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ปีที่  2  ฉบับที่  12 ธันวาคม  2558



ค�ำอวยพรเนื่องในโอกำส

“วันขึ้นปีใหม่ พุทธศักรำช 2559”

   

“ศุภฤกษ์ขึ้นปีใหม่ได้เวียนมำ
ขอบรรดำเหล่ำข้ำรำชกำรทั่วทั้งผอง

จงประสบแต่สุขสันต์นิรันดร
ทั้งองค์กรให้ก้ำวไกล คู่ไทยประชำ”

         นำงวรำรัตน์ อติแพทย์
         เลขำธิกำรวุฒิสภำ

ในวำระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักรำช 2559 
ขออวยพร ให้ส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

ก้ำวหน้ำ ก้ำวไกล สู่ มำตรฐำนสำกล 
ขออวยพร ให้บุคลำกร มีชีวิตที่เปี่ยมสุข มีพลัง มีควำมหวัง 

มีควำมเจริญ ทั้ง ในกำรท�ำงำน และชีวิตครอบครัว 
                    

                           ด้วยรัก
                       นำงสำวศศิธร  ศรีสุจริต 

                      ที่ปรึกษำด้ำนระบบงำนนิติบัญญัติ

ในวำระ เริ่มวันดี ขึ้นปีใหม่          

ขออวยชัย ให้ทุกท่ำน จงสุขขี

ไร้ทุกข์โศก ไร้โรคร้ำย ไร้ไพรี          

จงมั่งมี สุขสมหวัง ตลอดไป นะครับ 

                

               นำยไพโรจน์  โพธิไสย
               ท่ีปรึกษำด้ำนกำรเมือง กำรปกครอง และกำรบริหำรจัดกำร



ค�ำอวยพรเนื่องในโอกำส

“วันขึ้นปีใหม่ พุทธศักรำช 2559”

เนือ่งในวำระดถิขีึน้ปีใหม่ พุทธศักรำช 2559 น้ี ผมขอกรำบอำรำธนำ 
อ�ำนำจแห่งคณุพระศรรีตันตรยัและพระคณุแห่งพระบรมศำสดำของทกุศำสนำทีท่่ำนเคำรพนบัถอื 

ตลอดจนสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลำยในสำกลพภิพ พระบรมเดชำนภุำพแห่งองค์สมเดจ็
พระบรูพมหำกษตัรยิำธิรำชเจ้ำทกุพระองค์ เดชะพระบำรมปีกเกล้ำปกกระหม่อมแห่งองค์

พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัและสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ ได้โปรดอภิบำล
พระรำชทำนพรให้เพือ่นข้ำรำชกำร ลกูจ้ำง และพนกังำนรำชกำรของส�ำนกังำนเลขำธกิำรวฒุสิภำ

ทกุท่ำนจงประสบแต่ควำมสขุ ควำมเจรญิ ด้วยจตรุพธิพรชยัและสมัฤทธผิล
ในสิ่งอันพึงปรำรถนำ ตลอดปีพุทธศักรำช 2559 นี้ ทุกประกำรเทอญ

                 นำยนัฑ ผำสุข
                                     รองเลขำธิกำรวุฒิสภำ

 

ขอให้กำรเริม่ต้นปีใหม่ของบคุลำกรส�ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุสิภำทุกคน 
จงมแีต่ควำมสขุ สนกุสดใส สขุกำยสบำยใจ ปรำศจำกภยัใด ๆ ท้ังปวง 
มกี�ำลังแรงกำยและใจปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมควำมรบัผดิชอบเตม็ควำมสำมำรถ 

เกดิประโยชน์สงูสดุต่อองค์กร และเป็นเช่นน้ีตลอดปี
 และตลอดไป...รกัและปรำรถนำดีเสมอ...

                        สวสัดปีีใหม่ค่ะ
                            นำงสำววรำภรณ์  มเีปรมปรดีิ์ 
                                รองเลขำธกิำรวฒุสิภำ

อ�ำนวยพรขึ้นปีใหม่ให้ล�้ำเลิศ

ล้วนก่อเกิดสิ่งงำมตำมประสงค์

สุขภำพแข็งแรงแกร่งด�ำรง

ให้มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนำน

                            นำยพงศ์กิตต์ิ อรุณภักดีสกุล
                           รองเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ในโอกำสวันขึ้นปีใหม่ 2559 นี้ ขออ�ำนำจคุณพระศรีรัตนตรัย  
และส่ิงศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลำย โปรดจงดลบนัดำลให้ข้ำรำชกำร ลกูจ้ำง 

พนักงำนรำชกำร พนักงำนจำ้งเหมำ รวมทั้งครอบครัว 
ประสบแต่ควำมสุข และควำมเจรญิก้ำวหน้ำในหน้ำทีก่ำรงำน 

รวมทัง้สมหวงัในสิ่งที่ปรำรถนำ

     นำงนิภำพร  ศรีสุวรรณ
                              รองเลขำธิกำรวุฒิสภำ



ในวำระอันเป็นศุภมิ่งมงคลขึ้นปีใหม่ 2559
ขออำรำธนำคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลำย
จงดลบันดำลให้เพื่อนข้ำรำชกำรทุกคน พร้อมครอบครัว  

ประสบแต่ควำมสุขด้วยจตุรพิธพรชัย  
สมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่พึงปรำรถนำทุกประกำร

                                     นำงละออ  ภูธรใจ 
                                 รองเลขำธิกำรวุฒิสภำ

ส่งท้ำยปีเก่ำ – ต้อนรับปีใหม่
ส่ง สื่อสำร สื่อถึง ซึ่งน้องพี่ ท้ำย แห่งปี ผ่ำนทุกข์ ผ่ำนสุขสันต์
ปี ผ่ำนมำ ทุกข์ใด ให้ทิ้งพลัน เก่ำ คนืวนั ปล่อยมนั เรือ่งวนัวำน
ได้ร่วมแรง ร่วมใจ ในหน้ำที่ มำทั้งปี ฝ่ำฟัน ร่วมกันต้ำน
สิ่งปรำกฏ งำนล้น คือผลงำน ที่ทุกท่ำน ร่วมกัน สร้ำงสรรค์มำ
ต้อน รับขวัญ พลังใจ ให้ปรำกฏ รับ ใสสด สมมำตร ปรำรถนำ
ปี เก่ำผ่ำน ตำมกำล และเวลำ ใหม่ เข้ำมำ พบสุข ทุกท่ำนเทอญ

         สวัสดีปีใหม่ 2559 
                               นำงสำวนภำภรณ์  ใจสัจจะ
                                  รองเลขำธิกำรวฒุสิภำ

เน่ืองในโอกำสวันข้ึนปีใหม่ พ.ศ. 2559 
ขออ�ำนำจส่ิงศักด์ิสิทธิ์ทั้งหลำย 

จงดลบันดำลให้ทุกท่ำน ร�่ำรวยเงินทอง 
สุขภำพดี มีควำมรักและควำมสุขตลอดปี 2559 

                         นำงสำวมำลี พิลำหอม 
                      ที่ปรึกษำด้ำนระบบงำนนิติบัญญัติ

เน่ืองในวำระดถิขีึน้ปีใหม่ 2559 กระผมขออำรำธนำคณุพระศรีรตันตรยั 
และสิง่ศกัดิส์ทิธิใ์นสำกลโลก โปรดอ�ำนวยพรและคุม้ครองบุคลำกรของ
ส�ำนกังำนเลขำธกิำรวฒุสิภำ ให้มสีตใินกำรด�ำเนนิชวีติ มสุีขภำพจติและ

สขุภำพกำยทีเ่ข้มแขง็และแขง็แรง พร้อมเผชญิปัญหำและอปุสรรคทีจ่ะเกดิขึน้
ในชวีติทัง้จำกกำรท�ำงำนและเรือ่งส่วนตวัได้อย่ำงมัน่คงและลลุ่วง

                                    ด้วยรกั
                           นำยสุรตัน์  หวงัต่อลำภ
                    ทีป่รกึษำด้ำนระบบงำนนติบัิญญัติ

เนือ่งในศภุวำระดถิขีึน้ปีใหม่ ปี 2559 
ขออำรำธนำสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลำยในสำกลโลก 

ได้โปรดดลบันดำลให้บคุลำกรของส�ำนกังำนเลขำธกิำรวฒุสิภำ
และครอบครวั ประสบแต่ควำมสขุ ควำมเจรญิ มพีลำนำมยั

สมบรูณ์แขง็แรง และสมัฤทธผิล ในสิง่อนัพงึปรำรถนำทกุประกำร

       นำงสำวสภุำงค์จติต  ไตรเพทพสิยั
                        ทีป่รกึษำด้ำนกฎหมำย



ปีที่ 2 ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2558

คณะผู้จัดท�า

ที่ปรึกษา
นางวรารัตน์  อติแพทย์
เลขาธิการวุฒิสภา

นายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล
รองเลขาธิการวุฒิสภา

นางวัชรี  สินธวานุวัฒน์
ผู้อ�านวยการส�านักประชาสัมพันธ์

กองบรรณาธิการ
กลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ ส�านักประชาสัมพันธ์
โทรศพัท์ 0 2831 9349-50
โทรสาร  0 2831 9349
e-mail : senatesarn@gmail.com

จัดท�าข้อมูลโดย
หน่วยงานภายในรวม 18 ส�านัก
ของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่
ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สารบัญ

60 พรรษา สภานติบิญัญตัแิห่งชาตร่ิวมใจ  6
 น้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล  
การย้าย : กรณีข้าราชการรัฐสภาสามัญ  7 
 แจ้งความประสงค์ขอย้าย   
การเข้าเยี่ยมคารวะ  9
กรรม 1 นิวส์ ประมวลภาพประทับใจ 11   
 ในกิจกรรม “คนสภาอาสาเพื่อสังคม”  
ประมวลกิจกรรม...ส�านักกฎหมาย 13 
โครงการสอนภาษาองักฤษส�าหรบัการส่ือสาร 15 
 เพือ่ประชาคมอาเซียนระดบัต้นและระดบักลาง
ทฤษฎีกบต้ม (The Boiled frog theory) 16 
 ก้าวสู้ชีวิตใหม่ ต้องก้าวพ้นความเคยชิน    
ภารกจิและกิจกรรมการเคลือ่นไหวต่าง ๆ ของ 17 
 ส�านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
ประเภทการเข้าเล่มสิ่งพิมพ์ 18
การติดตามและประเมินผล 19

บรรณาธิการ
จุลสาร “บอกเล่าข่าว สนง.” 

 เนือ่งในโอกาสมหามงคลทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั 
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 
2558 ส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา ปฏบิตัหิน้าทีส่�านกังาน 
เลขาธิการสภานติิบญัญตัแิห่งชาต ิขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม 
ถวายพระพรชยัมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจรญิย่ิงยืนนาน 
เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยสืบไป นอกจากนั้น ในเดือน 
มหามงคลนี ้สภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิยงัได้มีวาระมหามิง่มงคล 
ในโอกาสทีส่มเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี 
เสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดนิทรรศการและกิจกรรม 
เฉลมิพระเกยีรตฯิ ในวนัที ่11 ธนัวาคม 2558 โดยมปีระธาน 
สภานติิบญัญตัแิห่งชาต ิรองประธานสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้บริหารและข้าราชการ 
ส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา ร่วมเฝ้ารบัเสด็จ น�ามาซึง่ความ 
ปลืม้ปีติยนิดอีย่างหาทีส่ดุมิได้ และเป็นเหตกุารณ์ท่ีต้องจารกึ 
ไว้เป็นประวัติศาสตร์ส�าคัญของรัฐสภาไทย

 “บอกเล่าข่าว สนง.” ฉบบันีเ้ป็นฉบบัส่งท้ายปี 2558  
จึงขอร่วมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปี ใหม่ ด้วยค�าอวยพรจาก 
ท่านเลขาธิการวฒุสิภาและรองเลขาธกิารวฒุสิภา เพือ่เป็น 
ขวัญและก�าลังใจให้แก่พี่น้องข้าราชการ พนักงานราชการ 
และบุคลากรภายในส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาทุกท่าน  
ในการด�าเนนิชวีติในปี 2559 นอกจากนัน้ บอกเล่าข่าว สนง. 
ฉบบันี ้ยงัน�าเสนอกจิกรรม ความเคลือ่นไหวของแต่ละส�านกั 
ทีเ่กิดข้ึนในรอบเดอืน รวมทัง้สาระความรูท้ีมี่ประโยชน์ต่อผูอ่้าน 
เพือ่สร้างสัมพนัธภาพทีด่ ีและเกดิความรกัใคร่สามคัคีภายใน 
ส�านักงาน ซึ่งรายละเอียดติดตามได้ภายในเล่ม

 ท้ายนี ้กองบรรณาธกิาร ขอเชญิชวนทกุส�านกั โดยเฉพาะ 
ส�านกัใดที่ ไม่ได้ส่งข้อมลูหรอืกจิกรรมมาเผยแพร่ สามารถส่ง 
ข้อมลูข่าวสาร สาระความรู ้และกจิกรรมความเคลือ่นไหวต่าง ๆ  
มาที่ กลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ ส�านักประชาสัมพันธ์  
โทร. 0 2831 9349-50 โทรสาร 0 2831 9349 หรือทาง  
e-mail: senatesarn@gmail.com เพื่อจะได้ร่วมกันส่งต่อ
ข่าวสารอันเป็นประโยชน์ ให้แก่พี่น้องส�านักงานฯ ของเรา 
ได้รับทราบอย่างทั่วถึงกัน

สวัสดีปีใหม่ 2559 
กองบรรณาธิการ

 

        บอกเล่าข่าว สนง.
จุล

สา
ร



6ธันวาคม 2558
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 Bird Eye View : PR Senate
ส�ำนักประชำสัมพันธ์

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนิน ณ รัฐสภา เนื่องในพิธีเปิด 
นิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส 
ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

สภากาชาดไทย ผู ้สนับสนุนการจัดนิทรรศการเฉลิม 
พระเกยีรตฯิ และพระราชทานรางวัลผูช้นะเลศิการประกวด 
ขบัร้องบทเพลงพระราชนพินธ์ “ชิงช้าสวรรค์เทดิไท้องค์ราชนั” 
พระราชทานรางวลัแก่เยาวชนทีผ่่านการคดัเลอืกโครงการ 
ยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมกันน้ี 
ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการสารานุกรมการเมืองไทย 
ส�าหรบัเยาวชน จดัท�าโดยคณะกรรมการเฉลมิพระเกยีรตฯิ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 จากน้ัน พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคล 
ร่วมฉายพระฉายาลักษณ์ก่อนเสด็จพระราชด�าเนินไปยัง 
พพิธิภณัฑ์รฐัสภา ทรงเปิดนทิรรศการแห่งการเรยีนรูเ้กีย่วกบั 
การเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมพร้อมท้ังทอดพระเนตร 
นทิรรศการฯ และเสดจ็พระราชด�าเนินกลบัเวลา 10.00 นาฬิกา 
โดยมี ศาสตราจารย์พเิศษพรเพชร วชิิตชลชัย ประธานสภานติิ 
บัญญัติแห่งชาติ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง นายพีระศักดิ์  พอจิต 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วย 
คณะสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิ คณะผูบ้รหิารและข้าราชการ 
ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และส�านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร ส่งเสด็จ

 เมือ่วนัศกุร์ที ่11 ธนัวาคม 2558 เวลา 09.00 นาฬิกา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
เสด็จพระราชด�าเนินยังรัฐสภา โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ 
พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะผู้บริหาร 
และข้าราชการส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา และส�านกังาน 
เลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร เฝ้ารบัเสดจ็ โอกาสนี ้สมเดจ็ 
พระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงวางพานพุม่ 
ดอกไม้ถวายราชสกัการะพระบรมราชานสุาวรย์ีพระบาทสมเดจ็ 
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านหน้าตึกรัฐสภา จากนั้นเสด็จ 
ไปยงัห้องประชุมรัฐสภา โดยมี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เข้าเฝ้า 
ทลูเกล้าถวายสูจบัิตร ศาสตราจารย์พเิศษพรเพชร วิชติชลชยั  
ประธานสภานิติบัญญตัแิห่งชาต ิกราบบงัคมทลูถวายรายงาน 

การจดัโครงการและกจิกรรมเฉลมิพระเกยีรตฯิ ถวายราชสดดุี 
และถวายพระพรชยัมงคล โอกาสนี ้พระราชทานพระราช 
วโรกาสให้คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมฉาย 
พระฉายาลักษณ์ ก่อนเสดจ็ฯ ไปยงัห้องโถงอาคารรฐัสภา 1 
ชัน้ 1 พระราชทานของทีร่ะลกึแก่ผูบ้รจิาคทรพัย์สนบัสนนุ 

60 พรรษา
สภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมใจน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล 
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การย้าย
กรณีข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
แจ้งความประสงค์ขอย้าย

 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา  
พ.ศ. 2554 มาตรา 46 ได้ก�าหนดให้ การย้าย การโอน 
หรือการเลื่อนข ้าราชการรัฐสภาสามัญไปแต ่งตั้ ง 
ให้ด�ารงต�าแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญในหรือต่าง
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาแล้วแต่กรณี ให้เป็นไปตาม 
ที่ก�าหนดในกฎ ก.ร. 
 ทั้งนี้ ตามกฎ ก.ร. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือ 
การเลือ่นข้าราชการรฐัสภาสามญั พ.ศ. 2556 ได้ก�าหนดไว้ 
ดังนี้
 1.  การย้าย เป็นการแต่งตัง้ข้าราชการรฐัสภาสามญั 
ผู้ด�ารงต�าแหน่งหนึ่งให้ด�ารงต�าแหน่งอื่นในส่วนราชการ
สงักดัรฐัสภาเดยีวกนั ซึง่จะเป็นต�าแหน่งประเภทเดยีวกนั 
หรือต่างประเภทกันก็ได้ 
 2.  การพิจารณาย้ายข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
ให้ค�านึงถึงระบบคุณธรรม ลักษณะงานในต�าแหน่งนั้น 
ผลสมัฤทธิข์องงาน และประสทิธภิาพขององค์กร  เหตุผล
ความจ�าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ตลอดจน
ศักยภาพ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรม
ของผู้ขอย้าย และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ 
ส�าหรบัต�าแหน่งทีก่�าหนดไว้ในมาตรฐานก�าหนดต�าแหน่ง 
ส�าหรับต�าแหน่งที่จะแต่งตั้งนั้น
 ปัจจุบัน ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้แต่งต้ัง 
คณะกรรมการกลั่นกรองงานด้านการบริหารงานบุคคล 
เพือ่ด�าเนนิการพจิารณากลัน่กรองการโยกย้ายข้าราชการ 

รัฐสภาสามญั ซ่ึงคณะกรรมการกล่ันกรองฯ มหีลักเกณฑ์ 
ในเบือ้งต้นว่า การขอย้ายดงักล่าวต้องผ่านความเหน็ชอบ 
ของผูบ้งัคบับญัชาตามล�าดบัชัน้จนถงึรองเลขาธกิารวฒิุสภา  
หรอืทีป่รกึษาทีก่�ากบั ควบคมุ และดแูลข้าราชการทีข่อย้าย 
ตามแบบขอย้ายข้าราชการรัฐสภาสามญัในสังกดัส�านกังาน 
เลขาธกิารวฒุสิภาทีก่�าหนด พร้อมแจ้งเหตผุลความจ�าเป็น 
ในการขอย้าย โดยมีกระบวนการในการพิจารณาย้าย
ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ดังนี้
 1.  กลุม่งานบรหิารงานบคุคล ส�านกับรหิารงานกลาง 
ได้รับแบบขอย้ายจากข้าราชการที่ประสงค์ขอย้าย 
ไปด�ารงต�าแหน่งอื่น โดยแบบขอย้ายดังกล่าวสามารถ
โหลดได้จากอินทราเน็ตของส�านักบริหารงานกลาง
 2.  ส�ารวจต�าแหน่งทีข้่าราชการขอย้ายว่าปัจจบุนัว่าง 
หรือก�าลังจะว่างหรือไม่
 3.  ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการที่ขอย้าย 
ดังนี้
  1)  มคีณุสมบตัติรงตามคณุสมบตัเิฉพาะส�าหรบั 
ต�าแหน่งที่ก�าหนดไว้ในมาตรฐานก�าหนดต�าแหน่ง 
ส�าหรับต�าแหน่งที่จะแต่งตั้งหรือไม่ เช่น
   -  ข้าราชการต�าแหน่งวทิยากร  มคีวามประสงค์ 
ไปด�ารงต�าแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ต้องมีคุณวุฒิสาขา
วิชานิเทศศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน
   -  ข้าราชการต�าแหน่งนักวเิคราะห์นโยบาย 
และแผน มีความประสงค์ไปด�ารงต�าแหน่งนักวิชาการ
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คอมพิวเตอร์ ต้องมีคุณวุฒิสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
  2)  สายงานมีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ ตาม 
ตามหนงัสอืคณะกรรมการข้าราชการรฐัสภา ท่ี      26/2557 
(ว 11) ลงวันที่ 26 มีนาคม 2557 เรื่อง การก�าหนด 
กลุ ่มสายงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ก�าหนดกลุ ่มสายงาน 
ที่มีความคล้ายคลึงกัน เหมือนกัน หรือมีหน้าที่และ 
ความรับผิดชอบใกล้เคียงกัน เช่น
   ต�าแหน่งประเภทวิชาการ 
   -  ข้าราชการสายงานวิเทศสมัพนัธ์ อยูก่ลุม่ 
สายงานทีเ่ก่ียวข้องกบัสายงานนติกิาร สายงานวทิยาการ
สายงานบรรณารักษ์ สายงานประชาสัมพันธ์ สายงาน
วิชาการตรวจสอบภายใน สายงานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน สายงานทรพัยากรบุคคล  งานวเิคราะห์งบประมาณ
และสายงานจัดการงานทั่วไป
   ต�าแหน่งประเภททั่วไป 
   -  ข ้าราชการสายงานปฏิบัติงานพัสดุ  
อยูก่ลุม่สายงานทีเ่กีย่วข้องกบัสายงานปฏบิตังิานการเงิน 
และบัญชี สายงานปฏิบัติงานธุรการ
 4.  จัดท�าบันทึกถึงส�านักที่ข้าราชการแจ้งความ
ประสงค์ขอย้าย เพื่อพิจารณาการย้ายดังกล่าวว่าขัดข้อง
หรือไม่ อย่างไร

 5.  ส�านักที่ข้าราชการแจ้งความประสงค์ขอย้าย 
แจ้งผลการพจิารณากลบัมายงักลุม่งานบรหิารงานบคุคล 
ส�านักบริหารงานกลาง
 6.  กลุม่งานบรหิารงานบคุคล ส�านกับรหิารงานกลาง 
รวมรวมข้อมลูข้าราชการทีข่อย้ายเพือ่น�าเข้าสูก่ารพจิารณา 
ของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
 7.  คณะกรรมการกลั่นกรองงานด้านการบริหาร
งานบุคคลพิจารณาย้ายข้าราชการรัฐสภาสามัญ และ 
มีมติให้ข้าราชการย้าย
 8.  กลุม่งานบรหิารงานบคุคล ส�านกับรหิารงานกลาง 
แจ้งเวียนค�าสั่งย้ายและแต่งต้ังข้าราชการรัฐสภาสามัญ
 9.  ข้าราชการท่ีได้ย้ายลงลายมือชื่อรับทราบ 
ค�าส่ังดังกล่าว ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ส�านัก 
บริหารงานกลาง
 ทัง้นี ้การพจิารณาย้ายข้าราชการของคณะกรรมการ 
กล่ันกรองงานด้านการบริหารงานบุคคลค�านึงถึงระบบ 
คณุธรรม  ลกัษณะงาน  ผลสมัฤทธิข์องงาน  และประสทิธภิาพ 
ขององค์กร เหตุผลความจ�าเป็น ตลอดจนศักยภาพ 
ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ขอย้าย 
ประกอบกบัคณุสมบตัเิฉพาะส�าหรบัต�าแหน่งท่ีก�าหนดไว้ 
และสายงานทีม่คีวามเกีย่วข้องกนั เพือ่ให้การย้ายข้าราชการ 
ดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
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การเข้าเยี่ยมคารวะ

ข่ำวสำรกำรต่ำงฯ 
ส�ำนักกำรต่ำงประเทศ

 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2558 ส�านักการต่างประเทศได้สนับสนุนภารกิจด้านต่างประเทศ
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหลายประการ โดยเฉพาะ1การเข้าเยี่ยมคารวะ (courtesy call) ประธาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติของเอกอัครราชทูตและบุคคลส�าคัญ
ต่างประเทศ เพื่อพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ทั้งในด้านการเมือง กฎหมาย 
เศรษฐกิจ  สังคมและอื่น ๆ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทย 
กับต่างประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและน�าไปสู่ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.00 นาฬิกา  
นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติ 
แห่งชาติ คนที่หนึ่ง ให้การรับรอง นายสวี เฟิง (Mr. Xu 
Feng) เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เมืองฉี่ตง มณฑล
เจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ

 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.00 นาฬิกา 
นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ คนที่หนึ่ง ให้การรับรอง นาย Andika Pandu 
Puragabaya สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แห่งสาธารณรัฐ
อินโดนิเซีย และคณะ

NEW
S
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ข่ำวสำรกำรต่ำงฯ 
ส�ำนักกำรต่ำงประเทศ

 1การเข้าเยีย่มคารวะ (courtesy call) หมายถงึ การเข้าพบเพือ่ท�าความรูจ้กักนัของบคุคลส�าคญั หรอืนกัการทตู เช่น การเข้าพบ
ระหว่างนักการทูตด้วยกัน นักการทูตเข้าพบรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีของประเทศอื่นเข้าพบรัฐมนตรี ฯลฯ (ค�าศัพท์-ค�าย่อ ทางการทูตและ
การต่างประเทศ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)

 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เ วลา 10.00 นาฬิกา 
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ  ให้การรับรอง  นายหลี่ รั่วกู่ (Mr. Li 
Ruogu)       รองประธานมลูนธิเิพือ่สนัตภิาพและการพฒันา 
แห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี       ในสงักดักระทรวงวเิทศสมัพนัธ์ 
พรรคคอมมวินสิต์แห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี และคณะ

 วนัที ่27 พฤศจกิายน 2558 เวลา 11.00 นาฬิกา  
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภา
นติบิญัญตัแิห่งชาต ิ ให้การรบัรอง นายบาซมิ ฮฏัฏอบ ฮะบัซ 
อฏัฏวัะมะฮ์  (H.E. Dr. Basim Hattab Habash Altumma) 
เอกอคัรราชทตูวสิามญัผูม้อี�านาจเตม็แห่งสาธารณรฐัอิรกั 
ประจ�าประเทศไทยถิ่นพ�านัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
ประเทศมาเลเซีย
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กรรม 1 นิวส์
สำ�นักกรรม�ธิก�ร 1

 ป้าปุ้มหัวเรือใหญ่น�าทีมพี่น้องชาวกรรมาธิการ 3 ส�านัก ร่วมกิจกรรม “คนสภาอาสาเพื่อสังคม” ทอดผ้าป่า
โรงเรยีน ณ โรงเรยีนบ้านคลองเสอื ต�าบลหมสู ีอ�าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา ในระหว่างวนัที ่20-21 พ.ย. 58

กรรม 1 นิวส์ ฉบับนี้เราขอประมวลภาพความประทับใจ 
ของชาวกรรม 1 “ปลูกมะนาวเลี้ยงข้าวเด็ก” 

ในกิจกรรม “คนสภาอาสาเพื่อสังคม”  
ร่วมกับส�านักกรรมาธิการ 3 ส�านัก
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 สนุกสนานกับกีฬาฮาเฮ อาทิ ชักเย่อ เหยียบลูกโป่ง เก้าอี้ดนตรี และกินวิบาก ตามด้วยกิจกรรมจิตอาสา 
ปลูกมะนาว ปรับปรุงรั้วโรงเรียน ห้องสมุด พร้อมมอบหนังสือ อุปกรณ์กีฬา ทุนการศึกษา และสิ่งของที่จ�าเป็น 
ตบท้ายด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ๆ ด้วยนะ งานนี้อิ่มบุญ อิ่มใจ อิ่มท้อง ไปตามระเบียบจ้า

 ยงั....ยงัไม่จบแค่นัน้ รอบเยน็มกีารกระชบัสมัพนัธ์ตามประสาชาวกรรมาธกิาร ในธมี “อสีานม่วนซืน่โฮแซว
เด้อค่ะเด้อ” กรรม 1 ไม่หลดุคอนเซปต์ “กจิกรรมด ีกจิกรรมเด่น เน้นกจิกรรม” เสือ้ผ้า หน้าผมพร้อมขึน้เวทโีชว์ 
การแสดงสุดเว่อวัง งานนี้ก็ได้ความสนุกสนาน เฮฮา และยังได้มิตรภาพกลับไปเป็นกระบุงกันเลยทีเดียว

กรรม 1 นิวส์
สำ�นักกรรม�ธิก�ร 1
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การประชุมของคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน

 เมือ่วนัพธุที ่          18      พฤศจิกายน       2558        ส�านกักฎหมาย         โดยกลุม่งานพฒันากฎหมาย        ในฐานะฝ่ายเลขานกุารคณะอนกุรรมการ
รวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน ได้ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการประชุมของคณะอนุกรรมการฯ ณ ห้องประชุมหมายเลข 
2303 ชั้น 23 อาคารสุขประพฤติ วาระการประชุมประกอบด้วย การพิจารณาแผนปฏิบัติงานและกรอบระยะเวลา
การด�าเนนิงานของคณะอนกุรรมการรวบรวมข้อมลูกฎหมายในกลุ่มอาเซียนประจ�าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559  และพิจารณาความคืบหน้า
ในการรวบรวมข้อมูลกฎหมายภายในของประเทศในกลุ่มอาเซียนทางเว็บไซต์ “asean-law.senate.go.th”

ส�ำนักกฎหมำย

ประมวลกิจกรรม...สำ นักกฎหมาย
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ส�ำนักกฎหมำย

การประชุมเตรียมงานโครงการสัมมนาทางวิชาการ

และอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

 เมือ่วนัพฤหสับดีที ่     19      พฤศจิกายน       2558       ส�านกักฎหมายร่วมกบัส�านกัพฒันาทรพัยากรบคุคล ได้เข้าร่วมประชมุเพือ่เตรยีมงาน
โครงการสมัมนาทางวชิาการและอบรมเชงิปฏบิตักิารฯ       โดยมวีตัถปุระสงค์เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ทางวชิาการด้านกฎหมายแก่บุคลากร
ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตามแผนปฏิบัติราชการ    4    ปี    (พ.ศ.    2556 - 2559)     โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรส�านักกฎหมาย 
และก�าหนดจัดโครงการสัมมนาฯ ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม 2702 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ

การต้อนรับคณะบุคคล
ผู้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ รัฐสภา

 เมือ่วนัที ่ 24  พฤศจกิายน  2558   นายบญุสงค์   ลาค�า   ผู้บงัคบับญัชากลุ่มงานพัฒนากฎหมาย  ร่วมกบัข้าราชการของส�านกั
ภาษาต่างประเทศ ส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา ได้ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์ และนกัศกึษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ สาขา
พยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น จ�านวน  20  คน ในโอกาสเข้าเยีย่มชมและศกึษาดงูาน สภานติบิญัญตัแิห่งชาติ      
ณ อาคารรฐัสภา
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 สวสัดคีรบัข้าราชการส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา ปลายปี พ.ศ. 2558 ประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้จะเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนแล้ว ส�านกัภาษาต่างประเทศ จงึเหน็ความส�าคญัในการใช้ภาษาองักฤษ ดังนัน้ เพือ่ช่วยเหลอืพี ่ๆ น้อง ๆ 
ข้าราชการรฐัสภา ส�านกัภาษาต่างประเทศจงึได้เข้าร่วมเป็นวทิยากรในการบรรยายโครงการสอนภาษาองักฤษระดบัต้น 
“Pre-Intermediate English for ASEAN Community” และให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้เข้าอบรมในการสอนภาษาองักฤษ
ระดบักลาง “Intermediate English for ASEAN Community” โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ผูเ้ข้าอบรมได้รบัการพฒันา
ความรูแ้ละทกัษะการใช้ภาษาองักฤษ และเป็นการเตรยีมความพร้อมบคุลากรในการสนบัสนนุงานด้านประชาคมอาเซยีน
ของส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา โดยแต่ละโครงการด�าเนินการฝึกอบรม 30 ชัว่โมง ณ ห้องประชมุ ชัน้ 27 อาคารสขุประพฤติ 
โดยมีบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการในแต่ละโครงการ จ�านวน 32 คน
 โครงการสอนภาษาอังกฤษส�าหรบัการสือ่สารเพือ่ประชาคมอาเซียนระดับต้น ซ่ึงจัดขึน้ระหว่างวนัที ่19 ตุลาคม – 9 พฤศจกิายน 
2558 วทิยากรบรรยายจากส�านกัภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย นางสาวมญัชร ีพงศ์สทุธ ิและนายณฐัภมู ิพลสนะ นกัวเิทศสัมพนัธ์ 
ระดบัปฏบิตักิาร กลุม่งานภาษาองักฤษ เพือ่ถ่ายทอดความรูภ้าษาองักฤษเบือ้งต้นแก่ผูเ้ข้าอบรม โดยบรรยายเชงิปฏบิตักิาร
ให้ความรูแ้ละฝึกทกัษะ หวัข้ออบรมในโครงการนี ้ประกอบด้วย การฟัง (Listening) การพดู (Speaking) การอ่าน (Reading) 
และการเขียน (Writing) ในระดับเบื้องต้น จากนั้น จึงให้โอกาสผู้เข้าอบรมฝึกทักษะเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการสื่อสาร
เป็นภาษาอังกฤษ

 หลังจากเสร็จสิ้นโครงการสอนภาษาอังกฤษระดับต้น ก็ได้มีการจัดโครงการสอนภาษาอังกฤษส�าหรับการสื่อสาร
เพือ่ประชาคมอาเซยีนระดบักลางให้บุคลากรท่ีสนใจเข้าเรยีน ระหว่างวนัที ่23 พฤศจิกายน – 25 ธนัวาคม 2558 วทิยากรบรรยาย
จากกระทรวงการต่างประเทศ คอื นายเดวดิ รชิาร์ดสนั (Mr. David Richardson) มาบรรยายและเน้นทกัษะภาษาองักฤษ 
4 ด้าน เช่นเดียวกับโครงการสอนภาษาอังกฤษระดับต้น แต่ปรับระดับภาษาอังกฤษเป็นระดับกลางเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้
ฝึกทักษะมากยิ่งขึ้น
 ส�าหรับข้าราชการท่ียังไม่ได้มีโอกาสเข้าอบรมภาษาอังกฤษ และมีความต้องการที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษ 
กส็ามารถทีจ่ะตดิต่อหรอืสอบถามภาษาองักฤษได้ทีก่ลุม่งานภาษาองักฤษ ส�านกัภาษาต่างประเทศ เจ้าหน้าทีใ่นกลุม่งานภาษา
อังกฤษยินดีต้อนรับทุกท่าน เพื่อช่วยให้เกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการสอนภาษาอังกฤษสำาหรับการสื่อสาร
เพื่อประชาคมอาเซียนระดับต้นและระดับกลาง

ส�ำนักภำษำต่ำงประเทศ
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“พัฒนำงำน พัฒนำคน พัฒนำองค์กร”
ส�ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

 ทฤษฎีกบต้ม หรอืทฤษฎคีวามเคยชนิ เป็นทฤษฎทีี่
นกัวชิาการชาวไอรชิผูห้นึง่ชือ่ Tichyand Sherman (1993)  
ได้เสนอแนวคดิทฤษฎีโดยการทดลองน�ากบมาต้มในอ่างน�า้ 
2 อ่าง เพือ่ศึกษาการเปรยีบเทียบปฏกิริยิาตอบสนองของกบ
อ่างน�้าที่ชาวไอริชน�ามาใช้ทดลองนั้น ใส่น�้าต่างกัน ใบแรก 
เป็นอ่างน�า้ร้อนจัด ใบทีส่อง เป็นอ่างน�า้ทีอุ่น่สบาย ๆ และท�าให้
ค่อย ๆ อุน่ขึน้จนเดอืด ได้ทดลองน�ากบมา 2 ตัว ตวัแรก ใส่ใน
อ่างน�า้ทีร้่อนจดั ส่วนตวัทีส่อง ใส่ในอ่างน�า้อุน่ ทีท่�าให้อุน่ขึน้จนเดือด 
โดยผูท้ดลองต้องการศกึษาว่ากบตวัไหนจะตายก่อนหรอืตัวไหน
จะรอดชีวิต ผลการทดลองปรากฏว่า
กบทีใ่ส่ในอ่างแรก คอื อ่างน�า้เดอืด 
ปรากฏว่า กบรอดชวีติ แต่กบท่ีใส่ใน
อ่างน�า้อุน่ ทีค่่อย ๆ  ร้อนข้ึนกลบัตาย 
ทีเ่ป็นเช่นนีเ้พราะเหตใุด เหตผุลคอื 
กบในอ่างน�า้เดอืดจะรูว่้าน�า้ร้อน จงึรบี
กระโดดออกมาหลงัสมัผสัน�า้เดอืด
ทนัท ีแต่กบทีอ่ยูใ่นน�า้อุน่จะรูส้กึสบาย 
แม้ว่าน�า้จะค่อย ๆ  อุน่ข้ึนกไ็ม่ยอมกระโดด
ออกมา ยงัคงอยูใ่นอ่างน�า้จนกระทัง่น�า้เดอืดจงึตาย
 แนวคดิทีไ่ด้จากการทดลองน้ีคอื การจะเอาตวัรอดได้เรา
จะต้องไวต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเหมือนกบที่
ถกูโยนในอ่างน�า้ร้อน ส่วนผูท่ี้เฉือ่ยชาต่อความเปลีย่นแปลงใด ๆ 
ทีเ่กดิขึน้ ซึง่ส่วนใหญ่มกัจะค่อย ๆ  เปลีย่นแปลงทลีะเลก็ละน้อย
แต่มนักเ็ป็นสญัญาณเตอืนให้ระวงักม็กัจะประสบความเสีย
หายอย่างเช่น ในการท�าธรุกจิ เราอาจเพกิเฉยต่อผลประกอบการที่
เริม่ปรบัลดน้อยลงทีละน้อย คดิว่าไม่เป็นไร กว่าจะรูต้วักอ็าจถกู
บบีให้ออกจากตลาดทีเ่ราเคยเป็นเจ้าของกไ็ด้ ตวัอย่างเหล่านี้
มใีห้เหน็มากมาย อย่างเช่น Kodak เจ้าแห่งฟิล์มทีไ่ม่ปรบัตวัเอง
ต่อการเข้ามาของกล้องดจิติอล ในท่ีสดุต้องล้มละลายไป ในชวีติ
เราเองกเ็ช่นกนั หลายครัง้เราเองกเ็ป็นเหมอืนกบต้ม อย่างเช่น 
บางคนทีมี่หน้ีมหาศาล กเ็ริม่จากเป็นหนี ้หรอืใช้จ่ายสรุุย่สรุ่าย 
เมือ่ท�าบ่อย ๆ เข้าจะกลายเป็นนสิยัสดุท้ายกก็ลายเป็นบคุคล
ท่ีมีหนี้มากมาย อาจก่อให้เกิดปัญหากับตนเองและ
ครอบครัวได้ หรืออีกตัวอย่างคือ การไม่ออกก�าลังกาย
หรือกินอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ เพราะคิดว่าไม่เป็นอะไร 
ยังแข็งแรงดีอยู่ กว่าจะรู้ตัวก็อาจสายไปแล้วก็ได้
 ทัง้นี ้สามารถน�ามาประยกุต์กบัการใช้ชวีติของคนได้
ดังนี้

  คนประเภทกบตวัแรก - จะเป็นคนที่ไม่ยอมอยู่นิ่ง 
พฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลาเพราะพวกเราได้รูว่้า ถ้าไม่ปรบัตวั
พัฒนาตน การที่จะประสบความส�าเร็จในชีวิตได้เป็นเรื่อง
ที่ยากมาก
 คนประเภทกบต้ม - จะเป็นคนเฉยชา นิง่เฉยไม่ปรบัปรงุ
ตนเองใช้ชวีติไปเรือ่ย ๆ เมือ่ถงึวนัหนึง่ทีเ่พิง่จะรูต้วักส็ายไป
เสยีแล้ว ในการที่จะประสบความส�าเร็จในชีวิต 
 ดังนั้น เราควรเลือกว ่าจะเป ็นคนประเภทใด 
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หนีไม่พ้น เกิดขึ้นแน่ ๆ กับ
ทกุสิง่ทกุอย่าง ดงันัน้ หากเราไม่อยากเป็น “กบต้ม” เราก็ควร
เตรียมพร้อมส�าหรบัการเปล่ียนแปลง อย่าเคยชนิกบัสภาพ
ปัจจบุนั ไม่ปรบัตวั ต้องหมัน่สงัเกตและกล้าทีจ่ะเปลีย่นแปลง 
ส�าคัญที่สุด คือ เปลี่ยนแปลงตนเอง 

ที่มา http://www.novabizz.com

 หลายคนมกัมแีผนการชวีติกบัตนเองว่า ในช่วงวาระ
ปีใหม่จะตัง้ใจประพฤตปิฏบิตัใินสิง่ใหม่ ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์กบั
ชวีติของตนเอง เช่น การมคีวามต้ังใจจะศกึษาเล่าเรยีนมากขึน้ 
จะปรบัปรงุความสมัพนัธ์กบัคนรอบข้างให้ดกีว่าเดมิ จะรกัษา
สขุภาพ สนใจธรรมะมากขึน้ เป็นต้น ความตัง้ใจทีด่เีหล่านี้ 
คือ ส่ิงที่สะท้อนถึงเมล็ดพันธ์ุแห่งคุณความดีที่ทุกคนมีอยู่
ในตวั แต่เรามกัพบว่า เมือ่เวลาผ่านไป ความเคยชนิเดมิ ๆ 
กค่็อย ๆ เข้ามาท�าหน้าที ่นสิยัใหม่ ๆ ทีเ่ราตัง้ใจเพาะสร้างขึน้ 
หากรากฐานไม่แข็งแรงพอ แผนการชีวิต ความต้ังใจดี ๆ 
กค่็อย ๆ อ่อนแรง และจางหายไป วนัด ีคนืด ีความตัง้ใจดี 
เหล่านีอ้าจกลบัมาใหม่และอาจอ่อนแรงไปอกี เราจะท�าอย่างไรดี 
เพือ่ทีจ่ะไปสูช่วีติใหม่ทีค่วามทกุข์จากนสิยัความเคยชนิเดมิ ๆ 
กัดข่วนเราได้น้อยลง เพื่อให้เรามีความสุขได้มากขึ้น 
จากความทุกข์ท่ีลดน้อยลง ท้ังนี ้อปุสรรคส�าคญัท่ีท�าให้เรา
ไม่อาจก้าวข้ามความเคยชนิเดมิ ๆ  กค็อื ความกลวั ความเกยีจคร้าน
และการหลอกลวงตนเอง ทัง้หมดนีซ่้อนเร้นอยูใ่นความนกึคดิ
ในจิตใจของเรานั่นเอง 
“เธอจงระวงัความคดิ เพราะความคดิบ่อย ๆ  ก่อให้เกดิการกระท�า 
เธอจงระวงัการกระท�า เพราะการกระท�าบ่อย ๆ ก่อให้เกดินสิยั 

เธอจงระวังนิสัย เพราะนิสัยก่อให้เกิดบุคลิก 
เพราะบุคลิกจะก�าหนดชะตากรรมของเธอ”

ก้าวสู่ชวีิตใหม่ 
ต้องก้าวพ้นความเคยชิน

ทฤษฎีกบต้ม
(The Boiled frog Theory)
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 1. การเข้าศึกษาดูงานสมาคมการค้าผู้ประกอบการเคเบิ้ลทีวี ของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและ
จัดท�าช่องรายการ NLA Channel (Parliament IPTV1)
  เมื่อวันอังคารที่ 1 ธ.ค. 2558 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและจัดท�าช่องรายการ NLA Channel 
(Parliament IPTV1) ศึกษาดูงานสมาคมการค้าผู้ประกอบการเคเบิ้ลทีวี น�าโดย นายจารุพงศ์ จีนาพันธ์ ประธาน
อนกุรรมการฯ นายพงศ์กติติ ์อรณุภกัดสีกลุ รองเลขาธกิารวฒุสิภา อนกุรรมการ และข้าราชการส�านกัเทคโนโลยสีารสนเทศฯ
โดยนายพสิธฐ์ อชิรสวัสดิ์ นายกสมาคมการค้าผู้ประกอบการเคเบิ้ลทีวี ให้การต้อนรับและเป็นผู้บรรยายสรุป

 2.  พิธีเปิดงาน “พลิกโฉมข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อดิจิทัล” Know News Now
   เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่ 3 ธ.ค. 2558 ส�านกัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ร่วมกบัส�านักประชาสมัพนัธ์
จัดพธิเีปิดงาน “พลกิโฉมข่าวประชาสมัพนัธ์ด้วยสือ่ดจิทิลั” Know News Now โดยม ีนายสรุชยั เลีย้งบญุเลศิชยั รองประธาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
สภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิเป็นประธานในพธิเีปิดงาน และนางวรารตัน์ อตแิพทย์ เลขาธกิารวฒุสิภา ปฏบิตัหิน้าทีเ่ลขาธกิาร
สภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิเป็นผูก้ล่าวรายงาน ซึง่งานดงักล่าว เป็นการต่อยอดการพฒันาการประชาสมัพนัธ์ข่าวผ่านช่องทาง 
Applications Senate Chanel ในรปูแบบวดิโีอสัน้ นอกจากภาพข่าวปกติ เพ่ือเพ่ิมอรรถรสและบรรยากาศเสนอข่าว
แบบเรียลไทม์มากยิ่งขึ้น

ICT Insights
ส�ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศฯ

ข้อมูลภารกิจหรือกิจกรรมของส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจ�าเดือนธันวาคม 2558
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เลนส์... ส่องกำรพิมพ์
ส�ำนักกำรพิมพ์
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  การติดตาม (Monitoring) หมายถึง การเก็บ 
รวบรวมข้อมูลเพ่ือตรวจสอบว่าการด�าเนินงานเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติงานที่วางไว้หรือไม่ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้การด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามแผน
ท่ีวางไว้ควบคุมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ
ประหยัด รับทราบปัญหาอุปสรรคจากการด�าเนินงาน
เพื่อหาแนวทางแก้ไขในครั้งต่อไป

  การติดตามโครงการ จะเป็นการวัดปัจจัยน�าเข้า
(Inputs) กิจกรรม (Activities) และผลผลิต (Outputs)
ของโครงการ ซึ่งกระท�าเป็นประจ�าตามช่วงเวลาต่าง ๆ  
ทั้งในช่วงระหว่างน�าโครงการไปปฏิบัติ และเมื่อสิ้นสุด
การด�าเนินการว่าได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก�าหนดไว้
หรือไม่
  ข้อมูลท่ีได้จากการติดตามโครงการก็เพ่ือน�ามา
 1. เปรียบเทียบกับแผนงาน ทั้งในเรื ่องของ
ก�าหนดเวลาของกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น วันจัดท�าแผน
วันอนุมัติแผน วันจัดซื้อจัดจ้าง และวันแล้วเสร็จของ
โครงการว่าเป็นไปตามก�าหนดท่ีวางไว้ หรือล่าช้าเพียงใด
พร้อมทั้งแสวงหาสาเหตุของความล่าช้าด้วย
  2. เปรียบเทียบกับผลผลิตที่ เกิดขึ้นจริง
กับผลผลิตตามแผน ท้ังในระหว่างด�าเนินโครงการและ
เมื่อด�าเนินการแล้วเสร็จ รวมถึงผลผลิตของโครงการ/
กิจกรรมที่ยกเลิกว่าเป็นสัดส่วนเท่าไรของแผนงานที่
วางไว้ พร้อมทั้งวิเคราะห์สาเหตุที่เกิดขึ้น 
 3. หาสาเหตุความล่าช้า และสาเหตุที่ท�าให้
ไม่สามารถบรรลุผลผลิตตามแผนมาวิเคราะห์จัดท�า
มาตรการแก้ไขเพื่อให้โครงการมีประสิทธิภาพสูง
ตามสภาพที่เปลี่ยนไป

 การติดตามและประเมินผล
ส�านักนโยบายและแผน

 บอกเล่าข่าว  สนง.  ฉบับท่ีผ่านมา House of “Plan” ได้แสดงจ�านวนแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ�าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 ให้ทราบแล้ว  ในฉบับน้ีจะขอกล่าวถึงกระบวนการ
ส�าคัญอีกกระบวนการเก่ียวกับแผนงาน/โครงการ คือ การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation)

OutputActivities

Input

 การติดตามและประเมินผล (Monitoring
and Evaluation) เป็นกระบวนการหนึ่งที่ส�าคัญ
ในกระบวนการจัดการองค์กร โดยมีจุดหมายเพื่อให้
ผู้บริหารเห็นภาพรวมของการด�าเนินงานขององค์กร
ได้อย่างชัดเจน และสามารถประเมินศักยภาพและ
ความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงก�าหนดอนาคต
ขององค์กรได้ดีิยิ่งขึ้น
       

Monitoring and Evaluation



20ธันวาคม 2558
December 2015

  

 การประเมินผล (Evaluation) เป็นกระบวนการน�าผลที่ได้ส่วนหนึ่งจากการติดตามผล (Monitoring)
และการวัดผล (Measurement) มาประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลของการด�าเนินงานตามแผนงาน/โครงการอย่างมีระบบ
อันจะมีส่วนช่วยให้ผู้บริหารแผนงาน/โครงการ ตระหนักถึงคุณภาพ และจุดเด่นจุดด้อยของแผนงาน/โครงการท่ีด�าเนินการ
เพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจว่าจะปรับปรุงแก้ไขแผนงาน/โครงการให้ตอบสนองความต้องการขององค์กร/ประชาชน
อย่างคุ้มค่า หรือจะยุติการด�าเนินการตามแผนงาน/โครงการ นั้น
 การประเมินผลเป็นเพียงเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น และตอบสนองต่อ
ภารกิจและความต้องการขององค์กร รวมท้ังเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ให้ด�าเนินไปในทิศทางสู่เป้าหมายท่ีก�าหนด
อาจกล่าวได้ว่า “การประเมินผล เป็นกระบวนการหาความรู้อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล เพื่อน�าความรู้ที่ได้ไป
ประกอบการตัดสินใจ”
 การประเมินผล (Evaluation) จึงเป็นผลโดยตรงจากการวางแผนว่าประสบผลส�าเร็จตามที่ก�าหนดไว้
เป็นรูปธรรมหรือไม่ อย่างไร และการติดตาม (Monitoring) ก็เป็นอีกกระบวนการที่ผู้บริหารแผนงาน/โครงการ หรือ
ผู้รับผิดชอบด�าเนินงานจะพิจารณาดูว่า ผลลัพธ์หรือกิจกรรมได้ด�าเนินการไปตามแผนงาน ข้ันตอน วิธีการ ตามระยะเวลา
และงบประมาณที่ก�าหนดไว้หรือไม่
 เน่ืองจากการด�าเนินการแผนงาน/โครงการต่าง ๆ น้ัน จ�าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคนในส�านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภามาร่วมขับเคลื่อนการด�าเนินการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์และความส�าเร็จตามเป้าหมายท่ีส�านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาได้วางไว้ ท้ังยังสามารถสะท้อนผลการปฏิบัติงานเพ่ือน�ามาปรับปรุงหาแนวทางการด�าเนินการให้เหมาะสม
บังเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สรุปดังแผนภาพ

 การติดตามและประเมินผล
ส�านักนโยบายและแผน

 แผนภาพแสดงกระบวนการบริหารยุทธศาสตร์

ปัจจัยน�าเข้า
ความตอ้งการ

แรงสนับสนุน

ก�าหนด
ยุทธศาสตร์

แผน
ปฏิบัติการ

ด�าเนินการ
ตามแผนงาน

การติดตามและประเมินผล

การรายงานผล

 ประเด็นต่าง ๆ 
 1. วัตถุประสงค์
 2. ตัวชี้วัด
 3. เป้าหมาย
 4. แผนงาน/ระยะเวลา

ผลลัพธ์

ผลผลิต

ข้อมูลย้อนกลับ

กระบวนการติดตามและประเมินผล
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ชั้นวางหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

“บอกเลา่ขา่ว สนง.”
www.senate.go.th

ติดตาม จุลสาร “บอกเล่าข่าวส�านักงาน” ได้ที่ .....

Facebook

สำานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD SENATE)
สำานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา องคก์รแห่ง
ความสุข 

www.senate.go.th

        “งานราชการนัน้ เป็นงานส่วนรวม มผีลเกีย่วเน่ืองถงึประโยชน์ของบ้านเมอืง และ 
ประชาชนทกุคน ผูป้ฏิบตับิรหิารงานราชการ จงึต้องค�านงึถงึความส�าเรจ็ของงานเป็นส�าคญั 
อย่านกึถงึบ�าเหน็จรางวลั หรอืประโยชน์เฉพาะตนให้มากนกั มฉิะนัน้ งานในหน้าทีจ่ะบกพร่อง 
เกดิเป็นผลเสยีหายแก่ตน แก่งานส่วนรวมของชาติได้ ขอให้ถอืว่าการท�างานในหน้าท่ีได้ส�าเร็จ 
สมบรูณ์ เป็นทัง้รางวลัและประโยชน์อนัประเสริฐสดุ เพราะจะท�าให้ประเทศชาตแิละประชาชน 
อยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง”
         

 พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 

วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2554


