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สวัสดีครับ

	 พี่น้องข้าราชการ	พนักงานราชการ	และบุคลากร

ภายในส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาทุกท่าน 
	 “บอกเล่าข่าว	สนง.”	ฉบับนี้เป็นฉบับที่	11	เดือน
พฤศจิกายน	2558	แต่เป็นฉบับที่	 2	ที่มีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการเผยแพร่เป็น	“จุลสารออนไลน์	”	ผ่านช่องทาง 
การประชาสมัพนัธ์ต่าง	ๆ 	อาท	ิระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์ 
(e-off ice)	เฟสบุ ๊ก	และไลน ์ต ่าง	ๆ	ของส�านักงาน
เพือ่ตอบสนองนโยบาย	“สภานติบิญัญตัิไทย	ลดใช้กระดาษ 
ฉลาดใช้ไอซีที”
	 “บอกเล่าข่าว	สนง.”	ฉบับนี้ยังคงน�าเสนอเนื้อหา
ทีห่ลากหลาย	ทัง้ทีเ่ป็นความรู	้ข้อมูลข่าวสาร	ความเคลือ่นไหว	
หรอืกิจกรรมของส�านกัต่าง	ๆ	โดยฉบบันีข้อน�าเสนอกิจกรรม
“คนสภาอาสาเพื่อสังคม”	 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส�านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภามีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรภายใน
ส�านกังานฯ	ได้สร้างสมัพนัธภาพทีดี่ต่อกนั	อกีทัง้เกดิความรกั
สามัคคีและประสานการท�างานเป็นทีมร่วมกันภายในและ
ระหว่างส�านกั	โดยท�ากจิกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์แก่สงัคมร่วมกนั	
ซึ่งแต่ละส�านักมีการจัดกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์อย่างไร
และที่ ไหนบ้าง	ติดตามได้ภายในเล่ม
	 นอกจากนั้น	ยังมีบทความน่ารู ้จากส�านักต่าง	ๆ	
ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏบิติังานมาให้ติดตามกนัเช่นเคย	
ท้ายนี้	ขอเชิญชวนทุกส�านักร่วมส่งข้อมูล	ความรู้	ข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวหรือกิจกรรมต่าง	ๆ	ของส�านัก	มาที่
กลุ ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่	ส�านักประชาสัมพันธ ์
โทร.	0	2831	9349-50	โทรสาร	0	2831	9350	หรือทาง	
e-mail	:	senatesarn@gmail.com	เพื่อส่งต่อข่าวสาร
อนัเป็นประโยชน์ภายในส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภาให้แก่พีน้่อง
ส�านักงานฯ	ของเรา	แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า
      
         กองบรรณาธิการ
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	 ตามพระราชบัญญติัส่งเสริมและพฒันาคณุภาพ
ชีวิตคนพิการ	พ.ศ.	2550	และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม	
(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	2556	มาตรา	33	ก�าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐรับคนพิการเข้าท�างานตามลักษณะของงาน
ในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐ	ทั้งนี้	ให้รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงก�าหนด
จ�านวนทีห่น่วยงานของรฐัจะต้องรบัคนพิการเข้าท�างาน	
ดงันัน้	เม่ือส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภาเป็นหน่วยงาน
ของรฐัตามกฎหมายฉบบัดงักล่าวจงึต้องปฏบิตัติามกฎหมาย

 ข้อ	4	ก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐซึง่มผีูป้ฏิบตังิาน 
ตั้งแต ่หนึ่งร ้อยคนขึ้นไปรับคนพิการที่สามารถ
ท�างานได้ไม่ว่าจะอยู ่ในต�าแหน่งใดในอัตราส่วน
ผู้ปฏิบัติงานที่มิใช่คนพิการทุกหน่ึงร้อยต่อคนพิการ
หน่ึงคนเศษของหนึ่งร ้อยคนถ ้าเ กินห ้าสิบคน
ต ้องรับคนพิการเพิ่มอีกหนึ่ งคน	ซึ่ งในป ัจจุบัน
ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีผู้ปฏิบัติงานประเภท
ต่าง	ๆ	ดังนี้
	 1.	ขรก.รัฐสภาสามัญ		จ�านวน	1,103						คน
	 2.	พนักงานราชการ				จ�านวน			118						คน
	 3.	ลูกจ้างประจ�า								จ�านวน				44						คน
          รวม     1,265      คน
	 ดังน้ันจ�านวนคนพิการที่ส�านักงานเลขาธิการ
วฒุสิภาจะต้องรบัเข้าท�างานจ�านวน	13	คนตามกฎกระทรวง
ดังกล่าว

 ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธคินพกิาร (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) 
ซึง่ประเทศไทยได้ลงนามเม่ือวนัที ่29 กรกฎาคม 2551 มหีลักการพืน้ฐานทีส่�าคัญประการหนึง่ทีก่�าหนดรองรบัสทิธิ
ให้กับคนพกิาร กล่าวคอื การเคารพในศกัดิศ์รทีีม่มีาแต่ก�าเนดิ การอยู่ได้ด้วยตนเอง การไม่เลอืกปฏิบติั ความเท่าเทยีมกนั
ของโอกาสและความสามารถในการเข้าถงึ ดงันัน้ การก�าหนดแนวทางให้หน่วยงานของรฐัสนบัสนนุให้คนพกิาร
เข้าเป็นส่วนหน่ึงของสังคม และการพฒันาและส่งเสรมิคุณภาพชวิีตคนพกิารจงึถอืเป็นเรือ่งท่ีเหมาะสมอย่างย่ิง

 บอกเล่าเก้าสิบ
   กับ ส�ำนักบริหำรงำนกลำง

การรับคนพิการเข้าท�างาน

   ในหน่วยงานของรฐั

 ท�าไมหน่วยงานของรัฐ
 ต้องรับคนพิการเข้าท�างาน

	 ตามกฎกระทรวงก�าหนดจ�านวนคนพิการที่
นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วย
งานของรัฐจะต้องรับเข้าท�างานและจ�านวนเงินท่ี
นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องน�าส่ง
เข ้ ากองทุนส ่ ง เสริมและพัฒนาคุณภาพชี วิ ต
คนพิการ	พ.ศ.	2554

หากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะรับ
คนพิการเข้าท�างานจะท�าได้หรือไม่และ
จะต้องด�าเนินการอย่างไร

 ตามมาตรา	35	ของกฎหมายฉบับดังกล่าว
ก�าหนดว่าหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะรับคน
พิการเข้าท�างานตามมาตรา	33	หน่วยงานของ
รัฐนั้น	อาจให้สัมปทาน	จัดสถานที่จ�าหน่ายสินค้า
หรือบริการ	จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมา
บริการโดยวิธีกรณีพิ เศษ	ฝ ึกงาน	หรือจัดให ้มี

หน่วยงานของรัฐจะต้องรับ
คนพกิารเข้าท�างานจ�านวนเท่าใด
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 บอกเล่าเก้าสิบ
   กับ ส�ำนักบริหำรงำนกลำง

ปัจจุบันส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ได้ด�าเนินการอย่างไร

อุปกรณ์หรือสิ่งอ�านวยความสะดวก	ล่ามภาษามือ	
หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแล
คนพกิารก็ได้
	 ดั งนั้ น 	จึ งถือว ่ ากฎหมายฉบับดั งกล ่ าว	
ได้ก�าหนดทางเลอืกให้แก่หน่วยงานของรฐัด�าเนินการ
ตามกฎหมายไว้เป็น	2	แนวทาง	คือ
	 1.	ให้หน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าท�างาน
ตามลักษณะของงานในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับ
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ	หรือ	
	 2.	ให้หน่วยงานของรฐัให้สัมปทาน	จดัสถานที่
จ�าหน่ายสินค้าหรือบริการ	จัดจ้างเหมาช่วงงาน	หรือ
จ้างเหมาบรกิารโดยวธิกีรณพีเิศษ	ฝึกงาน	จัดให้มอีปุกรณ์
หรือสิ่งอ�านวยความสะดวก	ล่ามภาษามือ	หรือให้
ความช่วยเหลอือ่ืนใดแก่คนพกิารหรอืผู้ดแูลคนพกิาร
	 ทั้งนี้	ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและ
พฒันาคุณภาพชวีติคนพกิารแห่งชาติ	ว่าด้วยหลกัเกณฑ์	
วิธีการและเงื่อนไขการให้สัมปทาน	จัดสถานที่
จ�าหน่ายสนิค้าหรือบรกิาร	จดัจ้างเหมาช่วงงาน	หรอืจ้างเหมา
บริการโดยวธิกีรณพีเิศษ	ฝึกงาน	หรอืจดัให้มอีปุกรณ์หรอื
ส่ิงอ�านวยความสะดวก	ล่ามภาษามือ	หรอืให้ความช่วยเหลอื
อืน่ใดแก่คนพกิารหรอืผูด้แูลคนพิการ	พ.ศ.	2558
	 ก�าหนดให้หน่วยงานของรฐัซึง่ไม่ประสงค์
รบัคนพกิารเข้าท�างาน	แต่ประสงค์
ให้สมัปทานจดัสถานทีจ่�าหน่ายสินค้า
หรือบริการจัดจ้างเหมาช่วงงาน	
หรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณี
พิเศษ	ฝึกงานจัดให้มีอุปกรณ์หรือ
สิง่อ�านวยความสะดวก	ล่ามภาษามอื

 ส�านักงานเลขาธกิารวฒุสิภาได้เลอืกแนวทางการ
ให้สิทธิคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการโดยการจัดสถานที่
จ�าหน่ายสินค้าหรือบริการ	โดยเห็นควรให้ใช้พ้ืนที่	
ชัน้	2	อาคารสขุประพฤต	ิเน่ืองจากสถานทีต่ัง้อยูใ่นที่
พบเห็นได้ง่าย	สะดวกต่อการซื้อสินค้าหรือบริการ	
มสีาธารณูปโภคและสิ่งอ�านวยความสะดวก	เช่น	
ทางลาดและลิฟต ์โดยสารท่ีคนพิการสามารถ
เข ้าถึงและใช ้ประโยชน ์ได ้ 	และไม ่กระทบกับ
การปฏิบัติราชการของบุคลากร	และปัจจุบันได้มี
หนงัสอืประสานไปยงัส�านกัจดัหางานกรงุเทพ	เขตพ้ืนที	่1	
กรมจัดหางาน	กระทรวงแรงงาน	เพือ่แจ้งเรือ่งการให้
สิทธิคนพิการตามมาตรา	35	แล้ว	พร้อมทั้งขอให้
ช่วยประสานให้ข้อมูลแก่คนพิการในการขอใช้สิทธิ
ดังกล่าวต่อไป

จัดท�าโดย	นายนพดล	ลอยลม

นิติกรปฏิบัติการ	กลุ่มงานบริหารงานบุคคล										

		ส�านักบริหารงานกลาง

หรือให ้ความช ่วยเหลืออื่นใดแก ่คนพิการหรือ
ผูด้แูลคนพกิาร	ให้แจ้งการให้สทิธแิละด�าเนนิการให้
เข้ารบัสิทธภิายในวนัที ่31 ธนัวาคมของทกุปี ณ ท้องที่
ท่ีเป็นท่ีต้ังของหน่วยงานของรฐั โดยในเขตกรงุเทพมหานคร 
ให้แจ้ง ณ ส�านกังานจดัหางานกรงุเทพ ส่วนท่ีจังหวดัอืน่
ให้แจ้ง ณ ส�านักงานจัดหางานจังหวัด
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“พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองค์กร”
ส�านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

วิธีกระตุ้นการเรียนรู้ในองค์กร

ท่านว่าจริงไหมครับ?	 เพราะไม่ว่าใครจะจบการศึกษา 
ระดบัสงูแค่ไหน									แต่ถ้าหยุดการเรยีนรู	้									ท�าตวัเป็นน�า้เต็มแก้ว 
คดิว่าตวัเองรูแ้จ้งแทงตลอดไม่จ�าเป็นต้องเรยีนรูอ้ะไรอกีแล้ว 
ก็แปลว่าคน	ๆ	นั้น	“หยุด”	ทุกอย่างไว้แค่นั้นแหละ 
ในขณะที่คนรอบข้างก็จะเดินก้าวน�าขึ้นไปเร่ือย	ๆ  
มีคนอีกไม่น้อยที่หยุดการเรียนรู ้และก็ท�างานไปวัน	ๆ 	
ตามงานทีไ่ด้รบัมอบหมาย	ท�างานไปด้วยความรูท้ีเ่ท่าเดิม 
ในขณะที่รอบข้างมีความเปลี่ยนแปลงอยู ่ทุกวินาท ี
ซ่ึงแน่นอนว่าคนทีเ่ป็นหวัหน้า	หรอืเป็นผูบ้รหิารขององค์กร 
คงไม่อยากจะให้มพีนกังานท่ีหยดุเรยีนรูอ้ย่างนี	้เป็นจ�านวน 
มาก	ๆ	ในองค์กรเป็นแน่
 องค์กรควรมีแนวคิดในเบ้ืองต้นก่อนว่า	พนักงาน
ทุกคนไม่ได้เกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ที่จะรักการเรียน
รู้หรือรักการอ่านไปท้ังหมดทุกคน	แต่การเรียนรู้ก็เป็น 
พรแสวงทีอ่งค์กรจะท�าให้เกดิกบัพนกังานได้โดยการสร้าง 
แรงจูงใจขึ้นมาให้เกิดกับพนักงานในองค์กรได้เป็นล�าดับ 
เช่น
 1. การท�าตัวให้เป็นตัวอย่างโดยหัวหน้างาน 
ทุกระดับ
 หากหัวหน้างานหรือผูบ้รหิารยงัไม่เป็นแบบอย่าง 
ในการรักการเรียนรู้	ไม่มีการพูดคุยในลักษณะกระตุ้น 
ให้ลกูน้องเกดิความสนใจเกดิความสงสยัขึน้เสมอ	ๆ	แล้ว 
ลูกน้องก็จะท�างานไปวัน	ๆ	ตาม	Job	Description	(JD) 
ตามงานที่เป็นงานประจ�าวันเท่านั้นแล้ว	อย่างนี้หัวหน้า
จะมาบ่นหรือต่อว่าลูกน้องว่าไม่ขวนขวายรักการเรียนรู้
ได้ยังไงล่ะครับ

 “ชีวิตจะก้าวหน้า...ถ้าไม่หยุดการเรียนรู้”   ดังนั้น	ปัจจัยท่ีมคีวามส�าคญัท่ีสุด	คอื	การกระตุน้ 
และสร้างแรงจงูใจจากผูบ้งัคบับญัชาในทกุระดบัชัน้ลงมา 
ยังผู้ใต้บังคับบัญชา	เช่น	ทุกครั้งที่มีการประชุมหัวหน้า
จะต้องก�าหนดให้ลูกน้องผลัดกันน�าเร่ืองราวใหม่	ๆ  
ที่อ่านมาหรือดูหนัง			ฟังสารคดี				หรือเรื่องราวที่น่าสนใจ	
ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งของเศรษฐกจิ	สงัคม	การเมือง	วทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลย	ีต่างประเทศ	ฯลฯ	มาแลกเปล่ียนกนัในทีป่ระชมุ 
และบอกด้วยว่าเร่ืองเหล่านี้ได้มาจากหนังสือ	หรือทีวี 
หรือแหล่งข้อมูลใด
 หากองค์กรใดมีวัตรปฏิบัติอย่างนี้ทุกครั้ง	ก่อน
การประชุมและท�าอย่างนี้อย่างสม�่าเสมอต่อเนื่อง	โดยมี
การปฏิบัติในทุกระดับของการประชุมองค์กรนั้น	 ก�าลัง
สร้างแรงจูงใจและจุดประกายให้เกิดการอยากเรียนรู้ให้
กับพนักงานแล้วล่ะครับ
 2. สร้างแหล่งเรียนรู้ให้เข้าถึงง่าย
 	 เมื่อมีการกระตุ้นให้เกิดความสนใจข้ึนมาแล้ว 
องค์กรควรมีแหล่งการเรียนรู ้เพื่อให้พนักงานเข้าถึง 
ได ้แบบง่าย	ๆ 	ซึ่งเท ่าที่ผมเห็นมาก็มีท�ากันอยู ่แล ้ว
ในหลายองค์กร	เช่น	การจัดให้มห้ีองสมดุ	มหีนงัสอืพมิพ์ 
ส่วนกลางให้พนักงานอ่าน	บางแห่งก็มีโทรทัศน์ติดไว้ 
ในห้องอาหารเพื่อให้พนักงานดูข ่าวสารบ้านเมือง 
ซึ่งสื่อเหล่านี้ก็เป็นแหล่งการเรียนรู้แบบพื้นฐานที่ดีครับ
	 ในข้อนี้หลายองค์กรท�ามาก่อนข้อ	1	เสียอีก 
ซึง่บางคนกจ็ะบอกกบัผมว่า			“บรษิทัของเรากม็แีหล่งเรียนรู้ 
ให ้ กับพนักงานตั้ งหลายอย ่าง	เช ่น	ทีวี 	ห ้องสมุด	
หนังสือพิมพ์	ฯลฯ	ท�าไมพนักงานไม่ค่อยอยากจะเรียนรู้
อะไรเลย”	ค�าตอบก็คือ	หัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา
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“พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองค์กร”
ส�านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

อ้างอิงบทความ	ธ�ารงศักดิ์	คงคาสวัสด์ิ,	วิธีกระตุ้นการเรียนรู้ในองค์กร	
[ออนไลน์].	แหล่งที่มา	http://tamrongsakk.blogspot.com/2012/12/
blog-post_	26.html

เคยกระตุ้นหรือท�าตัวเป็นตัวอย่างตามข้อ	1	บ้างหรือไม่
ล่ะครับ	ดังนั้น	การกระตุ้นตามข้อ	1	จึงเป็นเรื่องส�าคัญ 
ที่จะสร้างพรแสวงให้พนักงานสนใจอยากเรียนรู้ครับ
 3. จัดการประชุมในลักษณะแลกเปลี่ยน
 	 ความคดิเหน็ร่วมกนั	(Forum)	ระหว่างหน่วยงาน 
ในลักษณะของการน�าความรู ้ ในงานของตนเอง 
มาบอกเล่าให้หน่วยงานอื่นทราบ	(Share	Learning)	
เป็นประจ�า	เช่น	จัดประชุม	Share	Learning	ทุก	ๆ 
3	เดอืน	ซึง่การประชมุดงักล่าวควรเปิดโอกาสให้พนักงาน 
ทุกระดับเข้าร่วมรับฟัง	เรื่องที่น�ามาแลกเปลี่ยนซึ่งกัน
และกันนัน้	อาจจะไม่จ�าเป็นต้องเป็นเรือ่งงานเพยีงอย่างเดยีว 
อาจจะเป็นเรือ่งความรู้รอบตวัท่ีน่าสนใจ	เช่น	การให้พนกังาน 
ทีไ่ปงานทอดกฐนิของบรษิทัในต่างจงัหวดัมาเล่าเรือ่งราว 
ความประทบัใจให้เพือ่นพนกังานฟัง	เป็นต้น	หลกัของการ 
จดัแลกเปลีย่นองค์ความรูใ้นแบบนีก้ค็อื	การท�าให้พนกังาน 
ทุกคนมีส ่วนร ่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ไม่ว่าจะเป็นผู้น�าการแสดงความคิดเห็น	หรือเปิดโอกาส
ให้มีการซกัถามไขข้อข้องใจ	ฯลฯ	ไม่ควรผกูขาดการเล่าเร่ือง 
ไว้ที่ผู้บริหารหรือหัวหน้าเพียงบางคนครับ
 4. การจดัตัง้ชมรมต่าง ๆ เพ่ือเสรมิสร้างการเรยีนรู ้
ในองค์กร
  เช่น	ชมรมกฬีา	ชมรมถ่ายภาพ	ชมรมท่องเทีย่ว 
ฯลฯ	แล้วกใ็ห้ชมรมเหล่านีเ้ป็นตวัตัง้ตวัตใีนการท�ากจิกรรม 
ตามข้อ	3	ก็ยังได้	ซึ่งจะท�าให้เกิดกิจกรรมต่อเนื่องและ
เสรมิสร้างการเรยีนรูท้ั้งแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
ขึ้นในหมู่พนักงานครับ

 5. การสร้างและจัดการฐานความรู้ในองค์กร
 	 หลายคนคงเคยได้ยนิค�าว่า	“การจดัการความรู”้ 
หรือ	Knowledge	Management	(KM)	พูดแบบง่าย	ๆ 
ก็คือห้องสมุดแบบดิจิทัล	 (Digital)	นั่นเอง	คือการน�า
องค์ความรู้ท้ังหลายไปใส่ไว้ในฐานข้อมูลท่ีเป็นระบบ
คอมพิวเตอร์ขององค์กร	(ใส่ไว้ใน	Server	ของบริษัท)	
แล้วให้พนักงานที่สนใจอยากจะรู้เรื่องอะไรก็เข้าไปที่
ฐานข้อมูลนั้น	ๆ 	เพื่อค้นหาสิ่งที่ตัวเองอยากเรียนรู ้ 
ซึ่งคล้าย	ๆ	กับเรามีห้องสมุด	เมื่อสงสัยอยากค้นหา 
เร่ืองอะไรท่ีเราสนใจเรากไ็ปหาหนงัสือน้ัน	ๆ	จากห้องสมดุ 
นั่นเอง	แต่ต้องไม่ลืมว่าหากองค์กรไม่กระตุ้นให้คนเกิด
ความอยากที่จะเรียนรู ้ เสียก่อนแล้ว	ถึงมีห ้องสมุด 
คนก็ไม่เข้าไปหรอกนะครับ	ผมเห็นมาก็หลายองค์กรแล้ว 
ที่อุตส่าห์ท�าห้องสมุดขึ้นมาแต่ก็กลายเป็นห้องสมุดร้าง 
เพราะไม่มีพนักงานเข้าไปนั่งอ่านหรือใช้ห้องสมุดนั้นเลย 
จนต้องปิดไปในที่สุดเพราะองค์กรไม่มีการกระตุ้นหรือ
สร้างแรงจูงใจให้คนเกดิความอยากเรียนรู้เสียก่อนนัน่เอง
	 เรื่องที่ผมแลกเปลี่ยนมาให้ท่านทราบข้างต้น 
เป็นเพียงข้อคิดเห็นส่วนตัวจากประสบการณ์ของผม 
ซ่ึงการกระตุ้นการเรียนรู ้ของคนน้ัน	บอกได้เลยว่า 
ต้องใช้เวลาและอยู ่ ท่ีนโยบายขององค์กรที่ต ้องการ
จะสร้างวัฒนธรรมหรือสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู  ้
ให้เกิดในองค์กร	 จริงหรือไม่	 ซึ่งความส�าเร็จเหล่านี้
จะข้ึนอยูก่บัเวลาและความต่อเน่ืองในนโยบายขององค์กร 
เป็นส�าคญัครับ
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วิสัยทัศน์
ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา*

เป็นองค์กรธรรมาภิบาลท่ีได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภา** และประชาชน

ส�านักนโยบายและแผน

พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(26,552,100 บาท)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 
1

กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาการบริหาร

จัดการตามหลักบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

(60,300)

กลยุทธ์ที่ 2
	พัฒนาการปฏิบัติงาน			
ตามหลักบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี
(3,542,000)

กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนางานด้านวิชาการ

(1,822,000)

กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนากระบวนการเสริมสร้างความ

พึงพอใจของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(21,127,800)

1.1.1		โครงการเสริมสร้าง
การสื่อสารภายในองค์กร 
เก่ียวกับกฎระเบียบด้าน 
การบริหารงานบุคคล
(ส.บริหารงานกลาง)
15,700	บาท

1.2.1		โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
ทางการพิ มพ ์ 	 เพื่ อพัฒนา 
ประสิทธิ ภาพการผลิต สื่ อ 
สิ่งพิมพ์ฯ	
(ส.การพิมพ์)
3,456,000	บาท

1.3.1		โครงการเสริมสร้างความรู ้
ในวงงานนิติบัญญัต ิ
(ส.วิชาการ)
1,528,000	บาท

1.4.1	โครงการจัดท�าเอกสารเผยแพร ่
เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรฯ		
(ส.ประชาสัมพันธ์)		
600,000	บาท

1.4.2	โครงการจัดท�าหนังสือการ์ตูน 
เพื่อส่งเสริมความรู้ฯ		
(ส.ประชาสัมพันธ์)
500,000	บาท

1.1.2		โครงการทบทวน
โ ค ร ง ส ร ้ า ง ร ะ บ บ ง า น	
อ�านาจหน ้าที่และอัตรา 
ก� า ลั ง ข อ ง ส� า นั ก ง า น
เลขาธิการวุฒิสภา
(ส.บริหารงานกลาง)
18,200	บาท

1.3.2		โครงการเผยแพร่ผลงาน
การวิจัย	และน�าเสนอผลงานวิจัย 
ร่วมกับคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
ในงาน	 Thailand	 Research	 
Expo	2016
(ส.วิชาการ)
180,000	บาท

1.4.3	โครงการปรบัปรงุโสตทศันูปกรณ์ฯ	 
(ส.ประชาสัมพันธ์)
5,953,000	บาท

1.4.4	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์	เพื่อการ
บรรยายในการน�าชมรัฐสภา	
(ส.ประชาสัมพันธ์)			
550,000	บาท

1.4.5	โครงการจดัท�าสือ่ประชาสมัพนัธ์
เสริมสร้างภาพลักษณ์ของส�านักงานฯ	
(ส.ประชาสัมพันธ์)			
250,000	บาท

งานประจ�า งานประจ�า งานประจ�า งานประจ�า

1.1.3		การชี้ แจ งกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติ 
ราชการของส� านั ก งาน 
เลขาธิการวุฒิสภา	ประจ�าป ี
งบประมาณ	พ.ศ.	2559
(ส.นโยบายฯ)
26,400	บาท

1.2.2		การตรวจประเมิน	เพื่อ
ต ่ออายุใบรับรองมาตรฐาน 
ระบบบริหารงานคุณภาพ	ISO	
9001:2008
(ส.การพิมพ์)
86,000	บาท

1.3.3		การน�าเสนอผลงานวิจัย	
สู่การใช้ประโยชน์ในกระบวนการ 
นิติบัญญัติ
(ส.วิชาการ)
114,000	บาท

1.4.6	การส่งเสริมประชาธิปไตย	และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน
(ส.ประชาสัมพันธ์)
6,874,800	บาท

1.4.7	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ
พบประชาชน		
(ส.ประชาสัมพันธ์)
1,000,000	บาท

1.4.8	การส ่งเสริมการให ้ความรู ้	
การประชาสัมพันธ์	และการสร้าง 
ภาพลักษณ์องค์กร
(ส.ประชาสัมพันธ์)
5,400,000	บาท

*		ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ
**	ในที่นี้	หมายถึง	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ

         ส.ประชาสัมพันธ์							ส.บริหารงานกลาง						ส.คลังฯ								ส.การต่างประเทศ						ส.วิชาการ		 

								ส.พัฒนาฯ															ส.เทคโนฯ															ส.ชวเลข							ส.การพิมพ์															ส.นโยบายฯ

สรุปโครงการ/งานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 ในเดอืนพฤศจกิายนซึง่เป็นไตรมาสแรกในการด�าเนนิงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 “House of plan” 
จึงขอน�าเสนอสรุปโครงการ/งานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด�าเนินงานในระยะ 1 ปี (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 - 
30 กันยายน 2559) ซึ่งเป็นโครงการ/งานประจ�าที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 3 
พ.ศ. 2555 - 2559 โดยได้แปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในรูปของงานประจ�าและโครงการ จ�านวน 14 งาน  
35 โครงการ เป็นเงิน 86,555,500 บาท สามารถสรุปแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
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กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้	ถูกต้อง	เป็น
ปัจจุบันและตรงตามความต้องการของผู้รับ

บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(	-	)

กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ

(42,754,700)

ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 2.2.1		โครงการ	Intrusion	Prevention	System	–	IPS	
(ส.เทคโนฯ)	 
4,140,900	บาท

2.2.2		โครงการ	Network	Monitor	and	Management
	(ส.เทคโนฯ)	 
3,600,000	บาท

งานประจ�า

2.2.3		Leased	Line		
(ส.เทคโนฯ)	 
3,500,000	บาท

2.2.4		License	
(ส.เทคโนฯ)	 
4,851,000	บาท

2.2.5		การเพิ่มประสิทธิภาพการบ�ารุงรักษาระบบเครือข่ายและซ่อมแซมเครื่อง
คอมพิวเตอร์		
(ส.เทคโนฯ)	 
8,255,000	บาท

2.2.6		การบ�ารุงรักษาระบบฐานข้อมูลและระบบโปรแกรมประยุกต์	
(ส.เทคโนฯ)	 
6,000,000	บาท

2.2.7		การจัดหาครภัุณฑ์คอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ	เพ่ือทดแทนของเดมิฯ	
(ส.เทคโนฯ)	 
12,407,800	บาท

พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(42,754,700 บาท)

*		ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ
**	ในที่นี้	หมายถึง	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ

         ส.ประชาสัมพันธ์							ส.บริหารงานกลาง						ส.คลังฯ								ส.การต่างประเทศ						ส.วิชาการ		 

									ส.พัฒนาฯ													ส.เทคโนฯ								 							ส.ชวเลข							ส.การพิมพ์															ส.นโยบายฯ

ส�านักนโยบายและแผน

วิสัยทัศน์
ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา*

เป็นองค์กรธรรมาภิบาลท่ีได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภา** และประชาชน

สรุปโครงการ/งานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  
2
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*		ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ
**	ในที่นี้	หมายถึง	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ

         ส.ประชาสัมพันธ์							ส.บริหารงานกลาง						ส.คลังฯ								ส.การต่างประเทศ						ส.วิชาการ		 

									ส.พัฒนาฯ													ส.เทคโนฯ								 							ส.ชวเลข							ส.การพิมพ์															ส.นโยบายฯ

*		ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ
**	ในที่นี้	หมายถึง	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ

									ส.ประชาสัมพันธ์								ส.บริหารงานกลาง								ส.คลังฯ							ส.การต่างประเทศ							ส.วิชาการ						ส.พัฒนาฯ								ส.เทคโนฯ							ส.ชวเลข						ส.การพิมพ์							ส.นโยบายฯ

พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ
(17,248,700 บาท)

รวมทั้งสิ้น 35 โครงการ = 37,603,800 บาท  14 งานประจ�า = 48,951,700 บาท 

ส�านักนโยบายและแผน วิสัยทัศน์
ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา*

เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภา** และประชาชน

สรุปโครงการ/งานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  
3

กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาบุคลากร

โดยใช้หลักสมรรถนะ	 
(Competency	
Based	HR)
(3,327,800)

กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาระบบและ
กลไกการบริหาร

และพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

(99,000)

กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนาระบบการเรียนรู้
และการจัดการความรู้

(7,406,300)

กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาคุณภาพชีวิต

และเสริมสร้างแรงจูงใจ
ในการท�างาน

(6,415,600)

3.1.1	โครงการเพ่ือเสรมิสร้างความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนฯ
(ส.การต่างประเทศ)	30,000	บาท

3.2.1	โครงการสัมมนาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสทิธผิล	
การบรหิารทรัพยากรบคุคล
(ส.บริหารงานกลาง)
87,000	บาท

3.3.1		โครงการพัฒนา 
องค์ความรู ้และระบบ
การเรียนรู้	 
(ส.พัฒนาฯ) 
475,000	บาท

3.4.1		โครงการฝึกอบรมส่งเสริม 
วิชาชีพฯ		
(ส.การคลังฯ)	12,000	บาท

3.1.2	โครงการเสริมสร้างความรู ้
ในการเตรยีมความพร้อมเพือ่เข้าร่วม 
การประชมุระหว่างประเทศของรฐัสภา
(ส.การต่างประเทศ)	26,000	บาท

3.4.2		โครงการเสรมิสร้างความสมัพนัธ์ 
ในการท�างาน
(ส.พัฒนาฯ)	4,000,000	บาท

3.1.3	โครงการ	Basic	Skill		
(ส.พัฒนาฯ)	463,700	บาท

3.3.2		โครงการส่งเสริม
การเรียนรู ้และพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง	
(ส.พัฒนาฯ)
2,800,000	บาท

3.4.3		โครงการส่งเสริมสุขภาพฯ		
(ส.พัฒนาฯ)	139,000	บาท

3.1.4	โครงการ	Core	Competency		
(ส.พัฒนาฯ)	151,000	บาท

3.4.4		โครงการเสริมสร้างค่านิยมฯ	
(ส.พัฒนาฯ)	499,000	บาท

3.1.5	โครงการ	Functional	
Competency		
(ส.พัฒนาฯ)	682,000	บาท

3.4.5		โครงการพัฒนาบุคลากรตาม 
ประมวลจริยธรรมฯ
(ส.พัฒนาฯ)	950,000	บาท

3.1.6	โครงการพัฒนาข้าราชการ 
ที่ได้รับการบรรจุใหม่	 
(ส.พัฒนาฯ)	86,000	บาท

3.2.2	โครงการด�าเนินการ 
ตามแผนการสืบทอดต�าแหน่ง 
ผู้บริหาร	(Succession	Plan)
(ส.บริหารงานกลาง)
12,000	บาท

3.3.3	โครงการพัฒนา
บุคลากรของส�านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา	 
ณ	ต่างประเทศ 
(ส.พัฒนาฯ) 
2,000,000	บาท

3.4.6		โครงการวันแห ่งคุณธรรม	 
(Morality	&	Ethics	Day)	
(ส.พัฒนาฯ)	190,000	บาท

3.1.7	โครงการส่งบคุลากรไปศกึษา/ 
อบรมกับหน่วยงานภายนอก	
(ส.พัฒนาฯ)	1,776,500	บาท

3.4.7		โครงการเฉลมิพระเกยีรติสมเดจ็ 
พระนางเจ้าสรริิกติิพ์ระบรมราชนินีาถฯ
(ส.พัฒนาฯ)	188,900	บาท

3.1.8	โครงการฝึกอบรม	เพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน
การเงิน	การคลัง		
(ส.พัฒนาฯ)	8,800	บาท

3.3.4	โครงการแลกเปล่ียน 
ข ้าราชการส�า นักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาไทยกับ
ต่างประเทศ
(ส.พัฒนาฯ)	 
2,000,000	บาท

งานประจ�า

3.4.8		การซักซ้อมแผนป้องกันและ 
ระงับอัคคีภัยฯ		
(ส.บริหารงานกลาง)	65,600	บาท

3.1.9	โครงการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านเทคโนโลยสีารสนเทศฯ
(ส.เทคโนฯ)	103,800	บาท

3.3.5	โครงการชวเลขสญัจร	
4	ภาค		
(ส.ชวเลข)
131,300	บาท

3.4.9		พธิอี�าลาราชการ	ประจ�าปี	2559 
(ส.บริหารงานกลาง)	35,000	บาท

3.4.10	การรณรงค์และสื่อสารเพื่อ
สนับสนุนการขับเคลื่อนตามประมวล
จริยธรรม		
(ส.พัฒนาฯ)	336,100	บาท
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การพิมพ์ระบบเลเซอร์ (Laser Printing) 
และการพิมพ์ระบบออฟเซต (Offset Printing)

การพิมพ์ออฟเซต

เลนส์... ส่องการพิมพ์
ส�านักการพิมพ์

	 หลายท่านคงสงสัย	และตั้งค�าถามว่าเมื่อมาขอใช้บริการท่ีส�านักการพิมพ์	ส่ิงพิมพ์ท่ีต้องการควรจะใช  ้
การพิมพ์ระบบออฟเซท (Offset Printing) หรือ การพิมพ์ระบบเลเซอร์ (Laser Printing)	ก่อนอื่นต้องแนะน�า
ก่อนว่างานพิมพ์ทั้งสองประเภทในปัจจุบันคุณภาพงานค่อนข้างใกล้เคียงกัน	และมีมาตรฐานงานที่แม้จะแตกต่าง 
แต่ก็เป็นคุณภาพที่แตกต่างกันแบบยอมรับได้
 

 การพิมพ์ระบบออฟเซท (Offset Printing)	เป็นการพิมพ์พ้ืนราบที่ใช้หลักการน�้ากับน�้ามัน	ไม่รวมตัวกัน		
โดยสร้างเยื่อน�้าไปเกาะอยู่บนบริเวณไร้ภาพของแผ่นแม่พิมพ์	เมื่อรับหมึก	หมึกจะไม่เกาะน�้าแต่จะไปเกาะบริเวณ 
ทีเ่ป็นภาพแล้ว	ถูกถ่ายลงบนผ้ายางและกระดาษพิมพ์ต่อไป	การพิมพ์ออฟเซทสามารถผลิตงานพิมพ์ที่มีคุณภาพสูง 
จนถึงสูงมาก	เครื่องพิมพ์มีหลายขนาด	มีทั้งเครื่องพิมพ์	1	สี	2	สี	4	สี	5	สี	หรือมากกว่านั้น	ตัวอย่างงานพิมพ์
ระบบออฟเซท	คือ	งานพิมพ์ที่มีปริมาณการผลิตมาก	เช ่น	แผ ่นพับ	ใบปลิว	หนังสือข ้อบังคับการประชุม	
หนังสือรัฐธรรมนูญ	หนังสือประเภทต่าง	ๆ	ที่ใช้ในส�านักงาน	ฯลฯ

 การพมิพ์ระบบเลเซอร์ (Laser Printing)	เป็นการพิมพ์ทีใ่ช้เครือ่งพมิพ์หรอืปริน้เตอร์	ต่อพ่วงกบัเครือ่งคอมพวิเตอร์ 
สามารถสั่งพิมพ์ได้โดยตรงจากเครื่องคอมพิวเตอร์	 เครื่องพิมพ์ประเภทนี้	 คือ	 เครื่องพิมพ์อิ้งค์เจ็ท	 เครื่องพิมพ์เลเซอร์	
ซึง่ใช้รองรบังานภารกิจเร่งด่วน	งานพมิพ์ทีม่ปีรมิาณการผลิตไม่มาก	(จ�านวน	1	-	300	แผ่น	หรอืตามทีผู่อ้�านวยการส�านกั 
การพิมพ์อนมุตัจัิดพมิพ์)	ตวัอย่างงานพมิพ์ประเภทนี	้เช่น	แผ่นพับ	ใบปลิว	หนงัสือคูม่อืการเดินทางของสมาชกิ	งานพมิพ์ 
ที่มีการเปลี่ยนภาพหรือข้อความบ่อย	ๆ	เช่น	โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

การพิมพ์เลเซอร์
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 เมือ่วนัที ่14 – 15 พฤศจกิายน 2558 นายพงศ์กติต์ิ อรณุภกัดีสกลุ รองเลขาธกิารวฒุสิภา และนางวชัร ี
สนิธวานุวัฒน์ ผูอ้�านวยการส�านกัประชาสัมพนัธ์ น�าข้าราชการและบคุลากรส�านกัประชาสัมพนัธ์และส�านกั 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร จดัโครงการเสรมิสร้างความสมัพนัธ์ในการท�างาน กิจกรรม “คนสภาอาสา 
เพือ่สงัคม” ณ จังหวดัจันทบุรี โดยมีวตัถุประสงค์เพือ่ให้บคุลากรได้สร้างสัมพนัธภาพทีด่แีละการท�างานเป็นทมี  
โดยท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์แก่สังคมร่วมกัน 

	 กิจกรรม	“คนสภาอาสาเพ่ือสงัคม”	ของส�านกัประชาสมัพนัธ์และส�านกัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
ได้ก�าหนดจัดกิจกรรมภายใต้ช่ือ	“แบ่งปันน�้าใจ..ช่วยเหลือ 
เด็กพิการ” ณ	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ�าจังหวัดจันทบุรี	 
ต�าบลท่าช้าง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดจันทบุรี	ซึ่งเป็นศูนย์การศึกษา 
ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือ 
ระยะแรกเริ่ม	 และเตรียมความพร้อมให้กับคนพิการ	 รวมท้ัง 
สนบัสนนุการจดัการเรยีนการสอน	การจัดสิง่อ�านวยความสะดวก 
การให้บริการและความช่วยเหลือท่ีเกี่ยวข้อง	 เพื่อการพัฒนา 

การศกึษาของคนพกิาร 
แบบครบวงจร

		 ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้	 ผู้บริหารและบุคลากรของท้ังสอง 
ส�านกัได้ร่วมกันบรจิาคเงนิ	จ�านวน	34,385.-	บาท	เพือ่น�าไปจัดซือ้อปุกรณ์ 
การเรียน	อุปกรณ์กีฬา	อุปกรณ์อ�านวยความสะดวกในการด�าเนินชีวิต	 
และของเล่นเพื่อพัฒนาทักษะ	อาทิ	รถวีลแชร์	พัดลม	อุปกรณ์กีฬาและ 
ชดุกฬีา	กระดาษช�าระ	โดยในการส่งมอบสิง่ของในครัง้นีไ้ด้มคีณะอาจารย์	 
เจ้าหน้าที่ประจ�าศูนย์	ผู ้ปกครอง	และนักเรียน	ร่วมให้การต้อนรับ
พร้อมทั้งได้บรรยายสรุปการด�าเนินงานของศูนย์	และร่วมรับมอบ 
อุปกรณ์และสิ่งของต่าง	ๆ	เพื่อน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา 
และการศึกษาของผู้พิการ	ด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น 
และเป็นกันเอง

ส�านักประชาสัมพันธ์ จับมือ ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
จัดกิจกรรม “คนสภาอาสาเพื่อสังคม” 

Bird Eye View : PR Senate
ส�านักประชาสัมพันธ์

	 ในวนัศกุร์ที	่11	ธนัวาคม	2558	ถอืเป็นวนัมหามงคลยิง่ทีส่ภานติบิญัญตัแิห่งชาต	ิได้รบัพระมหากรณุาธคิณุ 
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	เสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดนิทรรศการและกิจกรรม 
เฉลิมพระเกียรติฯ	ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ในโอกาสฉลองพระชนมายุ	5	รอบ	2	 เมษายน	2558 
เวลา	08.30	-	10.00	นาฬิกา	ณ	รฐัสภา	โอกาสนีจ้งึขอเชญิชวนข้าราชการและบุคลากรของส�านกังานเลขาธกิาร 
วุฒิสภา	ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ	เนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าว
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 ส�านกัภาษาต่างประเทศ	มหีน้าทีส่นบัสนุนภารกิจด้านต่างประเทศของส�านักงานเลขาธิการวฒุสิภา	รวมถงึ 
เผยแพร่ความรู้ด้านต่างประเทศ	 โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2559	ส�านักภาษาต่างประเทศได้จัดเตรียมโครงการ 
ด้านภาษาต่างประเทศเพื่อต้อนรับการรวมเป็นประชาคอาเซียนอย่างเป็นทางการ 
คือ	หลักสูตรอบรมภาษาอาเซียน	โดยภาษาแรกท่ีจะเปิดอบรม คือ ภาษาอินโดนีเซีย  
หรือบาฮาซาอินโดนีเซีย	 จะเปิดสอนในเดือนมกราคม	ถึง	 เดือนกุมภาพันธ์	 2559 
โดยเชิญ	ดร.	ฮามัม	สุปรียาดี	อาจารย์ประจ�าคณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
มาเป็นวิทยากร

	 ก่อนที่จะเริ่มเรียนภาษาอินโดนีเซียเรามารู้จักภาษาอินโดนีเซียอย่างคร่าว	ๆ 	กัน 
ภาษาอนิโดนเีซยีหรอืบาฮาซาอนิโดนเีซยี	(Bahasa	Indonesia)	เป็นภาษาหน่ึงทีใ่ช้สือ่สาร 
ในอาเซยีน	ค�าว่า	“บาฮาซา	(Bฺahasa)”	มรีากศพัท์มาจากภาษาสันสกฤต	แปลว่า	“ภาษา” 
เหมือนกับค�าว่า	 “ภาษา”	ที่มีรากศัพท์มาจากภาษาบาลี	 “Basa”	 วัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ซ่ึงรับ 
วัฒนธรรมจากอินเดียผ่านศาสนาพราหมณ์	ฮินดูและพุทธ	ภาษาบาฮาซาถือเป็นภาษาที่มีกลุ่มคนใช้มากที่สุด 
ในอาเซียน	ได้แก่	มาเลเซีย	อินโดนีเซีย	สิงคโปร์	บรูไน	ติมอร์บางส่วน	ไทยบางส่วน	ฟิลิปปินส์บางส่วน	และกัมพูชา 
บางส่วน	เดิมทีเป็นภาษามลายูแต่เนื่องจากเหตุผลทางการเมืองและการพัฒนาการทางด้านภาษาที่แตกต่างกัน 
ภาษาที่ได้แตกแขนงออกไปยังมีพื้นฐานในภาษามลายูเดิม	ซึ่งยังสามารถสื่อสารกันได้แม้จะเข้าใจเพียงบางส่วน 
ปัจจุบันในประเทศมาเลเซีย	สิงคโปร์	บรูไน	ยังเรียกภาษานี้ว่า	“บาฮาซามลายู	(Bahasa	Melayu)”	แม้ว่าส�าเนียง
และศัพท์จะต่างกันไป	ในขณะที่ประเทศอินโดนีเซียเรียกภาษานี้ว่า	“บาฮาซาอินโดนีเซีย	(Bahasa	Indonesia)”		

	 ภาษาอนิโดนเีซยีถอืว่าเป็นภาษาทีน่่าสนใจมากท่ีสดุเน่ืองจากมปีระชากรกว่า	270	ล้านคนทีใ่ช้ภาษานีส้ือ่สาร 
ถือว่าเป็นภาษาที่เรียนง่ายเพราะภาษาพูดกับภาษาเขียนจะใช้ภาษาและส�าเนียงที่เหมือนกัน	ภาษาเขียนส่วนใหญ่ 
ของภาษาที่มาจากภาษามลายูจะใช้อักษรโรมันเป็นหลัก 
จึงท�าให้ง่ายต่อการเรียนรู้และท�าความเข้าใจ	 ซึ่งถ้าท่านใด 
สนใจสามารถติดต่อที่กลุ่มงานภาษาจีนและภาษาอ่ืน	 ส�านัก 
ภาษาต่างประเทศ	 หรือติดตามจากหนังสือเวียนในระบบ 
จากส�านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 ข้อมูลอ้างอิง  
	http//th.wikipedia.org/wiki/บาฮาซา	(สบืค้นเมือ่วันที	่2	พฤศจกิายน	2558)

Greetings ! 
   Apa Khabar! How are you!
   Khabar baik I’m fine
   Terima kasih Thank you
  Sama-sama You’re welcome
   Selamat pagi Good morning
  Selamat Tengahari Good afternoon
  Selamat Petang Good evening
   Selamat malam Good night

 สุภาษิตจีนกล่าวไว้ประโยคหนึ่งว่า “รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง” การรู้ภาษาต่างประเทศ 
จึงเป็นเหตุผลหนึ่งท่ีมีความส�าคัญในการท�าให้เราเรียนรู้ เข้าใจวัฒนธรรมและเข้าใจต่างประเทศ 
โดยผ่านภาษา ซึ่งเป็นการเปิดโลกทัศน์กับนานาประเทศและท�าให้ได้พบกับผู้คนหลากหลาย 

“

“

บาฮาซาอินโดนีเซีย
ส�ำนักภำษำต่ำงประเทศ
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การประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา
(The Association of Secretaries General of Parliaments: ASGP)

ข่าวสารการต่างฯ 
ส�านักการต่างประเทศ

 นางละออ	ภูธรใจ	รองเลขาธิการวุฒิสภา	ได ้เดินทางไปเข ้าร ่วมการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา	 
(The Association of Secretaries General of Parliaments: - ASGP) ประจ�าฤดูใบไม้ร่วง	ปี	2558 
ซึ่งจัดคู ่ขนานกับการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา 
(Inter-Parliamentary	Union:	IPU)	ครัง้ท่ี	133	ระหว่าง 
วนัที	่16	-	23	ตลุาคม	2558	ณ	นครเจนีวา	สมาพนัธรฐัสวสิ 
โดยมีข้าราชการส�านักการต่างประเทศ	และส�านักภาษา
ต่างประเทศร่วมเดินทาง	การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม
การประชมุทัง้สิน้					90					คน					จากประเทศสมาชกิ				77					ประเทศ						 
และสมาชกิสมทบ	(Associate	members)	จาก	2	องค์กร 
(ณ	เดือนตุลาคม	2558	สมาคมเลขาธิการัฐสภา 
มีสมาชิกรวมจ�านวน	131	ประเทศ)	

 สมาคมเลขาธิการรัฐสภา	(The	Association	of 
Secretaries	General	of	Parliaments:-	ASGP) 
เป็นองค์กรความร่วมมือของเลขาธิการรัฐสภานานาชาติ
ซ่ึงมภีารกจิทีส่�าคญั	คอื	การเรยีนรูก้ฎหมายระเบยีบปฏบิตั ิ
และกระบวนการของรัฐสภา	การพัฒนาระบบรัฐสภา 
ให้มีความก้าวหน้าและเข้มแข็ง	การแลกเปลี่ยนเอกสาร 
และข้อมูลเก่ียวกับรัฐสภานานาประเทศ	และการจัดท�า 
เอกสารความรู้เกีย่วกบัรฐัธรรมนญูและรฐัสภาในรูปแบบ 
กึ่งรายงานการศึกษาเพื่อประโยชน์ส�าหรับการศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับรัฐสภาในวงกว้าง
 ในการประชุมคร้ังน้ี	นางวรารัตน์	อติแพทย	์
เลขาธิการวุฒิสภา	และนางละออ	ภูธรใจ	รองเลขาธิการ
วุฒิสภา	ได้รับการประกาศรับรองเป็นสมาชิกใหม่ของ
สมาคมเลขาธิการรัฐสภา	แทน	นางนรรัตน์	พิมเสน	

อดีตเลขาธิการวุฒิสภา	และนายสมศักด์ิ	มนุญปิจุ	อดีตที่ปรึกษาด้านการเมือง	การปกครอง	และการบริหารจัดการ	
ตามล�าดับ		พร้อมกับสมาชิกใหม่จากประเทศอื่นอีกจ�านวน	26	คน	จาก	23	ประเทศ	และ	1	องค์กร	นอกจากนี้ที่ประชุม
ยังได้มีการอภิปรายและน�าเสนอประเด็นที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานและพัฒนาการของรัฐสภาประเทศ
ต่าง	ๆ	และในโอกาสดังกล่าว	รองเลขาธิการวุฒิสภาได้พบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเลขาธิการรัฐสภา
ของประเทศต่าง	ๆ 	พร้อมทั้งได้เข้าร่วมอภิปรายกลุ่มย่อยเรื่อง	“การป้องกันมิให้เกิดการกระท�าที่เป็นการขัดกัน 
แห่งผลประโยชน์ในรัฐสภา	(The	Prevention	of	conflicts	of	interest	in	Parliament)”	โดยในที่ประชุมได้หารือ 
ถึงวิธีการที่ประเทศต่าง	ๆ	จะน�ามาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการกระท�าที่เป็นการขัดกันแห่งประโยชน์	เช่น	กฎหมาย 
ความโปร่งใสและความถูกต้อง	ความตระหนักรู้ถึงความขัดแย้งกันแห่งผลประโยชน์	สังคมออนไลน์	ประมวลจริยธรรม	
รวมถึงหลักนิติธรรม	เป็นต้น
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 เรื่องเล่าข่าวส�านักวิชาการ
 ส�ำนักวิชำกำร

 ส�านกัวชิาการ ส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา มภีารกิจหน้าทีส่นบัสนนุข้อมลูทางวชิาการให้แก่สมาชิกสภานติบิญัญตั ิ
แห่งชาต ิคณะกรรมาธกิาร และบคุลากรในระบบงานนิตบิญัญัติเพือ่ประโยชน์ในการด�าเนินงาน จงึมกีารจดัท�าบทความ 
ทางวิชาการ ในเรื่องหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของวุฒิสภา หรือสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และที่อยู่ในความสนใจ 
ของประชาชนโดยทั่วไป อย่างน้อยเดือนละ 2 ฉบับ ซึ่งด�าเนินการติดต่อกันมาแล้วเป็นปีที่ 5 ส�าหรับในเดือนตุลาคม
และเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ส�านักวิชาการได้เผยแพร่บทความทางวิชาการ จ�านวน 3 เรื่อง ดังนี้

  บทความทางวิชาการ

 1. ฉบับที่ 23 ตุลาคม 2558 เรื่อง “การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
เพื่อการแข่งขันของประเทศไทย”	ในขณะที่ต้นทุนระบบโลจิสติกส์ต่อจีดีพี 
ของประเทศไทยมมีลูค่าเพ่ิมข้ึนเป็นอย่างมากในแต่ละปี	รัฐบาลในชดุปัจจบุนั 
ได้มีเป้าหมายที่จะลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยให้อยู่ในระดับ 
เดียวกับประเทศท่ีพัฒนาแล้วภายในปี	พ.ศ.	2570	ซ่ึงการด�าเนินการ 
เพื่อลดต้นทุนดังกล่าวมีวิธีการอย่างไร	บทความฉบับนี้มีค�าตอบที่น่าสนใจ 
เป็นอย่างมาก

 2. ฉบบัที ่24 ตลุาคม 2558 เรือ่ง “ตวัช้ีวดัการขับเคล่ือนนโยบาย
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม”	เศรษฐกิจดิจิทัลเป็นหนึ่งในนโยบาย 
ด้านเศรษฐกิจที่รัฐบาลชุดปัจจุบันได้แถลงไว้ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
อย่างไรก็ตามแม้ว่าหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะได้มีการจัดท�านโยบายและ 
กรอบยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แล้วกต็าม	แต่จากการศกึษาพบว่ายงัขาดตวัชีว้ดัการขับเคลือ่นนโยบายดังกล่าว 
ในภาพรวม	ทั้งนี้	รัฐบาลควรจะเร่งด�าเนินการจัดท�าดัชนีชี้วัดการขับเคลื่อน 
นโยบายเพื่อใช้วัดความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนนโยบาย	โดยอาจน�าดัชน ี
ชีว้ดัการขบัเคลือ่นนโยบายดิจทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมทีค่ณะกรรมาธกิาร 
ยุโรป	สหภาพยุโรปจัดท�าขึ้น	น�ามาปรับใช้ในการจัดท�าตัวชี้วัดนโยบายนี้

 3. ฉบับที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง “ค่าตอบแทนบุคลากร
ภาครัฐกับมุมมองและผลกระทบต่อระบบงบประมาณ”	ในช่วง	10	ป ี
ท่ีผ่านมา	บคุลากรภาครฐัทัง้ระบบมกีารขยายตัวเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง	ส่งผลให้ 
งบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบคุลากรมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ทกุปีงบประมาณ	นอกจากนี้
ระบบค่าตอบแทนบคุลากรภาครฐัในหน่วยงานรฐัหรอืองค์กรในก�ากับของรฐั 
มหีลายประเภทและหลายลกัษณะทีม่คีวามเหลือ่มล�า้ในระบบแตกต่างกันไป 
ตามต�าแหน่ง	ซึ่งในบทความนี้ได้น�าเสนอข้อมูล	ผลกระทบ	และข้อเสนอแนะ 
ในการลดความเหล่ือมล�้าและควบคุมงบประมาณด้านบุคลากรที่น่าติดตาม
ว่าในอนาคตรัฐบาลจะด�าเนินการอย่างไร

1

2

3

ผู้สนใจสามารถติดตามและดาวน์ โหลดบทความทางวิชาการฉบับดังกล่าวข้างต้นและฉบับที่ผ่านมาได้ท่ี  
http://www.senate.go.th/w3c/senate/sec.php?url=home&sec_id=11
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ส�ำนักกฎหมำย

การให้การรับรองผู้แทนกระทรวงนิติบัญญัติ สาธารณรัฐเกาหลี

 เมือ่วนัที	่21	ตลุาคม	2558	เวลา	10.00	น.	ณ	ห้องรบัรอง	1	ชัน้	3	อาคารรฐัสภา	2	นางสาวสภุางค์จติต	ไตรเพทพสิยั	ผู้อ�านวยการ
ส�านักกฎหมาย	 ร่วมกับนางสาววันทนีย์	 สายพิมพิน	 ผู้อ�านวยการส�านักการต่างประเทศ	 นายบุญสงค์	 ลาค�า	 ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
พัฒนากฎหมาย	 ส�านักกฎหมาย	 และนายรพีพงศ์	 ภูชฎาภิรมย์	 ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพระราชบัญญัติ	 ส�านักการประชุม	 ท�าหน้าที่
เป็นผู้แทนส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา	ให้การรับรอง	นายซอ	ยองวู	(Mr.	Seo	Youngwoo)	ผู้อ�านวยการด้านนิติบัญญัติของกระทรวง
นติิบัญญตัสิาธารณรัฐเกาหล	ี และคณะ	 ในโอกาสเดนิทางเยอืนประเทศไทย	 เพือ่กระชับความสมัพนัธ์ระหว่างไทยและสาธารณรฐัเกาหลี
ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น	และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนงานด้านนิติบัญญัติกับเจ้าหน้าที่ของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
	 โดยได้มกีารแลกเปลีย่นความคิดเหน็เกีย่วกบับทบาท	อ�านาจหน้าทีข่องสภานติิบญัญตัแิห่งชาติ	และกระบวนงานด้านนติบัิญญตัิ
ตลอดจนกระบวนงานด้านอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	อาทิ	ฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน

ส�านักกฎหมายเข้าร่วมโครงการ “คนสภาอาสาเพื่อสังคม”

 เมื่อวันศุกร์ที่	6	และวันเสาร์ที่	7	พฤศจิกายน	2558	ส�านักกฎหมาย	ร่วมกับส�านักก�ากับและตรวจสอบ	ส�านักนโยบายและแผน
ภายใต้การก�ากับดูแลของนายนัฑ	ผาสุข	รองเลขาธิการวุฒิสภา	และนางสาวศศิธร	ศรีสุจริต	ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ	ได้จัด
โครงการเสรมิสร้างความสัมพนัธ์ในการท�างาน	กจิกรรม	“คนสภาอาสาเพือ่สงัคม”	 โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้บคุลากรได้สร้างสมัพนัธภาพทีด่ี
ท�างานร่วมกันเป็นทีมระหว่างส�านัก	รู้รักสามัคคี	ประสานความร่วมมือและท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์	ทั้งนี้	ส�านักกฎหมาย	ส�านัก
ก�ากบัและตรวจสอบ	 ส�านกันโยบายและแผน	 ได้ร่วมกิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้กีย่วกบักระบวนการท�างานของแต่ละส�านักและร่วมกนั
บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลเกาะเสม็ด	ต�าบลบ้านเพ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดระยอง
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กรรม 1 นิวส์
สำ�นักกรรม�ธิก�ร 1

	 ในโครงการเดียวกนันี	้นายกติต	ิ	เจรญิยงค์	ผูอ้�านวยการส�านกักรรมาธิการ	1	ได้ระดมเจ้าหน้าทีส่�านกักรรมาธกิาร	1	
เตรียมความพร้อมในการจัดสัมมนาเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นในหัวข้อ	“ความส�าคัญของการท�างานเป็นทีม”	
ระหว่างบุคลากรส�านักกรรมาธิการ	1,	2	และ	3	ในวันศุกร์ที่	13	พฤศจิกายน	2558	ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก
นางวรารัตน์	อติแพทย์	 เลขาธิการวุฒิสภา	เป็นประธานในพิธี	พร้อมด้วย	นางสาววราภรณ์		มีเปรมปรีดิ์	
รองเลขาธิการวุฒิสภา	 ให้เกียรติบรรยายพิเศษ	 โดยได้รับความร่วมมือจากข้าราชการและพนักงานราชการ
ส�านักกรรมาธิการ	1,	2	และ	3	ท�าให้การสัมมนาครั้งนี้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี

	 กลับมาพบกนัอกีครัง้ใน	“กรรม	1	นวิส์”	กบักจิกรรมด	ีๆ	ภายใต้โครงการเสรมิสร้างความสมัพนัธ์ในการท�างาน
กจิกรรม	“คนสภาอาสาเพ่ือสงัคม”ของข้าราชการและพนักงานราชการ	ส�านกักรรมาธกิาร	1,	2	และ	3	ส�านกังาน
เลขาธิการวุฒิสภา	ในระหว่างวันที่	20	-	21	พฤศจิกายน	2558	
	 นายสงกรานต์	แก้วมะเรงิ	น�าทมีผูแ้ทนส�านกักรรมาธกิาร	1	ลงพ้ืนทีส่�ารวจโรงเรยีนบ้านคลองเสอื	ต�าบลหมสูี
อ�าเภอปากช่อง	จงัหวดันครราชสมีา	ซึง่เป็นโรงเรียนทีผู่ป้กครองมรีายได้น้อย		ต้องการความช่วยเหลอืและ	ขาดแคลน
อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬาจ�านวนมาก	ทั้งยังมีอาคารเรียนช�ารุดเสียหาย	เพื่อคัดเลือกโรงเรียน
ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนที่สุด	 ในเบื้องต้นกรรมาธิการ	 3	 ส�านัก	 ได้เลือกโรงเรียนบ้านคลองเสือ	
ในการจัดกิจกรรม	“คนสภาอาสาเพื่อสังคม”	ในครั้งนี้
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ส�านักกรรมาธิการ 3 ร่วมจัดกิจกรรมรับบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ในการท�างาน กิจกรรม “คนสภาอาสาเพื่อสังคม”

ส�านักกรรมาธิการ 3 ร่วมจัดกิจกรรมรับบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ในการท�างาน กิจกรรม “คนสภาอาสาเพื่อสังคม”

เล่าข่าวชาวกรรม 3
สำานักกรรมาธิการ 3

เล่าข่าวชาว

 ส�านักกรรมาธิการ	3	ร่วมกับ	ส�านักกรรมาธิการ	1	และส�านักกรรมาธิการ	2	จัดกิจกรรมรับบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการ
เสรมิสร้างความสัมพนัธ์ในการท�างาน	กจิกรรม	“คนสภาอาสาเพือ่สงัคม”	ณ	โรงเรยีนบ้านคลองเสอื	อ�าเภอปากช่อง	จงัหวัดนครราชสมีา
ในวันศกุร์ที	่20	และวนัเสาร์ที	่21	พฤศจิกายน	2558	โดยกจิกรรมรบับรจิาคจัดขึน้เมือ่วนัจนัทร์ท่ี	9	-	วนัพธุที	่11	พฤศจกิายน	2558
ช่วงเวลาเช้าและพักกลางวัน	บริเวณชั้น	1	อาคารสุขประพฤติ	ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าว	ได้มีการขายกระเป๋าและอุปกรณ์การเรียน
การขายของมอืสองราคาถกูทีไ่ด้รบับรจิาคมาจากข้าราชการ	พนกังานราชการของส�านกักรรมาธกิารทัง้	3	ส�านกั	โดยรายได้ท้ังหมด
จะได้รวบรวมเพือ่น�าไปเป็นค่าใช้จ่ายในการปรบัปรงุประตรูัว้	 และปรับปรงุห้องสมดุของโรงเรยีนบ้านคลองเสอื	 ซึง่ช�ารดุทรดุโทรม
และด้านอื่น	ๆ	ให้แก่โรงเรียนดังกล่าวต่อไป
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