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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 
ผู้เขียนได้รับแรงบันดาลใจในการเลือกหัวข้อ “ส่วนเบิกจ่ายในสถานการณ์พิเศษ : 

ประเด็น ท้าทาย ข้อจ ากัดและข้อเสนอแนะ” ในรายงานการศึกษาส่วนบุคคล หลักสูตรนักบริหาร
การทูต รุ่นที่ 12 ฉบับนี้ จากประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อ้านวยการส่วนเบิกจ่ายระหว่างปี 
2558–2560 แม้ส่วนเบิกจ่ายเป็นเพียง “ฟันเฟืองเล็กๆ” สายสนับสนุนภายใต้ส้านักบริหารการคลัง 
หากแต่มีความ ส้าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่างานสารัตถะวิชาการสายการทูต และบ่อยครั้งกลับเป็น 
“จุดอ่อน” ของนักบริหารการทูต ประสิทธิภาพงานเบิกจ่ายส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนภารกิจของ
ทุกภาคส่วนในกระทรวงการต่างประเทศ แม้ในสภาวการณ์ปกติการบริหารงานเบิกจ่ายโดยมิให้เกิด
“ปัญหาคอขวด”จากธรรมชาติกลไกคลังรวมศูนย์ยังเป็นเรื่องที่ท้าทาย และยิ่งทวีความท้าทายมากขึ้น
ในสภาวะวิกฤตโควิด-19 ซึ่งจนถึง ณ ปัจจุบันนี้ ยังมีความเสี่ยงสูงที่จะกลับมาระบาดระลอกใหม่ 
เมื่อไทยเปิดประเทศมากขึ้นเพ่ือพลิกฟ้ืนเศรษฐกิจที่ก้าลังประสบสภาวะถดถอย ผู้เขียนจึงสนใจถอด
บทเรียนรู้การบริหาร งานเบิกจ่ายในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมา โดยตั้งค้าถามว่า อะไรเป็นปัจจัย
สนับสนุนหรือข้อจ้ากัดในการบริหารงานเบิกจ่ายในสถานการณ์พิเศษ และควรมีแนวทางพัฒนา
อย่างไรให้ส่วนเบิกจ่ายมีความพร้อมมากขึ้นในการรองรับสภาวะวิกฤตที่อาจเกิดข้ึนอีกในอนาคต 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบค้าถามดังกล่าว ผู้เขียนศึกษาแนวคิดทฤษฎีการบริหาร
จัดการองค์กรในสภาวะวิกฤตและการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลประเทศไทยเป็นกรอบแนวคิด โดยได้
ออกแบบส้ารวจข้อคิดเห็น พร้อมสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นบุคลากรกระทรวงการต่างประเทศ  
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนเบิกจ่าย ภายใต้สมมติฐานการศึกษาว่า การเร่งพลิกโฉมส่วนเบิกจ่ายสู่  
ความเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบให้สามารถปฏิบัติงานเบิกจ่ายจากที่บ้านหรือที่ใดก็ได้จะช่วยให้ส่วนเบิกจ่ายมี
ความพร้อมมากขึ้นในการรับมือกับวิกฤตโควิด-19 โดยมีปัจจัยสนับสนุน คือ ความยืดหยุ่นคล่องตัว
ของโครงสร้างหน่วยเบิกจ่ายเดียวและก้าลังคนที่มีสมรรถนะสูง มีข้อจ้ากัด คือ ระบบฐานข้อมูลดิจิทัล
ยังไม่สมบูรณ์เพียงพอและคนในองค์กรยังไม่ยอมเปลี่ยนแปลง แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ
งานเบิกจ่ายให้มีความพร้อมมากขึ้นหากเกิดการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ คือ ท้าให้ “ทุกคน” ใน
องค์กรเป็นพลังร่วมขับเคลื่อนไปพร้อมกัน ควบคู่กับการสร้างฐานข้อมูลดิจิทัลให้สมบูรณ์ เครื่องมือที่
เหมาะสม และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการขับเคลื่อน  

ผลการศึกษาพบว่า ส่วนเบิกจ่ายมีความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตโควิด-19 ในระดับค่อนข้างสูง 
โดยมีปัจจัยสนับสนุน 3 ประการ คือ ความยืดหยุ่นคล่องตัว (agility) ของโครงสร้างหน่วยเบิกจ่ายเดียว 
ภารกิจที่เชื่อมต่อโลกท้าให้ต้องก้าวทันโลก ผนวกกับก้าลังคนที่มีสมรรถนะสูงท้างานได้หลากมิติ ท้าให้
สามารถปรับตัวตอบสนองต่อโลกที่พร้อมเปลี่ยนแปลงทุกเวลาได้ทันท่วงที อย่างไรก็ดี แม้ในห้วงเวลา



จ 

ที่สภาวการณ์โควิด-19 ในประเทศมีความตึงเครียดสูงก็ตาม ยังมิได้มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการขับเคลื่อนงานเบิกจ่าย ถึงแม้กระทรวงการต่างประเทศมุ่งสู่ความเป็น
ดิจิทัลมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอด แต่เมื่อต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 แบบไม่ทันให้ตั้งหลัก กลับพบว่า 
ระบบและกลไกบางอย่างยังไม่เอ้ือให้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายจากที่บ้านตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนงาน  
ด้วยข้อจ้ากัดอย่างน้อย 2 ประการ คือ ระบบฐานข้อมูลดิจิทัลยังไม่สมบูรณ์เพียงพอที่จะให้ท้างาน
เบิกจ่ายจากที่บ้าน และบุคลากรยังคุ้นชินกับวิธีการท้างานแบบเดิม รู้สึกว่าการปรับสู่ความเป็นดิจิทัล
ยังรอได้  

โควิด-19 เป็นตัวชี้ให้เห็นชัดขึ้นว่า โลกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การเร่งพลิกโฉมส่วนเบิกจ่าย
และกระทรวงการต่างประเทศในภาพรวมสู่ความเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ เพ่ือ “ก้าวข้ามขีดจ ากัดเดิม” 
จึงน่าจะตอบโจทย์เตรียมความพร้อมองค์กรหากเกิดการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ที่อาจรุนแรง 
ยิ่งกว่าเดิม โดยปัจจัยแห่งความส้าเร็จ คือ ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้น้าปรับเปลี่ยนกระบวนการทาง
ความคิด (mindset) ของคนในองค์กรให้ก้าวออกจากความเคยชินเดิม (comfort zone) มาเป็นพลัง
ร่วมขับเคลื่อนไปพร้อมกัน (people transformation) ควบคู่กับเตรียมความพร้อมองค์กรในทุกมิติ 
โดยเฉพาะการเร่งพัฒนา “คน” ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลดิจิทัลให้สมบูรณ์ เสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่เอ้ือ เครื่องมือและกลไกสนับสนุนรอบด้านอย่างจริงจัง เป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง 



ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
 

ณ โอกาสนี้ ผู้เขียนขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสามท่าน ผศ. ดร. อัครเดช ไชยเพ่ิม 
เอกอัครราชทูต ดร. จริย์วัฒน์ สันตะบุตร และ ศ. กิตติคุณ ดร. ไชยวัฒน์ ค้้าชู ที่กรุณาให้ข้อแนะน้าที่
เป็นประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า จัดท้า และช่วยแก้ไขข้อบกพร่อง ด้วยความเอาใจใส่ทุกข้ันตอนจน
รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ ส้าเร็จลุล่วงด้วยดีในเวลาอันจ้ากัด  

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาให้สัมภาษณ์ ตอบแบบสอบถาม ให้ข้อแนะน้า และ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา เอกอัครราชทูตนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส อดีตผู้อ้านวยการส้านัก
บริหารการคลัง คุณโสรัจ สุขถาวร ผู้อ้านวยการส้านักบริหารการคลัง คุณณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์  
รองอธิบดีกรมพิธีการทูต คุณณัฐภาณุ นพคุณ รองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการ
ต่างประเทศ คุณกิตินัย นุตกุล อดีตผู้อ้านวยการส่วนเบิกจ่าย คุณนาถฤดี พลรักษาและคุณพิกุล เถาชาลีย์ 
หัวหน้าฝ่ายเบิกจ่ายในประเทศ คุณภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล หัวหน้าฝ่ายเบิกจ่ายต่างประเทศ และ
บุคลากรส่วนเบิกจ่ายทุกท่าน คุณสุรีย์ ไตรรัตนนุกูล ผู้ อ้านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คุณหัทยา คูสกุล ผู้อ้านวยการ
ส้านักนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ส้านักนโยบายและแผน และคุณพีระพล เสรีกุล ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านดิจิทัล 

ขอขอบคุณบุคลากรของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการทุกท่านที่จัดการฝึกอบรม
ด้วยความทุ่มเทและตั้งใจดียิ่งจนท้าให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 12 
ได้รับประโยชน์สูงสุด รวมทั้งมิตรภาพอันงดงามจากเพ่ือนร่วมรุ่นทุกท่านตลอดระยะเวลา 12 สัปดาห์ 

ขอขอบพระคุณ คุณพิษณุ โสภณ กงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่อนุญาตและสนับสนุนให้
ผู้เขียนเข้ารับการอบรมและยังให้ข้อแนะน้าเป็นประโยชน์ ตลอดจนเพ่ือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ทุกท่านที่ช่วยแบ่งรับภาระงานในช่วงที่เข้ารับการอบรม 

เหนืออ่ืนใด ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาผู้สร้างและส่งเสริมผู้เขียนทุกวิถีทาง
ด้วยความรักอันยิ่งใหญ่ ให้ผู้เขียนได้รับการศึกษาที่ดี มีอาชีพการงานที่มั่นคง ได้รับโอกาสที่ดีในชีวิต 
และความภาคภูมิใจที่ได้ท้างานเพ่ือประเทศชาติและประชาชน และขอขอบคุณก้าลังใจจาก
สหรัฐอเมริกาท่ี นางสาวลลิดา คุณะกฤดาธิการ บุตรผู้เป็นที่รัก มอบให้ผู้เขียนเสมอมา 

หากรายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้จะยังประโยชน์ใดๆ ได้ ผู้เขียนขอมอบความดี
ทั้งหมดให้แก่ผู้ที่เก่ียวข้องทุกท่านทั้งที่ได้เอ่ยนามและมิได้เอ่ยนามด้วยความเต็มใจยิ่ง 

 
ศิริพร ตันติปัญญาเทพ 
กันยายน 2563  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
  
1.1  ภูมิหลังและความส าคัญของปัญหา 

1.1.1  โลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดในหลากหลายมิติ องค์กรภาครัฐมักตกเป็น
เป้าโจมตีของสังคมว่าล้าหลัง ไม่สามารถปรับเปลี่ยนการบริหารงานหรือแนวทางการด้าเนินงานได้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม ท้าให้ไม่สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนที่มีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น1 ยิ่งในสภาวการณ์ที่เกิดภัยพิบัติรุนแรงอย่างไม่
คาดคิด ทั้งที่เกิดขึ้นในประเทศ เช่น กรณีอุทกภัยครั้งใหญ่ในไทยเมื่อปี 2554 หรือที่เกิดขึ้นในอีกมุมหนึ่ง
ของโลกแล้วก้าวข้ามพรมแดนเข้ามาเชื่อมโยงกับบริบทในประเทศ เช่น กรณีการแพร่ระบาดของ  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ซึ่งมีรายงานการระบาดครั้งแรกที่เมืองอู่ฮ่ัน มณฑลหูเป่ย์ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงปลายปี ค.ศ. 2019 และได้ขยายตัวส่งผลกระทบในลักษณะ “โดมิโน” 
ไปทั่วทุกมุมโลก ณ วันที่ 16 กันยายน 2563 องค์การอนามัยโลกรายงานจ้านวนผู้ติดเชื้อ 29,356,292 ราย 
ผู้เสียชีวิต 930,260 ราย ใน 216 ประเทศ/พ้ืนที่2 นับเป็นวิกฤตโรคระบาดที่หนักสุดในรอบ 100 ปี  
ที่ท้าให้โลกหยุดนิ่งพร้อมกันทั้งโลกด้วยสาเหตุเดียวกัน3 ประเทศ/พ้ืนที่ต่างๆ รวมถึงประเทศไทยได้
ด้าเนินมาตรการอย่างเข้มงวด ทั้งปิดเมือง ปิดประเทศ ปิดน่านฟ้า ประกาศ “เคอร์ฟิว” ตั้งจุดตรวจ 
คัดกรองการเดินทางเข้า–ออก มีการกักตัว 14 วัน การปิดโรงเรียน ห้างร้าน โรงภาพยนตร์ สถานบันเทิง 
ห้ามขายเหล้า–เบียร์ งดการชุมนุมและการจัดกิจกรรมอีกสารพัดอย่าง ฯลฯ รวมถึงจ้ากัดการให้  
บริการของภาครัฐเพ่ือยับยั้งการแพร่เชื้อ โควิด-19 อีกนัยหนึ่งนั้นเป็น “ตัวเร่งเวลา” พลิกโฉม
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทางดิจิทัล (digital disruption) ภาพจ้าลองของโลกอนาคตในจินตนาการในอีก 
10–20 ปีข้างหน้า ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ สังคมไร้เงินสด 
สังคมไร้การสัมผัส พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การศึกษาออนไลน์ บริการการแพทย์ออนไลน์ การประชุม

                                                 
1อลงกต วรก,ี การปฏริูประบบราชการ: ก้าวไปข้างหน้าหรือถอยหลังเข้าคลอง, วารสารสถาบันพระปกเกล้า เล่มที่ 2 
(2546). 
2World Health Organization, Coronavirus disease (COVID-19) pandemic: Numbers at a glance, 16 
September 2020.  
3วรากรณ์ สามโกเศศ, การเสวนาทิศทางประเทศไทย: ฝ่าวิกฤตโควิด-19 สู่ชีวิตวิถีใหม่, (ส้านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ, 18 พฤษภาคม 2563). 
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ทางไกลผ่านจอภาพ กิจกรรมเสมือนจริงหลากรูปแบบ ฯลฯ ที่ครั้งหนึ่งอาจเป็นเพียงแค่แนวคิด ได้ถูก
น้ามาใช้จริงแม้แต่ในองค์กรภาครัฐ รัฐบาลรณรงค์ให้ประชาชน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพ่ือชาติ” และ
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐพิจารณาก้าหนด
แนวทาง “การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง” หรือ ก้าหนดวิธีปฏิบัติราชการแบบ “ยืดหยุ่น” กรณี 
การแพร่ระบาดของโควิด-19 และต้องไม่ส่งผลกระทบหรือผลเสียหายต่อประสิทธิภาพประสิทธิผล 
ในการบริหารราชการและการบริการประชาชน4 ภาครัฐปรับได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงหรือไม่  

1.1.2  กล่าวกันว่า “งานคลังส าคัญ” มักเปรียบว่าเป็นเสมือนดั่ง “หัวใจ” ที่สนับสนุน 
ทุกภาคส่วนขององค์กรให้ขับเคลื่อนไปได้ นอกจากงานสารัตถะวิชาการทูตและการบริหารงานบุคคลแล้ว 
นักบริหารการทูตจ้าเป็นต้องบริหารงานคลังด้วย โดยที่โครงสร้างงานคลังกระทรวงการต่างประเทศมี
ความเฉพาะพิเศษ โดยเป็นส่วนราชการเดียวที่มีการบริหารงานคลังแบบ “รวมศูนย์” ไว้ที่ส้านักงาน
ปลัดกระทรวง5 มิได้แยกกระบวนการจัดท้าค้าขอและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีเอาไว้ที่
หน่วยงานระดับกรมหรือมุ่งเน้นมิติงานในประเทศเป็นหลักดังเช่นในส่วนราชการอ่ืน หากแต่มีขอบเขต 
งานครอบคลุมทุกกรมในสังกัด รวมถึงสถานทูตสถานกงสุลไทยทั้ง 99 แห่งทั่วโลก โดย “ส่วนเบิกจ่าย”
เป็น 1 ใน 5 หน่วยงานย่อยระดับส่วนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของส้านักบริหารการคลัง ใช้ก้าลังบุคลากรถึง
ประมาณร้อยละ 40 โดยที่การเบิกจ่ายเงินจากคลังทุกเรื่องต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบโดย
เคร่งครัด มีทั้งฐานเงินและฐานกฎหมายรองรับเสมอ ทั้งนี้ แม้ในสภาวการณ์ปกติ การบริหารงาน  
ส่วนเบิกจ่ายมิให้เกิด“ปัญหาคอขวด” จากธรรมชาติกลไกคลังรวมศูนย์เพ่ือตอบสนองภารกิจของ
กระทรวงการต่างประเทศที่มีมากขึ้นและทวีความซับซ้อนขึ้นยังนับเป็นเรื่องท้าทาย ยิ่งในสถานการณ์
พิเศษเช่นกรณีวิกฤตโควิด-19 ที่จนถึง ณ วันนี้ ยังไม่ชัดเจนว่าความท้าทายนี้จะ “ลากยาว” เพียงใด 
จะเป็นเพียง “พายุชั่วคราว” หรือ “ปัญหาถาวร” จะเกิดการระบาดระลอกใหม่อีกหรือไม่ ยังมิอาจ
แน่ใจได้ ผู้เขียนเห็นว่า แม้ส่วนเบิกจ่ายเป็นเพียง “ฟันเฟืองเล็กๆ” สายสนับสนุนในกระทรวงการ
ต่างประเทศ หากแต่ส้าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่างานสารัตถะวิชาการสายการทูต และบ่อยครั้งกลับ
กลายเป็น “จุดอ่อน” ของนักบริหารการทูต ประสิทธิภาพงานเบิกจ่ายส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อน
ภารกิจของทุกภาคส่วนในองค์กร ยิ่งในช่วงภัยพิบัติที่ระบบและกลไกภาครัฐหลายประการมีข้อขัดข้อง 
ไม่สามารถด้าเนินภารกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ6 กรณีศึกษา “ส่วนเบิกจ่ายในสถานการณ์พิเศษ : 

                                                 
4หนังสือส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0505/ว.116 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2563 เรื่อง การปรับแนวทาง
ประเมินส่วนราชการและองค์กรมหาชน ประจ้าปีงบประมาณ 2563 เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคตดิ
เช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และแนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง. 
5สัมภาษณ์ นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส, เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ,์ อดีตผู้อ้านวยการส้านักบริหารการคลัง, 23 
กรกฎาคม 2563.  
6ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, คู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต, พฤษภาคม 2563. 
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ประเด็นท้าทาย ข้อจ ากัด และข้อเสนอแนะ” จึงมุ่งถอดบทเรียนรู้การบริหารจัดการงานเบิกจ่ายในยาม 
“หน้าสิ่วหน้าขวาน” ในสภาวะวิกฤตที่ผ่านมาซึ่งแทบไม่มีช่วงเวลาให้ได้ตั้งหลัก มาเป็นแนวทาง
พัฒนาการบริหารจัดการส่วนเบิกจ่ายในสถานการณ์พิเศษ เสริมจุดแข็ง ปรับปรุงจุดอ่อน ต่อยอด
โอกาส เตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทาย เพื่อให้มั่นใจว่าในขณะที่ยังพอมีเวลาให้ได้ตั้งหลัก เนื่องจาก
ประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้อยู่ในวงจ้ากัด รัฐบาลเริ่มผ่อนคลายมาตรการ
ให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศสามารถด้าเนินไปได้เป็นล้าดับ ส่วนเบิกจ่ายควรจะเรียนรู้อะไรได้
จากวิกฤต เพ่ือพลิกให้เป็นโอกาสพัฒนาความเข้มแข็งภายในหน่วยงานอย่างรวดเร็ว เสริมสร้างองค์กร
ภาครัฐสมัยใหม่ที่มีพลัง มีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูง สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์พิเศษที่อาจ
เกิดขึ้นอีกในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อันมีผลให้งานเบิกจ่ายสามารถสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนภารกิจหลักของกระทรวงการต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่อง ไม่สะดุดหยุดลง แม้ว่าอาจต้อง
เผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ โรคอุบัติใหม่ หรือวิกฤตการณ์อ่ืนใดอีกก็ตาม  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยความส้าเร็จและข้อจ้ากัดของการบริหารจัดการส่วนเบิกจ่ายในช่วงที่เกิด
การแพร่ระบาดของโควิด-19 เพ่ือน้าเสนอแนวทางที่เหมาะสม และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติใน
การปรับปรุงการบริหารจัดการส่วนเบิกจ่ายในสถานการณ์พิเศษ 

 
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1 ขอบเขตการศึกษา  
1) มุ่งศึกษากลุ่มเป้าหมายเฉพาะบุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศ  
2) ระยะเวลาที่ศึกษาช่วงเดือนมกราคม–กันยายน 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่เกิด

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จนถึงช่วงเวลาที่ท้าการฝึกอบรมหลักสูตร นบท. รุ่นที่ 12 
3) มุ่งศึกษาเฉพาะประเด็นแนวทางการพัฒนาส่วนเบิกจ่ายในสถานการณ์พิเศษ  

1.3.2 วิธีการด าเนินการศึกษา 
1) ศึกษาบทความและงานวิจัยทั้ง ในรูปแบบเอกสารและที่เผยแพร่บนโลก

ออนไลน์ 
2) ออกแบบส้ารวจข้อคิดเห็น ในลักษณะประเมินตนเอง (self–assessment) 

โดยใช้คู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตส้านักงาน ก.พ.ร. เป็นกรอบค้าถาม แบ่งออกเป็น 3 
ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1  สถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ การศึกษา และประสบการณ์
ท้างานคลัง  
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ตอนที่ 2  ความพร้อมรับมือกับสภาวะวิกฤตโควิด-19 เปรียบเทียบกับใน
สภาวะปกติ 

ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นแนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการ
ส่วนเบิกจ่าย  

3) สัมภาษณ์ โดยผู้เขียนเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูล
จากผู้อ้านวยส้านักบริหารการคลัง ผู้อ้านวยการส่วนเบิกจ่าย หัวหน้าฝ่ายเบิกจ่ายในประเทศ หัวหน้า
ฝ่ายเบิกจ่ายต่างประเทศ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ผู้อ้านวยการและเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีและการ
สื่อสาร ผู้อ้านวยการและเจ้าหน้าที่ส้านักนโยบายและแผน รองอธิบดีกรมสารนิเทศ รองอธิบดีกรมพิธี
การทูต และผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลของภาคเอกชน 

4) วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงเหตุผล ศึกษาการบริหารงานเบิกจ่ายที่เป็นอยู่ในช่วง
วิกฤติโควิด-19 กับท่ีควรจะเป็น เพ่ือก้าหนดแนวทางการปรับปรุงส่วนเบิกจ่าย 

 
1.4 ค าถามการศึกษา 

1.4.1  อะไรเป็นปัจจัยสนับสนุนหรือข้อจ้ากัดในการบริหารจัดการงานเบิกจ่ายใน
สถานการณ์พิเศษ 

1.4.2  ควรมีแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการงานเบิกจ่ายอย่างไรให้มีพร้อมมากขึ้นในการ
รองรับสภาวะวิกฤตที่อาจเกิดข้ึนอีกในอนาคต 

 
1.5 สมมติฐานการศึกษา 

1.5.1 การเร่งพลิกโฉมส่วนเบิกจ่ายสู่ความเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบจะช่วยให้ส่วนเบิกจ่ายมี
ความพร้อมมากขึ้นในการรับมือกับวิกฤตโควิด-19 โดยมีปัจจัยสนับสนุน คือ ความยืดหยุ่นคล่องตัว
ของโครงสร้างหน่วยเบิกจ่ายเดียวและก้าลังคนที่มีสมรรถนะสูง และข้อจ้ากัด คือ ระบบฐานข้อมูล
ดิจิทัลยังไม่สมบูรณ์เพียงพอ และคนในองค์กรยังไม่ยอมเปลี่ยนแปลง  

1.5.2 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการงานเบิกจ่ายให้มีความพร้อมมากขึ้นหากเกิด
การระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ คือ ท้าให้ “ทุกคน” ในองค์กรเป็นพลังร่วมขับเคลื่อนไปพร้อมกัน 
ควบคู่กับสร้างฐานข้อมูลดิจิทัลให้สมบูรณ์ เครื่องมือที่เหมาะสม และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
ขับเคลื่อน  
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1.6  ประโยชน์ของการศึกษา 
ใช้ผลการศึกษาวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติในช่วงวิกฤติโควิด -19 ที่ผ่านมาเพ่ือ

เป็นแนวทางการปรับปรุงส่วนเบิกจ่ายให้พร้อมรองรับสถานการณ์พิเศษท่ีอาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต 
 

1.7  นิยามศัพท์  
1.7.1  วิกฤตโควิด-19 (Covid-19)  

วิกฤต คือ สถานการณ์ที่ก้าลังคุกคามหรือสามารถคุกคามให้เกิดความเสียหายต่อ
คนและทรัพย์สิน ก่อให้เกิดสภาวะชะงักงันต่อการด้าเนินกิจกรรมในสภาวการณ์ปกติ ส่งผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์และชื่อเสียง7 ทั้งที่เกิดโดยตั้งใจ เช่น การก่อการร้าย และที่เกิดโดยไม่ได้ตั้งใจ เช่น  
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือ โรคระบาด8  

วิกฤตโควิด-19 คือ วิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อน
ในมนุษย์ ก่อให้เกิดอาการป่วยระบบทางเดินหายใจสามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้ ถูกค้นพบครั้งแรก
ในการระบาดที่เมืองอู่ฮ่ัน มณฑลหูเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงปลายปี  ค.ศ. 20199 และได้
แพร่ระบาดอย่างรุนแรงไปทั่วโลกส่งผลให้เศรษฐกิจโลกในทุกมิติหยุดชะงัก  

1.7.2  Digital Transformation หมายถึง การน้าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้กับ
ทุกภาคส่วนขององค์กร ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่รากฐานไปจนถึงกระบวนการส่งมอบบริการ 
เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบองค์กรอย่างมีกลยุทธ์ที่ใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ช่วยให้ทันตามความเปลี่ยนแปลงของโลก10 การพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และ 
สื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการท้างานร่วมกัน หรือใช้
เพ่ือพัฒนากระบวนการท้างาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ11  

                                                 
7Jonathan Bernstein, The 10 Steps of Crisis Communications, 2013. 
(www.bernsteincrisismanagement.com/the-10-steps-of-crisis-communications). 
8Robert R. Ulmer, Timolthy L. Sellnow & Matthew W. Seeger, Effective Crisis Communication 
Moving from Crisis to Opportunity, 3rd edition, USA, SAGE Publications, 2015. 
9เว็บไซต์กรมควบคมุโรค, ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 คือ?. 
10เว็บไซต์ บริษัท ทีโอที จ้ากัด (มหาชน), Digital Transformation คืออะไร.  
11เว็บไซตส์้านักงาน ก.พ., โครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยดีิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐ. 
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1.7.3  Digital Disruption หมายถึง การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เกิดจากความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีดิจิทัล12 กระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วท้าให้พฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยน 
และพลิกโฉมอุตสาหกรรมต่างๆ ไปอย่างสิ้นเชิง13  

1.7.4  รัฐบาลดิจิทัล คือ การน้าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
ภาครัฐ โดยปรับปรุงการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการท้างานให้สอดคล้องและ
เชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัย มีธรรมาภิบาล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและอ้านวยความสะดวก 
ให้การให้บริการประชาชน เปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณชน และสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน14 

 
 

                                                 
12 Digital Disruption. (www.techopedia.com/definition/33032/digital-disruption). 
13ส้านักงาน ก.พ., Digital Disruption และมาตรการรับมือด้าน HR ของภาครฐั. 
14ส้านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน), (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลัของประเทศไทย พ.ศ. 2563-
2565 

http://www.techopedia.com/definition/33032/digital-disruption


 

 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

2.1.1  การบริหารจัดการองค์กรในสภาวะวิกฤต15 (ภาพท่ี 1)  
แบ่งวัฏจักรการบริหารจัดการองค์กรในสภาวะวิกฤต หรือสถานการณ์ภัยพิบัติ เป็น 

4 ขั้นตอน คือ (1) การป้องกันและลดผลกระทบ (2) การเตรียมพร้อมรับภัย (3) การจัดการในภาวะ
ฉุกเฉิน และ (4) การจัดการหลังเกิดภัย  

 

 
 

ภาพที่ 1 วัฏจักรการบริหารจัดการในสภาวะวิกฤต16 
 

                                                 
15ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, คู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต, พฤษภาคม 2563. 
16เรื่องเดียวกัน.  
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ภาพที่ 2 แนวคิดการบริหารความต่อเนื่อง17 
 

2.1.1.1 แนวคิดการบริหารความต่อเนื่อง (ภาพที่ 2) โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือลด
ผลกระทบ 2 ด้าน คือ 

1) ลดระดับของผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
2) ลดระยะเวลาการหยุดชะงักให้สามารถกอบกู้ให้กลับเป็นปกติได้เร็วขึ้น 

2.1.1.2 ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่อง แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 
ช่วงแรก: ตอบสนองต่อวิกฤต 
ช่วงจัดการความต่อเนื่อง: ให้หน่วยงานสามารถกลับมาด้าเนินงานได้ 
ช่วงการกอบกู้: ให้กลับสู่ภาวะปกติ 

2.1.1.3 มาตรฐาน Business Continuity Standard (BS25999) ซึ่งก้าหนดโดย 
British Standards Institution เป็นแนวทางการบริหารความต่อเนื่องที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย  
มี 6 องค์ประกอบหลัก (ภาพท่ี 3) เป็นวงจรการบริหารความต่อเนื่อง (BCM Life Cycle) ดังนี้ 

1) บริหารความต่อเนื่อง จัดท้ากรอบนโยบาย โครงสร้าง หน้าที่   
ความรับผิดชอบของผู้ที่เก่ียวข้อง  

                                                 
17เรื่องเดียวกัน. 
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2) ศึกษาและท้าความเข้าใจองค์กร วิเคราะห์ผลกระทบต่อกระบวนการ
ท้างานหรือการให้บริการ ประเมินความเสี่ยง ความเร่งด่วนของกิจกรรมและระดับความสามารถที่
ต้องการ 

3) ก้าหนดกลยุทธ์ในการสร้างความต่อเนื่อง แนวทางการตอบสนองต่อ
การหยุดชะงัก กลยุทธ์ กู้คืนการด้าเนินงาน กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรที่เหมาะสม  

4) จัดท้าแผนงานเตรียมตอบสนองภาวะวิกฤตฉุกเฉิน แผนจัดการกับ
วิกฤตที่เกิดขึ้นและผลกระทบขยายวงกว้าง แผนบริหารภารกิจอย่างต่อเนื่อง ขั้นตอนงานที่ส้าคัญต่อ
ภารกิจและใช้ทรัพยากรหลักอย่างเหมาะสม และแผนรับผลกระทบ รวมถึงแผนกู้คืนภารกิจหลัง 
ภัยพิบัติผ่านพ้นไป 

5) ทดสอบ ปรับปรุงและทบทวนแผน เพ่ือให้แน่ใจว่าสามารถใช้ได้จริง 
6) ปลูกฝังให้การบริหารความต่อเนื่องผสมกลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งของ

วัฒนธรรมองค์กร 
 

 
  

ภาพที่ 3 วงจรการบริหารความต่อเนื่อง (BCM Life Cycle) 18 
 

                                                 
18ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, คู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต, พฤษภาคม 2563. 
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2.1.2  การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย  
“ยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน  

มีการท างานแบบอัจฉริยะ ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และขับเคลื่อนให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง” 19 เปิดเผย เชื่อมโยงและร่วมกันสร้างบริการที่มีคุณค่าให้ประชาชน20  

 
2.2 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2.1  มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและ
ให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-1921  

ส้านักงาน ก.พ.ร. ได้เสนอมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการ
บริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤตโควิด-1922 แม้ว่าภาครัฐได้ขอความร่วมมือให้
หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ท้าการที่มีผู้ขอรับบริการเป็นจ้านวนมาก แต่โดยที่การขอรับบริการ
ในหลายกรณีกฎหมายก้าหนดให้ต้องติดต่อขอรับบริการกับหน่วยงานของรัฐภายใต้กรอบระยะเวลา 
ที่ก้าหนดไว้ ในขณะที่การให้บริการภาครัฐส่วนใหญ่ยังคงยึดรูปแบบในลักษณะที่ต้องเดินทางมาขอรับ
บริการด้วยตนเอง ท้าให้ผู้ที่ต้องเดินทางมาขอรับบริการเสี่ยงติดโควิด-19 โดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  
หากโควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานย่อมมีผลกระทบต่อการบริหารราชการและ
การให้บริการประชาชน จึงได้เสนอมาตรการเตรียมความพร้อมหน่วยงานรัฐในการบริหารราชการ
และให้บริการประชาชน ซึ่งคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 มีสาระส้าคัญ
เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการให้บริการงานอนุมัติ อนุญาต รับรอง จดแจ้ง หรือจดทะเบียนตาม
กฎหมายเป็นผ่านระบบ e-Service หากยังไม่สามารถใช้ e-Service ได้ ให้ก้าหนดมาตรการชั่วคราว
ให้ใช้ช่องทางรับส่งเอกสารอ่ืนแทนให้มาติดต่อด้วยตนเอง เช่น ไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
โดยให้ถือว่าเอกสารหลักฐานที่รับส่งผ่านช่องทางนี้เป็น“หลักฐานโดยชอบตามกฎหมาย”ไปพลางก่อน 
หากจ้าเป็นต้องยืนยันตัวตนหรือใช้เอกสารต้นฉบับ ให้เปิดช่องทางให้ท้าได้ ณ จุดให้บริการของรัฐหลัง

                                                 
19ส่วนนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ ส้านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน), 
(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564, พิมพ์ครั้งท่ี 1 (กุมภาพันธ์ 2560). 
20ส้านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-
2565.  
21หนังสือส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สดุ ที่ นร 0505/10246 ลงวันท่ี 2 เมษายน 2563 เรื่อง มาตรการ
เตรียมความพร้อม ของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับ
สถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19). 
22หนังสือส้านักงาน ก.พ.ร. ด่วนท่ีสดุ ที่ นร 1200/33 ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการเตรยีมความพร้อม
ของหน่วยงานภาครัฐในการบรหิารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019).  
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สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ เร่งรัดพัฒนาระบบยืนยันตัวตนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Authentication)  
โดยใช้ฐานข้อมูลเลขประจ้าตัวประชาชน 13 หลัก เร่งจัดท้าแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางให้ส่วนราชการ 
ใช้ในการบริการประชาชนและติดต่อประสานงาน ให้การรับส่งเอกสารระหว่างหน่วยงานรัฐและ
ประชาชนเป็นในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) การออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-License) ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพ่ือลดการเดินทางมาติดต่อราชการในสภาวะวิกฤต และให้
กรมบัญชีกลางก้าหนดแนวทาง การรับช้าระเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันเพ่ือให้ e-Service สามารถด้าเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบ 

2.2.2  แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560–256423  
ปัจจุบันมีการน้าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐ พัฒนาบริการ

หรือกระบวนงานต่างๆ อาทิ เทคโนโลยี Cloud Computing ใช้ในการเก็บข้อมูลเพ่ือลดความยุ่งยาก
ในการติดตั้งระบบ ลดต้นทุนดูแลระบบและสร้างเครือข่าย Open Any Data เปิดเผยข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์แก่ผู้รับบริการโดยปรับปรุงเว็บไซต์และฐานข้อมูลเพ่ือสร้างการเข้าถึงข้อมูลมากขึ้น Cyber 
Security ค้านึงถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์ ปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันต่อเหตุการณ์ Internet of 
Things สร้างสภาพแวดล้อมให้ภาครัฐปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการเป็นดิจิทัลมากขึ้น และ Block 
Chain จัดเก็บข้อมูลและใช้ประโยชน์จากเครือข่ายตรวจสอบความถูกต้องภายใต้มาตรฐาน 
ความปลอดภัยที่มีความน่าเชื่อถือ ฯลฯ อย่างไรก็ดี การน้าเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการ
หรือการให้บริการของหน่วยงานเพียงอย่างเดียว อาจมิได้น้าไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์ได้ 
ต้องมีองค์ประกอบอื่นด้วย อาทิ ตัวผู้บริหารระดับสูง การวางแผนของรัฐบาลกลาง และการมีส่วนร่วม
ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยแบ่งระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐออกเป็น 5 
ระดับ 

ระดับที่ 1: e-Government หน่วยงานภาครัฐให้บริการเฉพาะด้านหรือบางส่วน
ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานหรือบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องรวมศูนย์เข้าไว้ยังจุด (Portal) เดียวกัน 

ระดับที่ 2: Open Government หน่วยงานภาครัฐเพ่ิมอัตราการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีต่างๆ และข้อมูลที่หน่วยงานมีอยู่ ปรับข้อมูลบนเอกสารให้กลายเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
และเริ่มการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ (Open Public Data 

ระดับที่ 3: Data–Centric Government หน่วยงานภาครัฐเริ่มให้ความส้าคัญกับ
การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลองค์กร และสามารถน้าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์มากขึ้น เช่นเดียวกับการปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

                                                 
23ส่วนนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ ส้านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน), 
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลัของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564, พิมพ์ครั้งท่ี 1 (กุมภาพันธ์ 2560). 
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ระดับท่ี 4: Fully Digital Government การน้าเทคโนโลยีส้าคัญมาปรับใช้สู่บริการ
และการด้าเนินงานภาครัฐในรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้น มีการบูรณาการข้ามหน่วยงานในการใช้
เทคโนโลยีหรือโครงสร้างพ้ืนฐานกลางร่วมกัน มีการแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการด้าเนินงาน
ของแต่ละหน่วยงานภาครัฐ 

ระดับที่ 5: Smart Government มุ่งสู่การเป็นรัฐบาลอัจฉริยะ ขับเคลื่อนผ่านการ
น้าเอาเทคโนโลยี  smart machines มาปรับใช้กับการด้าเนินงานและการให้บริการภาครัฐ  
ซึ่งจ้าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ นโยบายผลักดัน
จากรัฐบาล สภาพแวดล้อมเชิงดิจิทัลของประเทศ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนที่มีความต้องการใช้
ประโยชน์จากบริการดิจิทัลของภาครัฐ 

ประโยชน์จากพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบ
ดิจิทัล พ.ศ. 256224 ได้แก่ บูรณาการร่วมกันและลดปัญหาท้างานซ้้าซ้อนระหว่างหน่วยงานรัฐ  
ลดขั้นตอนและระยะเวลาด้าเนินการโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือบริหารงานและให้บริการ
ประชาชน เรียกใช้ข้อมูลภาครัฐที่จัดเก็บในรูปดิจิทัลมาสนับสนุนการท้างานได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเป็นกรอบก้ากับดูแล มีระบบการท้างานท่ีโปร่งใส ประชาชน
มีส่วนร่วม ลดภาระค่าใช้จ่าย เจ้าหน้าที่รัฐได้รับการยกระดับทักษะดิจิทัล และสร้างความพึงพอใจให้
ผู้รับบริการ 

กระทรวงการต่างประเทศเป็นหนึ่งในส่วนราชการระดับแนวหน้าที่ได้พยายาม
พัฒนาองค์กรให้ทันสมัยมาอย่างต่อเนื่อง โดยน้าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและขับเคลื่อนนโยบาย “การทูตเพ่ือประชาชน”อาทิ ในปี 2536 เริ่มน้าระบบ Digital Passport 
System ใช้พิมพ์รูปผู้ถือหนังสือเดินทางแทนติดรูปถ่ายและให้ข้อมูลทั้งหมดอยู่ในหน้าหนังสือเดินทาง 
แผ่นเดียวเพ่ือให้อ่านได้ด้วยเครื่อง ในปี 2543 น้าเทคโนโลยีการถ่ายรูป บันทึกข้อมูลและพิมพ์ข้อมูล
ในเล่มหนังสือเดินทางโดยเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎร์กับฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย สามารถ
ตรวจสอบสถานะผู้ขอหนังสือเดินทางด้วยเลขประจ้าตัวประชาชน ลดเวลาการรับค้าร้องและสามารถ
ผลิตหนังสือเดินทางได้ใน 3 วันท้าการ ในปี 2545 เพ่ิมคุณลักษณะที่สามารถป้องกันการปลอมแปลง
หนังสือเดินทางและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e–Passport) ที่บรรจุ
ข้อมูลชีวมาตรเก็บรูปใบหน้าและลายนิ้วมือในไมโครชิพฝังอยู่ในเล่มหนังสือเดินทางสามารถใช้กับ
ระบบประตูอัตโนมัติในการเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและใช้ยืนยันตัวบุคคลได้อย่างถูกต้อง25 
กรมการกงสุลยังร่วมกับกรมการปกครองจัดท้าเอกสารราชการสองภาษา (ภาษาไทยควบคู่ภาษา 

                                                 
24ส้านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน), 7 ประโยชน์ที่หน่วยงานของรัฐจะไดร้ับจากพระราชบัญญัติการ
บริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดจิิทัล พ.ศ. 2562, (www.dga.or.th/articles/13363). 
25เว็บไซต์กรมการกงสุล, วิวัฒนาการหนังสือเดินทาง, (www.consular.go.th). 
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อังกฤษ) จ้านวน 12 ประเภทเพ่ืออ้านวยความสะดวกให้กับประชาชน ซึ่งได้รับรางวัลบริการภาครัฐ 
ระดับดีเด่น ประจ้าปี 2563 นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้พัฒนาระบบ Portal และระบบ 
e-Submission ขึ้นใช้งานภายในองค์กรตั้งแต่ปี 2548 เพ่ือให้บริการสารสนเทศแบบรวมศูนย์แก่
บุคลากรกระทรวงการต่างประเทศซึ่งได้เป็นต้นแบบให้ส่วนราชการอ่ืนๆ น้าไปใช้ 26 รวมถึงก้าลังอยู่
ระหว่างการพัฒนาอีกหลากหลายระบบงานในทิศทางมุ่งสู่ความเป็นดิจิทัล27  

ส่วนราชการอ่ืนๆ อาทิ กระทรวงการคลังปรับปรุงระเบียบรองรับให้ส่วนราชการสามารถรับ
ช้าระเงินค่าธรรมเนียมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)28 กระทรวงพาณิชย์พัฒนาระบบ
บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ให้บริการประชาชนในส่วนงานอนุมัติ อนุญาต รับรอง จดแจ้ง 
หรือจดทะเบียนตามกฎหมาย อาทิ หนังสือรับรองนิติบุคคล (e-Service) การจดทะเบียนนิติบุคคล  
(e-Registration) การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ระบบ
บริการตรวจรับรองคุณสมบัติด้านถิ่นก้าเนิด เชื่อมโยงข้อมูลการออกหนังสือส้าคัญการส่งออกน้าเข้า
สินค้าไปยังระบบ National Single Window และบริการแจ้งขอหนังสืออนุญาตน้าเครื่องชั่ง ตวง วัด 
ออกจากด่านศุลกากรและการขออนุญาตสินค้าควบคุม29 ส้านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลสนับสนุน 
ศูนย์รับค้าขออนุญาตผ่านระบบการให้บริการของภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) 
ระบบการยืนยันตัวตนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Authentication) จัดท้าแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพ่ือให้ 
ส่วนราชการใช้บริการประชาชนและประสานงานกัน รับส่งเอกสารระหว่างหน่วยงานรัฐและ
ประชาชนในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  (e-Document) การออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์   
(e-License) พัฒนาระบบศูนย์กลางการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐส้าหรับประชาชน (Citizen 
Portal) เพ่ือใช้เป็นช่องทางหลักติดต่อสื่อสารกับประชาชน30 รวมถึงกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

                                                 
26เว็บไซตศ์ูนย์เทคโนโลยีสนสนเทศและการสื่อสาร, ส้านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ศึกษาดูงานไอที
กระทรวงการต่างประเทศ.  
27 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปีตามแผนปฏริูปองค์กร พ.ศ. 2562-2564 ของกระทรวงการต่างประเทศ. 
(https://mfadc.mfa.go.th). 
28หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0402.2/4800 ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการเตรียมความพร้อมของ
หน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณ์การระบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019).  
29หนังสือกระทรวงพาณิชย์ ด่วนท่ีสดุ ที่ พณ 0208.2/1345 ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2563  เรื่อง มาตรการเตรียมความ
พร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019).  
30หนังสือส้านักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิัล ด่วนท่ีสุด ที่ สพร 2563/833 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการ
เตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบรหิารราชการและใหบ้ริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับ
สถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019).  
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และสังคมพัฒนาแอพพลิเคชั่นสู้ภัยโควิด-19 สนับสนุนระบบประชุมออนไลน์ปฏิบัติงานนอกสถานที่
ให้หน่วยงานรัฐ และก้าหนดวิธีประชุมผ่านระบบดิจิทัลของหน่วยงานรัฐให้มีมาตรฐานและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน31  

 
2.3 สรุปกรอบแนวคิด 

ผู้เขียนใช้คู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของส้านักงาน ก.พ.ร. (พฤษภาคม 
2563) เป็นกรอบแนวคิดหลักในการศึกษา เสริมด้วยแนวคิดการมุ่งสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทยซึ่งมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน ศึกษา วิเคราะห์ การบริหารจัดการงานเบิกจ่ายของ
กระทรวงการต่างประเทศในช่วงวิกฤตโควิด-19 กับที่ควรจะเป็น เพ่ือน้าเสนอแนวทางการพัฒนา 
ส่วนเบิกจ่ายในสถานการณ์พิเศษ 

 
 
 

                                                 
31เว็บไซต์กระทรวงดจิิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, (www.mdes.go.th).  



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 
3.1  โครงสร้าง “หน่วยเบิกจ่ายเดียว”  

กระทรวงการต่างประเทศนับว่าเป็นกระทรวงขนาดเล็ก เมื่อพิจารณาทั้งในเชิงงบประมาณ 
ที่คิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 0.3 ของงบประมาณประเทศไทย32 และในเชิงบุคลากรที่มีข้าราชการ 
ทุกสายงานรวมเพียง 1,500 กว่าคน33 และในจ้านวนนี้เกือบ 600 คน ประจ้าการอยู่ในต่างประเทศ34 
อย่างไรก็ดี ถึงแม้เป็นส่วนราชการขนาดเล็ก แต่ภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศกว้างและส้าคัญ 
ครอบคลุม 12 กรม35 และ 12 หน่วยงานหลัก ภายใต้ส้านักงานปลัดกระทรวง36 ซึ่งรวมถึงสถานทูต 
สถานกงสุลไทย 99 แห่ง ใน 67 ประเทศ มีเขตอาณาครอบคลุม 180 ประเทศ ทั่วทุกภูมิภาคของโลก 

                                                 
32ส้านักงบประมาณ, งบประมาณโดยสังเขป ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563, กระทรวงการต่างประเทศได้รับการ
จัดสรรงบประมาณในวงเงิน 8,927.6 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.3 ของงบประมาณประจ้าปี 2563 เป็น
อันดับที่ 14 จาก 20 กระทรวง 
33ส้านักบริหารบุคคล, ข้อมูลการบรหิารงานบุคคล ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562: จ้านวนข้าราชการ จ้าแนกตาม
สายงาน เพศ และระดับต้าแหน่ง, ข้าราชการทุกสายงาน รวมทั้งหมด 1,538 คน, Intranet กระทรวงการ
ต่างประเทศ. 
34ส้านักบริหารบุคคล, ข้อมูลการบรหิารงานบุคคล ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562: อัตราส่วนข้าราชการกระทรวงการ
ต่างประเทศ, ข้าราชการสายการทูตรวม 999 คน ปฏิบัติหน้าท่ีในประเทศ 543 คน ประจ้าการต่างประเทศ 456 คน 
ข้าราชการสายสนับสนุนรวม 539 คน ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศ 417 คน เป็นสาย home-based 265 คน 
ประจ้าการในต่างประเทศ 122 คน, Intranet กระทรวงการตา่งประเทศ. 
35เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ, กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในกระทรวงการต่างประเทศ, 12 กรม ใน
สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้แก่ กรมพิธีการทูต กรมยโุรป กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมสนธิสัญญาและ
กฎหมาย กรมสารนิเทศ กรมองค์การระหวา่งประเทศ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กรมอาเซียน กรมเอเชีย
ตะวันออก กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กรมการกงสลุ และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ. 
36ราชกิจจานุเบกษา 20 กุมภาพันธ์ 2558, กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส้านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการ
ต่างประเทศ พ.ศ. 2558, 12 หน่วยงานภายใตส้้านักงานปลัดกระทรวง ประกอบด้วย กองกลาง กองบรรณสารและ
ห้องสมุด ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ส้านกัจัดหาและ
บริหารทรัพย์สิน ส้านักนโยบายและแผน ส้านักบรหิารบุคคล สา้นักบริหารการคลัง คณะผู้แทนถาวรไทยประจ้า
สหประชาชาติ คณะผู้แทนถาวรไทยประจ้าอาเซียน สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ ตามที่รัฐมนตรี
ประกาศก้าหนด. 
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โดยกระทรวงการต่างประเทศเป็นกระทรวงเดียวที่มีโครงสร้างงานคลังแบบ “รวมศูนย์” ซึ่งหมายถึง
การมี “หน่วยเบิกจ่ายเดียว” ท้าหน้าที่เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีให้ทุกหน่วยงานในสังกัด 
เป็นลักษณะเฉพาะพิเศษที่แตกต่างจากส่วนราชการอ่ืนที่ในแต่ละกระทรวงมีหลายหน่วยเบิกจ่ายแยก
ลงไปในแต่ละกรม ทุกกรมมีงบประมาณและอัตราก้าลังบุคลากรแยกเป็นของกรมเอง ผลการศึกษา
พบว่า โครงสร้างหน่วยเบิกจ่ายเดียวส่งเสริมให้เกิดความยืดหยุ่นคล่องตัว (agility) และเป็น “จุดแข็ง” 
ของกระทรวงการต่างประเทศในการบริหารจัดการองค์กรในสภาวะวิกฤต37 การระดมสรรพก้าลังและ
ทรัพยากร โดยเฉพาะการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การโยกงบประมาณข้ามกรมในรายการ  
ที่ยังสามารถชะลอการด้าเนินงานได้ เพ่ือสนับสนุนโครงการค่าใช้จ่ายในการด้าเนินภารกิจตาม
สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงด้านการต่างประเทศ (Contingency Fund) สนับสนุนการด้าเนินงาน
ของสถานทูตสถานกงสุลไทยในการป้องกัน บรรเทา และฟ้ืนฟูจากสถานการณ์โควิด -19 และ
ช่วยเหลือคนไทย ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ 38 รวมไปถึงการโยกย้ายก้าลังคนไปยังจุดที่มี 
ความจ้าเป็นเร่งด่วน อาทิ เพ่ือสนับสนุนศูนย์ Task Force Covid-1939 ในการรับมือกับสภาวะวิกฤต 
ท้าได้อย่างฉับไว ท้าให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงรวดเร็วได้ทันท่วงที40  

 
3.2  การแบ่งงานเบิกจ่ายตาม “ภารกิจ” 

งานเบิกจ่าย คือ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีให้กับทุกหน่วยงานของกระทรวง
การต่างประเทศทั้งที่ตั้งอยู่ในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก โดยมีโครงสร้างการแบ่งงานเบิกจ่าย
ตาม “ภารกิจ” ซึ่งในเบื้องต้นมีไม่น้อยกว่า 103 ภารกิจ41 ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2563 กระทรวง 
การต่างประเทศได้รับการจัดสรรงบประมาณในวงเงิน 8,927.6 ล้านบาท42 และต่อมาได้ปรับลดลง
เหลือ 8,269.09 ล้านบาท เพ่ือโอนเข้างบกลางโควิด-1943 ผลการศึกษาพบว่า เรื่องที่เกี่ยวโยงกับ  

                                                 
37สัมภาษณ ์ณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์, รองอธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ, 14 สิงหาคม 2563. 
38สัมภาษณ์ ธัญธิดา หวังธ้ารง เฮลบาร์ธ,  นักการทูตช้านาญการ ส้านกันโยบายและแผน กระทรวงการต่างประเทศ 
14 สิงหาคม 2563. 
39สัมภาษณ์ วาทยุทธ วิจารณ์กัยกิจ, นักการทตูช้านาญการพเิศษ ส้านกันโยบายและแผน กระทรวงการต่างประเทศ 
14 สิงหาคม 2563 . 
40สัมภาษณ์ โสรัจ สุขถาวร, ผู้อ้านวยการส้านักบริหารการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ, 14 สิงหาคม 2563.  
41สัมภาษณ์ พิกุล เถาชาลีย,์ หัวหน้าฝ่ายเบิกจ่ายในประเทศ ส่วนเบิกจ่าย ส้านักบรหิารกาคลัง, 14 สิงหาคม 2563. 
42ส้านักงบประมาณ, งบประมาณโดยสังเขป ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563, กระทรวงการต่างประเทศได้รับการ
จัดสรรงบประมาณในวงเงิน 8,927.6 ล้านบาท 
43ราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 20 กรกฎาคม 2563, พระราชบัญญตัิโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563, ให้โอน
งบประมาณรายจ่าย 88,452,597,900 บาท (จากกระทรวงการต่างประเทศ 62,740,600 บาท) ไปตั้งไว้เป็นงบกลาง 
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“โควิด-19” หรืออีกนัยหนึ่ง คือ ภารกิจ “การทูตเพ่ือประชาชน” ทวีความส้าคัญยิ่งขึ้นท่ามกลาง
วิกฤตโควิด-19 ที่ระบาดรุนแรงไปทั่วทุกมุมโลก และได้กลายเป็น “วาระเร่งด่วน” ของกระทรวง 
การต่างประเทศ44 งานเบิกจ่ายเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวจึงมีปริมาณเพ่ิมขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัด โดยที่กระทรวงการต่างประเทศได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นหัวหน้า
ผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการต่างประเทศและการคุ้มครอง
ช่วยเหลือผู้มีสัญชาติไทยในต่างประเทศ45 มีภารกิจในการดูแลและให้ความช่วยเหลือคนไทยใน
ต่างประเทศทั่วโลกที่มีไม่ต่้ากว่า 1,643,926 คน46 โดยเฉพาะคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 
ซึ่งในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2563 สถานทูตสถานกงสุลไทยได้ให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยาก
ในต่างประเทศไปแล้ว 97,058 คน47 ทั้งในรูปแบบการจัดส่งอาหาร ถุงยังชีพ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 
เครื่องใช้ที่จ้าเป็นและอ่ืนๆ48 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ส้านักงาน รวมไป
ถึงการช่วยเหลือคนไทยที่ตกค้างอยู่ในต่างประเทศจากมาตรการปิดน่านฟ้า ห้ามบินชั่วคราว เพ่ือสกัดกั้น
การน้าเข้าเชื้อมาจากต่างประเทศ49 กระทรวงการต่างประเทศ ประสาน อ้านวยความสะดวก และ
ช่วยเหลือคนไทยที่ตกค้างให้เดินทางกลับประเทศด้วยเที่ยวบินพิเศษหรือผ่านจุดผ่านแดนทางบก  
โดยได้ช่วยคนไทยที่ตกค้างอยู่ให้เดินทางกลับอย่างปลอดภัยได้แล้วถึง 81,211 คน จาก 102 
ประเทศ/พ้ืนที่ทั่วโลก50 ภารกิจ “การทูตเพ่ือประชาชน” เหล่านี้ ส้าคัญมากและล่าช้าไม่ได้ เพราะ

                                                 

รายการเงินส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น เพื่อให้รัฐบาลนา้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและเยยีวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโควดิ-19 
44สัมภาษณ์ หัทยา คสูกุล, ผู้อ้านวยการส้านักนโยบายและแผน กระทรวงการต่างประเทศ, 14 สิงหาคม 2563.  
45ค้าสั่งนายกรัฐมนตรี ท่ี 4/2563 สัง่ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563.  
46เว็บไซต์กรมการกงสุล, กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยตา่งประเทศ, สถิติจ้านวนคนไทยในต่างประเทศ 
ประจ้าปี 2562, ตามที่ได้ลงทะเบยีนไว้กับสถานทตูสถานกงสลุไทยทั่วโลก ณ วันท่ี 16 มีนาคม 2563 มีจ้านวน 
1,643,926 คน.   
47เว็บไซต์กรมการกงสุล, สถิติการช่วยเหลือคนไทย (ภาพรวม) ข้อมูลประจ้าเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2563, ข้อมูล 
ณ วันท่ี 9 มิถุนายน 2563 สถานทูตสถานกงสลุไทยท่ัวโลกช่วยเหลอืคนไทยในต่างประเทศรวม 97,058 คน. 
48ภายใต้ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนนุเพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ พ.ศ. 
2562. 
49ประกาศส้านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศ เรื่อง ห้ามอากาศยานท้าการบินเข้าสูป่ระเทศไทยเป็นการชั่วคราว, 
ตั้งแต่ฉบับท่ี 1 ณ วันท่ี 3 เมษายน 2563 และอีกหลายฉบับตามมา 
50ณัฐภาณุ นพคุณ, รองอธิบดีกรมสารนิเทศ และรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ และผู้แถลงข่าวภาค
ภาษาอังกฤษของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 (ศบค.), การบรหิารข้อมลูและการสื่อสารใน
ภาวะวิกฤต, บรรยายหลักสูตร นบท. รุ่นที่ 12, 3 กันยายน 2563 ณ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 
กระทรวงการต่างประเทศ.  
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เกี่ยวโยงกับความทุกข์ยาก ความเดือดร้อน ความเป็นความตายของคนไทย 51 จึงเป็นงานเร่งด่วนที่
จ้าเป็นต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณไปสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของสถานทูตสถานกงสุลไทย
ทุกแห่งได้อย่างทันการณ์ 

ในทางตรงกันข้าม งานเบิกจ่ายบางมิติมีปริมาณงานลดลง52 เนื่องจากได้มีการปรับแผน 
โยกงบประมาณออกไปเข้างบกลางโควิด-19 หรือ บางโครงการยังอาจชะลอการด้าเนินงานไปได้
จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติหรือคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งสอดรับกับมาตรการ
ป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดโควิด-19 ของรัฐบาล53 และสอดคล้องในทิศทางเดียวกับที่หลาย
ประเทศ/พ้ืนที่ใช้ในการรับมือกับโควิด-1954 ได้แก่ ภารกิจที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ การเดินทางไปร่วมการประชุมหรือไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศ ฯลฯ 
ซึ่งได้ปรับรูปแบบไปใช้การประชุมทางไกลออนไลน์แทน หรือกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของผู้คนจ้านวนมาก
อันอาจเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 อาทิ โครงการงานเทศกาลไทย โครงการเทศกาลอาหารไทย 
งานเทศกาลสงกรานต์ พิธีส้าคัญทางศาสนาต่างๆ ฯลฯ ซึ่งหลายกิจกรรมได้ปรับรูปแบบเป็นลักษณะ
กิจกรรมเสมือนจริง (virtual events) งานเบิกจ่ายที่เก่ียวข้องจึงได้ชะลอตัวลงไปโดยปริยาย 

 
3.3  “ระดับการพัฒนาดิจิทัล” ของส่วนเบิกจ่าย 

กระทรวงการต่างประเทศมีพัฒนาการมุ่งสู่การเป็นองค์กรภาครัฐสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง 
สอดรับกับนโยบายรัฐบาลไทยทุกยุคทุกสมัยตลอดกว่าสองทศวรรษที่ผ่านมาผ่านกลไกและ 

                                                 

และข้อมลูจากศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคมุโรค, รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019, 
ฉบับท่ี 225 วันท่ี 15 สิงหาคม 2563 เวลา 12.00 น. ผู้เดินทางที่เฝ้าระวังอาการ ณ พ้ืนท่ีกักกันแห่งรฐั (state 
quarantine) จ้านวน 69,581 ราย. 
51สัมภาษณ์ กิตินัย นตุกุล, นักการทูตช้านาญการพิเศษ กรมพิธีการทตู, อดีตผู้อ้านวยการส่วนเบิกจ่าย, 23 
กรกฎาคม 2563.  
52สัมภาษณ์ พิกุล เถาชาลีย,์ หัวหน้าฝ่ายเบิกจ่ายในประเทศ ส่วนเบิกจ่าย ส้านักบรหิารกาคลัง, 14 สิงหาคม 2563. 
53มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 มาตรการการป้องกันและสกัดกั้นการน้าเช้ือเข้าสู่ประเทศไทย, 
ห้ามข้าราชการ พนักงานของรัฐและรัฐวสิาหกิจเดินทางไปต่างประเทศ ยกเว้นมีเหตจุ้าเป็นส้าคัญ จนกว่า
สถานการณ์จะคลี่คลาย.  
54หนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ที่ กต 1002/637 ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2563 และที่ กต 1002/759 ลงวันท่ี 
9 มิถุนายน 2563 เรื่อง สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในมิติของต่างประเทศ. 
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แผนระดับชาติหลายด้าน55 ทั้งนี้ ภารกิจที่มีระดับการพัฒนาดิจิทัลก้าวหน้าเป็นรูปธรรม56 ระดับที่ 4: 
Fully Digital Government มีการน้าเทคโนโลยีส้าคัญมาปรับใช้สู่บริการภาครัฐรูปแบบใหม่ รวมทั้ง
บูรณาการข้ามหน่วยงานในการใช้เทคโนโลยีและแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน และก้าลัง
พัฒนาสู่ระดับที่ 5: Smart Government มีการน้า smart machines มาปรับใช้ในบริการภาครัฐ 
โดยเป็นภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศที่มุ่งเน้นให้บริการที่ เป็นเลิศแก่ประชาชนโดยตรง คือ 
โครงการ e-Passport  

ในบริบทงานเบิกจ่าย พบว่า อยู่ในระดับการพัฒนาดิจิทัลระดับที่ 2: Open Government 
โดยมีการให้บริการข้อมูลระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดต่างๆ ระบุในคู่มือการบริหารงานคลัง
ผ่านเว็บ intranet ของกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอและเป็น
ประโยชน์ทั้งต่อเจ้าหน้าที่คลังและข้าราชการซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในกรมกองและสถานทูตสถานกงสุลไทย
ทั่วโลก57 นอกจากนี้ ส้านักบริหารการคลังร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยู่
ระหว่างด้าเนินโครงการออกแบบและพัฒนาระบบแคชเชียร์ ซึ่งจะใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร
งบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศ ช่วยให้รับทราบสถานะการเบิกจ่ายแบบเป็นปัจจุบันทันที 
(real time) โดยระบบสามารถรองรับการท้างานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น มือถือ และแท็บเลต  
เป็นการน้าเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการบริหารงานคลังมากขึ้น58 อย่างไรก็ดี การเปิดเผยข้อมูล
แก่สาธารณะ (Open Data) เพ่ือน้าไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลงานเบิกจ่ายในรูปแบบ
ดิจิทัลยังมีจ้ากัด และข้อมูลที่เปิดเผยในเว็บ MFA Portal ที่มีส่วนใหญ่เป็นรูปแบบไฟล์ข้อมูลเอกสารที่
สแกนระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดต่างๆ เท่านั้น ไม่สามารถน้าไปใช้ต่อยอดหรือใช้ท้า
ธุรกรรมออนไลน์ได้59  

                                                 
55แผนระดับชาติที่ส้าคัญและเกีย่วข้อง ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้าน
การปรับสมดลุและพัฒนาระบบบริหารจดัการภาครัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 
2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจดัการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤตมิิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเปน็รัฐบาลดิจิทัล 
เป็นต้น. 
56แผนพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 แบ่งระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทลัของ
หน่วยงานภาครัฐออกเป็น 5 ระดบั ระดับท่ี 1 e-Government ระดับที่ 2 Open Government ระดับที่ 3 Data-
Centric Government ระดับที่ 4 Fully Digital Government และระดับท่ี 5 Smart Government 
57สัมภาษณ์ นาถฤดี พลรักษา, หัวหน้าฝ่ายเบิกจ่ายในประเทศ ส่วนเบิกจ่าย ส้านักบริหารการคลัง, 14 สิงหาคม 2563 

58สัมภาษณ์ ธราทิพย ์สงวนถ้อย, หัวหน้าส่วนระบบงานสารสนเทศ ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
กระทรวงการต่างประเทศ, วันท่ี 14 สิงหาคม 2563.  
59สัมภาษณ์ ภาณุพันธ์ โชติรังสียากลุ, หัวหน้าฝา่ยเบิกจ่ายต่างประเทศ ส่วนเบิกจ่าย ส้านักบริหารการคลัง,  
14 สิงหาคม 2563. 
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3.4  การปฏิบัติงานเบิกจ่าย “นอกสถานที่” ปฏิบัติงานหลัก  
รัฐบาลรณรงค์ให้ประชาชน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพ่ือชาติ” และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 

17 มีนาคม 2563 ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ “ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง” หรือ ก้าหนดวิธี
ปฏิบัติราชการ “แบบยืดหยุ่น” ได้ตามความเหมาะสม โดยให้ค้านึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ และไม่ส่งผลกระทบหรือผลเสียหายต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
บริหารราชการและการบริการประชาชน60 กระทรวงการต่างประเทศได้ติดตามสถานการณ์โควิด-19 
ทั้งในประเทศและในต่างประเทศอย่างใกล้ชิด ในการด้าเนินการใดๆ ได้ค้านึงถึงความปลอดภัยของ
บุคลากร และมีมาตรการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดด้าเนินการเชิง “ป้องกัน” ทุกทางเท่าที่ท้าได้61  

ส่วนเบิกจ่ายปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข เว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) 
หลีกเลี่ยงสถานที่เสี่ยง 3Cs ได้แก่ สถานที่ปิด (closed spaces) สถานที่แออัด (crowded places) 
และการสัมผัสใกล้ชิด (closed contact) อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงติดเชื้อ  
ณ สถานที่ปฏิบัติงานหลักที่ส้านักบริหารการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา  
ส่วนเบิกจ่ายได้ปรับวิธีการท้างานใหม่เพ่ือให้ยังสามารถปฏิบัติภารกิจเบิกจ่ายได้อย่างต่อเนื่องต่อไปใน
สภาวะวิกฤต โดยแบ่งบุคลากรเป็น 3 กลุ่มๆ ละประมาณ 10 คน แบ่งเป็นกลุ่ม A กลุ่ม B และกลุ่ม C 
ในช่วงแรกตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ได้ก้าหนดให้แต่ละกลุ่มสลับกันเข้ามาปฏิบัติ
ราชการในสถานที่ปฏิบัติงานหลักกลุ่มละ 1 สัปดาห์และให้เว้นท้างานจากท่ีบ้าน (work from home) 
1 สัปดาห์ ต่อมาได้ปรับเป็นเข้ามาท้างานในสถานที่ปฏิบัติงานหลักกลุ่มละ 1 สัปดาห์ และให้เว้นระยะ
อยู่ท้างานจาก ที่บ้าน 2 สัปดาห์ เผื่อเกิดกรณีพบผู้ติดเชื้อในกลุ่มใดจะได้ให้เป็นการกักตัวที่บ้าน (self–
quarantine) เฝ้าสังเกตุอาการเท่ากับระยะฟักตัวของโรค โดยเจ้าหน้าที่แต่ละคนจับคู่กับเพ่ือนร่วมงาน 
ที่สามารถท้างานแทนกันได้ เมื่อสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยคลี่คลายไปในทางที่ดีข้ึน ได้ปรับ
ให้แต่ละกลุ่มเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ปฏิบัติงานหลักถี่ขึ้น และประมาณวันที่ 1–7 กรกฎาคม 
2563 ทุกกลุ่มได้ทยอยกลับเข้าปฏิบัติงานเบิกจ่ายตามปกติ ผลศึกษาพบว่า การปรับรูปแบบ 
การท้างานจากเดิมที่เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายต้องเข้ามาปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานหลักเป็นประจ้าตาม
วันและเวลาราชการไปสู่รูปแบบที่มีความ “ยืดหยุ่น” มากขึ้นโดยปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นั้น 
ส่วนเบิกจ่ายมีความพร้อมในระดับค่อนข้างสูงในการปรับตัวท้างานนอกสถานที่ปฏิบัติงานหลัก  

                                                 
60หนังสือส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0505/ว.116 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2563 เรื่อง การปรับแนวทาง
ประเมินส่วนราชการและองค์กรมหาชน ประจ้าปีงบประมาณ 2563 เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และแนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง. 
61สัมภาษณ์ ณัฐภาณุ นพคุณ, รองอธิบดีกรมสารนเิทศ และรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ และผู้แถลงข่าวภาค
ภาษาอังกฤษของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 (ศบค.), 17 สิงหาคม 2563. 
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อย่างไรก็ดี แม้แต่ในห้วงเวลาที่สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยยังมีความตึงเครียดสูง
ช่วงจุด “หัวเลี้ยวหัวต่อ” เมื่อมีผู้เสียชีวิตรายแรกในประเทศ การรับ “ผีน้อย”62 แรงงานไทยผิด
กฎหมายจากเกาหลีใต้จ้านวนหลายพันคนเดินทางกลับไทย และพบการแพร่ระบาดในวงกว้าง (super 
spreading) ที่สนามมวยลุมพินีช่วงจัดการแข่งขันชกมวยรายการใหญ่ “ลุมพินีแชมเปี้ยนเกียรติเพชร” 
ท้าให้เดือนมีนาคม 2563 มียอดผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้นสู่หลักพันรายอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มอาจเพ่ิมสูงถึง 
22,000 คน ภายใน 30 วัน หากประเทศไทย “คุมไม่อยู่” ท่ามกลางกระแสตื่นตระหนก โควิด-19 
แพร่ระบาดอย่างรุนแรง ผู้คนล้มตายเป็น “ใบไม้ร่วง” ไปทั่วทุกภูมิภาคของโลก รัฐบาลไทยและ
รัฐบาลประเทศต่างๆ ทั่วโลกด้าเนินสารพัดมาตรการ63 พยายามสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโควิด-19 
“โลกทั้งใบหยุดนิ่ง” แม้แต่ในมหานครใหญ่ทั่วโลกที่ในยามปกติคลาคล่้าไปด้วยผู้คนมากมาย ในยามนั้น
กลับไร้ร้างผู้คนตามท้องถนน ปรากฏว่า ในช่วงสภาวะวิกฤตครานั้นกว่า 3 เดือน เจ้าหน้าที่เบิกจ่าย
อย่างน้อย 1 กลุ่มยังคง “เสี่ยงชีวิต” สลับกันเข้ามาปฏิบัติราชการในสถานที่ปฏิบัติงานหลักตามปกติ 
โดยกลุ่มที่สลับท้างานจากที่บ้านเตรียมยกร่างงานที่สามารถท้าจากท่ีบ้านได้ ก่อนส่งทาง e-mail หรือ 
Line ให้เพ่ือนร่วมงานกลุ่มที่เข้ามาปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานหลักพิมพ์ร่างงาน พร้อมกับแนบ
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย เสนอหัวหน้าฝ่าย 3 คนที่สลับเวรกันเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่
ปฏิบัติงานหลักตรวจงานของเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายทุกคนโดยไม่แยกฝ่ายแล้ว จึงเสนอผู้บังคับบัญชาตาม 
ล้าดับชั้นภายใต้กรอบกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องก้าหนด ฉะนั้น การส่งมอบงานเบิกจ่ายที่มีความเร่งด่วน
จึงสามารถท้าได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติพบว่า โดยที่เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายทุกคนต่างมี
งานหลักในความรับผิดชอบของตนซึ่งโดยปกติมีปริมาณงานมากอยู่แล้ว การช่วยเสนองานให้กับ 
เพ่ือนร่วมงานที่ยกร่างงานจากที่บ้านจึงมักจะช่วยท้างานเร่งด่วนก่อน การส่งมอบงานที่ไม่มีความเร่งด่วน
จึงอาจประสบปัญหากึ่งหยุดชะงักหรือล่าช้าไปประมาณ 1–2 สัปดาห์ อาจรอให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ
โดยตรงเข้ามาท้างานเองเมื่อถึงเวรเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ปฏิบัติงานหลัก 

 
3.5  วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี: “พร้อม” หรือไม่ ส าหรับการ “work from home” 

การปฏิบัติราชการจากที่บ้านจ้าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีและระบบ
รักษาความปลอดภัยรองรับการท้างาน อาทิ โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อรองรับการเชื่อมโยง 

                                                 
62อสมาภรณ์ กมลรตัน,์ การเสวนา:  ผีน้อยที่ไม่น้อย, เศรษฐสาร, setthasarn.econ.tu.ac, 24 มีนาคม 2563,  
ผีน้อย เป็นฉายาท่ีนิยมใช้เรียกกันเองภายในกลุ่มคนไทยท่ีลักลอบเดนิทางไปท้างานอย่างผิดกฎหมายที่ประเทศ
เกาหลีใต้ ในปี 2562 มีแรงงานไทยที่ผิดกฎหมายในเกาหลีใตม้ากถึงประมาณ 150,000 คน. 
63Facebook ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.), ข้อมูลการแถลงข่าว ศบค. ประจ้าวัน, 
(facebook.com/ThaiCovidCenter); เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์และการวิจยัและพัฒนา, 
สรุปสถานการณ์และ Timeline การติดเชื้อโควิด-19. 
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การจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค สมาร์ทโฟน หูฟัง ล้าโพง และวัสดุอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับ
เครือข่ายในกระทรวงฯ ได้ รวมทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้สนับสนุนการท้างาน เช่น Microsoft Office 
365, Webex Meeting, Microsoft Team, Line Group, Zoom ฯลฯ เป็นต้น ควบคู่กับการเตรียม
ความพร้อมในตัวผู้ปฏิบัติงานจากที่บ้านด้วย โดยเฉพาะการฝึกอบรมการใช้ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่
ที่จ้าเป็นภายในระยะเวลาอันกระชั้นชิด ผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายส่วนใหญ่มีวัสดุอุปกรณ์
ส่วนตัวที่จ้าเป็นใช้ในการท้างานพร้อมส้าหรับท้างานจากที่บ้าน ประมาณร้อยละ 30 มีคอมพิวเตอร์ที่
บ้านแต่เป็นรุ่นเก่า ประมวลผลช้า บางคนมีข้อจ้ากัดเรื่องไม่มีสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่บ้าน 
หรือมีแต่ช้า ไม่เสถียร หรือไม่มีอุปกรณ์บางอย่างเป็นของตัวเอง ซึ่งส่วนเบิกจ่ายได้แก้ไขปัญหาโดยการยืม
จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงลงโปรแกรมที่จ้าเป็น เช่น MFA Portal หรือ  
e-Submission ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ตั้ง Line Group: ICT HotLINE เป็น
ช่องทางให้ค้าแนะน้า รวมทั้ง remote login ทางไกลเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและสนับสนุน
ด้านเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ปฏิบัติงานหลักทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศ แม้ว่า
ประเด็นวัสดุอุปกรณ์มีข้อขัดข้องบางส่วนก็ตาม ยังพออยู่ในวิสัยที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
เมื่อพิจารณาภาพรวม จึงนับว่าส่วนเบิกจ่ายค่อนข้างมีความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ที่จ้าเป็นต้องใช้  
ในการปฏิบัติงานเบิกจ่ายจากที่บ้าน64  

อย่างไรก็ดี ยังมีข้อจ้ากัดเกี่ยวกับกระบวนการจัดท้าค้าของบประมาณรายจ่ายประจ้าปี  
ในการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์เทคโนโลยีต้องวางแผนล่วงหน้าก่อน 3 ปี คือ เขียนค้าขอในปีที่ 1 อนุมัติ
งบประมาณในปีที่ 2 แล้วจัดซื้อจัดจ้างในปีที่ 3 ซึ่งพบว่า อาจไม่ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว65 และข้อจ้ากัดด้านระเบียบบางประการที่ไม่เอ้ือให้จัดซื้ออุปกรณ์
เทคโนโลยีที่มีคุณสมบัติ (specification) สูงกว่าที่หน่วยงานได้ขอตั้งงบประมาณไว้ได้ทั้งๆ ที่เป็นรุ่น
ใหม่กว่าและราคาอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ นอกจากนั้น ยังมีข้อจ้ากัดเกี่ยวกับ
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่ให้แยกการจัดซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์กับซอฟแวร์ ไม่สอดรับกันในทางปฏิบัติ 
อาทิ คอมพิวเตอร์ต้องท้างานร่วมกับโปรแกรมซอฟแวร์ แต่หน่วยงานได้รับอนุมัติแต่เครื่องฮาร์ดแวร์66  

“เหรียญมีสองด้านเสมอ” ยิ่งพ่ึงพาเทคโนโลยีสูง ยิ่งความเป็นดิจิทัลเติบโตและเชื่อมโยง
ครอบคลุมทั่วทั้งโครงสร้างองค์กรมากเท่าใด องค์กรอาจยิ่งเปราะบางมากขึ้นเท่านั้น ปัจจุบันการโจมตี
ทางไซเบอร์ในรูปแบบที่หลากหลาย สลับซับซ้อน และคาดเดาได้ยากขึ้น กลายเป็นประเด็นท้าทายที่
อาจลุกลามสร้างความเสียหายให้องค์กรทั่วโลก ที่ผ่านมาปรากฎกรณีแฮกเกอร์โจมตีระบบฐานข้อมูล

                                                 
64สัมภาษณ์ สรุีย์ ไตรรัตนนุกูล, ผู้อ้านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการตา่งประเทศ, 
14 สิงหาคม 2563   
65เรื่องเดียวกัน.  
66เรื่องเดียวกัน  
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ภาครัฐของไทย โดยพุ่งเป้าไปที่การเจาะข้อมูลด้านการเงินการคลัง67 รวมถึงอาศัยช่วงวิกฤตโควิด-19 
ที่ผู้คนท้างานจากที่บ้านมากขึ้นเจาะผ่านเข้าไปยังระบบองค์กร68 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทาง
ไซเบอร์ ปกป้องข้อมูลดิจิทัลภาครัฐจากการบุกรุกโจมตีจากผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล รวมทั้งการ
ป้องกันเหตุหยุดชะงัก (downtime) ของระบบดิจิทัลและสูญหายของข้อมูล (data loss) ในองค์กร
รองรับการยกระดับองค์กรสู่ความเป็นดิจิทัลจึงมีความส้าคัญมากเช่นกัน  

 
3.6  ข้อมูลส าคัญ : ปฏิบัติงานเบิกจ่ายแบบ “ไร้กระดาษ” (paperless) ได้หรือไม ่

ค้าตอบ คือ “ไร้กระดาษ (paperless) ขณะนี้ ยังไม่ได้ แต่มีแนวโน้มจะใช้กระดาษน้อยลง 
(less paper)”69 การปฏิบัติราชการแบบไร้กระดาษนับเป็นก้าวแรกๆ ของการน้าพาองค์กรภาครัฐ
จากที่ปฏิบัติงานแบบดั้งเดิมเข้าสู่ยุคดิจิทัล ผลการศึกษาพบว่า ในสภาวะวิกฤต ส่วนเบิกจ่ายยัง
ปฏิบัติงานเบิกจ่ายด้วยวิธีดั้งเดิม ควบคู่ (hybrid) ไปกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การเดิน
เอกสาร อาทิ บันทึกข้อความ หนังสือลงนาม หรือโทรเลข และเอกสารประกอบการเบิกจ่าย รับ “งานเข้า” 
ทั้งในรูปแบบดิจิทัล (e-Document) ผ่านระบบ MFA Portal และ e-Submission ของกระทรวงการ
ต่างประเทศและในรูปแบบกระดาษ (hard copy) โดยมีกล่องรับแฟ้มงานเข้าตั้งอยู่บริเวณหน้าส้านัก
บริหารการคลัง ที่อาจต่างจากในสภาวะปกติ คือ มิได้หอบแฟ้มเอกสารเข้ามาในส้านักบริหารการคลัง
ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมเพ่ือป้องกันการติดเชื้อ และยังมีการสั่งพิมพ์ e-Document ออก
ในรูปแบบกระดาษ เสนอลงนามอนุมัติตามขั้นตอน โดยผู้มีอ้านาจอนุมัติต้องลงนามด้วยตนเองหรือ
มอบอ้านาจ เมื่อได้เอกสารที่ลงนามครบถ้วนแล้ว จึงด้าเนินการเบิกจ่ายต่อไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
หลังจากนั้น ต้องมีการจัดการเรื่องเอกสารต้นฉบับและเอกสารส้าเนา เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายที่สลับท้างาน
จากที่บ้านยังคงเก็บไฟล์เอกสารดิจิทัล พร้อมกับหอบแฟ้มเอกสารรูปแบบกระดาษกลับไปท้างานจาก
ที่บ้านหรือเข้ามาท้างานในสถานที่ปฏิบัติงานหลัก เนื่องจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบข้อมูลเป็นดิจิทัล
แทนกระดาษยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเฉพาะแฟ้มข้อมูลเก่าที่มีภูมิหลังเรื่องเดิมนานมาแล้ว แต่ยังมี
ความจ้าเป็นต้องใช้ในการอ้างอิง กระทรวงการต่างประเทศได้พัฒนาระบบการจัดเก็บแฟ้มข้อมูลกลาง
                                                 
67เว็บไซต์กรมบญัชีกลาง, นโยบายรกัษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซตข์องกรมบัญชีกลาง, 7 มกราคม 2562, ระบบ
การจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐของกรมบญัชีกลาง และระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ถูกโจมตีจากกลุ่ม
แฮกเกอร์ “กลุ่มพลเมืองต่อต้าน Single Gateway” เมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม 2559.  
68ไม่ใช่แค่โจมตีคน แต่ “แฮกเกอร”์ อาศัยวิกฤต Covid-19 โจมตีองคก์รช่วง Work from Home, 20 เมษายน 
2563 (positioningmag.com). 
69สัมภาษณ์ ภาณุพันธ์ โชติรังสียากลุ, หัวหน้าฝา่ยเบิกจ่ายต่างประเทศ ส่วนเบิกจ่าย ส้านักบริหารการคลัง,  
14 สิงหาคม 2563; สัมภาษณ์ พิกุล เถาชาลีย,์ หัวหน้าฝ่ายเบิกจ่ายในประเทศ ส่วนเบิกจ่าย ส้านักบรหิารการคลัง, 
14 สิงหาคม 2563 และสัมภาษณ์ ศุภกร โตสมตน, เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส่วนเบิกจ่าย ส้านักบริหารการคลัง,  
14 สิงหาคม 2563. 
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อิเล็กทรอนิกส์ (e-Central filing) ซึ่งโดยหลักการเพ่ือจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลแบบรวมศูนย์ให้
พร้อมใช้งาน (availability) สามารถเข้าถึงง่าย (online access) สะดวกต่อการใช้งาน แต่ในทางปฏิบัติ
พบว่า “ยังไม่พร้อมใช้งานโดยสมบูรณ์” ข้อมูลดิจิทัลยังไม่ถูกพัฒนาเต็มที่ (immature) ยังไม่ครบถ้วน
เพียงพอส้าหรับปฏิบัติงานเบิกจ่ายจากที่บ้าน ยังไม่บูรณาการ เชื่อมโยงทั้งในองค์กรและข้าม 
ส่วนราชการ ฉะนั้น การใช้ข้อมูลดิจิทัลร่วมกันจึงยังมีข้อจ้ากัด โดยเฉพาะข้อมูลด้านการเงินการคลัง 
ที่เอกสารประกอบการเบิกจ่ายจ้านวนมากเป็นข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ ในขณะที่เอกสารต้นทางที่รับเข้ามา
ส่วนใหญ่ยังไม่ได้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล การสแกนเอกสารประกอบการเบิกจ่ายทั้งหมดแปลงเป็นรูปแบบ
ดิจิทัลจึงเพ่ิมภาระงานซึ่งปกติมีปริมาณมากจนท้าไม่ทันเป็น “ปัญหาคอขวด”อยู่แล้ว ให้กลายเป็น
ภาระหนักยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมอีก เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะท้างานจากเอกสารกระดาษมากกว่า 
บางคนหอบแฟ้มเอกสารกระดาษหลายแฟ้มจากที่ท้างานกลับไปท้างานที่บ้าน แต่มีข้อจ้ากัดกรณีที่
จ้าเป็นต้องใช้เอกสารจ้านวนมาก กอปร์กับข้อมูลบางอย่างต้องเก็บเป็นความลับ ควรที่ต้องเก็บรักษา
ไว้อย่างปลอดภัยภายในสถานที่ปฏิบัติงานหลักเพ่ือป้องกันไม่ให้ข้อมูลลับรั่วไหลออกไป  

นอกจากนี้ ยังพบข้อจ้ากัดเกี่ยวกับความพร้อมของผู้บริหารในการตรวจงานหรือลงนาม
อนุมัติในรูปแบบดิจิทัล การเสนองานจึงยังคงอยู่ในรูปแบบกระดาษ ถึงแม้ว่ากระบวนงานทั้งหมด
สามารถด้าเนินในรูปแบบดิจิทัลได้แล้วก็ตาม ยังคงต้องมีการสั่งพิมพ์งานออกมาในรูปแบบกระดาษให้
ผู้บริหารลงนามอนุมัติแล้วสแกนแปลงกลับเป็นรูปแบบดิจิทัลอีกครั้ง  

หากเกิดกรณีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ซึ่งมีความรุนแรงมากจนจ้าเป็นต้อง
ปิดกระทรวงการต่างประเทศท้าให้เข้ามาท้างานไม่ได้โดยสิ้นเชิงจะสามารถท้างานเบิกจ่ายจากที่บ้าน
แบบเบ็ดเสร็จทั้งหมดได้หรือไม่ โดยรักษาระดับประสิทธิภาพการท้างานให้เทียบเท่าการเข้ามาท้างาน
ในสถานที่ปฏิบัติงานหลัก เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายมากกว่าร้อยละ 85 ตอบว่า “ได้ ถ้าจ าเป็นจริงๆ” แต่
เนื่องจากในช่วงสภาวะวิกฤตที่ผ่านมา ยังสามารถสลับกันเข้ามาท้างานในสถานที่ปฏิบัติงานหลักได้ 
จึงยังคงเข้ามาท้างานแบบเดิม ทั้งนี้ ทุกคนเห็นพ้องว่า หากปรับระบบงานเบิกจ่ายเป็นดิจิทัลเต็ม
รูปแบบ จะท้าให้สามารถปฏิบัติงานเบิกจ่ายที่ใดก็ได้โดยข้อจ้ากัดเรื่องสถานที่หรือเวลาท้างานไม่เป็น
อุปสรรคอีกต่อไป เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสหน้าจอคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค หรือสมาร์ทโฟน สามารถท้าได้
เกือบทุกอย่างโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง โดยเฉพาะแนวโน้มการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุค “5G” ในเร็วๆ นี้  
ที่จะช่วยให้การรับ–ส่งข้อมูลเสถียรและเร็วกว่ายุค 4G ในปัจจุบันถึง 100 เท่า การรับ–ส่งข้อมูลขนาดใหญ่ 
เช่น เอกสารประกอบการเบิกจ่ายจ้านวนมากอาจสามารถท้าได้ภายในชั่วพริบตา  

อย่างไรก็ดี โดยที่รัฐบาลให้ความส้าคัญกับการปรับปรุงการให้บริการภาครัฐสู่ความเป็น
ดิจิทัลมาอย่างต่อเนื่องเพ่ืออ้านวยความสะดวกให้กับประชาชน และท้าให้การติดต่อราชการง่ายขึ้น 
(easier) เร็วขึ้น (faster) และประหยัดขึ้น (cheaper) โดยได้มีความพยายามปรับแก้กฎระเบียบที่เป็น
อุปสรรค ไม่จ้าเป็น หรือเป็นภาระต่อประชาชน รวมถึงการจัดท้า Government Data Exchange 
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เป็นแพลตฟอร์มกลางที่ทุกส่วนราชการสามารถใช้ในการแลกเปลี่ยนเอกสารดิจิทัล น้าเอกสารดิจิทัล
ไปใช้ในการบริการประชาชนหรือด้าเนินการตามภารกิจของตนได้ภายใต้มาตรฐานและแนวทาง
เดียวกัน70 รวมทั้งจัดตั้งส้านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลสนับสนุนการด้าเนินงานของภาครัฐในการ
ขับเคลื่อนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล71 กระทรวงการต่างประเทศจึงควร “ต่อยอดโอกาส” จากกลไกเดิม 
ที่มีอยู่ให้มากขึ้น โดยที่บางเรื่องอาจประหยัดเวลาและทรัพยากร ไม่จ้าเป็นต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ 
อาทิ ใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ72 ใช้เป็นระบบส้ารองการจัดเก็บ
ข้อมูลดิจิทัลขนาดใหญ่เพ่ือการกู้คืนข้อมูลกรณีเกิดภัยพิบัติ ซึ่งจะลดภาระของกระทรวงการต่างประเทศ
ในการติดตั้งและดูแลระบบการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งช่วยประหยัดงบประมาณในการสร้าง
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายขึ้นมาใหม่เอง  

 
3.7  ท างานเบิกจ่ายออนไลน์ ติดที่ “ระเบียบ” หรือไม่ 

“เงินหลวงตกน้ าไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้” การเบิกจ่ายเงินจากคลังทุกเรื่องต้องมีทั้งฐานเงิน
และฐานกฎหมายรองรับเสมอ ในบริบทราชการไทย เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายยึดหลักต้องท้างานให้เสร็จ
ครบถ้วนตามกระบวนงานหรือตามตัวชี้วัดภายใต้ข้อกฎหมายที่ก้าหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงตาม
กฎระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติของท้องถิ่นท่ีแตกต่างกันในแต่ละประเทศ  

เมื่อวิเคราะห์ผลการส้ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการงานเบิกจ่าย พบว่า ส่วนใหญ่เป็น
ประเด็นที่เกี่ยวโยงกับเรื่อง “ระเบียบ” ได้แก่ “… เจ้าหน้าที่ไม่แม่นระเบียบ ตอบค าถามไม่ตรงกัน 
ตอบค าถามไม่ได้ ตอบคลุมเครือไม่ชัดเจน เอกสารซ้ าซ้อน เพ่ิมขั้นตอนในการท างานโดยไม่จ าเป็น 
เจ้าหน้าที่รู้เรื่องอยู่คนเดียว พอลา ไม่มีใครตอบค าถามได้ ให้ค าแนะน าผิด เจ้าหน้าที่ไม่พอ บ่นกันมากว่า
ท าไม่ไหว ท าไม่ทัน งานหนักมาก กฎระเบียบเก่าไม่สอดคล้องกับความเป็นปัจจุบัน ควรผลักดัน 
การปรับปรุงแก้ไขระเบียบที่ล้าสมัย ควร update ระเบียบคลังให้ทันสมัยอยู่เสมอ การตัดสถานะ
งบประมาณไม่เป็นปัจจุบัน งานล่าช้า ควรมีจิตบริการมากกว่านี้…ฯลฯ”73 เป็นกระจกสะท้อนให้เห็น 
เมื่อตระหนักถึงปัญหา ย่อมมีทางออกเสมอ 
                                                 
70เว็บไซตส์้านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 4 ปี พ.ร.บ. อ้านวยความสะดวก ก้าวสูบริการรฐั เร็ว 
กระชับ ฉับไว.  
71เว็บไซตส์้านักงานพัฒนารัฐบาลดจิิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.), (dga.or.th).  
72คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ 

ภายใต้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี ต่อเนื่อง 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 ตามที่กระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกิจและ
สังคมเสนอ ในวงเงิน 3,954 ล้านบาท และงบประมาณกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปี 2563 ใน
วงเงิน 798 ล้านบาท รวม 4,752 ล้านบาท. 
73กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร, รายงานผลส้ารวจความพึงพอใจ ส้านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ประจ้าปี 
2558-2562, ข้อมูลจากระบบ Intranet กระทรวงการต่างประเทศ.  
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ในสภาวะวิกฤตโควิด-19 ส่วนเบิกจ่ายสามารถถอดบทเรียนรู้ก้าวข้าม “กับดักระบบราชการ”  
ที่อุ้ยอ้าย เต็มไปด้วยกฎระเบียบข้อบังคับนานับประการ ได้หรือไม่ ผลการศึกษาพบว่า งานเบิกจ่ายมี
ไม่ต่้ากว่า 103 ภารกิจ74 แต่ละภารกิจมีระเบียบก้ากับอย่างน้อย 1–5 ฉบับ จะละเว้นมิได้หากยังไม่มี
การแก้ไขระเบียบนั้นๆ อย่างไรก็ดี ใบส้าคัญประกอบการเบิกจ่าย อาทิ ใบเสร็จรับเงิน ซึ่งปกติต้องใช้
เอกสาร “ต้นฉบับ” ในช่วงวิกฤตโควิด-19 สามารถ “อนุโลม” ใช้ส้าเนาเอกสารในรูปแบบดิจิทัล
ประกอบการเบิกจ่ายไปพลางก่อนได้ โดยอิงตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 
“มาตรการปรับเปลี่ยนการให้บริการงานอนุมัติ อนุญาต รับรอง จดแจ้ง หรือจดทะเบียนตามกฎหมาย
เป็นผ่านระบบ e-Service แต่หากยังไม่สามารถใช้ระบบ e-Service ได้ ให้ก้าหนดมาตรการชั่วคราว
ให้ใช้ช่องทางการรับส่งเอกสารอ่ืนๆ แทนการให้เดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง เช่น ทางไปรษณีย์ หรือ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) โดยให้ถือว่าเอกสารหลักฐานที่รับส่งผ่านช่องทางดังกล่าวเป็น 
“หลักฐานโดยชอบตามกฎหมาย” ไปพลางก่อน ทั้งนี้ หากจ้าเป็นต้องมีการยืนยันตัวตนหรือใช้เอกสาร
ต้นฉบับ ให้เปิดช่องทางให้ผู้ขอรับบริการสามารถยืนยันตัวตนหรือแสดงเอกสารต้นฉบับ ณ จุดให้ 
บริการของหน่วยงานของรัฐหลังจากสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติได้” ฉะนั้น ในสภาวะวิกฤตโควิด-19
ระเบียบการเบิกจ่ายจึง “เปิด” ให้ท้างานออนไลน์จากที่บ้านได้ 

 
3.8  “คน” พร้อมรับ “การเปลี่ยนแปลง” หรือไม่ 

“คน” เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดขององค์กร และเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภารกิจ 
แม้เป็นหน่วยงานระดับส่วนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของส้านักบริหารการคลัง อีกทั้งมีขอบเขตภารกิจกว้าง
ครอบคลุมทั่วโลกและมีปริมาณงานมากโดยธรรมชาติของคลังแบบรวมศูนย์ก็ตาม พบว่า ส่วนเบิกจ่าย
มีก้าลังคนเพียง 38 คนเท่านั้น75 ประกอบด้วยข้าราชการ 32 คน พนักงานราชการ 1 คน และลูกจ้าง
เหมาบริการ 5 คน เพศหญิง 35 คน เพศชาย 1 คน และเพศทางเลือก 2 คน อายุตั้งแต่ 22–59 ปี  
มีประสบการณ์งานคลังตั้งแต่ 5 เดือน–40 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมี
ทักษะดิจิทัลค่อนข้างดี ปฏิบัติงานเบิกจ่ายภายใต้การก้ากับดูแลของผู้อ้านวยการส้านักบริหารการคลัง  

การปฏิบัติงานเบิกจ่ายอย่างมีคุณภาพต้องอาศัยการฝึกฝนจนเกิดทักษะความรู้ความ
ช้านาญ มีผู้เปรียบส้านักบริหารการคลังว่าเป็นเสมือนดั่ง “ตักศิลา” แหล่งรวมความรู้งานคลัง 
ทุกแขนงของกระทรวงการต่างประเทศ มีรุ่นพ่ีซึ่งเป็นคนรุ่น Baby Boomer หรือ Generation X76  

                                                 
74โครงสร้างการแบ่งงานเบิกจ่าย ส้านักบริหารการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ, 20 สิงหาคม 2563.   
75ข้อมูลบุคลากรส่วนเบิกจ่าย ณ วันท่ี 1 สิงหาคม 2563. 
76กรมสุขภาพจิต, การแบ่งกลุ่มประชากรตามแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์, บทความด้านสุขภาพจติ 6 กุมภาพันธ์ 
2562, Baby Boomer หรือกลุ่มผูสู้งวัย อายุระหว่าง 54-72 ป ีGeneration X กลุ่มคนอายุระหว่าง 38-53 ปี 
Generation Y (หรือ Millennials) อายุระหว่าง 21-37 ปี และ Generation Z อายุระหว่าง 8-20 ปี. 
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ที่สั่งสม ความรู้และประสบการณ์งานคลังมาหลายทศวรรษจนรู้ระเบียบดีทุกเรื่อง ช้านาญในการ
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการเบิกจ่ายอย่างแม่นย้า มิให้เกิดช่องโหว่ เป็น “พ่ีเลี้ยง” 
คอยช่วยฝึกภาคปฏิบัติโดยการท้างานให้รุ่นน้องซึ่งส่วนใหญ่เป็นคน Generation Y ผู้มีประสบการณ์
น้อยกว่า แต่มีทักษะและคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ มากกว่า ความที่เป็นกระทรวงขนาดเล็กมี
บุคลากรน้อย อาทิ สถานทูตสถานกงสุลไทยบางแห่งอาจมีข้าราชการเพียง 3–4 คนเท่านั้น แต่ละคน
จึงต้องปฏิบัติงานแบบยืดหยุ่นสูง ท้างานหลากมิติ ท้างานแทนกันได้ การโยกย้ายออกประจ้าการ
ต่างประเทศหรือสลับกรมเปลี่ยนงานมักเกิดขึ้นเป็นประจ้าทุก 2–4 ปี เป็นวิถีการท้างานปกติตลอด
ชีวิตราชการ ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรส่วนเบิกจ่ายโดยรวมมีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูง สามารถ
ปรับตัวได้ดีในสภาวะวิกฤต แม้แต่เจ้าหน้าที่วัยใกล้เกษียณยังมีความพร้อมปรับรับการเปลี่ยนแปลง 
และไม่ปฏิเสธการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือก้าวทันโลก  

ข้อจ้ากัดที่ส้าคัญ ได้แก่ “นโยบายปรับลดขนาดก าลังคนภาครัฐ”ภายหลังวิกฤต “ต้มย้ากุ้ง” 
เมื่อปี 2540 ซึ่งยังคงมีผลสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน การขาดช่วงนานกว่าหนึ่งทศวรรษที่กระทรวง 
การต่างประเทศมีนโยบายไม่รับข้าราชการใหม่มาทดแทนเจ้าหน้าที่คลังที่เกษียณอายุ แม้ว่าได้
พยายามเร่งรับเข้ามาใหม่ในช่วง 3–4 ปีที่ผ่านมาก็ตาม การสร้างและเตรียมบุคลากรเพ่ือสานต่อ
ภารกิจทดแทนเจ้าหน้าที่รุ่นพ่ีที่ก้าลังเกษียณอายุจ้านวนมากในหลายปีนี้ยังเป็นประเด็นท้าทาย 
ในขณะที่เผชิญกับปัญหาก้าลังคนไม่เพียงพอกับภารกิจที่ได้รับ การบริหารจัดการบุคคลากรยังต้องให้
ความส้าคัญกับการส่งเสริมความต่อเนื่องในการท้างานจากการโยกย้ายหมุนเวียนสับเปลี่ยนไป
ประจ้าการในต่างประเทศ การสร้างแรงจูงใจในการท้างานให้เจ้าหน้าที่ สาย home–based ที่ไม่ได้
ออกประจ้าการต่างประเทศ การบริหารลูกจ้างเหมาบริการที่ปฏิบัติงานเบิกจ่ายเฉกเช่นเดียวกับ
ข้าราชการแต่ไม่ได้รับสวัสดิการใด ไม่ได้สิทธิ์การลาและไม่ได้รับการปรับเพ่ิมเงินเดือน รวมถึงเร่ง
พัฒนาทักษะดิจิทัลให้เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง ทั้งยกระดับทักษะ (upskill)  
ปรับทักษะ (re-skill) และเรียนรู้ทักษะใหม่ (new skill) ให้มีความพร้อมสู่อนาคต มีศักยภาพสูง และ
มีพลังในการท้างาน อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและความส้าเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

4.1.1  ปัจจัยสนับสนุน : “พร้อม” ค่อนข้างสูงต่อสภาวะวิกฤตโควิด-19  
ส่วนเบิกจ่ายมีความ“พร้อม” ในการปรับตัวเพ่ือท้างานภายใต้สภาวะวิกฤตโควิด-19  

ที่ผ่านมา ในระดับค่อนข้างสูง โดยพิจารณาตัวชี้วัดประสิทธิภาพการบริหารงานเบิกจ่ายจากผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 2563 ของกระทรวงการต่างประเทศในช่วง 3 ไตรมาสแรก 
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดสภาวะวิกฤตโควิด-19 กลับปรากฎผลการเบิกจ่ายสูงถึงร้อยละ 80.1177 โดยมี
ปัจจัยสนับสนุน คือ ความยืดหยุ่นคล่องตัว (agility) ของการมีโครงสร้างหน่วยเบิกจ่ายเดียว ท้าให้
สามารถตอบสนองต่อสภาวะวิกฤตได้อย่างรวดเร็ว กอปรกับกระทรวงการต่างประเทศมีพันธกิจหลัก
ด้านการต่างประเทศ จึงมีโอกาสเห็นและน้าแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ รวมถึง
การใช้ประโยชน์จากพลังของเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร พัฒนากระบวนการและวิธีการท้างานให้สอดรับกับ
มาตรฐานสากล ก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เพ่ือ “เชื่อมต่อโลก” อย่างไรก็ดี ปัจจัยสนับสนุน 
ที่ส้าคัญที่สุด เป็นทรัพยากรในการบริหารที่มีคุณค่าที่สุด และมีผลต่อความส้าเร็จหรือความล้มเหลวของ
องค์กรมากที่สุด คือ “คน” ความเป็นองค์กรภาครัฐขนาดเล็กที่มีภารกิจกว้าง มีเขตอาณาครอบคลุมถึง 
180 ประเทศทั่วทุกมุมโลกและต้องปฏิบัติราชการภายใต้ทรัพยากรที่มีจ้ากัด เอ้ือต่อการหล่อหลอมให้
บุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศมีแนวโน้มที่จะมีสมรรถนะสูง เปิดใจรับแนวคิดและสิ่งท้าทายใหม่
ได้ง่าย สามารถท้างานได้หลากหลายมิติ ท้างานแทนกันได้ พร้อมยืดหยุ่น ปรับตัวได้ดีและเร็วใน
สภาวะวิกฤต 

4.1.2  ข้อจ ากัด : ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง “เต็มศักยภาพ”  
ถึงแม้จะน้าวัสดุอุปกรณ์ราคาแพงและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ก้าวหน้าที่สุดบนโลกใบนี้

มาใช้ อาจมิใช่เป็นสูตรส้าเร็จที่จะน้าพาองค์กรไปสู่การ “พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทางดิจิทัล” 
ทั้งๆ ที่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศมีนโยบายมุ่งพัฒนาองค์กรให้ทันสมัยมาอย่าง

                                                 
77สัมภาษณ์ โสรัจ สุขถาวร, ผู้อ้านวยการส้านักบริหารการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ, 14 สิงหาคม 2563,  
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 2563 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันท่ี 7 สิงหาคม 2563, กระทรวง
การต่างประเทศมผีลการเบิกจ่าย ร้อยละ 80.11 มากเป็นอันดับที่ 7. 
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ต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลไทยทุกยุคทุกสมัยตลอดหลายทศวรรษ
ที่ผ่านมา  

ผนวกกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ โปรแกรมซอฟต์แวร์ สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงและวัสดุอุปกรณ์ที่จ้าเป็นส้าหรับใช้ในการท้างานมีพร้อม (availability) และระเบียบเปิด 
พร้อมรองรับการท้างานจากที่บ้านอย่างเต็มรูปแบบก็ตาม แต่กระนั้นก็ดี แม้แต่ในห้วงเวลาที่สภาวะ
วิกฤตโควิด-19 มีความตึงเครียดสูง ก็ยังมิได้มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง “เต็มศักยภาพ” 
ในการขับเคลื่อนงานเบิกจ่ายหรืองานกระทรวงการต่างประเทศในภาพรวม ทั้งนี้ ด้วยข้อจ้ากัดอย่างน้อย  
2 ประการ คือ (1) ระบบฐานข้อมูลดิจิทัลยังไม่รองรับโดยสมบูรณ์ และ (2) บุคลากรยังคุ้นชินกับ
วิธีการท้างานแบบเดิม รู้สึกว่ายังรอได้ อย่างไรก็ตาม โควิด-19 ได้เป็นปัจจัย “เร่งให้เร็วขึ้น” เป็นตัวชี้  
ให้เห็นชัดขึ้นว่า โลกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีความจ้าเป็นต้องเร่งพลิกโฉมองค์กรสู่ความเป็นดิจิทัล
อย่างก้าวกระโดดแทนที่จะคืบคลานไปอย่างช้าๆ แบบ “ค่อยเป็น ค่อยไป” ดังเช่นที่ผ่านมา  
 
4.2  ข้อเสนอแนะ 

4.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
4.2.1.1  “ก้าวข้ามขีดจ ากัดเดิม” รับมือกับความท้าทาย 

แม้ไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ภายในประเทศให้อยู่ใน
วงจ้ากัด แต่สถานการณ์ในต่างประเทศยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง78 และยังไม่แน่ชัดว่าจะ
สิ้นสุดลงเมื่อใด โดยเฉพาะเมื่อพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพ่ิมจ้านวนขึ้นในประเทศเพ่ือนบ้านที่ชายแดน 
ติดกับไทย ท้าให้ไทยต้องเพ่ิมมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้นเพื่อเฝ้าระวังกระบวนการลักลอบพา
ชาวต่างด้าวเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายตามช่องทางธรรมชาติ79 อย่างไรก็ตาม โดยที่ตลาดแรงงานไทย
พ่ึงพาแรงงานต่างด้าวทักษะต่้าในระดับสูง80 ในงานประเภท 3Ds คือ งานหนัก (difficult) สกปรก 
(dirty) และอันตราย (dangerous) โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีการใช้
แรงงานอย่างเข้มข้นในภาคเกษตรกรรม ประมง และก่อสร้าง แรงงานต่างด้าวจากประเทศเพ่ือนบ้าน
จึงมีความส้าคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย นอกจากนั้น เศรษฐกิจไทยยังพ่ึงพารายได้จาก 

                                                 
78World Health Organization, Coronavirus disease (COVID-19) pandemic: Numbers at a glance, 16 
September 2020, องค์การอนามัยโลกรายงานจ้านวนผู้ตดิเช้ือ 29,356,292 ราย ผู้เสียชีวิต 930,260 ราย ใน 
216 ประเทศ/พื้นท่ี และยังมจี้านวนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง. 
79กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สา้นักโฆษก, ข่าวท้าเนียบรัฐบาล, 1 กันยายน 2563, (www.thaigov.go.th).   
80สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อ๊ึงภากรณ,์ เปิดข้อเท็จจริงแรงงานต่างด้าวในไทย: ตอนท่ี 1 แรงงานทักษะต่้า,  
17 มิถุนายน 2563, (www.pier.or.th). 

http://www.thaigov.go.th/
https://www.pier.or.th/
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การท่องเที่ยวถึงร้อยละ 9.6 ของ GDP และการจ้างงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องถึงกว่า 2.44 ล้านคน81 
ไทยจึงมิอาจปิดประเทศได้ตลอดไป ทั้งนี้ สิ่งที่คาดว่าจะตามมาพร้อมการเปิดพรมแดนรับแรงงานต่างด้าว
หรือเปิดน่านฟ้าฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวเพ่ือพลิกฟ้ืนเศรษฐกิจไทยที่ก้าลังประสบกับสภาวะถดถอย 82 คือ 
ความเสี่ยงโควิด-19 กลับมาระบาดระลอกใหม่ที่อาจรุนแรงยิ่งกว่าเดิม ฉะนั้น การเร่งพลิกโฉม 
ส่วนเบิกจ่ายและกระทรวงการต่างประเทศในภาพรวมสู่ความเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ เพ่ือ “ก้าวข้าม
ขีดจ ากัดเดิม”น่าจะ “ตอบโจทย์” เตรียมความพร้อมของกระทรวงการต่างประเทศในการรับมือกับ
ความท้าทายของโลกอนาคตที่ผันผวน (volatility) ไม่แน่นอน (uncertainty) สลับซับซ้อน 
(complexity) และคลุมเครือ (ambiguity) ได้ดีขึ้น  

4.2.1.2  ผู้บริหารระดับสูง คือ ผู้น้าการเปลี่ยนแปลง 
ถึงแม้ผู้บริหารระดับสูงมีแรงบันดาลใจและมีนโยบายปฏิรูปองค์กรให้

ทันสมัย อีกทั้งได้มอบนโยบายหรือออกค้าสั่งให้คนในองค์กรปฏิบัติแล้วก็ตาม อาจยังไม่เพียงพอที่จะ
น้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง กระทรวงการต่างประเทศมุ่งไปในทิศทางสู่ความเป็นดิจิทัลมา
อย่างต่อเนื่องโดยตลอด แต่เมื่อวิกฤตโควิด-19 มาแบบไม่ทันให้ตั้งหลัก ระบบและกลไกบางอย่างกลับ
ยังไม่เอ้ือให้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายที่บ้านได้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนงาน การน้าพาองค์กรสู่ความเป็น
ดิจิทัลจึงไม่ใช่แค่การเปลี่ยนรูปแบบเอกสารจากกระดาษเป็นดิจิทัลเท่านั้น แต่คือการเปลี่ยน
กระบวนการทางความคิด (mindset) ของคนในองค์กร โดยผู้บริหารระดับสูง คือ ผู้น้าการเปลี่ยนแปลง 
การท้าให้คนทั่วทั้งองค์กรก้าวออกจากแนวคิดและความเคยชินเดิม (comfort zone) เปิดใจมาร่วมคิด 
ร่วมสร้าง ร่วมแรงร่วมใจพลิกโฉมองค์กรอย่างก้าวกระโดดต้องอาศัยความมุ่งม่ันตั้งใจจริงของผู้บริหาร
ระดับสูงอย่างต่อเนื่อง สร้างศรัทธา ความเชื่อมั่น และเป็นแบบอย่างที่ดี (role model) อย่างสม่้าเสมอ  
จึงจะสามารถดึงศักยภาพของคนทั้งองค์กรออกมาเป็นพลังร่วม (synergy) ขับเคลื่อนไปพร้อมกัน 
(people transformation) ได้อย่างยั่งยืน 

4.2.1.3  ภาครัฐมิอาจท้างาน “รูปแบบเดิม” ได้อีกต่อไป83  
การท้างานจากที่บ้าน (work from home) หรือ ท้างานจากที่ไหนก็ได้ 

(work from anywhere) โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและให้เสมือนบุคลากรเข้ามาปฏิบัติ

                                                 
81กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, Covid-19 กับผลกระทบต่อการท่องเที่ยวไทย, 
สถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย ไตรมาส 1/2563.  
82 ข้อสรุปเวทีเสวนา ครึ่งปีหลังระลอก 2 มาแน่ แต่ไทยพร้อมรับการระบาดที่รุนแรงกว่าเดิม, 22 กรกฎาคม 2563 

(hfocus.org). 
83พล.อ. ประยุทธ์ จันทรโ์อชา, วิธีคิดผู้น้าในสถานการณ์วิกฤต ประสบการณ์จากสถานการณ์ Covid-19, ปาฐกถา
ของนายกรัฐมนตรีในโอกาสครบรอบ 20 ปี เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งสหประชาติและครบรอบ 75 ปีองค์การ
สหประชาต,ิ 31 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมแห่งสหประชาติ กรุงเทพฯ. 
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ราชการในกระทรวงฯ เป็นแนวคิด “นอกกรอบ” ที่รองรับความต่อเนื่องการปฏิบัติราชการในสภาวะ
วิกฤต เป็นแนวโน้ม (trend) ที่ปรากฏแพร่หลายทั่วโลกในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งยังสอด
รับกับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี “…ให้ทุกส่วนราชการให้ความส าคัญกับการด าเนินนโยบาย work 
from home อย่างต่อเนื่องและปรับให้เข้ากับการปฏิบัติงานภายใต้ชีวิตวิถีใหม่” 84 กระทรวง 
การต่างประเทศควรด้าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เร่งถอดบทเรียนรู้จากช่วงวิกฤตโควิด -19  
ที่ผ่านมา ว่าควรต้องปรับปรุงแก้ไขตรงจุดใด สนับสนุนเติมเต็มส่วนที่ยังขาด ให้ระบบรองรับการ
ท้างานแบบเคลื่อนที่ จากทุกที่ทุกเวลาผ่านอุปกรณ์ส่วนตัวที่มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
รัดกุม เตรียมทรัพยากรที่จ้าเป็นอย่างรอบด้านในทุกมิติ ทั้งวัสดุอุปกรณ์ ข้อมูล ก้าลังคน ระเบียบ ฯลฯ 
รวมถึงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (results oriented) โดยไม่ค้านึงถึง
สถานที่ปฏิบัติงาน รวมถึงการก้าหนดกฎกติกาที่เกี่ยวข้อง อาทิ การไม่สั่งงานหรือสั่งการประชุมพร่้าเพรื่อ
นอกเวลางานตลอดเวลาโดยไม่จ้าเป็น (right to disconnect) เพ่ือสร้างสมดุลในการใช้ชีวิต (work–
life balance) ในการท้างานจากท่ีบ้าน 

4.2.1.4  “You took our software, but didn’t take our culture”85  
ตอบค้าถามว่า แม้กระทรวงการต่างประเทศน้าระบบ e-Submission 

แบบสิงคโปร์มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ท้าไมกลับใช้ไม่ได้ผลดีเช่นเดียวกับในสิงคโปร์ กระทรวง  
การต่างประเทศเคยมีภาพ “ความขลัง” จากอดีต ที่ดึงดูดคนเก่งระดับต้นๆ ของประเทศเข้ามาท้างาน 
แต่เมื่อโลกเปลี่ยนและโควิด-19 ยิ่งท้าให้โลกเปลี่ยนในอัตราเร่ง หากองค์กรหยุดนิ่งไม่ปรับให้ทัน 
เท่ากับถอยหลัง  

“..ระบบราชการเป็นระบบที่ท าลายคนที่สุด การมีสายการบังคับบัญชา
ตามล าดับชั้นมากมาย ผูกติดกับสารพัดกฎระเบียบข้อบังคับคอยคุมคอยก ากับทุกเรื่องนับตั้งแต่วันแรก 
ที่เข้าท างาน คนไม่ท าอะไรไม่ผิด คนริเริ่มคิดต่างกลายเป็น “แกะด า” อาจเสี่ยงคุกเสี่ยงตาราง..”86  
ไม่ตอบสนองกับความท้าทายในยุคดิจิทัลที่คนรุ่นใหม่ต้องการ ไม่ใช่สถานที่ท้างานที่คนรุ่นใหม่ใฝ่ฝัน 

                                                 
84ส้านักงาน ก.พ., ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า 
ครั้งท่ี 3/2563, เมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม 2563 ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งรายงานให้ที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 รับทราบผล และมอบหมายให้คณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง
รับไปดา้เนินการ.   
85วรพันธ์ุ ศรีวรนารถ, บทสนทนากบัผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์, การแลกเปลี่ยนทัศนะ
ในการอบรมหลักสตูร นบท. รุ่นที่ 12, 2 กันยายน 2563 ณ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวง
การต่างประเทศ.   
86ม.ล. พัชรภากร เทวกุล, สมรรถนะและบทบาทหน้าท่ีของนักบริหารระดับสูง, การบรรยายของเลขาธิการ ก.พ. ให้
ผู้เข้าอบรมหลักสูตร นบท. รุ่นที่ 12, 31 สิงหาคม 2563 ณ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวง
การต่างประเทศ. 
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ท้าให้ยากขึ้นเรื่อยๆ ที่จะจูงใจคนดีที่สุดและเก่งที่สุด (the best and the brightest) เข้ามาท้างานใน
องค์กร และยากยิ่งกว่าที่จะรักษาไว้ได้ “…ทุกคนรู้ดีว่าโครงสร้างระบบราชการมีปัญหา แต่ไม่มีใคร
อยากพูดถึง หลอกตัวเองประหนึ่งว่าไม่มีปัญหา การก้าวข้ามกับดักระบบราชการ จ าเป็นต้องเปลี่ยน
กรอบมุมมองความคิดใหม่ (reframing)…”87  

กระทรวงการต่างประเทศมีคนดีที่สุดและเก่งที่สุดมากมาย สามารถ 
จะเป็น “ภาครัฐต้นแบบ” สร้างแรงบันดาลใจน้าการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบราชการไทยได้ เริ่มจาก 
การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในองค์กรให้คนท้างานอย่างมีความสุข ออกแบบให้ท้างานสนุก 
(cool workplace) ยืดหยุ่น (work–life flexibility) มีเทคโนโลยีให้ใช้อย่างเหมาะสม เสริมพลัง 
(empower) คนในองค์กรอย่างรอบด้าน สนับสนุนความพร้อมที่จะเติบโตในทุกมิติการท้างาน  
สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างทางความคิด สร้างสรรค์ ร่วมมือ ไม่กล่าวโทษ (no blame culture) 
เอ้ือให้คนในองค์กรสามารถดึงศักยภาพออกมาได้เต็มที่ มีเวลาคิดเรื่องส้าคัญเพ่ือสร้างสรรค์งานที่มี
ความหมาย โดยไม่เสียเวลาและทรัพยากรไปกับงานเอกสารหรือกระบวนงานขั้นตอนมากมายที่สร้าง
ภาระโดยไม่จ้าเป็น 

4.2.1.5  แก้ระเบียบ “เข็นครกข้ึนภูเขา” แต่คุ้มค่า 
การแก้ระเบียบแต่ละเรื่องมักเป็น “โจทย์ยาก” ใช้เวลา และความอุตสาหะ

พากเพียร ไม่ย่อท้อจึงจะส้าเร็จได้ โดยที่กระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างขอท้าความตกลงกับ
กรมบัญชีกลางในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบเบิกจ่ายถึง 18 เรื่อง88 จ้าเป็นต้องได้รับการสนับสนุน 
โน้มน้าว และผลักดันทุกระดับอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้มีการทบทวนแก้ไขระเบียบที่ล้าสมัย 
เป็นอุปสรรคหรือ ไม่จ้าเป็น ที่ชะลอพัฒนาการในการขับเคลื่อนองค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง อาทิ กรณีข้าราชการที่ประจ้าการในต่างประเทศเดินทางเข้ารับการอบรม หรือเข้ามารับ
การรักษาพยาบาลที่ประเทศไทยต้องเข้ารับการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการรัฐบาล โดยได้รับอนุมัติให้ 
14 วัน ช่วงกักตัวไม่นับเป็นวันลาตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยวันลาข้าราชการ พ.ศ. 2555 
และก้าลังขอท้าความตกลงให้ไม่ตัดเงินเพ่ิมพิเศษส้าหรับข้าราชการซึ่งมีต้าแหน่งหน้าที่ประจ้าใน
ต่างประเทศ (พ.ข.ต.) กรณีพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ก้าหนดให้เบิกจ่ายค่าเช่าที่พักส้าหรับข้าราชการที่เดินทางไปประจ้าการต่างประเทศได้ไม่เกิน 
15 วันนับตั้งแต่วันที่เดินทางไปถึง แต่ระเบียบท้องถิ่นก้าหนดให้ผู้เดินทางจากต่างประเทศต้องกักตัว 
ขอท้าความตกลงให้เบิกค่าเช่าโรงแรมไม่เกิน 15 วันโดยนับตั้งแต่วันพ้นการกักตัวของประเทศนั้นๆ 
กรณีระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลส้าหรับข้าราชการซึ่งมี

                                                 
87เรื่องเดียวกัน.  
88ส้านักบริหารการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ, สถานการณ์ขอท้าความตกลงกับกรมบัญชีกลางในประเด็นต่างๆ, 
21 สิงหาคม 2563.  
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ต้าแหน่งหน้าที่ประจ้าอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. 2559 ขอท้าความตกลงให้ข้าราชการที่ประจ้าการใน
ต่างประเทศสามารถรับการตรวจหาและรักษาพยาบาลโควิด-19 ได้เท่าที่เบิกจ่ายจริง โดยไม่ต้องหัก
ร้อยละ 5 ของอัตรา พ.ข.ต. เนื่องจากโควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่และข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลคนไทย
มีความเสี่ยง และกรณีขอท้าความตกลงการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของข้าราชการที่ได้รับ
ค้าสั่งหรือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรให้ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวัง ประสานงาน และอ้านวยความสะดวก
ให้แก่ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้า–ออกประเทศไทยที่อากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งเป็นพ้ืนที่เสี่ยงติดเชื้อ 
และกรณีผลักดันระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือช่วยเหลือคนไทยที่
ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ พ.ศ. 2562 รวมทั้งกรณีการแก้ไขระเบียบเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของ  
คู่สมรสข้าราชการให้สอดคล้องกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติคู่ชีวิต89 ฯลฯ เป็นต้น 

4.2.1.6  โควิด-19 เปลี่ยนโลก บุคลากรภาครัฐต้องเปลี่ยนตัวเอง 
วิกฤตโควิด-19 อาจกลายเป็น “สิ่งน าโชคในสถานการณ์ที่เลวร้าย” 

(blessing in disguise)90 ท้าให้เข้าใจบริบทของพลวัตโลกมากขึ้น กระตุ้นเตือนให้ตระหนักอย่าง
จริงจังว่า บัดนี้ โลกเปลี่ยน การปรับตัวคงมิใช่ทางเลือก หากแต่เป็นความจ้าเป็นเร่งด่วนที่ภาครัฐต้องปรับ
รับกับความท้าทาย 

“… 30 ปีต่อจากนี้ ถ้าไม่ถูกขัดขวางด้วยการเมืองหรือผลประโยชน์ของ 
ผู้มีอ านาจรัฐ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะเข้าทดแทนการท างานพ้ืนฐานของก าลังคนภาครัฐได้แทบทุก
ภารกิจที่ต้องใช้แรงงานคน...”91  

การเร่งพัฒนาศักยภาพในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลให้กับ
บุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรในการบริหารที่มีค่าที่สุดขององค์กร ทั้งการยกระดับทักษะ (upskill)  
ปรับทักษะ (re-skill) และเรียนรู้ทักษะใหม่ (new skill) เสริมสร้างขีดความสามารถให้เหมาะสมสอดรับ
และเท่าทันกับการยกระดับองค์กรไปสู่ความเป็นดิจิทัลจึงมีความส้าคัญอย่างสม่้าเสมอ  

4.2.2  ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
4.2.2.1  “ผู้อ านวยความสะดวก” ไม่ใช่ “ผู้คุมกฎระเบียบ” 

ปรับกระบวนการทางความคิด (mindset) ของเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายจาก
บทบาท “ผู้คุมกฎระเบียบ” (regulator) เป็น “ผู้อ านวยความสะดวก” (facilitator) โดยตระหนักว่า 
เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายไม่ใช่เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง งานเบิกจ่ายมุ่งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของกระทรวง

                                                 
89ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ให้ความเห็นชอบต่อ (ร่าง) พระราชบัญญตัิ คู่ชีวิต  
90สุวิทย์ เมษินทรีย,์ โลกเปลี่ยน คนปรับ เตรยีมคนไทยเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ในโลกหลังโควิด-19, 20 เมษายน 2563. 
91ม.ล. พัชรภากร เทวกุล, สมรรถนะและบทบาทหน้าท่ีของนักบริหารระดับสูง, การบรรยายของเลขาธิการ ก.พ. ให้
ผู้เข้าอบรมหลักสูตร นบท. รุ่นที่ 12, 31 สิงหาคม 2563 ณ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวง
การต่างประเทศ. 
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การต่างประเทศขับเคลื่อนภารกิจได้อย่างคล่องตัว ทันสถานการณ์ ภายใต้บริบทที่ต้องคง
ประสิทธิภาพการท้างานไว้ได้แม้ในสภาวะวิกฤต  

4.2.2.2  ตัดทอนขั้นตอนที่ไม่จ้าเป็น เหลือเพียง “แก่น” ที่จ้าเป็น 
ยกระดับคุณภาพงานเบิกจ่าย ตัดทอน (simplify) ขั้นตอนการท้างานที่

ไม่จ้าเป็นลงจนเหลือเพียง “แก่น” ที่จ้าเป็น เร่งถอดบทเรียนรู้การท้างานเบิกจ่ายในช่วงวิกฤตที่ผ่านมา
จากมุมมองของผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ตรง เสริมจุดแข็ง ทบทวนจุดอ่อน ค้นหาวิธีการและ
กระบวนการท้างานเบิกจ่ายที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้พร้อมปรับสู่ความเป็นดิจิทัล
เต็มรูปแบบและครบวงจร อาทิ ผลักดันการแก้ระเบียบภายในเกี่ยวกับการอนุมัติสั่งจ่าย โดยเฉพาะ
การน้าลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (digital signature) มาประยุกต์ใช้โดยอาศัยพระราชบัญญัติธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 เร่งปรับให้สอดคล้องกับกรมสรรพากรที่น้าร่องระบบใบก้ากับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax invoice) และใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ (e–Receipt) ในรูปแบบใหม่  

4.2.2.3  เร่งพัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลให้สมบูรณ์ 
เร่งปรับลดการใช้เอกสารในรูปแบบกระดาษ โดยเพ่ิมความเข้มข้นของ

มาตรการขึ้นตามล้าดับ โดยตั้งเป้าหมายไว้ชัดเจนมุ่งพัฒนาสู่ระบบงานเบิกจ่ายแบบ “ไร้กระดาษ” 
(paperless) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเบิกจ่ายให้สมบูรณ์ ทั้งการแปลงเอกสารกระดาษภูมิหลังเรื่องเดิม
ที่เก็บไว้ในแฟ้มเอกสารและการจัดท้าเอกสารใหม่ทุกชิ้นงานในรูปแบบดิจิทัลที่ มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน กรอบธรรมาภิบาลและการเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม บริหารจัดการการ
ถ่ายโอนข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน (sensitive data) คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (data privacy) 
และความปลอดภัยของข้อมูล (data security) อย่างเป็นระบบ ให้สามารถสืบค้นออนไลน์ได้อย่าง
สะดวกรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน เชื่อมประสานสอดรับกับโครงการ MFA Data Connect ของ
กระทรวงการต่างประเทศ สามารถแบ่งปันข้อมูลดิจิทัลไปใช้ต่อยอดในกระบวนการท้างานข้าม
หน่วยงานและใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์สนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย พร้อมเชื่อมโยงบูรณาการ
ข้อมูลดิจิทัลข้ามส่วนราชการอย่างมีเอกภาพเป็นเนื้อเดียวกัน ท้าให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลที่
ลื่นไหลไร้รอยต่อ (seamless) และมีประสิทธิภาพ สามารถต่อยอดไปสู่การสร้างบริการดิจิทัลภาครัฐ
แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร 

4.2.2.4  Full Text Search เช่นเดียวกับ Google Search 
โดยที่งานเบิกจ่ายมีไม่ต่้ากว่า 103 ภารกิจ และแต่ละภารกิจมีระเบียบคุม

อย่างน้อย 1–5 ฉบับ ระเบียบเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้องจึงมีจ้านวนมาก และบางเรื่องยังมีการปรับปรุงแก้ไข
อย่างต่อเนื่อง การรับรู้ระเบียบและความแม่นย้าในระเบียบของเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายแต่ละคนมีไม่เท่ากัน 
ซึ่งมักแปรผันตามประสบการณ์ในการท้างานเบิกจ่ายที่ผ่านมา ท้าให้มีข้อจ้ากัดในการตอบค้าถามหรือ
ให้ข้อแนะน้าในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ จึงควรพัฒนาต่อยอดคู่มือการบริหารงานคลัง  
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ที่จัดท้าไว้เดิมใน MFA Portal ให้สมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้นไปอีก ท้าให้ระเบียบเบิกจ่ายทุกเรื่อง โดยเฉพาะ
ข้อยกเว้นและการขอท้าความตกลงฉบับล่าสุดต่างๆ ที่อาจมีเพียงเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายรู้ในวงแคบเพียง
ไม่กี่คน ควรแปลงระเบียบทุกเรื่องให้เป็นรูปแบบดิจิทัลที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน ตรงไปตรงมา และ
สามารถน้าไปใช้ต่อยอดได้ ยึดหลักการ “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” เผยแพร่ในระบบ
ฐานข้อมูลกลางของกระทรวงการต่างประเทศอย่างโปร่งใส สามารถคัดค้นข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบได้ใน
ลักษณะ Full Text Search เช่นเดียวกับการคัดค้นข้อมูลของ Google Search ท้าให้ข้าราชการ
ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายสามารถใช้ระเบียบโดยอ้างอิงจากฐานข้อมูลกลาง “ชุดเดียวกัน” 
สามารถหลีกเลี่ยงประเด็นการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายที่อาจ “ไม่คงเส้นคงวา”  

4.2.2.5  เตรียมพร้อมทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ 
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทโน้ตบุ๊คส้าหรับเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายทุกคน

ใช้งานในสถานที่ปฏิบัติงานหลักทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทตั้งโต๊ะ โดยลงโปรแกรมที่จ้าเป็น
ส้าหรับการใช้งานไว้พร้อม หากเกิดกรณีการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่หรือสภาวะฉุกเฉินอ่ืนใด
ที่จ้าเป็นต้องปิดกระทรวงการต่างประเทศโดยสิ้นเชิง เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายทุกคนจะสามารถน้าโน้ตบุ๊ค  
กลับไปท้างานนอกสถานที่ปฏิบัติงานหลักได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาขนย้าย แก้ปัญหาการไม่มี
อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม หรือมีแต่เก่า ไม่ทันสมัย หรือไม่มีโปรแกรมส้าหรับการท้างานจากที่บ้าน 

4.2.2.6  เรียนรู้พัฒนาตนเอง ไม่ให้ “ตกขบวน” 
ระบบราชการก้าลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในหลากหลายมิติ 

การเร่งพัฒนาก้าลังคนภาครัฐให้มีศักยภาพ รู้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลง และมีพลังร่วมช่วยกัน
ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความส้าเร็จตามเป้าหมายจึงเป็นการพัฒนาที่ส้าคัญที่สุดและถือเป็นการลงทุนที่
คุ้มค่าและยั่งยืน ภายใต้ทรัพยากรที่มีจ้ากัด โดยเฉพาะก้าลังคนไม่เพียงพอกับภารกิจที่ได้รับ ทางออกหนึ่ง 
คือ การยกระดับขีดสมรรถนะก้าลังคนที่มีอยู่ให้สูงขึ้นโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่
อย่างเหมาะสม สร้างทัศนคติ แรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ และสามารถศึกษาเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตราชการกลายเป็นความจ้าเป็นในยุคปัจจุบันเพ่ือให้สามารถก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา 

ความส้าเร็จหรือความล้มเหลวของการพลิกโฉมองค์กรสู่ความเป็นดิจิทัล
เต็มรูปแบบเพ่ือ “ก้าวข้ามขีดจ ากัดเดิม” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีหรือปัจจัยอ่ืน แต่ขึ้นอยู่กับ “คน” 
บุคลากรขององค์กรต้องตระหนักรู้ “เห็นประโยชน์และคุณค่า” มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และ 
“พลังมุ่งมาดปรารถนาร่วมกัน” ของคนในองค์กรที่จะพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมาย โดยผู้บริหาร
ระดับสูงต้องเป็นผู้น้าสร้างแรงบันดาลใจ เตรียมความพร้อมในทุกมิติ คน งบประมาณ วัฒนธรรม
องค์กรที่เอ้ือ เครื่องมือและกลไกสนับสนุนรอบด้าน ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม หรือจะปล่อย “โอกาส” จากวิกฤตครั้งใหญ่สุดของยุคสมัยที่อาจมีเพียงครั้งเดียว 
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ในรอบ 100 ปีที่จะน้าพาองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงผ่านไปโดยไม่มีอะไรควรค่าแก่การจดจ้า ถามตัวเองว่า
อยากจะอยู่ในโลกหรือองค์กรแบบไหน หรืออยากจะส่งไม้ต่อให้คนรุ่นต่อไปอย่างไร เส้นทางที่เลือกไป
และเพียรสร้างในวันนี้ จะเปลี่ยนอนาคตในอีกหลายปีข้างหน้า 
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ธราทิพย์ สงวนถ้อย. หัวหน้าส่วนระบบงานสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กระทรวงการต่างประเทศ. สัมภาษณ์. 14 สิงหาคม 2563.  

นาถฤดี พลรักษา. หัวหน้าฝ่ายเบิกจ่ายในประเทศ ส่วนเบิกจ่าย ส้านักบริหารการคลัง. สัมภาษณ์.  
14 สิงหาคม 2563. 

พิกุล เถาชาลีย์. หัวหน้าฝ่ายเบิกจ่ายในประเทศ ส่วนเบิกจ่าย ส้านักบริหารการคลัง. สัมภาษณ์.  
14 สิงหาคม 2563. 

ภาณุพันธ์ โชติรังสียากุล. หัวหน้าฝ่ายเบิกจ่ายต่างประเทศ ส่วนเบิกจ่าย ส้านักบริหารการคลัง. 
สัมภาษณ์. 14 สิงหาคม 2563. 

วาทยุทธ วิจารณ์กัยกิจ. นักการทูตช้านาญการพิเศษ ส้านักนโยบายและแผน. สัมภาษณ์.  
14 สิงหาคม 2563. 

ศุภกร โตสมตน. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ส่วนเบิกจ่าย ส้านักบริหารการคลัง. สัมภาษณ์.  
14 สิงหาคม 2563. 

สุรีย์ ไตรรัตนนุกูล. ผู้อ้านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการต่างประเทศ. 
สัมภาษณ์. 14 สิงหาคม 2563.  

โสรัจ สุขถาวร. ผู้อ้านวยการสา้นักบริหารการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ. สัมภาษณ์.  
14 สิงหาคม 2563. 

หัทยา คูสกุล. ผู้อ้านวยการส้านักนโยบายและแผน กระทรวงการต่างประเทศ. สัมภาษณ์.  
14 สิงหาคม 2563.  

 
ตอบแบบสอบถามและหารือ  
บุคลากรส่วนเบิกจ่าย ส้านักบริหารการคลัง รวม 38 ราย 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก. 
โครงสร้างส่วนเบิกจ่าย 
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ภาคผนวก ข. 
แบบสอบถาม 

ส่วนเบิกจ่ายในสถานการณ์พิเศษ : ประเด็นท้าทาย ข้อจ ากัด และข้อเสนอแนะ 
 

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการศึกษาหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 12  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความพร้อมของส่วนเบิกจ่าย ส้านักบริหารการคลัง กระทรวงการ
ต่างประเทศ ต่อสภาวะวิกฤตโควิด-19 และเพ่ือน้าเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาส่วนเบิกจ่าย
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์พิเศษ  

แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 การปฏิบัติงานเบิกจ่ายช่วงวิกฤตโควิด-19 ประเมินความพร้อมต่อสถานการณ์พิเศษ 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงส่วนเบิกจ่ายให้มีความพร้อมรับมือมากขึ้นหากเกิดการ 
แพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่  
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. ชื่อ   
2.  นามสกุล  
3.  เพศ 

 เพศหญิง  เพศชาย 
 เพศทางเลือก 

4.  อายุ 
 20–30 ปี  31–40 ปี 
 41–50 ปี  50 ปีขึ้นไป 

5.  หน่วยงานของท่าน 
 ส่วนเบิกจ่าย ส้านักบริหารการคลัง 
 ส่วนอื่นๆ ในส้านักบริหารการคลัง ที่ไม่ใช่ส่วนเบิกจ่าย 
 กรม/กอง โปรดระบุ  
 หน่วยงานในส้านักงานปลัดกระทรวง ที่ไม่ใช่ส้านักบริหารการคลัง โปรดระบุ  
 สถานทูตสถานกงสุล โปรดระบุ  
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6.  การศึกษา 
 ต่้ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี 
 ปริญญาโท  สูงกว่าปริญญาโท 

7.  งานที่รับผิดชอบปัจจุบัน โปรดระบุ  
8.  ประสบการณ์ท้างาน 

 ต่้ากว่า 1 ปี  1–5 ปี 
 6–10 ปี  11–20 ปี 
 มากกว่า 20 ปี 

 
ตอนที่ 2 การปฏิบัติงานเบิกจ่ายช่วงวิกฤตโควิด-19 ประเมินความพร้อมต่อสถานการณ์พิเศษ 
1.  ช่วงสภาวะวิกฤต ท่านปฏิบัติงาน  

 ในสถานที่ตั้ง (เช่น ในส่วนเบิกจ่าย) เท่านั้น  
 นอกสถานที่ตั้ง (เช่น ที่บ้าน) เท่านั้น 
 ทั้งในสถานที่ตั้ง และนอกสถานที่ตั้ง 

2.  ช่วงสภาวะวิกฤต หากท่านได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง  
 วันที่เริ่มปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง  
 วันที่กลับมาปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งตามปกติตั้งแต่วันที่  

3.  ช่วงสภาวะวิกฤต เวลาท้างานของท่าน 
 เหมือนเดิม เช่นเดียวกับในสภาวะปกติ 
 เหลื่อมเวลาท้างาน โปรดอธิบาย  

4.  ท่านมีการเหลื่อมเวลาปฏิบัติงานช่วงใดบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 7.00–15.00 น.  8.00–16.00 น. 
 9.00–17.30 น.  10.00–18.00 น. 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ  

5.  ลักษณะงานปฏิบัติในสถานที่ตั้ง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 งานให้บริการหน่วยงานในกระทรวงฯ 
 งานพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 งานวิชาการ 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ  
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6.  ช่วงสภาวะวิกฤต ท่านมีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท้างานที่บ้าน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 คอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์เอกสาร 
 เครื่องสแกนเอกสาร  โทรศัพท์มือถือ 
 วัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน โปรดระบุ  

7.  วัสดุอุปกรณ์ในข้อ 6 ข้างต้น เป็นของ 
 ส่วนตัว  ของหลวง (ยืมไปใช้งานที่บ้าน) 

8.  วัสดุอุปกรณ์ที่ขาดแคลน ที่ท่านจ้าเป็นต้องใช้ในการท้างานที่บ้าน โปรดระบุ  
9.  อินเทอร์เน็ตที่บ้านท่าน 

 ไม่มี 
 มีและเร็วพอที่จะท้างานที่บ้าน 
 มีแต่ไม่เร็วพอที่จะท้างานที่บ้าน  

10. รูปแบบข้อมูลที่ใช้ในการท้างานของท่าน  
 แฟ้มเอกสาร (รูปแบบกระดาษ) 
 เป็นไฟล์ดิจิทัล 
 ทั้งสองอย่าง โดยเป็นรูปแบบกระดาษประมาณร้อยละ  
 รูปแบบไฟล์ดิจิทัลประมาณร้อยละ   

11. ท่านสามารถท้างานแบบไร้กระดาษ (paperless) ได้หรือไม ่
 ได้เนื่องจาก  
 ไม่ได้ เนื่องจาก  

12. การปฏิบัติงานเบิกจ่ายของท่านที่บ้าน 
 ท้าได้เต็มรูปแบบ 
 ท้าไม่ได้เลย 
 ท้าได้เพียงเล็กน้อย เนื่องจาก  

13. ระเบียบส้าคัญที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานเบิกจ่ายของท่าน มีจ้านวน............. ฉบับ โปรดระบุ 
  
14. การท้างานเบิกจ่ายของท่านที่บ้าน 

 ไม่ได้ เพราะติดระเบียบ 
โปรดระบุ  

 ระเบียบเปิดทุกข้อ 
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15. การท้างานเบิกจ่ายของท่านที่บ้าน 
 มีประสิทธิภาพเท่ากับการท้างานในสถานที่ตั้ง (ในส่วนเบิกจ่าย) 
 พอได้ แต่ประสิทธิภาพอาจลดลง เนื่องจาก   
 ไม่ได้เลย เนื่องจาก  

16. ทักษะทางดิจิทัลของท่าน 
 ดีมาก  ดี 
 พอใช้  ต้องปรับปรุง 

17. หากกระทรวงฯ เปิดอบรมทักษะดิจิทัลให้ส่วนเบิกจ่าย 
 ท่านประสงค์จะเข้ารับการอบรมด้าน  
 ท่านไม่ประสงค์จะเข้ารับการอบรม เนื่องจาก  

18. หากกระทรวงฯ ให้ท่านสามารถสมัครใจท้างานที่บ้านได้ ท่านประสงค์จะท้างานที่บ้านหรือไม่ 
 ประสงค์เนื่องจาก  
 ไม่ประสงค์เนื่องจาก  

19. ช่วงสภาวะวิกฤต การติดต่อประสานงานกับผู้ให้บริการแก่ส่วนเบิกจ่าย เช่น ธนาคาร สายการบิน 
บริษัทร้านค้า บริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์ การไฟฟ้า การประปา บริษัทท้าความสะอาด ฯลฯ  
 เหมือนเดิม เช่นในสภาวะปกต ิ
 ติดต่อลดลง ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง  
 ติดต่อไม่ได้เลย (หยุดชะงักโดยสิ้นเชิง) 

20. ช่วงสภาวะวิกฤต การให้บริการงานจากส่วนเบิกจ่าย 
 เหมือนเดิม เช่นในสภาวะปกติ 
 ให้บริการลดลง  
 หยุดการให้บริการ 

21. ช่วงสภาวะวิกฤต เป้าหมายความพร้อมในการให้บริการงานเบิกจ่ายของท่าน 
 บริการได้ต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก/ล่าช้า 
 มีระยะเวลาหยุดชะงัก/ล่าช้า ไม่เกิน 1 วัน 
 มีระยะเวลาหยุดชะงัก/ล่าช้า ไม่เกิน 1 สัปดาห์ 
 มีระยะเวลาหยุดชะงัก/ล่าช้า ไม่เกิน 2 สัปดาห์ 
 มีระยะเวลาหยุดชะงัก/ล่าช้า ไม่เกิน 1 เดือน 
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22. ช่วงสภาวะวิกฤต ปริมาณงานเบิกจ่าย 
 เท่าเดิม เช่นในสภาวะปกติ 
 ลดลง ประมาณร้อยละ  
 มากขึ้น ประมาณร้อยละ  

23. ช่วงสภาวะวิกฤต สามารถใช้บริการงานเบิกจ่ายออนไลน์ โดยไม่ต้องมาท่ีส่วนเบิกจ่ายได้หรือไม่ 
 ได้เนื่องจาก  
 ไม่ได้ เนื่องจาก  
 ได้บ้าง โปรดระบุ  

24. ช่วงสภาวะวิกฤต เวลาทีใช้ในการท้างานเบิกจ่าย 
 เร็วเท่าเดิม เช่นในสภาวะปกติ 
 ช้าลง เนื่องจาก  
 เร็วขึ้น เนื่องจาก  

25. ช่วงสภาวะวิกฤต งานของท่านมีการให้บริการแบบ e–Service หรือไม่ 
 มี โปรดระบุ  
 ไม่มี 

26. งานของท่าน สามารถปรับให้เป็นระบบ e–Service เต็มรูปแบบได้หรือไม่ 
 ได้ทันท ี
 ได้ หาก  
 ไม่ได้ เนื่องจาก   

27. จากเหตุโควิด-19 มีการน้าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการท้างานของท่านหรือไม่ 
 มี โปรดระบุ  
 ไม่มี 

28. ช่วงสภาวะวิกฤต เทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้เป็นระบบที่มีอยู่เดิม หรือระบบใหม่ที่น้ามาใช้ช่วงโควิด-19 
 ระบบทีม่ีอยู่เดิม 
 ระบบใหม ่

29. ในอนาคต ท่านมีแผนจะน้าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในงานใดหรือไม่ 
 มี โปรดระบุ  
 ไม่มี 
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30. ระบบงานเบิกจ่ายเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆ หรือไม่ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นในส้านักบริหารการคลัง โปรดระบุ  
 เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นในกระทรวงฯโปรดระบุ  
 เชื่อมโยงกับหน่วยงาน/ส่วนราชการอ่ืนๆ นอกกระทรวงฯโปรดระบุ  

31. ระดับของผลกระทบของวิกฤตโควิด-19 ต่อการด้าเนินงานเบิกจ่าย 
 ต้่า  ปานกลาง 
 สูง  สูงมาก 

32. ส่วนเบิกจ่ายมีความพร้อมรับมือกับสภาวะวิกฤต 
 พร้อมมาก  พร้อมปานกลาง 
 พร้อมน้อย  ไม่พร้อมเลย 

33. ส่วนเบิกจ่ายมีแผนรองรับสภาวะวิกฤต 
 มีแผน 
 ไม่มีแผน 

 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงส่วนเบิกจ่ายให้มีความพร้อมรับมือมากขึ้นหากเกิด 
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่  
1. แผนรองรับสภาวะวิกฤต 

โปรดระบุ  
2. ปรับกระบวนงาน 

โปรดระบุ  
3. สถานที่ปฏิบัติงาน 

โปรดระบุ  
4. เครื่องมือและอุปกรณ ์

โปรดระบุ  
5. ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

โปรดระบุ  
6. ฐานข้อมูล 

โปรดระบุ  
7. พัฒนาบุคลากร 

โปรดระบุ  
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8. ผู้ให้บริการแก่ส่วนเบิกจ่าย 
โปรดระบุ  

9.  ผู้รับบริการจากส่วนเบิกจ่าย 
โปรดระบุ  

10. การสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร 
โปรดระบุ  

11. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
โปรดระบุ  

 
 
 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาเสียสละเวลาร่วมตอบแบบสอบถามค่ะ 
 

  



50 

 

ภาคผนวก ค. 
แนวค าถามในการสัมภาษณ์ 

 
1. การปฏิบัติงานเบิกจ่ายในช่วงวิกฤตโควิด-19 เป็นอย่างไร มีประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างไร มี

ประเด็นท้าทาย และข้อจ้ากัดใด ควรแก้ไขอย่างไร  
2. การท้างานเบิกจ่ายจากที่บ้าน (work from home) เป็นอย่างไร มีประเด็นท้าทาย และข้อจ้ากัด

ใด ถ้าจะให้สามารถท้างานจากท่ีบ้านได้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนงาน ควรท้าอย่างไร 
3. การท้างานเบิกจ่ายแบบไร้กระดาษ (paperless) ได้หรือไม่ อย่างไร มีประเด็นท้าทายและ

ข้อจ้ากัดใด ควรแก้ไขอย่างไร 
4. การปรับงานเบิกจ่ายสู่ความเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ (digital transformation) ได้หรือไม่ อย่างไร

ประเด็นท้าทาย และข้อจ้ากัดใด ควรแก้ไขอย่างไร อะไรคือปัจจัยแห่งความส้าเร็จหรือล้มเหลว 
5. การบริหารเบิกจ่าย และกระทรวงการต่างประเทศในภาพรวม ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ต่างจากใน

สภาวะปกติอย่างไร 
6. ประเด็นด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของส่วนเบิกจ่าย และกระทรวงการต่างประเทศในภาพรวม ในช่วง

วิกฤตโควิด-19 เป็นอย่างไร มีประเด็นท้าทาย และข้อจ้ากัดใด ควรแก้ไขอย่างไร 
7. ประเด็นด้านงบประมาณ และการปรับภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศในช่วงวิกฤตโควิด-19 

เป็นอย่างไร มีประเด็นท้าทาย และข้อจ้ากัดใด ควรแก้ไขอย่างไร 
8. หากเกิดการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ หรือภัยพิบัติอ่ืนๆ อย่างรุนแรง จนต้องปิดกระทรวง

การต่างประเทศ ควรท้าอย่างไรให้ยังสามารถขับเคลื่อนภารกิจเบิกจ่าย และของกระทรวงการ
ต่างประเทศในภาพรวมได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่สะดุดหยุดลง 

9. ความพร้อมในการรับมือกับวิกฤตโควิด-19 ของส่วนเบิกจ่าย และของกระทรวงการต่างประเทศ
ในภาพรวมในช่วงที่ผ่านมา ควรท้าอย่างไรจึงจะรับมือได้ดียิ่งขึ้น 

10. ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาส่วนเบิกจ่าย และกระทรวงการต่างประเทศในภาพรวม ฯลฯ 
 
 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาเสียสละเวลาให้สัมภาษณ์และให้ข้อแนะน้าที่เป็นประโยชน์ 
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ประวัติผู้เขียน 
 
 
ชื่อ–สกุล นางสาวศิริพร ตันติปัญญาเทพ 
 
ประวัติการศึกษา – เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 – Master of Commerce มหาวิทยาลัย New South Wales 

ออสเตรเลีย 
 
ประวัติการท างาน 

พ.ศ 2539  เจ้าหน้าที่การทูต 4 ส้านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
พ.ศ. 2540 เจ้าหน้าที่การทูต 5 กรมอาเซียน  
พ.ศ. 2542  เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา บังกลาเทศ 
พ.ศ. 2544 เลขานุการเอก คณะผู้แทนไทยประจ้าสหภาพยุโรป/  

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เบลเยียม  
พ.ศ. 2548 เจ้าหน้าที่การทูต 6 กรมยุโรป  
พ.ศ. 2550  เลขานุการเอก สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ อินเดีย 
พ.ศ. 2552  เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน นิวซีแลนด์ 
พ.ศ. 2555 หัวหน้าฝ่ายอ้านวยการ (ที่ปรึกษา) ส้านักบริหารบุคคล  
พ.ศ. 2555  หัวหน้าส้านักงานหนังสือเดินทางฯ ภูเก็ต 
พ.ศ. 2558  ผู้อ้านวยการส่วนเบิกจ่าย ส้านักบริหารการคลัง 

 
ต าแหน่งปัจจุบัน รองกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา 
 
 


