณภาพของบุคลากร
เนื่องจากลักษณะของงานบริหารที่ซ้ําและเปนรูปแบบเดียวกันตลอดเวลา ยอมจะ
สง ผลต อ ความกระตื อ รื อ ร น และแรงบั น ดาลใจในการทํ า งานของบุ ค ลากร นอกจากนี้ เส น ทาง
ความกาวหนาหรือ career path ของสายงาน home-based ที่ไมมั่นคง/ไมชัดเจน เนื่องจาก
ตําแหนงระดับสูงมีนอย เปนอีกอุปสรรคหนึ่งของการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไวในองคกร สายงาน
นิติการเปนสายงานที่มีบุคลากรลาออกหรือโอนยายไปสวนราชการอื่นเปนประจําทุกปเพื่อแสวงหา
ความกาวหนาที่แนนอนกวาเนื่องจากมีตําแหนงระดับสูงมากกวา
3.5 แนวทางแกปญหา
จากสภาพการณที่ปริมาณงาน ขอบขายงาน และความซับซอนของงานที่มากขึ้น ยอมสงผล
โดยรวมตองานดานบริหารในทุกแขนง อาทิ การเปดสํานักงานใหมในตางประเทศ 1 แหง ยอมมี
ประเด็นที่เกี่ยวของ/เชื่อมโยงโดยตรงกับภาระงานบริหารทั้งดานคน เงิน และพัสดุ ดังนั้น การมี
บุคลากรที่มีองคความรูและมี institutional memory ดานงานบริหารที่ไมเพียงพอ รวมทั้งภายใต
แผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงฯ ที่มีเปาประสงคเพื่อเสริมสรางพัฒนาขีด
ความสามารถขององคกร กระทรวงฯ เริ่มตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองเพิ่มจํานวนขาราชการสายงาน
home-based
และมุงพัฒนาใหบุคลากรของกระทรวงฯ มีความรูและทักษะที่จําเปนในการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหสายงาน home-based เปนบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถสนับสนุนภารกิจดานการ
ตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอมูลในตารางที่ 3 ที่แสดงใหเห็นวา สํานักบริหารบุคคลมีนักทรัพยากรบุคคลและนิติกร
เปนจํานวนนอยและยังตองใหนักการทูตมาปฏิบัติงานที่สํานักบริหารบุคคลอยูมาก ในขณะที่กรม
ตางๆ ในกระทรวงฯ ตางตองการนักการทูตเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การ
วางแผนบริหารจัดการบุคลากร (Workforce Planning) ของสํานักบริหารบุคคลจึงเปนสิ่งจําเปนโดย
คํานึงถึงปจจัยตางๆ อาทิ วัฒนธรรมการทํางานของกระทรวง และการเปลี่ยนแปลงของงานบริหาร
บุคคลที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยและภายใตกรอบหลักการของ คปร.
ทั้งนี้ เพื่อใหผูบริหารกระทรวงฯ สามารถมองเห็นภาพในมิติที่กวางวา เมื่อสายงาน homebased มีนอย ในขณะที่กระทรวงฯ ตองการบุคลากรคุณภาพที่มีความชํานาญเฉพาะทางมากขึ้น แต
จากสภาพปญหาที่เสนทางการเติบโตของสายงาน home-based ยังไมมากพอที่จะดึงดูดหรือรักษา
บุคลากรที่มีคุณภาพไวกับองคกรได อีกทั้งนักทรัพยากรบุคคลและนิติกรสวนใหญที่มีอยูขณะนี้เปน
ระดับปฏิบัติการ การสรางนักทรัพยากรบุคคลและนิติกรที่มีคุณภาพและมี institutional memory
เพื่อมาดูแลและรองรับงานดานบริหารบุคคล โดยใหเติบโตในเสนทางอาชีพจนสามารถปฏิบัติหนาที่
เปนหัวหนางานจึงเปนกระบวนการที่ตองใชเวลาและตองอาศัยความชัดเจนและตอเนื่องของนโยบาย
3.5.1 การแกปญหาเชิงปริมาณ
ในเบื้องตนกระทรวงการตางประเทศมีแผนที่จะเพิ่มบุคลากรในสายงานที่มีความ
จํา เป นเร ง ดว นสํ าหรั บงานดา นการบริ ห ารจั ด การ 5 สายงาน ได แ ก นิ ติก ร นั กทรั พ ยากรบุ ค คล
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นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ และนักวิชาการตรวจสอบภายใน เมื่อมีจํานวนบุคลากร
เพิ่มขึ้น หนวยงานจึงจะสามารถกําหนดโครงสรางตําแหนงใหเปนระดับที่สูงขึ้นได เพื่อใหสายงาน
ดังกลาวมีเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพของตัวเอง แตการปรับตําแหนงใหเปนระดับสูงขึ้น
จํานวนมาก ก็จะตองยุบเลิกตําแหนงหลายตําแหนงเพื่อใหครอบคลุมคาใชจายในดานบุคคล
สําหรับสํานักบริหารบุคคลมีแผนที่จะปรับโครงสรางและการปฏิบัติงานในสํานัก
บริหารบุคคลใหม โดยการควบรวมงานใหเกิดขึ้นเปนสวนตางๆ และมีแผนการจะรับนักทรัพยากร
บุคคลเพิ่มอีก 5 ตําแหนงในป 2559 เพื่อปฏิบัติงานในฝายตางๆ โดยตองยุบตําแหนงอื่นที่หมดความ
จําเปนออกไป การปรับเพิ่มจํานวนนักทรัพยากรบุคคลจะชวยใหสํานักบริหารบุคคลตอบสนองตอ
ปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น และในอนาคตจะทยอยทดแทนนักการทูตดวยนักทรัพยากรบุคคลเมื่อถึง
วาระที่นักการทูตตองออกประจําการในตางประเทศ
ผูอํานวยการ
สํานักบริหารบุคคล

ฝาย
อํานวยการ

สวนโครงสรางและ
อัตรากําลัง
- ฝายโครงสราง
และอัตรากําลัง
- ฝายลูกจางใน
ตางประเทศ

สวนบรรจุและ
แตงตั้ง
- ฝายโยกยาย 1
- ฝายโยกยาย 2

สวนสรรหาและ
ประเมิน
- ฝายสรรหา
- ฝายประเมิน

สวนบริหารขอมูล
- ฝายทะเบียน
ประวัติและขอมูล
บุคคล
- ฝายเครื่องราช
อิสริยาภรณและ
บัตรประจําตัว

สวนวินัยและ
นิติการ
- ฝายวินัย
- กลุมงาน
นิติการ

แผนภาพที่ 3 โครงสรางสํานักบริหารบุคคลที่จะปรับเปลีย่ นใหม

หมายเหตุ : เมื่อกระทรวงฯ จัดตั้งกองงานนิติการ ภายใตสํานักงานปลัดกระทรวงแลว สวนวินัยและนิติการ
ในสํานักบริหารบุคคลจะไปรวมอยูในกองงานนิติการตอไป

ตารางที่ 4 กรอบอัตรากําลังใหมของสํานักบริหารบุคคล
กรอบอัตรากําลังของสํานักบริหารบุคคล
- ตําแหนงผูอํานวยการสํานัก
- นักทรัพยากรบุคคล
- นิติกร
- สายการทูต
- เจาพนักงานธุรการ
- ตําแหนงวาง (ไมมีเงิน)
สถานะวันที่ 7 กรกฎาคม 2559

อัตราเดิมที่มีอยู
อัตรากําลังใหม
1 ตําแหนง
1 ตําแหนง
11 ตําแหนง
16 ตําแหนง
6 ตําแหนง
11 ตําแหนง
11 ตําแหนง
15 ตําแหนง
17 ตําแหนง
7 ตําแหนง
7 ตําแหนง
รวม 40 ตําแหนง รวม 63 ตําแหนง
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ตามตารางที่ 4 แสดงจํานวนอัตรากําลังใหมที่กําหนดใหมีนักทรัพยากรบุคคล 16
ตําแหนงนาจะทําให สํานักบริหารบุคคล ภายใตโครงสรางที่จะปรับเปลี่ยนใหม (ตามแผนภาพที่ 3)
สามารถมีนักทรัพยากรบุคคลรองรับปริมาณงานและบริหารจัดการงานบุคคลไดอยางตอเนื่องมากขึ้น
ในระยะ 5 ปขางหนาหากมีความจําเปนและตองการจะปรับเพิ่มอัตรากําลังนักทรัพยากรบุคคลเปน
20 ตํ า แหน ง กระทรวงฯ ก็ อ าจจะปรั บ อั ต รากํ า ลั ง สายการทู ต ในสํ า นั ก บริ ห ารบุ ค คลลงเหลื อ
7 ตําแหนง ทั้งนี้ การปรับอัตรากําลังควรตองทําแบบคอยเปนคอยไปและตองคํานึงถึงคาใชจายดาน
บุคลากรตามที่ไดกลาวถึงมาแลวดวย
3.5.2 การแกปญหาเชิงคุณภาพ
การเพิ่มศักยภาพใหนักทรัพยากรบุคคลและนิติกรเปนสิ่งจําเปน เชน การสนับสนุน
การเขารวมการอบรมหลักสูตรตางๆ การฝกฝนทักษะภาษาอังกฤษ การหมุนเวียนงานโดยการจัดให
นักทรัพยากรบุคคลสลับไปทํางานฝายอื่นเพื่อใหเรียนรูงานเพิ่มขึ้น รวมทั้งการมีโอกาสไดไปเห็นภาพ
การทํ า งานของหน ว ยงานของกระทรวงฯ ในต า งประเทศตามโอกาสจํ า เป น ทั้ ง นี้ เพื่ อ ช ว ยให
ขาราชการสายงาน home-based ไดเรียนรูและเห็นภาพการทํางานในองครวมของงานการทูตและ
ของทั้งกระทรวงฯ เพื่อใหเกิดความเขาใจมากขึ้นตอวัฒนธรรมองคกร อันจะเอื้อประโยชนตองานใน
หนาที่รับผิดชอบ และสามารถรวมแกไขปญหาอุปสรรคทางดานงานบริหารของกระทรวงฯ ในบริบท
ของงานทั้งในประเทศและตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน กรณีของนิติกร การไดมีโอกาสไป
ราชการในตางประเทศเปนครั้งคราว นอกจากจะชวยเสริมสรางทักษะดานภาษาใหแกขาราชการแลว
ยังชวยสงเสริมใหนิติกรสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ของตนไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากมี
โอกาสเรียนรูการทํางานของขาราชการสายการทูตที่ประจําการในตางประเทศจากสถานการณจริง จะ
ทําใหวิเคราะหขอเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของขาราชการสายการทูตที่ถูกกลาวหา/รองเรียน และให
ความเห็นทางกฎหมายไดสอดคลองกับหลักเกณฑที่เกี่ยวของ และทางปฏิบัติของกระทรวงฯ 22 เปนตน
ทั้ งนี้ การพั ฒ นาศั กยภาพบุคลากรและการเสริม สรางบรรยากาศการทํางานที่
หนวยงานเห็นความสําคัญของขาราชการสายงาน home-based จะชวยสรางแรงจูงใจและความพึง
พอใจในการทํางาน และจะชวยใหกระทรวงฯ สามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไวได
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บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
“คน" เปนทุนมนุษยและเปนทรัพยากรในการบริหารที่มีคุณคาที่สุด การบริหารทุนมนุษย
(Human Capital Management) จึงเปนการสรางมูลคาเพิ่มในทุนทางปญญาของคนในองคการให
มีศักยภาพสูงและมีพลังในการทํางาน ซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพและความสําเร็จขององคการอยาง
ยั่งยืน 23
22

4.1 สรุปผลการศึกษา
การบริหารที่มีประสิทธิภาพถือเปนความสําเร็จขององคกร กระทรวงการตางประเทศเปน
กระทรวงขนาดเล็กและมีการหมุนเวียนขาราชการสายงานการทูตตลอดเวลา ในขณะที่งานดานการ
บริหารแขนงตางๆ มีความซับซอนขึ้นเพราะเนื้องานมีความหลากหลายมากขึ้น ผลจากการกระจาย
อํานาจดานการบริหารบุคคลของ ก.พ. มาที่ อ.ก.พ. กระทรวง รวมทั้งกฎระเบียบและหลักเกณฑของ
หนวยงานหลักตางๆ อาทิ สํานักงาน ก.พ. กรมบัญชีกลาง ที่เกิดขึ้นหลังจากพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มีผลใชบังคับ ก็มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ทําใหงานดานการบริหาร
ของกระทรวงการตางประเทศจึงตองปรับตัวและไมสามารถพึ่งพาสายงานการทูตเปนหลัก แตตอง
อาศัยขาราชการสายงาน home-based ซึ่งมีความรูเฉพาะทาง เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
สํานักบริหารบุคคลของกระทรวงการตางประเทศเปนหนวยงานเดียวที่ตองดูแลรับผิดชอบ
ความเป น อยู ข องข า ราชการและบุ ค ลากรทุ ก คนในกระทรวงฯ รวมทั้ ง ต อ งบริ ห ารอั ต รากํ า ลั ง
ให ส อดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร ข องกระทรวงฯ ดั ง นั้ น จึ ง จํ า เป น ต อ งมี ฟ น เฟ อ งของหน ว ยงานที่ มี
ประสิทธิภาพ นั่นคือ นักทรัพยากรบุคคลและนิติกรที่มีองคความรูและความชํานาญในงานบริหาร
บุคคล สองสายงานดังกลาวจัดเปนสายงานหลักของสํานักบริหารบุคคล ดังนั้น นักทรัพยากรบุคคล
และนิติกรจึงควรมีการสั่งสมประสบการณ เห็นภาพการทํางานที่ตอเนื่องและเขาใจในหลักการและ
เหตุผลของกฎระเบียบตางๆ ที่ตองปฏิบัติ
การหมุนเวียนผูปฏิบัติงานดานบริหารบอยครั้ง โดยเฉพาะสายงานการทูตยอมไมสงผลดีตอ
หนวยงาน นักการทูตสวนใหญที่ยายมาปฏิบัติหนาที่ที่สํานักบริหารบุคคลถือไดวาเปนการเริ่มเรียนรู
งานลักษณะใหมที่แตกตางจากงานหลักของสายการทูตโดยสิ้นเชิง ในขณะที่งานบริหารบุคคลตองอิง
กับหลักเกณฑและกฎระเบียบตางๆ มากมาย ตองอาศัยความแมนยํา ความชํานาญเฉพาะทาง รวมทั้ง
ตองมีความเขาใจและเห็นภาพตอเนื่องของการเปลี่ยนแปลงในหลักเกณฑตางๆ เพื่อประโยชนในการ
ปฏิบัติงานโดยแท การบรรเทาอาการขาดบุคลากรดานการบริหารโดยการเอานักการทูตมาปฏิบัติงาน
อาจจะแกปญหาไดในระยะสั้นเทานั้น เพราะการทําหนาที่ในชวงระยะเวลาสั้นๆ ตามรอบการโยกยาย
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หมุนเวียนของสายงานการทูต ผูปฏิบัติงานคงไมสามารถเขาใจกฎระเบียบตางๆ ไดอยางถองแท
อีกทั้งการเอานักการทูตมาทํางานบริหารจํานวนมากยอมสงผลใหขาดแคลนนักการทูตในการปฏิบัติ
ภารกิจหลักทางการทูตไปดวย
อยางไรก็ตาม แมวากระทรวงฯ เห็นความสําคัญของสายงาน home-based และมีแผน
ปรับปรุงโครงสรางบุคลากรของสวนราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงเพื่อยกระดับตําแหนง
และเพิ่มจํานวนบุคลากรสายงาน home-based แตในชวงระยะเวลาที่ขาราชการสายงาน homebased ยังมีจํานวนนอยและเติบโตไมทัน การใหสายงานการทูตโดยเฉพาะเจาหนาที่ระดับชํานาญการ
พิเศษ ปฏิบัติหนาที่ทางการบริหารยังคงมีความจําเปนอยู ทั้งนี้ เพื่อชวยกํากับดูแลการปฏิบัติงานใน
ฐานะที่ส ายงานการทูตจะเห็นภาพรวมของการทํางานของกระทรวงการตางประเทศไดมากกวา
เนื่องจากงานบริหารของกระทรวงฯ ยังคงตองคํานึงถึงมิติตางประเทศดวย
ดังนั้น ในสภาพการณตามที่กลาวมา กระทรวงฯ จึงควรมีแผนงานที่ชัดเจนวา ในระยะสั้น
ชวง 2-3 ปขางหนาและระยะยาว 5 ปขางหนาเมื่อขาราชการสายงาน home-based ระดับ
ปฏิบัติการขณะนี้เติบโตเปนระดับชํานาญการพิเศษ กระทรวงฯ จะตองเพิ่มจํานวนสายงาน homebased มากนอยเพียงใดเพื่อทะยอยทดแทนสายงานการทูต และเรงสรางและพัฒนาบุคลากรสายงาน
home-based ที่มีคุณภาพ ใหเปนผูปฏิบัติงานดานบริหารที่มีทักษะ สมรรถนะ และความเชี่ยวชาญ
เกิดเปนองคความรูและ institutional memory ของหนวยงาน รวมทั้งมีความเขาใจในลักษณะงาน
การทูตและมิติดานการตางประเทศ เพื่อใหงานบริหารของกระทรวงมีประสิทธิภาพและเอื้อใหเกิด
ความสัมฤทธิ์ผลของงานดานการตางประเทศ
4.2 ขอเสนอแนะ
เพื่อใหสํานักบริหารบุคคลเปนหนวยงานที่มีความแข็งแกรงและมีประสิทธิภาพดานการ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกระทรวงฯ หลักการของ Stokker และ Hallam ที่กลาววา
องคกรควรจะตองมี “the right number of people, with the right skills, experiences and
competencies, in the right job, at the right time” จึงสอดคลองกับบริบทของกระทรวงการ
ตางประเทศที่ตองการมีนักทรัพยากรบุคคลและนิติกรในสัดสวนที่เหมาะสม มีทักษะ ความสามารถ
และสมรรถนะที่สอดคลองกับลักษณะงาน รวมทั้งเขาใจวัฒนธรรมการทํางานของกระทรวงการ
ตางประเทศ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
เพื่อใหกระทรวงการตางประเทศมีนักทรัพยากรบุคคลและนิติกรที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
กระทรวงฯ ควรต อ งให ค วามสํ า คั ญ ต อ การเพิ่ ม ตํ า แหน ง โดยในส ว นของสํ า นั ก บริ ห ารบุ ค คล
กระทรวงฯ ควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการสรางบุคลากรสายงาน home-based และบริหารจัดการ
อัตรากําลังใหสอดคลองกับภารกิจ ตองสรางความเปลี่ยนแปลงในกระบวนการงานบริหารบุคคลใหม
ใหมีความเปนมืออาชีพ โดยปรับโครงสรางบุคลากร เพิ่มตําแหนงหัวหนางานใหมากขึ้นเพื่อสรางความ
เขมแข็งใหนักทรัพยากรบุคคลและนิติกร ทั้งนี้ การสรางเสนทางความกาวหนา หรือ career path
สําหรับสายงานดังกลาวมีความจําเปนเพื่อเปนการสรางทักษะและความเชี่ยวชาญ รวมทั้งเพื่อเปน
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incentive และขวัญกําลังใจตอขาราชการ ซึ่งในที่สุดจะทําใหบุคลากรมีความผูกพันตอองคกรและ
องคกรสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไวไดและเกิดความตอเนื่องในการปฏิบัติงาน
ปจจุบันเสนทางความกาวหนาของสายงานทรัพยากรบุคคลและนิติการเติบโตไดถึง
ระดับเชี่ยวชาญ แตถือวาเปนสัดสวนนอยมาก เนื่องจากตําแหนงเชี่ยวชาญของกระทรวงฯ มีเพียง 5
อัตราเทานั้นใน 4 สายงาน (ไดแก สายงานนักทรัพยากรบุคคล สายงานนิติการ สายงานนักวิเคราะห
นโยบายและแผน และสายงานตรวจสอบภายใน) แม ว า การกํ า หนดตํ า แหน ง เพิ่ ม ขึ้ น จะทํ า ให มี
คาใชจายดานบุคลากรของสวนราชการเพิ่มขึ้น แตเพื่อประโยชนตอองคกรในภาพรวมและระยะยาว
การสรางการเติบโตของสายงาน home-based ใหถึงระดับสูง อาทิ เพิ่มตําแหนงระดับชํานาญการ
พิเศษเพื่อการเปนหัวหนางาน และเพิ่มตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ อาจเปนแนวทางที่คุมคาเมื่อพิจารณา
ในแงประโยชนที่มีตอองคกร อยางไรก็ตาม การดําเนินการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงจะตอง
ดําเนินการอยางคอยเปนคอยไปเพื่อมิใหกระทบตอกรอบอัตรากําลังในภาพรวมที่มีอยูอยางจํากัด 24
4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน
1) การสรรหาคัดเลือก
กระทรวงฯ ตองใหความสําคัญกับขั้นตอนนี้เพื่อใหการสรรหาและคัดเลือกไดผู
ที่มีวุฒิการศึกษาตรงตามตําแหนงและมีคุณสมบัติดานอื่นๆ ที่เหมาะสม สอดคลองกับความตองการ
ของกระทรวงฯ มากที่สุดดวย อาทิ ทักษะการเขียน บุคลิกลักษณะ ทวงทา ปฏิภาณไหวพริบ การ
สนใจใฝหาความรูและความรูรอบตัว ที่ผานมากระทรวงฯ สรรหานักทรัพยากรบุคคล 2 ลักษณะ
ไดแก (1) กรณีการรับจํานวนไมมาก จะใชการยืมบัญชีผูผานการสรรหาคัดเลือกของหนวยงานอื่นมา
ซึ่งจะเปนผูที่มีตําแหนงเดียวกัน แลวกระทรวงฯ จะมีการสอบสัมภาษณ และอาจจะทดสอบการเขียน
เพิ่ ม เติ ม ก็ ไ ด เ พื่ อ ใช เ ป น ข อ มู ล ประกอบสั ม ภาษณ และ (2) กรณี รั บ เพิ่ ม จํ า นวนหลายตํ า แหน ง
กระทรวงฯ จะจัดสอบเอง เริ่มตั้งแตสอบขอเขียน คือ ความรูเฉพาะตําแหนง และมีการสอบสัมภาษณ
โดยผูที่จะสมัครไดตองผานการสอบภาค ก ของ สํานักงาน ก.พ. กอน
2) การพัฒนาศักยภาพ
การพัฒนาคุณภาพและการเสริมสรางทักษะ สมรรถนะ และประสบการณให
สายงานนักทรัพยากรบุคคลและนิติการ โดยการเปดโอกาสใหไดรับทราบและเขาใจงานในภาพรวม
ของกระทรวงฯ ทั้งในประเทศและตางประเทศจะชวยเพิ่มพูนประสบการณ เกิดความเขาใจในสภาพ
การทํางานของกระทรวงฯ มากขึ้นเนื่องจากขาราชการกลุมนี้ไมสามารถออกประจําการได การ
สนับสนุนขาราชการเพื่อใหมี incentive ในการทํางานเปนสิ่งที่กระทรวงฯ ไมควรละเลย (ในขณะที่
กลุมงานสนับสนุนทั่วไป ซึ่งเปนตําแหนงประเภททั่วไป เชน สายงานเจาพนักงานธุรการ สายงานเจา
พนั ก งานการเงิ น และบั ญ ชี สายงานนายช า งไฟฟ า สายงานเจ า พนั ก งานสื่ อ สาร สามารถออก
ประจําการในตางประเทศได) ดังนั้น การสรางบุคลากรใหรูจัก คุนเคย และเขาใจลักษณะงานของ
สายงานหลัก เชน เปดโอกาสใหมีการศึกษาดูงานของหนวยงานของกระทรวงฯ ในตางประเทศตาม
วาระที่จําเปนและเหมาะสม จะชวยใหกระทรวงการตางประเทศมีนักทรัพยากรบุคคลและนิติกรที่มี
23
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สําเนียง ศุภวรรณกิจ, การวางแผนปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเพื่อใหการบริหารบุคคลของกระทรวงการ
ตางประเทศคลองตัว มีประสิทธิภาพสอดคลองกับภารกิจ ยุทธศาสตรและนโยบายดานการตางประเทศ, หนา 1819.
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ทักษะและความสามารถที่เหมาะสม ซึ่งจะเปน back office และตัวเชื่อมประสานระหวางสายงาน
หลักกับงานบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในส ว นของนั ก ทรั พ ยากรบุ ค คลและนิ ติ ก รควรมี ค วามมุ ง มั่ น ที่ จ ะพั ฒ นา
ศักยภาพของตัวเอง สนใจใฝรูและสรางทักษะในการติดตอประสานงาน การพัฒนาตัวเองใหเปนที่รูจัก
และเปนที่ยอมรับแกกลุมสายงานหลักจะเปนคุณสมบัติที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในอนาคต
เมื่อกระทรวงการตางประเทศมีสายงาน home-based ในระดับตําแหนงที่สูงขึ้นเปนจํานวนมากพอ
การมีคุณสมบัติที่ครบและเหมาะสมจะชวยใหบุคลากรสายงานเหลานี้มีโอกาสมากขึ้นในการไดรับการ
คัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น เชน การเปนผูอํานวยการสํานักงาน เปนตน
โดยสรุป งานดานการบริหารเปนการจัดการความทาทายภายในกระทรวงการตางประเทศ
กลาวคือ การบริหารจัดการดานบุคลากร งบประมาณ และพัสดุที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น กระทรวงการ
ตางประเทศควรตองมีนโยบายที่ชัดเจนและมีการวางแผนดานบุคลากรที่สอดรับกับบริบทของงาน
ดานบริหารที่เปลี่ยนแปลงไป การสรางบุคลากรสายงาน home-based และบริหารจัดการอัตรากําลัง
ใหส อดคล องกั บตํ าแหน งนั้ นๆ รวมทั้งการสร างความกาวหนาของสายงานต างๆ สรางขวัญ และ
กําลังใจในการทํางาน จะชวยใหกระทรวงการตางประเทศสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพและ
ความตอเนื่องของการทํางาน ซึ่งในทายที่สุดประสิทธิภาพของการบริหารในดานตางๆ จะเปนปจจัย
สําคัญที่จะทําใหกระทรวงการตางประเทศสามารถปฏิบัติพันธกิจดานการตางประเทศไดอยางสัมฤทธิ์ผล
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