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“...การทํางานเปนทีม ความรวมมือรวมใจกัน และการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 

คือ สิ่งจําเปนที่สุดเพื่อรองรับภารกิจของสภานิติบัญญัติแหงชาติในทุกดาน”

 นางวรารัตน อติแพทย

 เน่ืองในโอกาสเขารับตําแหนง  

 “เลขาธิการวุฒิสภา”



        บอกเลาขาว สนง.
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เเลลขขาาธธิิกกาารรววุุฒฒิิสสภภาา
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ผผููออํําานนววยยกกาารรสสํําานนัักกปปรระะชชาาสสััมมพพัันนธธ

กองบรรณาธิการ
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กกาารรววุุฒฒิิสสภภาา  ปปฎฎิิบบััตติิหหนนาาทท่่ีีขขขอออองงสสํําานนนัักกกงงาานนเเลลขขาาธธิิกก
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บรรณาธิการ
จุลสาร “บอกเลาขาว สนง.”

สสววััสสดดีีคคะะ  

  พพีี่น่นอองงขขาารราาชชกกาารร  พพนนัักกงงาานนรราาชชกกาารร  แแลละะบบุคุคลลาากกรรภภาายยใในน
สสําํานนัักกงงาานนเเลลขขาาธธิิกกาารรววุฒุฒิิสสภภาาททุกุกททาานน  
  ““บบออกกเเลลาาขขาาวว  สสนนงง..””  ฉฉบบัับบนนีี้้  นนัับบววาาเเปปนนฉฉบบัับบปปฐฐมมฤฤกกษษ
ทท่่ีีไไดดมมาาพพบบกกัับบททาานนใในนรรููปปแแบบบบใใหหมมจจาากกเเดดิิมมททีี่เ่เรราาพพบบกกันันเเปปนนรรูปูปเเลลมม
มมาาเเปปนนกกาารรพพบบกกันันใในนรรููปปแแบบบบขขอองง  ““สสืื่อ่อออออนนไไลลนน””  โโดดยยผผาานนชชอองงททาางง
กกาารรปปรระะชชาาสสััมมพพัันนธธขขาาววสสาารรไไมมววาาจจะะเเปปนนรระะบบบบสสาารรบบรรรรณณ
ออิเิเลล็็กกททรรออนนิกิกสส            ((ee--oofffificcee))          เเฟฟซซบบุุกก  หหรรืืออไไลลนนตตาางง        ๆๆ          ขขอองงสสําํานนักักงงาานนฯฯ
ทท้้ัังงนน้้ีี  เเพพืื่่ออใใหหพพีี่่นนอองงสสํําานนัักกงงาานนเเลลขขาาธธิิกกาารรววุุฒฒิิสสภภาาขขอองงเเรราา  
ไไดดรรัับบคคววาามมรรูู  รรัับบททรราาบบขขออมมููลลขขาาววสสาารรคคววาามมเเคคลล่่ืืออนนไไหหววหหรรืืออ
กกิจิจกกรรรรมมตตาางง  ๆๆ   ขขอองงเเพพ่่ืืออนนตตาางงสสํําานนัักกใใหหมมาากกขขึึ้น้น  รรววมมถถึึงงเเปปนนกกาารร
สสนนอองงตตออบบตตออนนโโยยบบาายยลลดดกกาารรใใชชกกรระะดดาาษษขขอองงรรอองงปปรระะธธาานน
สสภภาานนิิตติบิบััญญญญัตัติิแแหหงงชชาาตติิ  คคนนทท่่ีีหหนน่่ึึงง  ดดัังงสสโโลลแแกกนนขขอองงสสําํานนักักงงาานนฯฯ
ทท่่ีีววาา “สภานิติบัญญัติไทย ลดใชกระดาษ ฉลาดใช ไอซีที” “สภานิติบัญญัติไทย ลดใชกระดาษ ฉลาดใช ไอซีที” 
ทท่่ีีรรณณรรงงคค ใใหหพพ่่ีีนนอองงสสําํานนัักกงงาานนเเลลขขาาธธิิกกาารรววุฒุฒิิสสภภาาหหัันนมมาาเเปปดดรรัับบ
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 นางวรารัตน อติแพทย
   เนือ่งในโอกาสเขารบัตําแหนงเลขาธิการวุฒสิภา

 สาร สนช. : ความรูสกึของทานหลงัจากมพีระบรมาราชโองการ
โปรดเกลาฯ ใหทานไดรับตําแหนงเลขาธิการวุฒิสภา สํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา

 เลขาธิการวุฒิสภา : รูสึกภาคภูมิใจและเปนเกียรติยศ
ของวงศตระกูลที่ ไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ ใหดํารง
ตําแหนงเลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้งกราบขอบพระคุณทาน
ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ ที่ ไดกรุณาใหความเห็นชอบ
ใหไดรบัตําแหนงนี้

 สาร สนช. : แรงบันดาลใจในการเขาสูอาชีพรับราชการ 
และประวตักิารทาํงานของทานกอนเขารบัตาํแหนงเลขาธกิารวฒุสิภา

 เลขาธิการวุฒิสภา : ครอบครัวของดิฉันเปนครอบครัว
ขาราชการมาตลอด ตั้งแตคุณปู คุณพอ คุณแม ทําใหไดเห็น
ไดเรยีนรู ไดสมัผัสอยางใกลชดิจากประสบการณของคนรอบขาง
โดยเฉพาะการไดตดิตามคณุพอไปราชการในหลายจังหวัด ทาํให
ไดซึมซับการเปนขาราชการวาตองประพฤติตนอยางไร และ
จะทําประโยชน ใหประชาชนไดอยางไร

 สําหรับประสบการณการทํางานที่ผานมา เริ่มรับราชการ
ที่นี่ ตั้งแตป พ.ศ. 2520 ซึ่งขณะน้ันมีสถานะเปนสํานักงาน
เลขาธิการรัฐสภา ยังไมไดแยกเปนสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
และสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรเหมือนในปจจุบัน
จากนั้นไดมี โอกาสไปทํางานท่ีศาลเยาวชนและครอบครัว และ
กระทรวงแรงงาน ซึ่งจากการได ไปทํางานในหลาย ๆ องคกร 
ทําให ไดเรียนรูและไดรับประสบการณ ใหม ๆ แตรูสึกวางาน
ที่เหมาะสมท่ีสุดคืองานที่นี่ จึงไดกลับมาทํางานที่สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาแหงนี้ จนปจจุบันเปนเวลากวา 38 ปแลว

  เนือ่งในโอกาสเขารบัตําแหนงเลขาธิการวุฒสิภา
 ภายหลังจากที่ ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 
แตงตัง้นางวรารัตน อตแิพทย ดาํรงตาํแหนงเลขาธิการวุฒสิภา 
เพื่อปฏิบัติหนาที่ควบคุมการปฏิบัติราชการของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา นบัเปนโอกาสอันดยีิง่ทีว่ารสาร “สาร สนช.” 
ไดรับเกียรติจากเลขาธิการวุฒิสภาใหเขาสัมภาษณ และนํา
บทสัมภาษณลงเผยแพรในวารสาร “สาร สนช.” ฉบับเดือน
ตุลาคม 2558 เพื่อใหผู อ านไดทราบประวัติการทํางาน 
วิสัยทัศน แนวทางการปฏิบัติหนาที่ และการดําเนินงาน
ของเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติ
แหงชาต ิดงันี้
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“...การทํางานเปนทีม
ความรวมมอืรวมใจกนั และการพัฒนา

ศกัยภาพของตนเอง คอื สิง่จาํเปนทีส่ดุ

เพือ่รองรบัภารกจิของสภานติบิญัญตัิ

แหงชาต ิในทกุดาน”
วรารัตน อตแิพทย
เลขาธิการวฒุสิภา

 สาร สนช. : ทานมีวิสัยทัศนหรือแนวทางการพัฒนา
องคกรอยางไร เพื่อนําพาองคกรไปสู ความเปนเลิศตาม
แผนยุทธศาสตรของสํานักงานฯ ที่ ไดกําหนดไว

 เลขาธิการวุฒิสภา : วิสัยทัศนของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา คือ การเปนองคกรธรรมาภิบาลที่ ไดรับการยอมรับ
จากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน ดังนั้น ภารกิจท่ีสําคัญ
คอื การปฏิบตัหินาทีเ่พือ่รองรับภารกิจของสมาชิกสภานติบิญัญตัิ
แหงชาติทางดานนิติบัญญัติใหมีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประชาสัมพันธ โดยเฉพาะอยางย่ิง
การประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อใหประชาชนรับทราบบทบาท
หนาที่ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ นอกจากนี้ ตองมีการพัฒนา
บุคลากรของสํานักงานฯ ใหมีความสามารถในการรองรับภารกิจ
ทุก ๆ ดานของสภานิติบัญญัติแหงชาติ

 สาร สนช. : ทานยดึหลกัแนวคิดหรอืหลกัปฏบิตัใิดในการ
ทํางาน ที่ทําใหทานประสบความสําเร็จในอาชีพการรับราชการ 
เพื่อเปนแนวทางใหแกขาราชการในสังกัด

 เลขาธกิารวฒุสิภา : ตองยดึหลกัวสิยัทศันของสาํนกังานฯ
และยึดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบดวย หลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความรับผิดชอบ หลักความ
คุมคา และหลักการมีสวนรวม ซึ่งการยึดหลักตาง ๆ ขางตน
จะชวยใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางภาคภูมิใจ นอกจากนั้น
ฐานะท่ีเปนผู นําในองคกร จะตองประพฤติปฏิบัติตนตาม
ประมวลจริยธรรม เพื่อเปนตัวอยางแกขาราชการในองคกร 
รวมท้ังทําใหบุคลากรเกิดความเช่ือมั่นและใหความรวมมือใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งจะกอใหเกิดความสําเร็จในการปฏิบตัิราชการ
ตอไป

 สาร สนช. : ขอใหท านฝากขอคิดและหลักปฏิบัติ
ถึงขาราชการในสังกัด

 เลขาธิการวุฒิสภา : ฝากถึงนอง ๆ ทุกคนในสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ขณะนี้เราทําหนาที่เลขานุการของสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ เพื่อปฏิบัติหนาที่ดานนิติบัญญัติ ซึ่งเปน
ภารกิจที่มีความสําคัญระดับชาติตามอํานาจหนาท่ีที่กําหนดไว
ในรฐัธรรมนูญฉบับปจจบุนั ดงันัน้ หนาทีข่องเรา คอื การมีความพรอม
ในการปฏิบัติหนาที่ ในทุกดาน ขณะเดียวกันการทํางานเปนทีม
ความรวมมือรวมใจกัน และการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
คอื สิง่จาํเปนทีส่ดุเพือ่รองรับภารกิจของสภานิตบิญัญัตแิหงชาติ
ในทุกดาน

ที่มา : วารสาร “สาร สนช.” ฉบับเดือนตุลาคม 2558 หนา 38-39
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 ซึง่กาํหนดใหไดรบัตามคุณวฒุกิารศกึษาท่ีไดรบัการบรรจุและแตงตัง้เปนขาราชการรัฐสภาสามัญ (ตามหนงัสือ
คณะกรรมการขาราชการรัฐสภา ที่ 15/2556 (ว6) ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2556 เรื่อง การกําหนดอัตราเงินเดือน
สําหรับคุณวุฒิที่ ก.ร. รับรอง) โดยกําหนดใหไดรับเงินในอัตรา ดังนี้
ตําแหนงประเภทวิชาการ
 - คุณวฒุิการศึกษาปริญญาเอก หรือเทียบเทา แรกบรรจุเปนเงินจํานวน   21,000  บาท
 - คุณวุฒิการศึกษาปริญญาโท หรือเทียบเทา แรกบรรจุเปนเงินจํานวน   17,500  บาท
 - คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรี (4 ป)  แรกบรรจุเปนเงินจํานวน   15,000  บาท
ตําแหนงประเภททั่วไป  
 - คุณวุฒิการศึกษา ปวส.    แรกบรรจุเปนเงินจํานวน   11,500  บาท
 - คุณวุฒิการศึกษา อนุปริญญา    แรกบรรจุเปนเงินจํานวน   10,840  บาท
   (ระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 2 ป ตอจากวุฒิ ม.6)
 - คุณวุฒิการศึกษา ปวช.    แรกบรรจุเปนเงินจํานวน     9,400 บาท

ึ่ ํ ใ ไ  ั ึ

 การไดรับเงินเดือนในอัตราแรก

 ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงนิเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวขาราชการและลูกจางประจํา
ของสวนราชการ (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2558 กาํหนดใหขาราชการรัฐสภาสามัญท่ีไดรบัการบรรจุและแตงตัง้ ทีม่คีณุสมบตัิ
เฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ตองใชวุฒิการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี ใหขาราชการรัฐสภาสามัญซึ่งบรรจุหรือ
แตงต้ังใหดาํรงตําแหนงดงักลาว ทีม่เีงนิเดอืนไมถงึเดอืนละหนึง่หมืน่สามพนัสองรอยแปดสบิหาบาท  (13,285 บาท)
ใหไดรบัเงนิเพ่ิมการครองชีพชัว่คราวเดือนละสองพนับาท (2,000 บาท) แตเมือ่รวมกบัเงนิเดอืนแลวตองไมเกนิ
เดือนละหนึ่งหมื่นสามพันสองรอยแปดสิบหาบาทถวน (13,285 บาท)

ี ั   ิ

 การไดรับเงินเพิ่มการครองชีพ

 สาํหรบัสทิธปิระโยชนทีน่ารูของขาราชการรฐัสภาสามญัทีเ่ริม่ตัง้แตการบรรจแุละแตงตัง้เขารบัราชการ
ในสังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา กลุมงานบริหารงานบุคคล สํานักบริหารงานกลาง มีความตองการ
ใหขาราชการรฐัสภาสามัญท่ีไดรบัการบรรจใุหม ไดมคีวามรูความเขาใจเพิม่มากขึน้จากเดมิ โดยสทิธปิระโยชน
ที่จะไดรับในสวนของกลุมงานบริหารงานบุคคล สํานักบริหารงานกลาง ที่รับผิดชอบ มีดังนี้

 บอกเล�าเก�าสิบ
   กับ สํานักบริหารงานกลาง

สิทธิประโยชนที่นารูของ

1.

2.

ขาราชการรัฐสภาสามัญ
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 ตามระเบียบ ก.ร. วาดวยการลาของขาราชการรัฐสภา พ.ศ. 2555 โดยขาราชการท่ีไดรับการบรรจุและ
แตงตั้งใหมเมื่อมีคําสั่งใหขาราชการรัฐสภาสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการไมตํ่ากวามาตรฐาน
ที่กําหนดรับราชการตอไป ขาราชการผูนั้นจะไดรับสิทธิในการลาแตละประเภทการลา และจะมีสิทธิไดรับวันลา
พกัผอนประจาํปงบประมาณน้ัน เปนจํานวน 10 วัน ซึ่งเปนไปตามระเบียบ ก.ร. ดังกลาว 

ี  

 การไดรับสิทธิ์ในการลา4.

 การไดรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาที่ไดรับสูงขึ้น5.

 ตามระเบียบ ก.ร. วาดวยเงนิคาตอบแทนพิเศษของขาราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. 2555 ขอ 9 กาํหนดให
ขาราชการรัฐสภาสามัญผูทีอ่ยูระหวางการทดลองปฏิบตัหินาทีร่าชการ ตามมาตรา 43 ใหไดรบัเงนิคาตอบแทน
พิเศษตั้งแตวันที่ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 42 มีคําสั่งใหขาราชการรัฐสภาสามัญผูนั้นรับราชการตอไป
ซึ่งหมายความวา ขาราชการที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหรับราชการใหม ตองผานการทดลองราชการซึ่งเปน
ระยะเวลา 6 เดอืนกอน และไดมคีาํส่ังใหขาราชการรัฐสภาสามญัซึง่มผีลการทดลองปฏิบตัหินาท่ีราชการไมตํา่กวา
มาตรฐานที่กําหนดรับราชการตอไป จึงจะไดรบัเงินคาตอบแทนพิเศษฯ ตั้งแตวันท่ีพนทดลองฯ ดังนี้
ตําแหนงประเภทวิชาการ
 - ในระดับปฏิบัติการ ไดรับเงินในอัตรา 8,000  บาทตอเดือน
ตําแหนงประเภททั่วไป
  - ในระดับปฏิบัติงาน ไดรับเงินในอัตรา    6,000  บาทตอเดือน

ี   ิ  ิ  ั

 การไดรับเงินคาตอบแทนพิเศษของขาราชการรัฐสภา3.

 ตามกฎ ก.ร. วาดวยการใหขาราชการรัฐสภาสามัญไดรับเงินเดือน พ.ศ. 2554 ซึ่งขอ 2 (3) กําหนดให
ผูที่ไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มข้ึนหรือสูงขึ้น ซึ่ง  ก.ร. รับรองวาปริญญาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพที่ไดรับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นนั้นเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งและกําหนดเงินเดือน
ที่ควรไดรับในตําแหนงประเภทสายงาน ระดับ และอัตรานั้น
ไวแลว ผูมอีาํนาจสัง่บรรจุและแตงตัง้อาจปรบัใหไดรบัเงนิเดอืน
ในตําแหนงประเภทสายงาน ระดับ และอัตราที่ ก.ร. กําหนด
ซึ่งหมายความวาขาราชการที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหม
ตองมีเวลารับราชการในสังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
มาแลวไมนอยกวา 1 ป และมีคุณวุฒิการศึกษาที่ไดรับสูงกวา
การบรรจุและแตงตั้งครั้งแรกซ่ึงหลักเกณฑและวิธีการใหได
รับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาท่ีไดรับสูงขึ้น เปนไปตามกฎ 
ก.ร. ดังกลาว
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“พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองคกร”
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

· ํÒäÁ‹ä Œ́ËÃÍ¡...

 ทุกป เมื่อถึงเทศกาลสงกรานต เราไดยิน
คําประกาศจากทางการวา “ปนี้เราตั้งเปาลดคนตาย
ลง 10 เปอรเซ็นต” สมมุติวาปกอนตายไป 740 คน
ปนี้ก็ขอตายแค 740-74 = 666 คน ถือวาทํางานบรรลุ
เปาหมายแลว! คําถามคือทําไม 10 เปอรเซ็นต? ทําไม
ไมเปน 5 เปอรเซ็นต? 8 เปอรเซ็นต? 9.5 เปอรเซ็นต?
15 เปอรเซ็นต? 20 เปอรเซ็นต? 50 เปอรเซ็นต? 
และทีส่าํคญัทีส่ดุคอืทาํไมไมลดคนตายใหเหลือ     0     คน?
แนนอน ยอมมีคําแยงดังเซ็งแซ เชนเคยวา “ทําไมได
หรอก” รองรับดวยเหตุผลอีกหลายขอ

 นี่เปนกรอบคิดที่ทําใหสับสน ตายไปหลายรอบ
เพราะดวยวิธีคิดแบบน้ี ชาตินี้ไทยเราจึงไมมีทาง
มีนักวิทยาศาสตรรางวัลโนเบล ไม มีทางคิดคน
นวัตกรรมแปลกใหมใด ๆ  เพราะ “ทําไมไดหรอก”
การตั้งเปาวาลดคนตายลง 10 เปอรเซ็นต ก็เหมือน
ตัง้เปาวาจะขอเรียนจบ ป. 4 ทัง้ทีม่เีงนิทองและสมอง
พรอมที่จะเรียนจนจบปริญญาเอกสามใบ

 ผมทํางานในวงการท่ีบังคับใหตองใชความคิด
สรางสรรค วันใดที่ไรความคิดสรางสรรค ก็ไมมีกิน
ดังนั้นทุกนาทีตองคิดคิดคิด และไมยอมรับคําวา
“เปนไปไมได” โดยเด็ดขาดไมวาโจทยยากเพียงไร
ตองเปนไปได ที่แปลกก็คือ มันเปนไปไดเสมอ

ยิ่งทํางานนานปก็ยิ่งเช่ือมั่นว า ไมมีอะไรในโลก
ที่ เป นไปไม  ได    ผมเคยทํางานกับคนต างชาติ
ทั้งตะวันออก และตะวันตก และพบวาคนไทยเรา
มีสมองขนาดประมาณ 1,200 ลบ.ซม. เหมือนฝรั่ง
เหมือนคนชาตติาง ๆ ทีไ่ดรบัรางวัลโนเบลทกุประการ
ไมมีเหตุผลที่เราจะทําอะไรไมได

 ใชไหมวาการทีเ่ราทาํอะไรไมได เพราะเราบดบัง
สมองด วยวลี “ทําไม ได หรอก” มาตั้ งแต  เด็ก 
แลวสะกดจิตตัวเองดวยความเช่ือนี้จนมันฝงลึก
ในวิญญาณของเรา และเราเช่ืออยางนั้นจริง ๆ
ผลก็คือ เราทําไมไดสมใจทุกประการ

 สมองคนเรามีคุณสมบัติแปลกอยางหน่ึง คือ
มันเช่ือฟงงาย! ถาเราบอกมันวา “ทําไมไดนะ” มันก็
เชือ่ฟงทาํไมไดใหด ูถาบอกวา    “ทาํได”    หรอื     “ตองได”
มนักท็าํจนได ดงันัน้เมือ่บอกวา    “ปนีเ้ราตัง้เปาลดคน
ตายลง 10 เปอรเซ็นต” เราก็ได 10 เปอรเซ็นต ตามที่
ตองการ สมองคนเรามีคุณสมบัติแปลกอีกอยางหนึ่ง
คอื    ยิง่คดิวาทาํไมไดและมองสัน้  ๆ    ขนาดสมองกห็ดลง
ตามไปดวย 

 คนตายจํานวนมากในเทศกาลสงกรานตเปน
เพียงหนึ่งในปญหาที่อยู ในขาย “ทําไมไดหรอก”   
ยังมีป ญหาอื่น ๆ อีกมากมายท่ีเราแกไม สําเร็จ
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ยงัคนรุนใหม       และวธิคีดิของเราจะกาํหนดชะตากรรม
ของประเทศ   นานหลงัจากเราตายไปแลว   บางทเีราอาจ
ไม มีทาง เลื อก อ่ืน ใดนอกจากทาง เลื อกแบบ
‘อุดมคติจา’   ลองเลือกมองดูดวงดาวบนฟา  หลังจาก
กมมองดินโคลนบนแผนดินมานานป แลวไมเกิด
อะไรขึ้น หากสายตายังไมยอมละจากโคลนตมบนพื้น
ก็ไมมีทางเห็นดวงดาวกระจางพรางพรายบนฟา
 

 ป.ล. สําหรับคนท่ียังเชื่อมั่นวา เราไมสามารถ
ลดคนตายในเทศกาลสงกรานตเหลอืศนูยโดยเดด็ขาด
อาจดอูอสเตรเลยีเปนตวัอยาง       พวกเขาประสบปญหา
คนเมาแลวขบั และคนตาย เหมอืนบานเราทกุประการ
และสามารถลดความตายลงจนเหลือ 0 คน สําเร็จ
มาแลว เพียงเพราะพวกเขาต้ังเปาวาจะตองไมมี
คนตายเพราะเมาแลวขับอีกตอไป ไม ใช  “ปนี้
เราตั้งเปาลดคนตายลง 10 เปอรเซ็นต”

“พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองคกร”
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เพราะกรอบคิดแบบ “ทําไมไดหรอก” การปราบ
คอรรัปชัน เด็กตีกัน การซื้อเสียง นักการเมือง
โกงกิน ขี้เมาเต็มบาน ผีพนันเต็มเมือง ฯลฯ เหลานี้
เปนปญหา ซึ่งดูเหมือนคนทั้งประเทศจะยอมรับ
โดยไมโตแยงวาแกไมได เมื่อยอมรับวาแกไมได
กส็บายใจไมตองแกอะไร ปลอยชวีติไปตามยถากรรม

 ลูกหลานเราก็เดินตามรอย “ทําไมไดหรอก” 
ของเราไปเหมือนเดิมเมื่อคิดแตวาทําไมได มองสั้น ๆ
ก็จะไดคนและประเทศแบบหน่ึง คิดวาไดและมอง
กวางไกล ก็จะไดคนและประเทศอีกแบบหน่ึง แนละ
ประโยค “ไมมีอะไรในโลกท่ีเปนไปไมได” ไมได
หมายความตรงคําเปะทุกเรื่อง แตมันเปนทัศนคติ 
มันสามารถเปลี่ยนคนเปล่ียนสังคมเปล่ียนโลก

 ทัศนคติและวิสัยทัศนเปนเรื่องสําคัญในการ
พัฒนาคนและชาติ มันจะแปลงกายเปนกรอบคิด
(mindset) ทีก่าํหนดชะตากรรมของเราและประเทศ
ปรมาจารยโฆษณาลีโอ เบอรเน็ตต    กลาววา   “เมื่อคุณ
มุงหมายทีด่วงดาว     คณุอาจไมไดดาวสกัดวง     แตคณุ
จะไมเจอโคลนเต็มมือเชนกัน” เริ่มจากปรับทัศนคติ 
กลากอการทาทายโลก อาจมีคนเปรยวา “คุณมอง
โลกแบบไมสมจริง อุดมคติจาไปหนอยรึเปลา?” 
มันอาจเปนการมองโลกแบบอุดมคติจาจริง แตความ
เปล่ียนแปลงที่ดีขึ้น ทุกอย างในประวัติศาสตร 
โลกลวนเริ่มจากการมองโลกแบบ ‘ไมสมจริง’ 
และ ‘อุดมคติจา’ ทั้งสิ้น เครื่องบิน จรวด หลอดไฟ
โทรศัพท วัคซีน ยารักษาโรค การผาตัดเปลี่ยน
หัวใจ ไต ฯลฯ ลวนแต ‘ไมสมจริง’ และ ‘อุดมคติจา’ 
ในยุคหนึ่งทั้งสิ้น

 ชะตากรรมของมนุษยคนหนึ่ง เปนผลลัพธ
ของวธิคีดิของเขา ชะตากรรมของสังคมหนึง่เปนผลรวม
ของวธิคีดิของคนสวนใหญในสงัคม และสงผลกระทบ
มิเพียงตอสังคมและประเทศ หากตอลูกหลาน
ในอนาคตดวย เพราะมันปลูกฝงรากฐานวิธีคิดตอไป

ป ล สําหรับคนที่ยังเช่ือม่ันวา เราไมสามารถ

ผูเขียน วินทร เลียววาริณ
อางอิง www.winbookclub.com
สืบคนขอมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2558
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ที่มา
 คณะกรรมการขาราชการรัฐสภา (ก.ร.) ไดนําหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมากําหนดแนวทาง
การดาํเนนิงานของสวนราชการสงักดัรฐัสภา      โดยมุงเนนหลกัเปดเผย/โปรงใส      โดยไดมกีารจดัทาํนโยบายเกีย่วกบั
ความโปรงใสของสวนราชการสังกัดรัฐสภาตามประกาศคณะกรรมการขาราชการรัฐสภา เรื่อง นโยบายเก่ียวกับ
ความโปรงใสของสวนราชการสังกัดรฐัสภา รวมท้ังการกําหนดมาตรฐานความโปรงใส และแนวทางการดําเนินงาน
ตามมาตรฐานความโปรงใสฯ ดําเนินการมาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เปนตนมา
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไดลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการสํานักงาน
เลขาธกิารวฒุสิภา     และไดกาํหนดใหการดาํเนนิการตามมาตรฐานความโปรงใสฯ      เปนตัวชีว้ดัท่ี     3     ระดบัความสาํเร็จ
ของการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน ความโปรงใส ในมิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ
 มาตรฐานความโปรงใสและแนวทางการดําเนินงาน ตามมาตรฐานความโปรงใสของสวนราชการ
สังกัดรัฐสภา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกอบดวย 4 มิติ 15 ตัวช้ีวัด ดังนี้

การดําเนินการตามมาตรฐานความโปรงใส
ของสวนราชการสังกัดรัฐสภา

มิติที่ 1 ดานนโยบาย/ผูบริหาร และความพยายาม/ริเริ่มของ
สวนราชการสังกัดรัฐสภาในการสรางความโปรงใส
 มิติที่ 1 ประกอบดวย 3 ตัวชี้วัด ดังนี้
 1.1 มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปรงใส
 1.2 บทบาทของผูบริหารในการสงเสริมเร่ืองความโปรงใส
  ในสวนราชการสังกัดรัฐสภา
 1.3 ความพยายาม/ริเริ่มของสวนราชการสังกัดรัฐสภา
  ในการสรางความโปรงใส

มิติที่ 2 ดานความเปดเผย การมีระบบตรวจสอบภายใน
สวนราชการสังกัดรัฐสภา และการมีสวนรวม
 มิติที่ 2 ประกอบดวย 6 ตัวชี้วัด ดังนี้
 2.1 การเปดเผยขอมูลขาวสาร
 2.2 การมมีาตรฐานการใหบรกิารประชาชนและประกาศ
  ใหทราบ
 2.3 การมรีะบบตรวจสอบภายในท่ีดาํเนนิการตรวจสอบ
  มากกวาเรื่องเงิน และบัญชี
 2.4 การเผยแพรผลการปฏิบัติงานและผลการประเมิน 
  ตนเองตอสาธารณะ
 2.5 การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ 
  ปฏิบัติราชการ
 2.6 การจัดใหมีกลไกการติดตามและตรวจสอบแผนการ 
  ใชจายเงิน

มิติที่ 3 ดานการใชดุลยพินิจ
 มิติที่ 3 ประกอบดวย 3 ตัวชี้วัด ดังนี้
 3.1 การลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
 3.2 การใชดุลยพินิจในการบริหารทรัพยากรบุคคล
 ตามหลักธรรมาภิบาล
 3.3 การมีระบบบริหารความเส่ียงดานความโปรงใส

มิติที่ 4 ดานการมีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องรองเรียน  
 มิติที่ 4 ประกอบดวย 3 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 4.1 การมีหนวยงาน/ผูรับผิดชอบโดยตรงในการดําเนิน 
  การตอเรื่องรองเรียน
 4.2 การมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนที่หลากหลาย
 4.3 การมีระเบียบปฏิบัติในการดําเนินการตอเรื่อง
  รองเรียนที่มีประสิทธิภาพ

House of plan
สํานักนโยบายและแผน
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 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไดมีการปรับปรุงเกณฑมาตรฐานความโปรงใสฯ ที่ แตกตาง จาก
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 สรุปไดดังนี้

เกณฑมาตรฐานความโปรงใส และแนวทางการดําเนินงานตามมาตรฐานความโปรงใสฯ ประจําปงบประมาณ
พ .ศ . 2558  ยังคงมี 4 มิติ 15 ตัวชี้วัดโดยในตัวชี้วัดที่ 2.1 การเปดเผยขอมูลข าวสารไดเพิ่มเติมกิจกรรม
การเผยแพร ขอมูลสรุปผลการประชุมหรือรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการไวที่ศูนยขอมูลขาวสาร
ของราชการ และเผยแพรผานทางเว็บไซต เพื่อใหประชาชนสามารถรับทราบขาวสารการพิจารณาผลการศึกษาของ
คณะกรรมาธิการดานตาง ๆ

การมีมาตรฐานการใหบริการประชาชนและประกาศใหทราบในตัวชี้วัดที่ 2.2 ยังคงกําหนดใหมีการเผยแพร
มาตรฐาน/ขั้นตอน และระยะเวลาการใหบริการประชาชนทางชองทางตาง ๆ  ซึ่งจะตองดําเนินการอยางตอเนื่อง
เพื่อใหประชาชนไดรับทราบอยางทั่วถึง

กิจกรรมการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ในสวนของตัวช้ีวัดที่เกี่ยวกับการใหบริการประกอบดวย มิติที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 2.1 , 2.2 และมิติที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 3.1 ไดเพิ่มเติมเกณฑโดยกําหนดผลของการสํารวจความพึงพอใจไมนอยกวา
รอยละ 80 เพื่อผลักดันใหเกิดการพัฒนาการใหบริการ และเกิดผลลัพธเชิงคุณภาพในการบริการมากยิ่งข้ึน

ตัวชี้วัดที่ 2.5 การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติราชการไดกําหนดสัดสวนการใหประชาชน
เขามามีสวนรวมในการปฏิบัติราชการเพ่ิมมากขึ้น เพื่อแสดงใหเห็นถึงการบริหารราชการท่ีมีความโปรงใส
มากยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัดที่ 4.1 การมีหนวยงาน/ผูรับผิดชอบโดยตรงในการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน ซึ่งเปนตัวชี้วัดระดับสํานัก/
กลุม/กลุมงานขึน้ตรงตอเลขาธกิาร  ไดกาํหนดเกณฑเพิม่เตมิ โดยใหทกุสาํนกัฯ  ตองรายงานผลการดําเนนิการเก่ียวกบั
เร่ืองรองเรียนตอผูบังคับบัญชา

ตัวชี้วัดที่ 4.2 การมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนท่ีหลากหลาย ไดเพิ่มเติมกิจกรรมในระดับคะแนนที่ 5 โดยใหมี
การสํารวจวิเคราะหชองทางการรับเรื่องรองเรียน เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงชองทางการรับเร่ืองรองเรียน
ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

ตัวชี้วัดที่ 4.3 การมีระเบียบปฏิบัติในการดําเนินการตอรองเรียนที่มีประสิทธิภาพในระดับคะแนนท่ี 5 ไดแกไข
และเพ่ิมเติมขอความของกิจกรรมในขอ 2 โดยจะตองมีการรายงานผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนตอ
ผูที่เกี่ยวของ

House of plan
สํานักนโยบายและแผน
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ชนิดกระดาษที่ใชในสํานักการพิมพ
 เนื่องจากมีการใชกระดาษกันอยางกวางขวางในทองตลาด ทั้งนี้ เพื่อสะดวกตอการปฏิบัติงาน การสื่อสาร
ทําความเขาใจ   เพื่อใหผูขอใชบริการมีความรู  ความเขาใจ   และสามารถเลือกกระดาษไดอยางถูกตอง  เหมาะสม
ในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ ชนิดกระดาษท่ีใชในสํานักการพิมพ  มีดังนี้

 กระดาษแบงค (Bank Paper) กระดาษแบงค
เปนกระดาษบาง  ๆ  ความหนา 80 แกรม มีสีใหเลือก
หลายสี เชน สีชมพู สีฟา สีเหลือง สีเขียว ใชสําหรับงาน
พิมพหนังสือ ที่มีสําเนาหลายช้ัน ใชไดทั้งระบบออฟเซต 
ระบบเลเซอรและอัดสําเนา

 กระดาษอารตดาน (กระดาษนิวเอท) ทีม่คีณุภาพสงู
ทั้งดาน Print Ability และ Run Ability มีเฉดสีขาว 
yellowish และมีผิวหนากระดาษเรียบ ใหภาพพิมพ
ที่สวยงาม สรางความสวยงามใหดูโดดเดน และคุณภาพ
งานพิมพดูสบายตาไมมีความแตกตางมากในสวนของ
การพิมพภาพและตัวอักษร ความหนาของกระดาษ คือ 
120 แกรม และ 160 แกรม ใชในงานพิมพประเภท 
เนื้อในหนังสือ แผนพับ ใบปลิว โปสเตอร ปกหนังสือ 
วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร เปนตน ใชไดทั้งระบบออฟเซต
และระบบเลเซอร

 กระดาษปอนดสตีาง ๆ  มทีัง้หมด 4 ส ีสเีขยีว สเีหลอืง
สฟีา    สชีมพ ู   กระดาษไมมคีวามเงามัน   มคีวามหนา  120   แกรม
ใชอัดสําเนา ถายเอกสาร พิมพเลเซอร

 กระดาษปอนดนอก เนือ้กระดาษสีขาว ไมมคีวาม
เงามัน ความหนา 80 แกรม ใชสําหรับงานพิมพเนื้อใน
หนังสือที่ตองการความสวยงามปานกลาง    พิมพสีเดียว
หรือหลายสกีไ็ด ใชไดทัง้ระบบออฟเซตและระบบเลเซอร

 กระดาษถายเอกสารสีขาวชนิดพิเศษ ความหนา
80  แกรม ขนาดเอ 4 ใชไดกับระบบเลเซอร ถายเอกสาร
หรืออัดสําเนา

 กระดาษอารต (Art Paper) เปนกระดาษท่ีทํา
จากเยือ่เคม ีและเคลอืบผวิใหเรยีบทัง้สองดาน การเคลือบ
อาจจะเคลือบมันเงา มีสีขาว ความหนา 230 แกรม 
ใชสําหรับงานพิมพที่ตองการความสวยงาม โปสเตอร 
โปสการด ปกหนังสอื  หรอืงานตาง      ๆ     ทีต่องการความหนา
ใชไดทั้งระบบออฟเซตและระบบเลเซอร

เลนส... สองการพิมพ
สํานักการพิมพ
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 การทอดกฐินหรอืการถวายผากฐนิเปนกาลทาน
เปนการถวายทานที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติไวใน
คัมภีรพระวินัยปฎก ชื่อมหาวัคค เรื่อง กฐินขันธกะ 
(หมวดวาดวยกฐิน) วา ครั้งหนึ่งมีภิกษุชาวเมืองปาฐา
หรือปาวา จํานวน  30 รูป ที่ เดินทางมาดวยหวัง
จะเขาเฝาพระผูมพีระภาค ซึง่ประทบัอยู ณ พระเชตวัน
เมืองสาวัตถี พอถึงเมืองสาเกตุ อีก 6 โยชนจะถึง
เมืองสาวัตถีก็ถึงกาลเขาพรรษา จึงตองอยูจําพรรษา
ณ  เมอืงสาเกตุ  ไมสามารถเดินทางตอไปได   ในระหวาง
จําพรรษาอยูนั้นก็มีความกระวนกระวายในการ
อยากจะเขาเฝาพระผูมีพระภาค    คร้ันเม่ือออกพรรษา
ก็รีบเดินทางไปยังเมืองสาวัตถีเพ่ือเขาเฝาพระผูมี
พระภาคทันที ทําใหนํ้าหรือโคลนตมเปรอะเปอนจีวร
ในระหวางเดินทาง เมื่อภิกษุเหลานั้นไดเขาเฝา 
พระพุทธองคทรงปฏิสันถารดวยภิกษุเหลานั้น และ
ทรงทราบถึงความลําบากของภิกษุทั้งหลายเหลาน้ัน
จึงทรงยกเปนเหตุมีพระพุทธานุญาตใหกรานกฐิน
และโปรดใหเปนการสงฆ   คือ  เปนสังฆกรรมสําหรับ
ภกิษทุัง้หลายทัว่ไปในระยะเวลาภายหลังวนัออกพรรษา
แลวหนึง่เดอืน (ตัง้แตวนัแรม 1 คํา่ เดอืน 11 ถงึวนัขึน้
15 คํ่า เดือน 12)

 ผากฐินหรือผ าที่จะทําเป นผ ากฐินได นั้น
เปนผาใหมกไ็ด ผาเทยีมใหมกไ็ดผาเกาหรอืผาบงัสกุลุ
ก็ได แตผาเหลานี้จะตองมีพอที่จะทําไตรจีวรผืนใด
ผืนหน่ึง (ผาไตรจีวรของพระสงฆมี 3 ผืน คือ สบง = 
ผานุง, จีวร = ผาหม, และสังฆาฏิ = ผาซอนหมหรือ
ผาพาด) ผาน้ีคือผาองคกฐิน สวนสิ่งของอ่ืน ๆ ไมใช
องคกฐิน แตเปนบริวารกฐิน บริวารกฐินนี้จะมีมาก
หรอืนอยกไ็ดไมมกีาํหนด แลวแตตามศรทัธาของผูถวาย
 พระกฐินพระราชทาน คือ พระกฐินท่ีถือวา 
ผาพระกฐิน บริขาร และบริวารกฐิน เปนของหลวง 
แตเปดโอกาสใหสวนราชการ องคกร หรือบุคคล
ที่ สมควรขอรับพระราชทานอัญเชิญไปถวาย
ยงัพระอารามหลวงตาง ๆ ทีอ่ยูในเขตกรุงเทพมหานคร
และตางจังหวัด
 สําหรับปพุทธศักราช 2558 นี้ สภานิติบัญญัติ
แหงชาติ และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติ
หนาท่ีสาํนกังานเลขาธิการสภานิตบิญัญัตแิหงชาติ
จะอัญเชิญผาพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย
พระสงฆจาํพรรษาถวนไตรมาส ในวันพธุที ่11 พฤศจิกายน
2558 เวลา 14.00 นาฬกา ณ วัดราชสิทธาราม 
ราชวรวิหาร แขวงวัดทาพระ เขตบางกอกใหญ 
กรุงเทพมหานคร

 ในโอกาสนี ้    สาํนกัประชาสมัพนัธ ขอเชญิชวนขาราชการ   พนกังานราชการ    และลกูจางผูมจีติศรทัธาทกุทาน
รวมทําบุญเนื่องในพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป 2558 ไดที่ กลุมงานบริหารทั่วไปและพิธีการ 
สาํนกัประชาสมัพนัธ ชัน้ 14 หรอืตูบรจิาค บรเิวณหองโถง ชัน้ 1 อาคารสุขประพฤต ิหรือสอบถามรายละเอียด
ไดที่ โทร. 0 2831 9343-4

สืบสานประเพณี
พิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป 2558

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558
ณ วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพฯ

ยผากฐนิเปนกาลทาน ผากฐินหรือผ 

Bird Eye View : PR Senate
สํานักประชาสัมพันธ



13 ตุลาคม 2558
October 2015

   สวสัดคีรบั พี ่ๆ  เพ่ือน ๆ  นอง ๆ  ขาราชการสํานกังานเลขาธิการวฒุสิภา นบัวาเปนโอกาสดี
ที่จุลสาร “บอกเลาขาว สนง.” ไดใหโอกาสสํานักภาษาตางประเทศไดมีสวนรวมในการ
ประชาสัมพันธกิจกรรมการทํางานในหนาที่ของสํานักภาษาฯ ในปจจุบันและที่จะจัดทําข้ึน

ในอนาคต รวมทั้งการนําเสนอเกร็ดความรูทางดานภาษาตางประเทศโดยบุคลากรของสํานักภาษาฯ 
เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีนและภาษามาลายู ในชวงกลางป พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560
เราจะมีขาราชการท่ีไดรับทุนจากสํานักงาน ก.พ. ไปเรียนดานความสัมพันธระหวางประเทศจากรัสเซีย
และอิตาลี มาบรรจุ จํานวน 2 คน 

สํานักภาษาต�างประเทศ

  จึงขอเชิญชวนพี่ ๆ  เพื่อน ๆ  นอง ๆ  ขาราชการทุกทานเขาดูขอมูลและใชประโยชนจาก
ขอมูลดังกลาว หรือหากมีขอสงสัยในการใชภาษาตางประเทศก็สามารถเขามาขอรับคําปรึกษา 
โทรมาขอรับคําปรึกษา หรือสามารถติดตอผาน Facebook : Easy E-C Languages โดยจะมี
เจาหนาท่ีที่รับผิดชอบภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาฝร่ังเศส คอยใหคําปรึกษาและตอบ
ปญหาใหแกทุกทานตลอดเวลา

ที่จ
ปร

โหมโรง

ในฉบบัปฐมฤกษของจลุสาร บอกเลาขาว สนง. จากประเดน็ขอสงสยัทีว่า สาํนกัภาษาฯ ทาํงานอะไรบาง ?

 โดยหลักการแลว ภารกิจหลักของสํานักภาษาฯ จะเก่ียวกับการแปลเอกสาร การทําลาม และการให
ความรู ดานภาษาตางประเทศ ซึ่งที่ผานมาไดมีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษ 
โดยรวมกับสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 อีกหนึ่งผลงานที่เพิ่งสิ้นสุดโครงการไปเม่ือไมนาน คือ โครงการเสียงตามสายที่ชื่อวา “Easy E-C 
languages” ซึ่งเปนโครงการนํารอง โดยมุงใหความรูเก่ียวกับภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อใชในการ
สนทนาในชีวิตประจําวัน และในป พ.ศ. 2559 จะมีการ
เพิ่มการใหความรูเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศส โดยไดมีการนํา
ไฟลเสียงในการจัดกิจกรรมแตละครั้งลงเผยแพรใน
ระบบอินทราเน็ตของสํานักภาษาตางประเทศและ 
Facebook : Easy E-C Languages
 ในสวนภารกิจดานงานแปล สํานักภาษาฯ ไดมีการจัดทําโครงการแปลเชิงวิชาการเก่ียวกับระบบ
รฐัสภาของประเทศในเอเชีย 14 ประเทศ ระบบรฐัสภาของประเทศในทวีปยโุรป จาํนวน 14 ประเทศ รวมท้ัง
ระบบรฐัสภาโมร็อกโก สหรฐัอเมรกิา แคนาดา นวิซแีลนดและออสเตรเลีย อาํนาจหนาทีข่องสภานติบิญัญัติ
แหงชาติ (ภาษาอังกฤษ) รูปแบบหนังสือราชการภาษาอังกฤษ และคําศัพทเก่ียวกับชื่อตําแหนงบุคลากร
ในวงงานรัฐสภา รายช่ือคณะกรรมาธิการสามัญและอาํนาจหนาทีข่องคณะกรรมาธิการสามญั (ภาษาองักฤษ)
รวมท้ังเอกสารสรุปความรูจากกิจกรรมโครงการเปดหองเรียนอาเซียนศึกษาที่ทางสํานักภาษาฯ ไดดําเนิน
โครงการผานมาแลว 3 ป ซึ่งทั้งหมดนี้ ไดนําลงเผยแพรในระบบอินทราเน็ตของสํานักภาษาฯ และ
ในศูนยขอมูลตางประเทศวุฒิสภา 
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 คณะกรรมการวิจยัและพฒันาของสภานิตบิญัญตัแิหงชาต ิและคณะอนกุรรมการกล่ันกรองการดําเนนิงาน
ดานการวิจัย รวมกับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดโครงการ
นาํเสนอขอมลูทางวชิาการและงานวิจยัสูการใชประโยชนในกระบวนการนิตบิญัญตั ิ เพือ่ใหสมาชิกสภานติบิญัญตัแิหงชาติ
คณะกรรมาธิการ และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไดรับขอมูลทางวิชาการและองคความรูจากผลการวิจัย
เพือ่ประกอบการพิจารณาตัดสนิใจในกระบวนการทางนิตบิญัญตั ิโดยในเดอืนสงิหาคม - กนัยายน มกีารจดัสมัมนา
จํานวน 3 คร้ัง ดังนี้

 สํานักวิชาการในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดจัดทํา
สรุปผลการสัมมนาฯ และนําออกเผยแพรในเว็บเพจคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ผูสนใจสามารถดาวนโหลดขอมลูไดที ่http://www.senate.go.th/w3c/senate/comm. php?url=home&comm_id=1829

- ระบบคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหาร
ของไทย มาตรฐานแหงอาเซียน วันพุธที่ 2 กันยายน 
2558 เวลา 12.30 - 16.30 นาฬกา ณ หองรับรอง 
1 - 2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2

- ความพรอมของระบบโลจิสตกิสไทยภายใตกรอบ
ความรวมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน วันพุธที่ 19 
สิ งหาคม  2558 เวลา  12 .30 -  16 .30 นาฬ กา
ณ โรงแรมรอยลัรเิวอร  ถนนจรัญสนทิวงศ  เขตบางพลัด
กรุงเทพฯ

--- 
คคค
สิ
ณ
ก

- นโยบาย - ยุทธศาสตรการแขงขัน เพื่ออนาคต
การทองเท่ียวไทย วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 
08.30 - 16.30 นาฬกา ณ หองรับรอง 1 - 2 ชั้น 3 
อาคารรัฐสภา 2

ใ

--- 
ขขข
2
1

เรื่องเลาขาวสํานักวิชาการ
สํานักวิชาการ
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ICT Insights
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

ขอมูลภารกิจหรือกิจกรรมของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอมูลภารกิจหรือกิจกรรมของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ประจําเดือนตุลาคม 2558ประจําเดือนตุลาคม 2558

 1. พิธีลงนามในบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือเพ่ือพัฒนาระบบและจัดทําชองรายการโทรทัศนรัฐสภา
    ไอพีทีวี 1 (Parliament IPTV 1)
    คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและจัดทําชองรายการ NLA Channel ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารของสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิไดดาํเนนิการประสานขอความรวมมอืและการใหการสนบัสนนุในการพฒันาดาน
โทรทัศนจากสถาบันอุดมศึกษาของประเทศ จํานวน 2 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีการ
ลงนามเมื่อวันท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ หองรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 ทั้งนี้ นอกจากมหาวิทยาลัยทั้งสองแหงแลว
ในระยะเร่ิมตนของการทดลองออกอากาศน้ี “Parliament IPTV 1” ยังไดรับการอนุเคราะหจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
ในการใหการสนับสนุนโครงขาย IPTV เพื่อเปนชองทางการเผยแพรไปสูประชาชนอีกดวย

 2. พิธีเปดการอบรมการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม โครงการกองทุนการศึกษา สภานิติบัญญัติแหงชาติ
    ครั้งที่ 2 และพิธีลงนามบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือในการสนับสนุนโครงการภาคีเครือขาย
    สรางเสริมปญญา ดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสสภานิติบัญญัติไทย ครั้งที่ 2
  ไดมีการจัดพิธีลงนามบันทึกขอตกลงฯ ระหวางสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 ณ โรงแรมริเวอรไซด กรุงเทพฯ โดยมี ศาสตราจารยพิเศษ
พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิตบิัญญัติแหงชาติ เปนประธานในพิธีลงนาม

     ปจจุบันสํานักเทคโนฯ ไดจัดทําวารสารอิเล็กทรอนิกส ดาน ICT หรือ ICTech eMag มาถึงฉบับที่ 4 แลว ซึ่ง ICTech eMag นี้
จะเผยแพรทุก ๆ 2 เดือน ผูที่สนใจสามารถติดตามอานรายละเอียดไดที่ ระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกสวุฒิสภา หมวดสิ่งพิมพหัวขอ
สิ่งพิมพสํานักงาน
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สํานักกรรมาธิการ 1

 ปฐมฤกษ “กรรม 1 News” คนกรรม 1 เลาขาว กับควันหลงงานเกษียณอายุราชการ ซึ่งในเดือน
กันยายนของทุกปเปนชวงเวลาที่ขาราชการท่ีมีอายุครบ 60 ป ตองครบอายุราชการหรือเกษียณอายุราชการ
ตามรอบระยะเวลา ในวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2558 สาํนกักรรมาธิการ 1 มขีาราชการท่ีครบกําหนดอายุราชการ 
11 คน คือ นายธานินทร บุพกิจสิริโรจน ผูบังคับบัญชากลุมงานคณะกรรมาธิการการพลังงาน หรือ พี่นิน            
ซึ่งเปนพี่ชายที่ขาราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยเฉพาะสํานักกรรมาธิการ 1 ใหความเคารพรัก
และถือเปนพี่ชายที่คอยเอาใจใสดูแลนอง ๆ ในสํานักกรรมาธิการ 1 เปนอยางดี ชาวสํานักกรรมาธิการ 1 
จึงไดมีการจัดงานมุทิตาจิต เนื่องในคราวครบรอบวันเกษียณอายุราชการใหแกพี่นินของเรา ในวันพฤหัสบดีที่
17 กันยายน 2558 เวลา 11.00 นาฬกา ณ หองประชุม หมายเลข 2703 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ โดยมี
นางวรารัตน อตแิพทย รองเลขาธิการวฒุสิภาในขณะน้ันมาเปนประธานในงาน รวมดวยผูอาํนวยการสาํนกักรรมาธิการ 
3 สํานัก ผูบังคับบัญชากลุมงาน ขาราชการและพนักงานราชการ วันนี้เราจึงประมวลภาพความประทับใจ
และกลอนซ้ึง ๆ ที่กลั่นกรองจากความรูสึกของพวกเราชาวกรรม 1 ที่มีตอพ่ีชายคนน้ีมาฝากครับ

คนกรรม 1 เล่าข่าว 

กับควันหลงงานเกษียณอายุราชการ
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  “ธานินทร” จากถิ่นไกล    สูเมืองใหญแสงสีเสียง
มุงมั่นดวยพากเพียร     สงตนเรียนสูปริญญา
  กาวแรกงานเอกชน    ใฝฝกฝนในวิชา
ไมยอมแพแสวงหา     จนเริ่มมารับราชการ
  บรรจุเปนเจาหนาที่     ตําแหนงน้ีที่เช่ียวชาญ
สงเสริมและพัฒนางาน     ลงปกฐาน ณ กทม.
  มองหาความกาวหนา    สอบรัฐสภาไมรีรอ
นิติกร ขาฯ ของพอ     สืบสานตออุดมการณ
  บุกเบิกบานหลังใหม    มอบหัวใจคอยประสาน
ภาคภูมิในสํานักงาน     เลขาธิการวุฒิสภา
  ดวยงานและดวยผล    อุทิศตนเพื่อประชา
สมาชิกตางเรียกหา     จึงมีคา “คนกรรมาธิการ”
  กวายี่สิบปที่สั่งสม    และเพาะบมประสบการณ
รับโอกาสเขารวมงาน     กรรมการขาราชการรัฐสภา 
  เพื่อนพองและนองพี่    ตางเปรมปรีดิ์เปนหนักหนา
ทุกขสุขรวมฟนฝา     เพื่อนําพาเรากาวไป
  คือจุดหมายและมุงหวัง    ที่ตั้งใจและฝนใฝ
ใหฝายนิติบัญญัติไทย     อยูในใจของทุกคน
  ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม   ผูยึดมั่นและครองตน 
กอเกียรติและเกิดผล       “บุพกิจสิริโรจน” คนกลาวขวัญ
  เคารพและนับถือ    เคยรวมมือในวันนั้น
หยิบยื่นส่ิงดีดีใหกัน     ทั้งเรื่องงานและสวนตัว 
  “พี่ธานินทร” สอนพวกเรา   ใหรักกันดุจครอบครัว
ชี้ใหเห็นถูกผิดดีชั่ว     และทํางานดวยหัวใจ
  ยี่สิบเจ็ดปที่พากเพียร    พี่เกษียณเราอาลัย
กาลหมุนเวียนผันเปลี่ยนไป    แตหัวใจยังผูกพัน

คนธรรพรําพัน

¡ÃÃÁ 1 News
สํานักกรรมาธิการ 1
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 เมื่อวันศุกรที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 - 15.30 นาิกา ณ หองประชุม 2303 ชั้น 23 อาคารสุขประพฤติ 
สํานักกรรมาธิการ 3 มีการจัดประชุมผูบังคับบัญชากลุมงาน ซึ่งมี นางสาวนิภาวรรณ ศิริบํารุงสุข ผูอํานวยการสํานัก
กรรมาธิการ 3 เปนประธานการประชุม โดยมีการรับทราบและหารือในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
 1. คําสั่งสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ 490/2558 เรื่องการมอบหมายงานและมอบอํานาจใหที่ปรึกษาและ               
รองเลขาธิการวุฒิสภา รับผิดชอบปฏิบัติราชการ โดย นางสาววราภรณ มีเปรมปรีดิ์ รองเลขาธิการวุฒิสภา มีหนาที่
ชวยเลขาธิการวุฒิสภาในการบริหารราชการ โดยควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ สํานัก
กรรมาธิการ 1 สํานักกรรมาธิการ 2 และสํานักกรรมาธิการ 3 และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
 2. เลขาธิการวุฒิสภาไดมีดําริใหปฏิบัติราชการตามนโยบายของรองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง 
โดยในการจัดกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ  ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ หรือสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ใหสํานักงานฯ 
หรือหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ ประสานงานไปยังสถานีวิทยุโทรทัศนรัฐสภา เพื่อขอความรวมมือประชาสัมพันธ
โครงการหรือกิจกรรมดังกลาวดวย
 3. การทบทวนและซักซอมความเขาใจเพื่อใหดําเนินการตามระเบียบสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาวาดวย                  
การจัดการเร่ืองรองทุกข พ.ศ. 2558 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน
 4.  เตรียมการจัดกิจกรรม “คนสภาอาสาเพื่อสังคม” ของสํานักกรรมาธิการ 3 เพื่อดําเนินการตามโครงการ

เสริมสรางประสิทธิภาพในการทํางานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

เล่าข่าวชาวกรรม 3
สํานักกรรมาธิการ 3
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