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บรรณาธิการแถลง

 สวัสดีปี ใหม่ พ.ศ. 2559 เร่ิมศักราชใหม่ สิ่งใดที่ ไม่ด ี
ก็ขอให้ทิ้งไปกับปีเก่า และเริ่มต้นกับสิ่งใหม่เพื่อต้อนรับสิ่งดี ๆ  
ที่จะเข้ามาในชีวิต “จุลสารบอกเล่าข่าว สนง.” ฉบับต้อนรับ 
ปี 2559 ขอร่วมส่งความสขุให้แก่พีน้่องข้าราชการ พนกังาน 
ราชการ และบุคลากรภายในส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ทกุท่าน ขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสขุ ความเจริญ 
มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มั่งมีเงินทอง คิดสิ่งใดขอให้
สมความปรารถนาทุกประการ และขอเป็นก�าลังใจในการ 
ด�าเนินชีวิตตลอดปีนี้ด้วย
 บอกเล่าข่าว สนง. ฉบับนี้ ขอน�าเสนอภารกิจของ
ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในการมอบความสุขให้แก่
เด็กและเยาวชนผู้เป็นบุคลากรส�าคัญของชาติ ในกิจกรรม
วนัเด็กแห่งชาต ิประจ�าปี 2559 ซึง่ได้จดักจิกรรมเสรมิสร้าง 
ความรู้และกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ  ให้น้อง ๆ  มาร่วมสนุก 
พร้อมแจกของขวัญและของรางวัลมากมาย
 นอกจากนี้ ยังมีเนื้อหาที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นความรู้ 
และข้อมลูข่าวสารมาน�าเสนอ อาท ิ“การบรหิารเชงิยทุธศาสตร์ 
(Strategic Management) ส�านักงานเลขาธิกาวุฒิสภา” 
ซึง่เป็นประโยชน์ส�าหรบับุคลากรของส�านกังานฯ ในการปรบัปรงุ
การปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 ท้ายนี้ กองบรรณาธิการ ขอเชิญชวนทุกส�านักร่วมส่ง 
ข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ และกิจกรรมความเคล่ือนไหว
ต่าง ๆ มาทีก่ลุม่งานผลิตเอกสารเผยแพร่ ส�านกัประชาสมัพนัธ์ 
โทร. 02831 9349-50 โทรสาร 0 2831 9349 หรือทาง  
e-mail: senatesarn@gmail.com เพื่อจะได้ร่วมกันส่งต่อ 
ข่าวสารอันเป็นประโยชน์ ให้แก่พี่น้องส�านักงานฯ ของเรา 
ได้รับทราบกันอย่างทั่วถึง

จุล
สา

ร        บอกเล่าข่าว สนง.
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม 2559

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 ปฎิบัติหน้าที่
 ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สวัสดีปีใหม่ 2559 
กองบรรณาธิการ
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 รฐัสภา โดยคณะกรรมการจัดงานวนัเดก็แห่งชาต ิ
ประจ�าปี 2559 ประกอบด้วย ส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา  
ปฏบิติัหน้าทีส่�านกังานเลขาธิการสภานติิบญัญติัแห่งชาติ  
และส�านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร ปฏิบตัหิน้าที ่
ส�านักงานเลขาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  
ร่วมกันจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2559 ใน 
วนัเสาร์ที ่9 มกราคม 2559 ตัง้แต่เวลา 08.30-16.00 นาฬิกา          
ณ บริเวณอาคารรัฐสภา ถนนอู ่ทองใน และอาคาร 
สขุประพฤต ิถนนประชาช่ืน โดยพธิเีปิดจดัข้ึน ณ เวทกีลาง 
บรเิวณหน้าศาลพระสยามเทวาธิราช รัฐสภา และมกีาร 
ถ่ายทอดสดพิธีเปิดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและ
วทิยโุทรทศัน์รฐัสภา พร้อมทัง้ถ่ายทอดสดผ่าน Senate 
Channel ไปยังอาคารสุขประพฤติ โดยมี นายสุรชัย 
เลี้ยงบุญเลิศชัย    รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดงาน และปั่นจักรยานร่วม
กบัเด็ก ๆ ทีม่ธีงสัญลกัษณ์ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ 
เพื่อเป็นการต้อนรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมทั้ง 
กล่าวให้โอวาทโดยมีใจความว่า “เด็กและเยาวชน
ในวันนี้จะเติบโตเป็นก�าลังส�าคัญของชาติบ้านเมือง 
ท่ีจะพัฒนาประเทศในอนาคต จึงขอให้ผู้ใหญ่ทุกคน
ให้การสนบัสนุน ส่งเสรมิทัง้ด้านการศึกษา การเรยีนรู ้
ทักษะต่าง ๆ  ให้แก่เยาวชน เพื่อประโยชน์ของชาต ิ
ต่อไป”
 จากนัน้ นายสรุชยั เลีย้งบญุเลศิชยั รองประธาน 
สภานติบัิญญติัแห่งชาติ คนทีห่นึง่ นายอลงกรณ์ พลบตุร 
รองประธานสภาขบัเคลือ่นการปฏรูิปประเทศ คนทีห่นึง่ 
คณะมิสทีนไทยแลนด์ ปี 2014 ดารานักแสดงจากช่อง 
7 ส ีพร้อมด้วย นางวรารตัน์ อตแิพทย์ เลขาธกิารวุฒสิภา 
ปฏิบัติหน ้าที่ เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห ่งชาติ 
นางสายทิพย์ เชาวลติถวิล เลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร 
ปฏบิตัหิน้าทีเ่ลขาธกิารสภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ 

และผู้บริหารของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและ
ส�านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร ร่วมกนัจับสลาก 
เพื่อมอบของรางวัลให้เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงาน
 ทัง้น้ี   ภายในงานได้เปิดโอกาสให้เดก็ เยาวชนและ 
ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าชมห้องประชุมรัฐสภา 
พร้อมนั่งเก้าอี้ประธานและรองประธานเพื่อถ่ายภาพ
ที่ระลึก และเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์รัฐสภา ซึ่งเป็น
สถานที่ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนผ่านการจัดแสดง 
นทิรรศการเกีย่วกบัการเมืองการปกครอง การมส่ีวนร่วม 
ของประชาชนต่อการปกครองในระบอบประชาธปิไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การขับเคลื่อน 
การปฏริปูประเทศและการจดัท�าร่างรฐัธรรมนญูฉบบัใหม่  
รวมทั้งมีกิจกรรมบันเทิงต่าง ๆ ภายในบริเวณรัฐสภา 
ประกอบด้วย
 1. กิจกรรมบนเวทีกลาง อาทิ การแสดงดนตรี 
การเล่นเกมชิงรางวัล และจับสลากมอบของรางวัล 
การแสดงจากศลิปิน ดารา นกัแสดงรบัเชญิ และการแสดง 
ของเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนต่าง ๆ 
 2. กจิกรรมสนัทนาการ อาท ิการจดัซุม้สนัทนาการ 
ด้านต่าง ๆ เช่น ซุ ้ม “ปาโป่ง โยนห่วง ลุ ้นรางวัล” 
ซุม้ “เด็กดี ปีวอก” ซุม้ “Child’s check-in and shake 
hand booth” ซุม้ “พาเดก็เพลนิ” ซุม้ของธนาคารออมสนิ 
ซุม้กจิกรรมเกมส่งเสรมิความรูเ้กีย่วกบัประเทศสมาชกิ 
ในกลุ ่มอาเซียน ซุ ้มกิจกรรมสอยดาว และกิจกรรม
ส่งเสริมความสามัคคีและการแสดงออกของเด็กและ
เยาวชน เป็นต้น นอกจากความรู ้ ความสนุกสนาน
ที่เด็ก ๆ  ได้รับจากการมาร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ
ในปีนี ้เด็กและเยาวชนยงัได้รับของขวญัและของรางวัล 
กลับบ้านกันอย่างมากมายอีกด้วย แล้วพบกันใหม ่
วันเด็กปี 2560 จ้า....

วันเด็กแห่งชาติ 2559
รักความเป็นไทย  ใฝ่ใจศึกษา
รู้จักหน้าที่  เป็นคนดีของสังคม

ค�าขวัญวันเด็กแห่งชาติประจ�าปี 2559
ของศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 Bird Eye View : PR Senate
ส�ำนักประชำสัมพันธ์
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 การประชุมสมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary Assembly: APA) เป็นการประชุม 
ที่มีการส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงและสันติภาพ รวมถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนขึ้นในหลาย ๆ ประเทศ 
ในภูมิภาคเอเชีย โดยมีประเทศสมาชิก จ�านวน 41 ประเทศ ประเทศผู้สังเกตการณ์จ�านวน 17 ประเทศ  
ทั้งนี้  พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นหัวหน้าคณะและน�าคณะผู้แทน 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ ครั้งที่ 8 ของสมัชชารัฐสภาเอเชีย 
ณ โรงแรม Sokha กรงุพนมเปญ ราชอาณาจกัรกมัพชูา ระหว่างวนัที ่9–11 ธนัวาคม 2558 มีหัวข้อหลกั 
การประชุม คือ การส่งเสริมสันติภาพ การปรองดองและการเจรจาในเอเชีย ตลอดจนประเด็นต่าง ๆ เช่น 
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและการส่งเสริมบทบาทสตรี

ข่ำวสำรกำรต่ำงฯ  
ส�ำนักกำรต่ำงประเทศ

การประชุมสมัชชาใหญ่ ครั้งที่ 8 ของสมัชชารัฐสภาเอเชีย
Asian Parliamentary Assembly 8th Plenary Session

    ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
    ระหว่างวันที่ 9–11 ธันวาคม 2558
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  ประกอบด้วย
  1. ข้อมติว่าด้วยมาตรการในการส่งเสริมวัฒนธรรมที่หลากหลายและการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรม 
ในเอเชีย
  2. ข้อมติว่าด้วยบูรณาการเอเชียด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  3. ข้อมติว่าด้วยการประสานความร่วมมือเพื่อความเท่าเทียมกันทางสุขภาพในเอเชีย
  4. ข้อมติว่าด้วยการปกป้องและส่งเสริมสิทธิของแรงงานอพยพในเอเชีย
  5. ข้อมติว่าด้วยสมาชิกรัฐสภาในเอเชียต่อต้านการทุจริต
  6. ข้อมติว่าด้วยการประชุมประสานงานของสมาชิกรัฐสภาสตรีในสมัชชารัฐสภาเอเชีย
  7. ข้อมติว่าด้วยการส่งเสริมการเจรจาและความกลมเกลียวทางความเชื่อระหว่างศาสนาต่าง ๆ
  8. ข้อมติว่าด้วยความร่วมมือด้านกฎหมายและนิติบัญญัติในการต่อต้านการขนย้ายวัตถุทางวัฒนธรรม 
ในเอเชยี
  9. ข้อมติว่าด้วยความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพในการต่อต้านการค้ายาเสพติดในเอเชีย

  ประกอบด้วย
  1. ข้อมติว่าด้วยประเด็นด้านการเงิน : การให้ความมั่นใจในความพยายามเพื่อการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจ
  2. ข้อมติว่าด้วยบทบาทรัฐสภาประเทศสมาชิกสมัชชารัฐสภาเอเชียในการให้การรับรองกฎหมาย 
ที่สนับสนุนการด�าเนินการเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
  3. ข้อมติว่าด้วยบูรณาการตลาดพลังงานในเอเชีย
  4. ข้อมติว่าด้วยประเด็นสิ่งแวดล้อม
  5. ข้อมติว่าด้วยการขจัดความยากจน

ด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ด้านสังคมและวัฒนธรรม

  ประกอบด้วย 
  1. ข้อมติว่าด้วยการส่งเสริมหลักการแห่งมิตรภาพและความร่วมมือในเอเชีย
  2. ข้อมติว่าด้วยการระดมบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างสมัชชารัฐสภาเอเชียและรัฐบาลในเอเชีย
  3. ข้อมติว่าด้วยการคัดค้านการก่อการร้ายและการนิยมความรุนแรงอย่างสุดขั้ว
  4. ข้อมติว่าด้วยการพัฒนาทางการเมืองที่ส�าคัญในเอเชีย

ด้านการเมือง

ข่ำวสำรกำรต่ำงฯ  
ส�ำนักกำรต่ำงประเทศ

  คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติเข้าร่วมการประชุมเต็มคณะ (The Plenary Meeting) ซึ่งที่ประชุม 
รับทราบรายงานการประชุมต่าง ๆ และพิจารณาให้การรับรองร่างข้อมติ รวม 18 ฉบับ เป็นร่างข้อมต ิ
ด้านการเมือง 4 ฉบับ ด้านเศรษฐกิจ 5 ฉบับ และด้านสังคมและวัฒนธรรม 9 ฉบับ ดังนี้
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 เรื่องเล่าข่าวส�านักวิชาการ
 ส�ำนักวิชำกำร

การเขา้ร่วมประชุมสมาคมบรรณารักษ์รัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก ครัง้ที่ 10

 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2558 นางสาวพรวิทู โค้วคชาภรณ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ  
กลุ่มงานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ ส�านักวิชาการ ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสมาคมบรรณารักษ์รัฐสภา 
เอเชียและแปซิฟิก หรือ APLAP ครั้งที่ 10 ณ กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย ภายใต้หัวข้อ “บทบาท 
ห้องสมุดรัฐสภาและการให้บริการด้านการวิจัยเพื่อสนับสนุนการตรากฎหมายและการพัฒนาการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย” (The role of legislative libraries and research services in supporting the  
Legislature and the development of inclusive democratic governance) การประชุมในครั้งน้ี 
เปิดโอกาสให้ผู ้แทนจากประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม รวม 21 ประเทศ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
ประสบการณ์ องค์ความรู้ และเทคนิคใหม่ ๆ ในการให้บริการด้านห้องสมุด และงานวิจัย ตลอดจนได้เย่ียมชม 
รัฐสภา รับฟังบรรยายเกี่ยวกับการให้บริการในด้านต่าง ๆ ของหอสมุดแห่งชาติออสเตรเลีย   

การจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ

 วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ส�านักวิชาการร่วมกับส�านักการประชุมจัดกิจกรรม เสริมสร้าง 
ความรู้เกี่ยวกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้แก่เด็ก ๆ  และผู้ปกครองที่มาเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ณ บริเวณ 
ห้องโถงอาคารรัฐสภา 1 
 ภายในซุ้มแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 กิจกรรม โดยกิจกรรมแรก เป็นการแสดงนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติและส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีเกมตอบค�าถามความรู้ต่าง ๆ เก่ียวกับนิทรรศการ 
ที่จัดแสดงเพื่อชิงรางวัล มีเด็ก ๆ และผู ้ปกครองเข้าชมนิทรรศการและตอบค�าถามประมาณ 2,000 คน  
ส่วนกิจกรรมที่สองเป็นกิจกรรมสันทนาการ “สนช. สรวลเสเฮฮา” เสริมสร้างทักษะ ความรู ้  โดยให้เด็ก ๆ   
ร่วมเล่นเกม เกมโยนบอล เกมบงิโก และระบายส ี ชงิรางวัล เป็นกิจกรรมทีไ่ด้รบัความสนใจและเป็นทีส่นุกสนาน 
ของเด็ก ๆ ที่มาร่วมงาน โดยมีเด็ก ๆ เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,500 คน
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กรรม 1 นิวส์
ส�ำนักกรรมำธิกำร 1

 ชาวกรรมาธกิาร “คนืความสุขให้น้อง” ในโอกาสวนัเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2559 เพือ่สร้างรอยย้ิม 
และเสยีงหวัเราะให้กบัน้อง ๆ พร้อมส่งเสรมิให้เยาวชนมุ่งสู่การเป็น “เด็กดี หม่ันเพียร เรยีนรู ้สู่อนาคต” 
(ค�าขวญัเนือ่งในโอกาสวันเดก็แห่งชาต ิประจ�าปี 2559 โดยพลเอกประยทุธ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร)ี 
เมือ่วันที ่9 มกราคม 2559

กรรมาธิการจัดงาน  
“คืนความสุขให้น้อง”  

ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 2559 ณ รัฐสภา

กลับมาพบกันอกีคร้ัง กับ กรรม 1 นิวส์ “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต”

 กว่าจะมาเป็นซุ้มกิจกรรม

 นางสาววราภรณ์ มเีปรมปรดีิ ์รองเลขาธกิารวฒุสิภา 
และนายกติติ  เจรญิยงค์ ผู้อ�านวยการส�านกักรรมาธกิาร 1 
ได้ร่วมจัดเตรียมซุ้มกิจกรรมเพื่อสร้างความสุข รอยยิ้ม  
และเสียงหัวเราะให้กับเด็ก เนื่องจากเห็นว่าเด็กเป็น 
ทรัพยากรที่ส�าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศชาติ 
ให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคงในอนาคต ตลอดจนเป็นการ 
กระตุ้นให้เดก็ตระหนกัรูถ้งึคณุค่า บทบาท และความส�าคญั 
ของตนเอง มรีะเบยีบวนิยั มคีวามรบัผดิชอบ ซือ่สัตย์สุจรติ 
ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

 เปิดซุ้มกิจกรรม “ปาโป่ง โยนห่วง ลุ้นรางวัล”

 ส�านกักรรมาธิการ 1, 2 และ 3 โดยพี่ ๆ ส�านัก 
กรรมาธิการร่วมสร้างความสนกุสนานให้กบัเดก็ ๆ  ในกจิกรรม 
ทั้งปาลูกโป่ง และโยนห่วง ใครปาแม่น โยนแม่น ก็รับ 
ของรางวัลกันไปแบบง่าย ๆ เลย ซึ่งของรางวัลเราก็ม ี
มาแจกมากมายชนิดที่ไม่หมดไม่เลิกแจก ไม่ขนกลับ 
แน่นอน งานนี้น ้อง ๆ  ได้รับของรางวัลติดไม้ติดมือ 
กลับบ้านทั่วหน้า รอยยิ้มและความสนุกสนานแบบนี ้
จะกลับมาอีกครั้งในวันเด็กปีหน้า จ้า...
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 เมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม 2559 ส�านักกฎหมายโดยกลุ่มงานพัฒนากฎหมาย ในฐานะฝ่ายเลขานุการ 
คณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุม่อาเซยีน ได้ปฏบิติัหน้าทีส่นบัสนนุการประชมุของคณะอนกุรรมการฯ 
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 208 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 รายละเอียดการประชุมประกอบด้วย 
การพิจารณารายงานผลการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน ปี พ.ศ. 2558 
และพจิารณาแนวทางในการด�าเนนิงานของคณะอนกุรรมการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุม่อาเซยีน ปี พ.ศ. 2559 

 เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ณ บริเวณลานจอดรถหน้าอาคารรัฐสภา 2 ส�านักกฎหมายร่วมกับ ส�านัก
ก�ากับและตรวจสอบได้ด�าเนินการจัดซุ้มกิจกรรมสันทนาการเนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี พ.ศ. 2559  
เพือ่เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับบคุคลส�าคญัในสภานิตบิญัญตัแิห่งชาติ สภาขบัเคล่ือนการปฏริปูประเทศ และส�านักงาน
เลขาธกิารวุฒสิภา โดยในการจดักจิกรรมดังกล่าว มวีตัถุประสงค์เพือ่ส่งเสรมิให้เด็กและเยาวชนมสีขุภาพทีด่ทีัง้ร่างกาย 
สติปัญญา และอารมณ์ มีจิตส�านึกที่จะรับใช้สังคมและส่วนรวม พร้อมทั้งให้เด็กและเยาวชนมีระเบียบวินัย มีความ 
สามัคคี มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบ ต่อสิทธิและหน้าที่ของตนเองและสังคม

ส�ำนักกฎหมำย



9 มกราคม 2559 
January 2016

รู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 มีแต่ได้ประโยชน์

 ในปัจจุบันสังคมของเราได้ก้าวเข้าสู่ โลกสื่อสารไร้พรมแดนและมีความเจริญด้านเทคโนโลยีและวิทยาการ
สมัยใหม่มากยิ่งข้ึน ผู้คนจากทุกมุมโลกสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันหรือติดต่อสื่อสารผ่านเทคโนโลยีได้สะดวก
มากยิ่งขึ้น ปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งที่ช่วยท�าให้การสื่อสารสัมฤทธิ์ผลก็คือ “ภาษา”
 หากพดูถึงภาษาสากลที่ ใช้ ในการสือ่สารกบัชาวต่างชาต ิทกุท่านคงต้องตอบว่า “ภาษาองักฤษ” เพราะเป็น
ภาษาสากลที่ ใช้สือ่สารกนัทัว่โลก แม้กระทัง่ในกลุม่ประเทศสมาชิกอาเซยีนกก็�าหนดให้ “ภาษาองักฤษ” เป็นภาษา
ราชการของอาเซียนเช่นกัน อย่างไรกต็าม หากรูภ้าษาต่างประเทศเพิม่ข้ึนอกีหนึง่ภาษา ยิง่จะเป็นประโยชน์มากขึน้
ไม่ว่าจะเป็นภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น ภาษาฝร่ังเศส ภาษาสเปน หรือภาษาอื่นก็ตาม ซึ่งประเทศต่าง ๆ รวมทั้ง
ประเทศไทยล้วนให้ความส�าคัญกับการสอนภาษาต่างประเทศต่าง ๆ เนื่องจากประโยชน์ ในเชิงการค้า การลงทุน 
การศึกษาและการเรียนรู้ การประชุม รวมถึงความมั่นคงระหว่างประเทศ 
       จากประสบการณ์ตรงผู้เขยีนได้มีโอกาสเป็นเลขานกุารร่วมเดนิทางไปประชุมในเมือง
    ที่มิ ได้ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ได้แก่ รัฐควิเบก แคนาดา และนครเจนีวา 
    สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งผู้คนใช้ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ�าวันมากกว่าภาษาอังกฤษ ไม่ว่า 
    จะเป็นตามร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า สถานีรถไฟ สถานที่จัดประชุม หรือแม้แต่ป้าย 
    โฆษณา ป้ายบอกเส้นทาง ฉลากสินค้า แผนท่ีเมือง เป็นต้น ท้ังน้ี ผู้เขียนก็ได้มีโอกาสใช้
ภาษาฝรั่งเศสในการติดต่อสื่อสารและประสานงานเป็นหลัก ซึ่งท�าให้การปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มากยิ่งขึ้น 
 นอกจากนี้ จากข้อมูลของ www.tv5monde.com ได้กล่าวถึงการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 21 หรือ COP21 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งมีตัวแทน
จากหลายประเทศเข้าร่วมประชุม แม้การประชุมจะจัดขึ้นที่ฝรั่งเศส แต่ภาษาหลักที่ ใช้ ในการประชุมคือภาษา
อังกฤษ ซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารต่อตัวแทนที่มาจากประเทศที่ ไม่ ใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะ
กลุ่มประเทศที่ ใช้ภาษาฝร่ังเศสเป็นภาษาราชการ (la Francophonie) อาทิ กลุ่มประเทศแอฟริกัน ดังนั้น จึงมี
ความจ�าเป็นต้องใช้ล่ามภาษาฝรั่งเศสเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าประชุมกลุ่มดังกล่าว
 จะเห็นได้ว่าถึงแม้การรู้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลจะเป็นประโยชน์ต่อการติดต่อสื่อสารระหว่าง
ประเทศ แต่การรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 นอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น เนื่องจาก
การติดต่อสื่อสารกับผู ้คนในบางประเทศที่ ไม่ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการยังเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่ง 
ถือเป็นการเพิ่มโอกาสของตนเองในการเปิดโลกทัศน์ เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม แม้กระทั่งเพิ่มโอกาสในการ
ท�างานมากย่ิงขึ้น 

ส�ำนักภำษำต่ำงประเทศ



10มกราคม 2559 
January 2016

 ทุกครั้ง...ที่อ่านข่าวการสร้างพระพุทธรูป 
ขนาดใหญ่ที่สุด ท�าด้วยทองค�าบริสุทธิ์หรืออะไรก็ตาม
ที่สรรหามาบวชพระหมื่นรูปสองหมื่นรูป พิธีกรรม
พิสดารต่าง ๆ  ผมมักนึกถึงค�าของอาจารย์แสงอรุณ 
รัตกสิกร ศิลปินนักอนุรักษ์ธรรมชาติ ท่านสอนให้รู้จัก 
แยกให้ออกว่าอะไรเป็นเปลือก อะไรเป็นแก่น เข้าใจ
เรื่องนี้ ก็เข้าใจชีวิตไปกว่าครึ่ง
 พุทธเป็นศาสนาแห่งการปล่อยวาง ดังนั้นหาก 
พระรปูใดหรอืวดัใดยิง่มพีธิกีรรมมากเท่าไร กย็ิง่ถอยห่าง 
จากแก่นแห่งพุทธมากเท่านั้น พูดง่าย ๆ คือ เปลือก
เป็นสิ่งสุดท้ายที่พุทธมามกะควรยึดมั่น ทว่าสังคม 
รอบตวัเรา ค่านยิม วธีิการอบรมสัง่สอน หล่อหลอมเรา 
ในรปูแบบเฉพาะไม่มากกน้็อย จนกลายเป็นความเคยชนิ  
กระท่ังเป็นวิถีทางแห่งเปลือกซึ่งท�าด้วยหินหนักอึ้ง  
ขยับเขยื้อนไม่ได้  การรู้ทันเปลือก-แก่นก็เหมือนการม ี
สติรู้ทันอารมณ์ มันท�าให้เรามองเห็นทางชัดขึ้น และ 
กระท�าการในแต่ละเรื่องอย่างเข้าใจ
 เช่นนั้นอะไรคือเปลือก? อะไรคือแก่น? เปลือก
คืออะไรก็ตามที่เมื่อลบออกแล้ว ไม่ท�าลายหรือเปลี่ยน
หน้าที่ของสิ่งหนึ่ง ๆ หรือเรื่องหนึ่ง ๆ ยกตัวอย่างเช่น 
สีบ้าน ทาหรือไม่ทาก็ไม่ท�าให้บ้านพัง สีคือเปลือก 

แต่หากเอาเสากับคานออกไปบ้านก็พังเพราะเสากับ
คานคือแก่น
 เสื้อตัวหนึ่ง แก่นคือเนื้อผ้าที่ใช้ห่อหุ้มร่างกาย 
เปลือกคือยี่ห้อ สีสัน ลวดลาย ยกเปลือกออกไป ก็ยัง 
สวมใส่ได้ แต่หากยกผ้าซึ่งเป็นแก่นออกไป เหลือแต่
ตรายี่ห้อ ก็ใช้ห่อหุ้มร่างกายไม่ได้ แก่นของรถยนต์คือ
การเคลื่อนย้าย, การเดินทาง เปลือกคือยี่ห้อ, ค่านิยม 
หรือการโอ้อวดว่าตนมีรถยนต์ แก่นของอาหารคือ
การเติมพลังงานให้ร่างกาย เปลือกคือรสชาติ, ยี่ห้อ 
แก่นของมหาวิทยาลัยคือความรู้ เปลือกคือใบปริญญา 
ความเป็นชาติก็เช่นกัน การรวมตัวเป็นชุมชนใหญ ่
เป็นแก่น ธงชาติกับเพลงชาติเป็นเปลือก ฯลฯ
 บางคร้ังเปลือกก็ซ่อนตัวอย่างแนบเนียนในรูป
ของแก่น ยกตัวอย่างเช่น ก�าแพงอิฐของบ้านท่ีสร้าง
ด้วยระบบเสากบัคานมนัดเูป็นโครงสร้างส�าคญัของเรอืน 
แต่หากทุบมันออก ก็ไม่ท�าให้บ้านพังแต่อย่างไร เพราะ
มันเป็นเปลือก ดังนั้นนาน ๆ  ที  เราก็ควรลองทุบส่ิงที่
เกาะรอบตัวเราดูว่ามันเป็นเปลือกหรือเป็นแก่น
 ข้อแม้หนึ่งของคนที่มีความสุขน่าจะเป็นความ
เข้าใจว่าอะไรคอืเปลอืก อะไรคอืแก่น ถ้าแยกแยะไม่ออก 
กห็ลงไปตดิกบัหรอืยดึมัน่ถอืมัน่กบัเปลอืกอย่างง่ายดาย 

“พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองค์กร”
ส�านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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ชวิีตก็ตกอยูใ่นพันธนาการทีเ่ราสร้างขึน้มาเอง ความทกุข์ 
ส่วนใหญ่ในโลกมาจากการยดึเกาะเปลอืกอย่างเหนยีวแน่น 
ไม่ยอมปล่อย ก่อให้เกดิปัญหาทีส่ร้างขึน้มาเองให้เป็นทกุข์ 
ยกตวัอย่างเช่น นางสาวลดัดาเกดิมาตวัด�าคล�า้ กก็ลัดกลุม้ 
อยากมีผิวขาวอมชมพูอย่างที่นิยม ไม่มีกระเป๋าถือ 
แบรนด์เนมก็หดหู่หม่นหมอง
 ในทางจิตวทิยา การเป็นทีย่อมรบัในสงัคมของตน 
เป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานหนึ่งของมนุษย์ และทาง
ทีง่่ายทีส่ดุกค็อืผ่านวตัถหุรอืเปลอืก       แต่ถ้าปล่อยให้เปลอืก 
มีอ�านาจเหนือเรา ชีวิตนี้ก็เป็นแค่ทาส เพราะมีเปลือก
ใหม่ ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลาไม่จบสิ้น
 ในงานศพ ผู้คนมักพูดถึงคนตายในด้านดี ลอง
จนิตนาการว่าในงานศพของเรา พวกเขาจะพดูเรือ่งดี ๆ 
อะไรของเรา ถ้านางสาวลัดดาตายไปแล้ว มีคนพูด
ถงึเธอว่า “คณุลดัดาเป็นคนผวิสวย ขาวอมชมพ ูมีกระเป๋า
แบรนด์เนมสิบสองใบ” ก็คงเป็นการสรุปชีวิตของ 
คุณลัดดาแต่เปลือก เหล่านี้เป็นเรื่องทางวัตถุ เมื่อแยก
ออกระหว่างเปลอืกกบัแก่น เรากเ็ลอืกทางชวีติของเรา 
ตามต้องการ แต่สิ่งที่ปลดยากกว่าวัตถุก็คือตัวเราเอง 
คนไม่น้อยตกอยู ่ในกบัดกัของหน้าตา สะท้อนในประโยค 
“ฉนักม็”ี หรอื“มงึรูม้ัย้ว่ากลูกูใคร” เคยเหน็กระจกเงา 
ที่สะท้อนภาพหลอกให้ดูดีกว่าตัวจริงไหม? บางบาน
สะท้อนภาพท่ีผอมกว่าตัวจริงดูดีกว่าตัวจริง แต่ภาพ
ในกระจกเงาไม่ใช่ตัวตนจริงของเรา ยิ่งหากระจกเงา

มาประดับตนมากเท่าใด ก็ยิ่งสับสนจนกระทั่งอาจแยก 
ไม่ออกว่าตัวตนเราเองจริง ๆ คือใคร
 ลองถามตัวเองว่า อยากให้คนอื่นมองเราแล้ว
ชื่นชมสรีระและสถานะของเรา หรือว่ายอมรับตัวตน
ที่แท้จริงของเรา ถ้าเราเป็นตัวเราเองจริง ๆ มีความ
จ�าเป็นอะไรที่ต้องพิสูจน์ให้ชาวโลกเห็นว่าฉันก็เหมือน
กับคนอื่น? นี่มิได้หมายความว่าเราจะมีผิวขาวอมชมพู
หรือกระเป๋าถือแบรนด์เนมไม่ได้ แต่หมายถึงการไม่มี
ผิวขาวอมชมพูอย่างที่นิยม หรือการไม่มีกระเป๋าถือ 
แบรนด์เนมไม่ก่อให้เกิดความทกุข์แก่เรา มก็ีได้ ไม่มก็ีได้ 
เพราะมันไม่สามารถท�าอะไรเราได้
 หากเราเป็นตัวเราเองจริง ๆ เรารู้ว่าแก่นของเรา
คืออะไร เรารู้ทางเดินของเรา แก่นไม่จ�าเป็นต้องเป็น
เรื่องมีสาระ พูดจาฉลาด ๆ  คม ๆ  ลึก ๆ  ต้องปีนบันไดฟัง 
แก่นคือตัวของเราเอง อาจเรียบง่าย อาจซับซ้อน แต่
เป็นตัวเราเอง ไม่ต้องแสดงไม่เสแสร้ง
 ราชนิเีรเนยีแห่งจอร์แดนเคยตรัสว่า “ท้ายท่ีสดุแล้ว 
ต�าแหน่งก็เป็นแค่ต�าแหน่ง ยศศักดิ์ก็เป็นแค่ยศศักดิ์ 
และสิ่งเหล่านั้นมาและไป มันคือสาระของคุณและ
คุณค่าของคุณจริง ๆ ต่างหากที่ส�าคัญ” รู้จักแยกให้
ออกว่าอะไรเป็นเปลือก อะไรเป็นแก่น เข้าใจเรื่องนี ้
ก็เข้าใจชีวิตไปกว่าครึ่ง

“พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองค์กร”
ส�านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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 การปฏิรูประบบราชการและความพยายามเปลี่ยนแปลงการบริหารงานภาครัฐ ตามเหตุผลการตราพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 “เป็นการสมควรปรับปรุงระบบบริหารราชการเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน
ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ และการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน โดยกำาหนดให้การบริหารราชการ
แนวทางใหม่ต้องมีการกำาหนดนโยบาย เป้าหมายและแผนปฏิบัติงาน เพ่ือให้สามารถประเมินผลในแต่ละระดับได้อย่างชัดเจน”
โดยมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 เป็นแนวทางในการกำากับนโยบาย
และการปฏิบัติราชการ ส่วนราชการจึงได้นำาเครื่องมือ “การบริหารเชิงยุทธศาสตร์” หรือ “การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
Management)” ประกอบด้วยการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การนำายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ และการควบคุมเชิงยุทธศาสตร์ 
มาใช้กำาหนดทิศทางการดำาเนินงานและจัดทำาคำาของบประมาณรายจ่ายประจำาปี
 สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นส่วนราชการท่ีมีภารกิจให้บริการและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติได้จัดทำา
แผนยุทธศาสตร์มาต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงและการปฏิรูประบบราชการท่ีเกิดข้ึน
ในช่วงเวลานั้น กล่าวคือ แผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2547-2551)  เริ่มต้นด้วยการเน้นการสร้างองค์กรที่เป็นเลิศในการ
สนับสนุนการดำาเนินงานของวุฒิสภา ให้สามารถตอบสนองการทำางานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ต่อมาฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551-2555) มุ่งให้ความสนใจความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุนการดำาเนินงานด้านนิติบัญญัติแห่งชาติ และฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2555-2559) สำานักงานมีเป้าหมายการเป็นองค์กรธรรมาภิบาลท่ีได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน ท้ังน้ี
เพ่ือให้สอดรับการดำาเนินงานและบรรลุเป้าหมายตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 อย่างไรก็ดีกลไกในการนำาแผนยุทธศาสตร์ท้ัง 3 ฉบับไปปฏิบัติน้ัน ได้มีการทบทวนปรับปรุงให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการสื่อสาร และถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติให้สามารถดำาเนินการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยู่เสมอ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งอยู่ใน
หว้งทีป่ระเทศไทยกำาลงัมกีารเปลีย่นแปลงการปฏิรปูระบบบรหิารราชการแผน่ดนิ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การยกรา่งรฐัธรรมนญูแหง่
ราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 20 ที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงจำาเป็นต้องมีการ
เตรียมการและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทใหม่ในอนาคตข้างหน้าให้สามารถสนับสนุนวุฒิสภา
คณะกรรมาธิการ และบุคคลในวงงานนิติบัญญัติสู่การขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุเป้าหมายและเป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชน
ต่อไป

ส�ำนักนโยบำยและแผน

การด�าเนินงาน
ตามแผนปฏบิตัิ

ราชการ

การประเมินผล

การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategy Formulation) การน�ายทุธศาสตร์ไปปฏบิตั ิ(Strategy Implementation)

การควบคุมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Control)

กระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Management)

ศึกษา
วิเคราะห์
ข้อมูล

ก�าหนด
เป้าประสงค์

ก�าหนด
กลยุทธ์

ก�าหนด
ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏบิตัริาชการประจ�าปี

ก�าหนด
โครงการ/
งบประมาณ

การติดตาม
ขอรับการจัดสรร

งบประมาณ

จดัท�ารายละเอยีดงบ

จดัท�ารายละเอยีดโครงการ

1

2

กำรบริหำรเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Management)
ส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

แผนปฏบิตัริาชการระยะปานกลาง

การด�าเนินงาน
ตามแผนปฎิบัติ

ราชการ
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3.	 การควบคุมเชิงยุทธศาสตร์	 การควบคุมเชิงยุทธศาสตร์
เป็นกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานมี
จุดมุ่งหมายสำาคัญเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของโครงการ/
กิจกรรมและวัดความสัมฤทธ์ิผลของแผนยุทธศาสตร์ ซ่ึงจะช่วย
ให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติสามารถกำากับ ทบทวน และพัฒนา
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.1			การติดตามผลจะมุ่งเน้นข้อมูลที่มีความสำาคัญของ
โครงการ	ดังนี้

 • ผลการปฏิบัติงานหรือกิจกรรม เพื่อใช้ตรวจสอบ
    ระยะเวลาการดำาเนินงาน
   • ตรวจสอบการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรท้ังด้านปริมาณ
     และคุณภาพ รวมทั้งงบประมาณในการดำาเนินงาน

• ตรวจสอบเป้าหมาย และปัญหาอุปสรรค
3.2	การประเมินผลจะพิจารณาตามวัตถุประสงค์	 ดังนี้
 • การประเมินความก้าวหน้า จะใช้ประเมินผลระหว่าง

   การวางแผนหรือดำาเนินโครงการ ซ่ึงจะช่วยปรับปรุง
      การดำาเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
      และช่วยตรวจสอบความก้าวหน้าโครงการว่าได้ผลอย่างไร
   • การประเมินผลสรุปโครงการ เพ่ือวัดความสำาเร็จและ
      การบรรลุเป้าหมายของโครงการ ตลอดจนรายงานผล
      และข้อเสนอแนะในการดำาเนินโครงการ

 การบริหารยุทธศาสตร์ภาครัฐ คือ การบริหารจัดการที่
ช่วยให้องค์การภาครัฐตระหนักถึงความสามารถขององค์การ
จุดแข็งและจุดอ่อนภายใน โอกาสและอุปสรรคที่เป็นผลกระทบ
มาจากสภาพแวดล้อมภายนอก ผู้บริหารและบุคลากรจะได้ต่ืนตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลง มองเห็นโอกาสใหม่ ๆ และข้อจำากัดที่อาจ
เกิดข้ึน เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหาร นำาไปสู่การพัฒนา
ความคิด และช่วยลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ 
ในท้ายท่ีสุดจะช่วยให้องค์การมีสมรรถนะสูงสามารถบรรลุเป้าหมาย
ตามภารกิจและตามความคาดหวัง การบริหารเชิงยุทธศาสตร์
จะประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้3 

สำานักนโยบายและแผน

4

การบริหารเชิงยุทธศาสตร์	(Strategic	Management)
สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

		 2.		 การนำายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ	 หรือการแปลงแผนสู่
		 การปฏิบัติ	 เป็นข้ันตอนสำาคัญ เพ่ือให้นโยบายและยุทธศาสตร์
  ได้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยการนำากลยุทธ์และค่าเป้าหมายไป
  กำาหนดเป็นแผนปฏิบัติการ 
  2.1	แผนปฏิบัติการมีองค์ประกอบพื้นฐาน	ดังนี้
    •  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ท่ีมีวัตถุประสงค์และ

 และเป้าหมายเป็นไปตามกลยุทธ์ที่กำาหนดในแผน
 ยุทธศาสตร์
 • มอบหมายภารกิจผู้รับผิดชอบในการดำาเนินการ
 • มีกลไกการกำากับและตรวจสอบให้เป็นไปตามวิธีการ
 ดำาเนินงานและสอดคล้องกับค่าเป้าหมายอย่างต่อเน่ือง
• การสนับสนุนและความผูกพันของฝ่ายต่าง ๆ  ท้ังระดับ

 นโยบาย และระดับปฏิบัติมีความเข้มแข็ง
2.2	กระบวนการนำายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
 • ตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด โดยเขียนโครงการ/

 กิจกรรม ท่ีตรงกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ท่ีรับผิดชอบ
• คำานึงถึงค่าเป้าหมายและผลประโยชน์ที่เหมาะสม 

    โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าสูงสุด
• นำาโครงการ/กิจกรรม เสนอขออนุมัติงบประมาณ

     ดำาเนินการ 
    • การปฏิบัติตามแผนเป็นข้ันสำาคัญท่ีสุด หากไม่ปฏิบัติ
     ก็จะไม่เกิดประโยชน์อันใด

1.	การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เป็นการกำาหนดวิสัยทัศน์ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดหรือค่าเป้าหมาย
โดยมีประเด็นคำาถามและการจัดทำาแผนยุุทธศาสตร์  ดังนี้

1.	 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์	 เป็นการกำาหนดวิสัยทัศน์
  ประเดน็ยทุธศาสตร ์เป้าประสงค ์กลยทุธ ์และตวัชีว้ดั หรือ

 ค่าเป้าหมาย โดยมีประเด็นคำาถามและการจัดทำาแผน
 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
	 1.1	เราจะไปในทิศทางไหน ซ่ึงจะนำาไปสู่การกำาหนด หรือ
 ทบทวนวิสัยทัศน์ และภารกิจขององค์การ (vision & 
 mission statement) และกำาหนดให้แน่ชัดว่า

• องค์การของเราจะมีลักษณะเช่นไร 
• มีหน้าที่บริการอะไรและแก่ใครบ้าง
• มปีรชัญา หรอืคา่นยิมหลกัในการดำาเนนิการอยา่งไร

 1.2	สภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร โดยวิเคราะห์หาจุดแข็ง
 จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามต่าง ๆ (SWOT)

• การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกเพือ่หาโอกาส
  และภัยคุกคาม  พิจารณาจากแง่ต่าง  ๆ   เช่น  การเมือง
  เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี การต่างประเทศ 
  ผู้สนับสนุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ฯลฯ

• การวเิคราะหส์ถานการณภ์ายในเพือ่หาจดุแขง็ และ
  จุดอ่อน เช่น ความสามารถด้านการดำาเนินการ การให้
  บริการการเงิน สารสนเทศ กฎระเบียบ การจัดการ
  และทรัพยากรบุคคล ฯลฯ
	 1.3	เราจะไปถึงจุดหมายได้อย่างไร	ซึ ่งจะกำาหนด
 เป้าประสงค์ หรือการบรรลุเป้าหมาย 

• การวางกลยุทธ์หรือแนวทางการดำาเนินงาน
 (strategies) เพื่อให้บรรลุในสิ่งที่ต้องการ 
• ระบุเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำาเร็จที่ชัดเจน

 
เอกสารอ้างอิง	

พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  
ตามความในมาตรา 3/1 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2545
ผังกระบวนการ (Flow chart) จัดทำาแผนยุทธศาสตร์ การแปลงสู่แผนปฏิบัติราชการ
และการติดตามประเมินผล สำานักนโยบายและแผน สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(url : http://www.stou.ac.th/knowledgemanagement) ค้นหาเม่ือ 11 ธันวาคม 2558
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(เช่น ใช้ในที่ประชุม, เผยแพร่แก่สมาชิกสนช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, เผยแพร่ในสนง.ฯ

(ชื่อเอกสาร /ชื่องาน ปีที่..... เดือน.... ฉบับที่..../)

(ผู้เขียน/เจ้าของเรื่อง)
X X

X

X

1.
2.

3.
4.
5.

    
1. ข้อมูลผู้มาติดต่อ ส�าคัญอย่างยิ่งควรเขียนให้ชัดเจนและบรรจง 
 มักเขียนหวัด บางครั้งเจ้าหน้าที่อ่านไม่ออก, ติดต่อเจ้าของงาน
 ไม่ได้

เลนส์... ส่องกำรพิมพ์
ส�ำนักกำรพิมพ์

กำรรับงำนสิ่งพิมพ์

2. เรื่อง กรอกชื่อเอกสาร/ชื่องาน ปีที่..... เดือน.... ฉบับที่.... 
 วัตถุประสงค์ เช่น ใช้ในที่ประชุม, เผยแพร่แก่สมาชิก สนช. และ
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, เผยแพร่ใน สนง.ฯ

3. จ�านวนต้นฉบับและประเภทงาน 
 (หากไม่ทราบให้ปรึกษากลุ่มงานบริหาร)

4. สิ่งที่แนบมาด้วย เช่น ต้นฉบับ, แผ่นซีดี, ไฟล์งาน และอื่น ๆ 
 ให้กรอกด้วย
 ขนาดรูปเล่ม หากไม่ทราบให้ปรึกษากลุ่มงานบริหาร

5. จ�านวนท่ีต้องการ หนงัสือ, วารสาร, คู่มอืฯ หน่วยเป็นจ�านวนเล่ม
 โปสเตอร์, แผ่นพบั, ใบปลิว (เอกสารทีม่ ี1 แผ่น) หน่วยเป็นจ�านวนแผ่น
 เอกสารการประชุม, เอกสารเผยทุกชนิด จ�านวน 2 แผ่นข้ึนไป
 หน่วยเป็นจ�านวนชุด

(กำรกรอกแบบฟอร์มใบขอรับบริกำร)

ก�าหนดวันรับงาน 
- งานออกแบบ/จัดหน้า/พิมพ์เลเซอร์สี  นับจากวันขอใช้บริการ 3 วันท�าการ เป็นอย่างน้อย 
- งานที่มีการไสกาว, มุงหลังคา, ตัดเจียน, พับ นับจากวันขอใช้บริการ 5 วันท�าการ เป็นอย่างน้อย
- งานพิมพ์ออฟเซท นับจากวันขอใช้บริการ 2 สัปดาห์ เป็นอย่างน้อย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจ�านวนหน้า
  จ�านวนเล่ม และขั้นตอนพิเศษอื่น ๆ หลังการพิมพ์ด้วย
- ผู้ขอใช้บริการ ต้องเป็นลายเซ็นผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน หรือ ผู้อ�านวยการส�านัก
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