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ส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ขอถวำยควำมอำลัย
แด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช

 เมือ่วนัองัคารที ่18 ตลุาคม 2559 เวลา 09.09 นาฬิกา ณ ห้องโถง ช้ัน 1 อาคารสขุประพฤต ิส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา 
ปฏิบัติหน ้าที่ส�านักงานเลขาธิการสภานิติ บัญญัติแห ่งชาติ  ได ้จัดให ้มีพิธีแสดงความอาลัยถวายแด ่พระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
โดยนางวรารัตน์ อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา น�าบุคลากรของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา กล่าวถวายความอาลัย 
“ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้า 
คณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลกูจ้างส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา ปฏิบตัหิน้าทีส่�านกังานเลขาธกิารสภานติบิญัญตัแิห่งชาต”ิ 
พร้อมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 9 นาที ก่อนลงนามถวายความอาลัยร่วมกัน
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 Bird Eye View : PR Senate
ส�ำนักประชำสัมพันธ์

แนวทางการแต่งกายไว้ทุกข์ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 ตามที่ ได ้มีประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี  เรื่ อง  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดช 
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 และรัฐบาล
ได้ก�าหนดให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐไว้ทุกข์มีก�าหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 
เป็นต้นไป 
 เพื่อให้การแต่งกายไว้ทุกข์เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต เป็นไปด้วยความเหมาะสมและสอดคล้อง 
กับระเบียบการแต่งกายไว้ทุกข์ในงานศพ พุทธศักราช 2484 จึงเห็นสมควรก�าหนดการแต่งกายของข้าราชการ  
พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไว้ดังนี้
 1. กรณีไปร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ ให้ข้าราชการแต่งเครื่องแบบตามหมายรับสั่งหรือหมายก�าหนดการของ
พระราชวัง โดยให้ใช้ผ้าสักหลาดหรือผ้าโปร่งสีด�า ขนาดกว้างระหว่าง 7 ถึง 10 เซนติเมตร พันแขนเสื้อเบื้องบน
 2. กรณีไม่ได้ร่วมงานพระราชพิธีพระบรมศพ
      2.1 กรณแีต่งเครือ่งแบบปฏบิติัราชการ (เครือ่งแบบสีกากคีอพบั และเครือ่งแบบสกีากคีอแบะ) การแต่งเครือ่งแบบ 
ไม่ต้องใช้ผ้าสักหลาดหรือผ้าโปร่งสีด�าดังกล่าวพันแขนเสื้อซ้ายเบื้องบน
     2.2 กรณีการแต่งกายทั่วไป ในการปฏิบัติราชการ
   2.2.1 ข้าราชการชาย ให้แต่งด้วยเสื้อเชิ้ตสีขาวหรือสีด�า ผูกเนคไทค์สีด�า หากจะสวมเสื้อสูทหรือเสื้อคลุม
ให้ใช้สีด�า โดยอาจใช้ผ้าสักหลาดหรือผ้าโปร่งสีด�าดังกล่าวพันแขนเสื้อเบื้องบนได้ตามสมควร
           2.2.2 ข้าราชการหญิง ให้แต่งกายสุภาพตามรัฐพิธี โดยให้ใช้เครื่องด�าล้วน
 3. กรณีข้าราชการที่มีกฎหมายก�าหนดไว้อย่างอื่นเป็นการเฉพาะให้แต่งกายตามนั้น
 4. กรณีการแต่งกายของพนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ให้อนุโลมตามข้อ 1 และข้อ 2

ที่มา: ประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559
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 บอกเล่าเก้าสิบ
   กับ ส�ำนักบริหำรงำนกลำง

ความรู้เกี่ยวกับบ�าเหน็จตกทอด 
และทายาทผู้รับผลประโยชน์ของข้าราชการ

	 เมื่อข้าราชการถึงแก่ความตาย	ทายาทจะได้รับเงินจากทางราชการ		ได้แก่	บ�าเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ
กรณีที่ข้าราชการถึงแก่ความตาย	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

1. บ�าเหน็จตกทอด หมายถึง เงินที่รัฐจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ทายาทของข้าราชการ หรือทหารกองหนุน 
มีเบี้ยหวัด หรือผู้รับบ�านาญที่ถึงแก่ความตาย ซึ่งจ่ายเป็นเงินครั้งเดียว แบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่
 1. กรณีข้ำรำชกำรถึงแก่ควำมตำยในระหว่ำงรับรำชกำร 
         สูตรค�ำนวณ 
          บ�าเหน็จตกทอด = เงินเดือนเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ (ปี) 
          ส�าหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กบข. เวลาราชการ เศษของปี ถ้าถึง 6 เดือนให้นับเป็นหนึ่งปี 
        ส�าหรับสมาชิก กบข. เวลาราชการ เศษของปี ให้นับเป็นเดือนและวัน 
 2. กรณีผู้รับบ�ำนำญถึงแก่ควำมตำย 
     สูตรค�ำนวณ 
     บ�าเหน็จตกทอด = (บ�านาญ x 30) – บ�าเหน็จด�ารงชีพที่ได้รับไปแล้ว 
ผู้มีสิทธิไดร้ับบ�ำเหน็จตกทอด
 (1) บุตรให้ได้รับสองส่วน ถ้าผู้ตายมีบุตรตั้งแต่สามคนขึ้นไปให้ได้รับสามส่วน
 (2) สามีหรือภริยาให้ได้รับหนึ่งส่วน
 (3) บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาที่มีชีวิตอยู่ให้ได้รับหนึ่งส่วน
 (4) ในกรณีที่ไม่มีทายาท (บุตร สามีหรือภรรยา บิดา มารดา) ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งผู้ตายได้แสดงเจตนำไว้ต่อส่วน
รำชกำรเจ้ำสังกัดตำมแบบหนังสือแสดงเจตนำระบุตัวผู้รับบ�ำเหน็จตกทอด 
 ในกรณีที่ไม่มีทายาทและบุคคลซึ่งผู ้ตายได้แสดงเจตนาไว้ได้ตายไปก่อน	ให้สิทธิในบ�าเหน็จตกทอดนั้น 
เป็นอันยุติลง

2. เงินช่วยพิเศษกรณีที่ข้าราชการถึงแก่ความตาย หมายถึง ข้าราชการผู้ใดถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ 
ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษจ�านวน สามเท่า ของเงินเดือนเต็มเดือนที่ข้าราชการผู้นั้นมีสิทธิได้รับในเดือนท่ีถึงแก่ความตาย  
และหากข้าราชการผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษค่าวิชา เงินประจ�าต�าแหน่งท่ีต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ เงินเพิ่มพิเศษ 
ส�าหรับการสู้รบ และเงินเพิ่มพิเศษส�าหรับการปราบปรามผู้กระท�าผิดให้รวมเงินดังกล่าวกับเงินเดือนเพื่อค�านวณเป็นเงิน 
ช่วยพิเศษ จ�านวน สามเท่า ด้วย
 กรณีข้ำรำชกำรตำยในระหว่ำงรับรำชกำร จะได้รับ 3 เท่าของเงินเดือน ๆ สุดท้าย
 กรณีผู้รับบ�ำนำญถึงแก่ควำมตำย จะได้รับ 3 เท่าของบ�านาญรวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ�านาญ 
(ชคบ.) ถ้ามี 
 โดยจ่ายให้แก่บุคคลที่ข้าราชการผู้ตายได้แสดงเจตนาโดยท�าเป็นหนังสือยื่นต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดตามแบบ 
ที่กระทรวงการคลังก�าหนด ถ้าไม่แสดงเจตนาไว้หรือบุคคลซึ่งได้แสดงเจตนาไว้ตายก่อนข้าราชการผู้ตายหรือก่อนมีการ 
จ่ายเงิน ก็ให้จ่ายแก่บุคคลตามล�าดับนี้
 1) คู่สมรส
 2) บุตร
 3) บิดามารดา
 ในกรณีที่บุคคลซึ่งผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้	และทายาทตาม	(1)	-	(3)	ได้ตายไปก่อน	ให้สิทธิในเงินช่วยพิเศษที่ 
ข้าราชการถึงแก่ความตายเป็นอันยุติลง
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ข่าวสารการต่างฯ
ส�านักการต่างประเทศ

	 ศาสตราจารย์พเิศษพรเพชร	วชิติชลชยั	ประธานสภานติิบญัญติัแห่งชาติ	พร้อมด้วย	นายพจน์	อร่ามวัฒนานนท์
พลเอก	โปฎก	บุนนาค	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	เจ้าหน้าท่ีส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	เจ้าหน้าที่
ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา	และเจ้าหน้าท่ีจากคณะผู้แทนถาวรไทยประจ�าองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก	
ณ	นครเจนวีา	ได้เข้าร่วมการประชมุประจ�าปีขององค์การการค้าโลก	WTO	Public	Forum	2016	ณ	อาคารเซ็นเตอร์	
วลิเลีย่ม	แรพเพร์ิด	นครเจนวีา	สมาพนัธรฐัสวสิ	ระหว่างวนัที	่21	กนัยายน	–	1	ตุลาคม	2559	การประชมุดังกล่าว
มีหัวข้อหลักคือ	“การค้าท่ีให้ความส�าคัญกับทุกภาคส่วน”	(Inclusive	Trade)	และหัวข้อย่อยส�าหรับฝ่ายนิติบัญญัติ
คือ	“ห่วงโซ่คุณค่าของโลกจะสามารถท�าให้การค้าเกิดความส�าคัญกับทุกภาคส่วนมากขึ้นได้อย่างไร:	มุมมองของ
ฝ่ายนิติบัญญัติ”	(How	can	global	value	chains	make	trade	more	inclusive?	A	legislative	perspective)	

	 เนื่องจากก�าหนดการการประชุมประจ�าปี	WTO	Public	Forum	2016	มีการประชุมย่อยหลายหัวข้อ	
คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เลือกเข้าฟังการประชุมย่อยในหัวข้อการสนับสนุนนวัตกรรมทางการเกษตร
เพ่ือพัฒนาการค้าท่ีให้ความส�าคัญกับทุกภาคเกษตรกรรม	(Fostering	innovation	in	agriculture	to	Improve
inclusive	trade	in	the	farming	sector”)	และการประชุมย่อยหัวข้อธุรกิจขนาดกลางและการกีดกันทางการค้า 
ในศตวรรษที่	21	(SMEs	and	21st	century	trade	barriers)	ซึ่งนายพจน์	อร่ามวัฒนานนท์	สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ	ได้เสนอข้อคิดเห็นต่อท่ีประชุมในหัวข้อการสนับสนุนนวัตกรรมทางการเกษตรฯ	ถึงบทบาทของรัฐสภาไทย
ในการพิจารณานโยบายพัฒนาด้านการเกษตร	ความร่วมมือของรัฐบาลไทยกับภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา
สินค้าทางการเกษตรเพื่อส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าต่าง	ๆ 	ท่ัวโลก	ดังท่ีกล่าวขานว่าประเทศไทยเป็นผู้ผลิตอาหาร
เลี้ยงประชากรโลก	(Thailand	is	the	World’s	Food	Supplier)

บทบาทของคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ในการประชุมประจ�าปี WTO Public Forum 2016

ระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 1 ตุลาคม 2559 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
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 จังหวัดนครสวรรค์ วันเสาร์ท่ี 3 กันยายน 2559

 ภาคเช้า	คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการแบ่งลงพ้ืนท่ีพบประชาชน	โดยมี	นายพีระศักด์ิ	พอจิต
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	คนที่สอง	 เป็นหัวหน้าคณะน�าสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน	
จ�านวน	600	คน	ณ	เจ้าพระยาคอนเวน็ชัน่ฮอลล์	ศูนย์ประชมุ
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา	ซึ่งผลการพบปะกับประชาชนนั้น 
ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนในหลายประเด็นปัญหา
ประกอบด้วย	ปัญหาแหล่งน�า้	ปัญหาท่ีดนิท�ากิน	ปัญหาด้าน
การเกษตร	ปัญหาด้านคมนาคม/ถนน	ปัญหาความต้องการ
ของท้องถิ่น	เป็นต้น	การลงพื้นที่ครั้งนี้มีผู ้แทนจากคณะ
กรรมาธิการสามัญ	สภานิติบัญญัติแห่งชาติแต่ละคณะ
ร่วมเดินทางและได้ตอบค�าถามของประชาชนที่มาร่วม

	 ในเวลาเดียวกันมีคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	แยกกลุ่มลงพ้ืนท่ีเพ่ือรับฟังสภาพปัญหา	ด้านการบริหาร
จัดการบึงบอระเพ็ด	และเข้าชมพื้นที่	น�าคณะโดย	นายวัลลภ		ตังคณานุรักษ์	

 ภาคบ่าย	ประชุมหารือข้อราชการของจังหวัดร่วมกับส่วนราชการจังหวัดนครสวรรค์	ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
และภาคเอกชน	ณ	เจ้าพระยาคอนเว็นชัน่ฮอลล์	ศนูย์ประชมุมหาวทิยาลยัเจ้าพระยา	ซึง่สมาชกิฯ	ได้มกีารบรรยายสรปุ
เกีย่วกบัวตัถปุระสงค์ของโครงการฯ	บทบาทอ�านาจหน้าทีแ่ละผลงานของสภานิตบัิญญตัแิห่งชาต	ิโดยมผีูต้รวจราชการ
ส�านักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมด้วย

	 ทั้งน้ี	การประชุมหารือมี	4	ประเด็น	คือ	ปัญหาด้านการพัฒนาแหล่งน�้าและการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า
ปัญหาด้านการคมนาคม	ปัญหาบึงบอระเพ็ด	และปัญหาการกัดเซาะตลิ่งชายน�้า	ซึ่งคณะ	สนช.	ตามโครงการได้มี
การเร่งรัดผลักดันเพื่อให้การแก้ปัญหาของจังหวัดด�าเนินไปอย่างเป็นรูปธรรม

เล่าข่าวส�านักวิชาการ

 	 ส�านักวิชาการได้มีส่วนร่วมในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน	ณ	จังหวัดนครสวรรค์และ
จังหวัดอุทัยธานี	ระหว่างวันเสาร์ที่	3	–	วันอาทิตย์ที่	4	กันยายน	2559	มีกิจกรรมการด�าเนินโครงการในส่วนของการ
จดบนัทกึประเดน็เพือ่เป็นข้อมลูประกอบการจดัท�าสรปุผลการด�าเนนิโครงการฯ	โดยมสีาระส�าคญัของข้อมลูรายจงัหวดั	ดงัน้ี
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เล่าข่าวส�านักวิชาการ

 จังหวัดอุทัยธานี วันอาทิตย์ท่ี  4 กันยายน 2559
 ภาคเช้า	คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเข้าร่วมประชุม	ณ	ห้องประชุมชฎาแกรนด์ฮอลล์

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี	พบปะพ่ีน้องประชาชน	
จ�านวน	600	คน	ผลการพบปะประชาชนได้รบัทราบข้อมูล
เกีย่วกบัเรือ่งร้องเรยีนในหลายประเด็นปัญหาประกอบด้วย
ปัญหาท่ีดินท�ากิน	ปัญหาการเกษตร	ปัญหาเศรษฐกิจ/
ปากท้อง	ปัญหาท้องถิน่	ปัญหาคมนาคม	ฯลฯ	โดยมผีูแ้ทน
จากคณะกรรมาธิการสามัญ	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
แต่ละคณะ	ได้รับฟังปัญหา	และได้มีการตอบค�าถาม
ของประชาชนอย่างทั่วถึง

	 ในเวลาเดียวกันมีคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ลงพื้นท่ีแบ่งออกเป็น	2	คณะ	คือ

 คณะที่ 1	เดินทางลงพ้ืนที่เพื่อรับฟังสภาพปัญหาโครงการอุทัยโมเดล	ต�าบลระบ�า	อ�าเภอลานสัก	น�าคณะโดย
พลโท	ชัยยุทธ	พร้อมสุข	ซึ่งเป็นพื้นท่ีตามโครงการจัดที่ดินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล	(คทช.)	ในเขตปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดอุทัยธานีเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ไร้ที่ดินท�ากินและที่อยู่อาศัย

 คณะที่ 2	เดินทางลงพื้นที่เพื่อร่วมท�ากิจกรรมเพ่ือสังคม	(CSR)	พบปะเด็กพิเศษและผู้ปกครอง	ณ	ศูนย์การ
ศึกษาพิเศษประจ�าจังหวัดอุทัยธานี	น�าคณะโดย	นายวัลลภ	ตังคณานุรักษ์

 ภาคบ่าย	ณ	ห้องประชุมสะแกกรัง	ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี	คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเข้าร่วม
ประชุมเพื่อรับฟัง	ปรึกษาหารือข้อราชการของจังหวัดร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดอุทัยธานี	และส่วนราชการอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง	โดยมีการหารือ	3	ประเด็น	คือ	ปัญหาด้านการพัฒนาแหล่งน�้าและการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า
ปัญหาด้านการคมนาคม	และปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	อีกทั้งมีการเร่งรัดผลักดันการแก้ปัญหา
ของจังหวัดให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
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กำรพิจำรณำทบทวนถ้อยค�ำหรือเนื้อควำม
ในร่ำงพระรำชบัญญัติก่อนลงมติในวำระที่สำม

ส�ำนักกำรประชุม

  หากจะกล่าวโดยเฉพาะถึงการพิจารณาทั้งร่างเป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่งนั้น เดิมข้อบังคับการประชุมสภา
นติบิญัญตัแิห่งชาต ิพ.ศ. 2557 ข้อ 127 ก�าหนดว่า ในการพจิารณาทัง้ร่างเป็นการสรปุอกีครัง้หนึง่ สมาชกิอาจขอแก้ไข
เพิ่มเติมถ้อยค�าได้ แต่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อความใดมิได้ นอกจากเน้ือความท่ีเห็นว่ายังขัดแย้งกันอยู่ ต่อมาข้อบังคับ
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ได้เพิ่มเติม
ความเป็นวรรคสอง ของข้อ 127 โดยก�าหนดให้การพิจารณาทั้งร่างเป็นการสรุปอีกครั้งหน่ึงตามข้อ 127 วรรคหนึ่งนั้น 
หากปรากฏว่าเน้ือความในร่างนัน้มคีวามผดิพลาด หรอืมคีวามจ�าเป็นอนัสมควรอย่างยิง่ทีต้่องแก้ไขเพิม่เตมิเนือ้ความในร่างนัน้
ให้ประธานหารอืทีป่ระชมุสภาว่าสมควรพจิารณาทบทวนหรอืไม่ หากทีป่ระชุมสภาลงมตเิหน็ชอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู ่ในวันประชุม ก็ให้ทบทวนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อความในร่างนั้นได้

  ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 ก�าหนดให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติเป็นสามวาระ กล่าวคือ ในวาระท่ีหน่ึง ให้สภาพิจารณาว่าจะรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติไว้
พิจารณาหรือไม่ หากลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ ให้สภาพิจารณาต่อไปในวาระท่ีสอง โดยการพิจารณา
ในวาระที่สองน้ี ให้พิจารณาโดยคณะกรรมาธิการที่สภาตั้งหรือกรรมาธิการเต็มสภา ซึ่งสภาอาจต้ังคณะกรรมาธิการ
วสิามญัข้ึนพจิารณาหรอืมอบหมายให้คณะกรรมาธกิารสามัญประจ�าสภาคณะใดคณะหน่ึงพจิารณาร่างพระราชบญัญตัไิด้ 

  เมือ่คณะกรรมาธกิารพิจารณาร่างพระราชบญัญตัเิสรจ็แล้ว จะเสนอรายงานการพจิารณาร่างพระราชบญัญตัิ 
เพือ่ให้ทีป่ระชมุสภาพจิารณา โดยในรายงานดงักล่าวจะแสดงร่างเดิมและการแก้ไขเพิม่เตมิในมาตราต่าง ๆ รวมทัง้มตขิอง
คณะกรรมาธิการเกี่ยวกับค�าแปรญัตติ การสงวนค�าแปรญัตติของผู้แปรญัตติ หรือการสงวนความเห็นของกรรมาธิการ 
และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ (ถ้ามี) ซึ่งที่ประชุมสภาจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการพิจารณา
เสร็จแล้ว โดยพิจารณาเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง ค�าปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามล�าดับมาตราจนจบร่าง ซึ่งการพิจารณาใน
ขั้นตอนนี้ สมาชิกจะอภิปรายได้เฉพาะถ้อยค�าหรือข้อความที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติม ส่วนกรณีที่มีการ
สงวนค�าแปรญัตติหรือการสงวนความเห็น ให้อภิปรายได้เฉพาะผู้แปรญัตติที่ได้สงวนค�าแปรญัตติหรือกรรมาธิการ
ที่ได้สงวนความเห็นไว้เท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน

  เมือ่ทีป่ระชมุสภาได้พจิารณาร่างพระราชบญัญตัเิรยีงตามล�าดบัมาตราจนจบร่างแล้ว ตามข้อบงัคบัการประชมุ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 ซึ่งมีผลใช้บังคับเม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2557 ข้อ 127 ก�าหนดให้สภาพิจารณา
ทั้งร่างเป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะลงมติในวาระที่สาม ซึ่งสมาชิกอาจขอแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยค�าได้ แต่จะขอแก้ไข
เพิ่มเติมเนื้อความใดมิได้ นอกจากเนื้อความที่เห็นว่ายังขัดแย้งกันอยู่ และเม่ือท่ีประชุมสภาได้พิจารณาท้ังร่างเป็นการ
สรุปจนเสร็จส้ินแล้ว ที่ประชุมสภาจะลงมติในวาระที่สามว่า สมควรประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติเป็นกฎหมายหรือไม่
ตามแผนผังดังนี้

วาระที่หนึ่ง
รับหลักการ

แห่งร่าง
พระราชบัญญัติ

วาระที่สอง
ตั้งกรรมาธิการวิสามัญ

หรือมอบหมายให้
คณะกรรมาธิการสามัญ
ประจ�าสภาพิจารณา
หรือพิจารณาโดย

กรรมาธิการเต็มสภา

ที่ประชุมสภาพิจารณา
เรียงตามล�าดับมาตราจนจบร่าง

วาระที่สาม
ลงมติว่า 

สมควรประกาศ
ใช้เป็นกฎหมาย

ชื่อร่าง ค�าปรารภ มาตรา 1 มาตรา
สุดท้าย

พิจารณาทั้งร่าง
เป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่ง
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จากข้อบงัคบัการประชุมดงักล่าว จะเหน็ได้ว่า ในขัน้การพิจารณาทัง้ร่างเป็นการสรปุอกีครัง้หนึง่ก่อนลงมตใินวาระทีส่ามนัน้
ข้อบังคับก�าหนดให้ที่ประชุมสภาสามารถแก้ไขถ้อยค�า หรือแก้ไขเนื้อความที่ยังขัดแย้งกันอยู่ได้โดยไม่ต้องมีการลงมติ
แต่หากทีป่ระชมุสภาพจิารณาแล้วเหน็ว่าร่างพระราชบญัญตัใิดมีเน้ือความผดิพลาด หรอืมีความจ�าเป็นอนัสมควรอย่างยิง่
ที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อความในร่าง ข้อบังคับการประชุมที่แก้ไขใหม่ ได้เปิดโอกาสให้ประธานหารือที่ประชุมสภาว่า
สมควรพจิารณาทบทวนหรอืไม่ แต่ต้องมกีารลงมติ ซึง่หากทีป่ระชุมสภาลงมตเิหน็ชอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึง่
ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ในวันประชุม ก็ให้ทบทวนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมเนือ้ความในร่างนัน้ได้ 

  ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภาที่ผ่านมา เมื่อถึงขั้นตอนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
เป็นการสรปุอกีครัง้หนึง่ก่อนทีจ่ะมกีารลงมติในวาระทีส่ามนัน้ ทีป่ระชมุสภาได้มมีตใิห้แก้ไขเพิม่เตมิร่างพระราชบญัญตัิ 
แตกต่างไปจากร่างทีส่ภาพจิารณาลงมตเิรยีงตามล�าดบัมาตราในวาระทีส่องในหลายรปูแบบ ทัง้ในเรือ่งการแก้ไขวรรคตอน
การแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยค�า หรือการเรียบเรียงเนื้อความใหม่ เช่น 

  กรณีร่ำงพระรำชบัญญัติกำรเช่ำที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

   ในการประชมุสภานติบิญัญติัแห่งชาติ ครัง้ที ่14/2559 วนัพฤหสับดทีี ่3 มนีาคม 2559 ทีป่ระชุมได้มีมตใิห้
แก้ไขความในร่างมาตรา 5 (แก้ไขมาตรา 7 (1)) จากความว่า “...และให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครแต่งตั้งเป็นกรรมการและเลขานุการหนึ่งคน...” เป็น “...และให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง
ข้าราชการกรุงเทพมหานครเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการหน่ึงคน...” ตามท่ีสมาชิกเสนอ

  กรณีร่ำงพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... 

   ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งท่ี 36/2559 วันพฤหัสบดีท่ี 16 มิถุนายน 2559 ท่ีประชุมได้มีมติ
ให้แก้ไขวรรคตอนในมาตรา 15 ของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวโดยให้น�าความว่า “…ประธานศาลฎีกา” น�ามาบัญญัติ
ติดกันกับความว่า “จะก�าหนดให้มีรองอธิบดีผู้พิพากษา...” 

  กรณีร่ำงพระรำชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสำท พ.ศ. .... 

   ในการประชมุสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิคร้ังที ่58/2559 วันพฤหสับดทีี ่15 กนัยายน 2559 คณะกรรมาธกิาร
วสิามัญได้ขอแก้ไขความในร่างพระราชบญัญตั ิรวม 2 มาตรา เพือ่ให้ถูกต้องตามรปูแบบการร่างกฎหมาย ดังนี ้ มาตรา 99  
“ในการส่งมอบวัตถุออกฤทธ์ิตามมาตรา 97 หรือมาตรา 98 เภสัชกรต้องมอบค�าเตือนหรือข้อควรระวังตามประกาศ
ของรฐัมนตรตีามมาตรา 7 (6) ให้แก่ผูซ้ือ้ด้วย” และมาตรา 167 วรรคหนึง่  “บรรดากฎกระทรวง ระเบยีบหรอืประกาศ
ที่ออกตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ท่ีใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป...”

   กรณีของร่ำงพระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... 

   ในการประชมุสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิครัง้ที ่52/2559 วนัพฤหสับดทีี ่25 สงิหาคม 2559 ทีป่ระชมุสภาเหน็ชอบ
ตามทีส่มาชกิเสนอให้ตดัความว่า “บคุคลหนึง่” ในวรรคสอง ของร่างมาตรา 6/1 ออกคงเหลอืไว้เฉพาะความว่า “บคุคลใด” 
เท่านัน้ ซึ่งจะท�าให้เนื้อความในร่างมาตรา 6/1 สอดคล้องกับความลักษณะเดียวกันในร่างมาตรา 20 

  ทั้งนี้ การที่ข้อบังคับการประชุมสภาเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสภาพิจารณาแก้ไขถ้อยค�า หรือเนื้อความในร่าง
พระราชบัญญัติก่อนที่จะลงมติในวาระที่สามได้น้ี มีประโยชน์ต่อการตรากฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติเป็นอย่างมาก
แม้ตามข้อบังคับ ข้อ 132 จะก�าหนดให้มีการพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการลงมติในวาระที่สามไปแล้วได้
กล่าวคือ ในกรณีที่ปรากฏว่าร่างพระราชบัญญัติที่สภาให้ความเห็นชอบแล้วและให้น�าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย 
มข้ีอความผดิพลาด และสมควรได้รบัการพจิารณาทบทวนอกีครัง้ ก่อนทรงลงพระปรมาภิไธย ประธานสภาอาจขอปรึกษา
หรือสมาชิกเสนอญัตติโดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 10 คน ให้น�าร่างพระราชบัญญัติน้ันกลับมาทบทวนได้อีกครั้งหนึ่ง
แต่การพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติตามข้อบังคับ ข้อ 132 น้ีเป็นการน�าร่างพระราชบัญญัติกลับมาทบทวน
ภายหลังจากท่ีสภาลงมติในวาระที่สามไปแล้ว ซ่ึงในบางกรณีได้มีการส่งร่างพระราชบัญญัติที่สภาให้ความเห็นชอบแล้ว
ออกไปยงัหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องเพ่ือให้ด�าเนนิการต่อไปแล้ว  ดังนัน้ ทีป่ระชุมสภาควรใช้ข้อบงัคับ ข้อ 127 ให้เกดิประโยชน์
เพราะจะท�าให้ร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภามีความถูกต้องสมบูรณ์ทั้งในส่วนเนื้อหาของกฎหมาย
รูปแบบการตรากฎหมาย ตลอดทั้งการใช้ถ้อยค�าตามหลักภาษาด้วย

ส�ำนักกำรประชุม
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 ภาษารัสเซยี	русский язык	–	รสุกย์ี	ยซิกึ)	เป็นภาษาทีใ่ช้ในการสือ่สารอย่างแพร่หลายมากทีส่ดุในบรรดา
กลุม่ภาษาสลาวกิ	เป็นภาษากลุม่อนิโด-ยโูรเปียน	ดงันัน้ภาษารสัเซยีจงึมคีวามสมัพนัธ์กบัหลากหลายรากภาษา	เช่น	ภาษา
สันสกฤต	ภาษากรีก	ภาษาละติน	รวมไปถึง	ภาษาในกลุ่มเจอร์มานิก	(เช่น	ภาษาอังกฤษ	เยอรมัน	ดัตช์)	และเซลติก
(เช่น	ภาษาไอริช	เวลส์)	โดยในปัจจุบัน	ภาษารัสเซียใช้เป็นภาษาทางการใน	ประเทศรัสเซีย	เบลารุส	คาซัคสถาน	และ
คีร์กีซถาน	และเป็นหนึ่งในหกของภาษาทางการแห่งองค์การสหประชาชาติ	
	 ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเป็นผลให้ภาษารัสเซียมีการสื่อสารอย่างแพร่หลายในกลุ่มประเทศ
ยโุรปตะวันออกและเอเชยีกลาง	เนือ่งมาจากการเปลีย่นแปลงทางการเมอืงครัง้ส�าคญั	เมือ่เกิดการปฏวิตัริะบอบสมบรูณา
ญาสิทธิราชย์ของราชวงศ์โรมานอฟในประเทศรัสเซียในปี	ค.ศ.	1917	ซึ่งเปลี่ยนแปลงระบอบการเมืองเข้าสู่ระบอบ
คอมมิวนิสต์และน�าไปสู่การเผยแพร่อุดมการณ์ทางการเมืองในประเทศต่าง	ๆ	ทั่วโลก	โดยเฉพาะการรวมกลุ่มประเทศ
จัดตั้งสหภาพโซเวียต	ที่ได้น�านโยบายปฏิรูปทั้งด้านการเมือง	เศรษฐกิจ	และสังคมไปปฏิบัติใช้
	 ในช่วงปี	ค.ศ.	1920	ยคุแรกของการก่อตัง้สหภาพโซเวยีต	รฐับาลกลางโซเวยีตได้ออกนโยบายส่งเสรมิคนพืน้เมอืง
(коренизация	หรือ	indigenization	policy)	เพื่อรับรองสิทธิของคนพื้นเมืองให้คนทุกคนไม่ว่าจะเช้ือชาติใด
ต้องมีสิทธิและได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต	ดังนั้น	จึงมีการส่งเสริมการใช้
ภาษาท้องถิ่นในทางราชการ	การแสดงออกถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นในที่สาธารณะ	และมีก่อตั้งโรงเรียนแห่งชาติ	 (national	
schools)	ซึ่งให้การเรียนการสอนเป็นภาษาท้องถิ่น	ประกอบกับการเรียนภาษารัสเซียเป็นภาษาเพิ่มเติม
	 อย่างไรกต็าม	ในช่วงสงครามโลกครัง้ทีส่อง	นายโยเซฟ	สตาลนิ	ผูน้�าโซเวยีต	เลง็เหน็ว่านโยบายส่งเสริมคนพืน้เมอืงนัน้
อาจเป็นปัจจัยให้เกิดกระแสชาตินิยมของรัฐสมาชิกโซเวียต	ซึ่งอาจน�าไปสู่การแตกแยกของรัฐสมาชิกได้	รัฐบาลโซเวียต
จึงได้ออกมาตรการหลายประการเพ่ือผนวกสหภาพโซเวียตให้มีความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันมากข้ึน	อันเป็นการเตรียม
ความพร้อมต่อสภาวะสงครามทีก่�าลงัปะทขุึน้ในขณะนัน้	โดยมาตรการทีเ่ก่ียวข้องกบัการเพิม่บทบาทภาษารสัเซยีให้มคีวาม
สากลมากขึ้น	ได้แก่
	 -	 การบังคับใช้ตัวอักษรซีรีลลิค	(ตัวอักษรสลาวิก)	แทนที่ภาษาท้องถิ่นในกลุ่มดินแดนที่ไม่ได้ใช้ภาษาสลาวิกเป็น
ภาษาท้องถิน่	เช่น	ดนิแดนในประเทศแถบเอเชยีกลาง	ได้แก่	ภาษาคาซัค	ภาษาทาจกิ	ภาษาคร์ีกีซ	ซึง่เดมิใช้ตวัอกัษรอาหรับ
ที่มีการผสมผสานกันระหว่างภาษาตุรกี	ละติน	และอาหรับ	โดยให้เปลี่ยนมาใช้ตัวอักษรซีรีลลิคของรัสเซียแทน
	 -	 ส่งเสริมการยืมค�าศัพท์ภาษารัสเซียเพื่อใช้เป็นค�าศัพท์เฉพาะทาง	เนื่องด้วยรัสเซียเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสหภาพโซเวียต	องค์ความรู้หลักมักเผยแพร่จากรัสเซียสู่รัฐสมาชิกโซเวียต
โดยรัฐบาลโซเวียตได้ส่งเสริมการใช้ค�าทับศัพท์ภาษารัสเซียในแวดวงวิชาการเพื่อความสอดคล้องขององค์ความรู้ภายใน
รัฐสมาชิก
	 -	 การบงัคบัใช้ภาษารสัเซยีในโรงเรยีน	ตัง้แต่ปี	ค.ศ.	1938	รฐับาลโซเวยีตได้ออกนโยบายให้โรงเรยีนโซเวยีต	และ
โรงเรียนของชาวพื้นเมือง	ต้องด�าเนินการเรียนการสอนเป็นภาษารัสเซียเป็นหลัก

ภาษารัสเซีย: จากอดีตถึงปัจจุบัน
ส�านักาษาต่างประเทศ
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	 แม้ว่าสหภาพโซเวียตล่มสลายไปในปี	ค.ศ.	1991
แต่มรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของรัสเซีย
ยังปรากฏเด่นชัดในอดีตประเทศสมาชิกสหภาพโซเวียต
หลายประเทศ	ท่ีปัจจุบันแม้ว่าจะมีการประกาศตัวเป็น
เอกราช	แต่หลายประเทศยังคงไว้ซึ่งภาษารัสเซียเป็น
ภาษาราชการ	อีกท้ังประชากรจ�านวนมากในภูมิภาค
ยุโรปตะวันออกท่ีเกิดและเติบโตในยุคสหภาพโซเวียต	
เป็นประชากรที่สามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว
ท้ังภาษารสัเซยี	และภาษาท้องถ่ิน	โดยเฉพาะในประเทศ
ท่ียังมีคนเช้ือสายรัสเซียอาศัยอยู่อย่างกว้างขวาง	เช่น
ประเทศเบลารุส	ยูเครน	มอลโดวา	ลัตเวีย	เอสโตเนีย
จอร์เจีย	อาร์เมเนีย	เป็นต้น	

	 แม้ว่าสหภาพโซเวียตล่มสลายไปในปี	ค.ศ.	1991	แต่มรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของรัสเซียยังปรากฏ
เด่นชดัในอดตีประเทศสมาชิกสหภาพโซเวยีตหลายประเทศ	ทีปั่จจบุนัแม้ว่าจะมกีารประกาศตวัเป็นเอกราช	แต่หลายประเทศ
ยังคงไว้ซ่ึงภาษารัสเซียเป็นภาษาราชการ	อีกทั้งประชากรจ�านวนมากในภูมิภาคยุโรปตะวันออกที่เกิดและเติบโตในยุค
สหภาพโซเวยีต	เป็นประชากรทีส่ามารถส่ือสารได้อย่างคล่องแคล่วท้ังภาษารัสเซยี	และภาษาท้องถ่ิน	โดยเฉพาะในประเทศ
ที่ยังมีคนเชื้อสายรัสเซียอาศัยอยู่อย่างกว้างขวาง	เช่น	ประเทศเบลารุส	ยูเครน	มอลโดวา	ลัตเวีย	เอสโตเนีย	จอร์เจีย
อาร์เมเนีย	เป็นต้น	

 	 ปัจจุบัน	ภาษารัสเซีย	เป็นภาษาที่มีผู้ใช้งานมากเป็นอันดับแปดของโลก	หรือกว่า	200	ล้านคนโดยประมาณ
อย่างไรกต็าม	ผลวจิยัทางวชิาการให้ข้อสรปุว่าแนวโน้มการใช้ภาษารสัเซยีโดยรวมนัน้ลดลง	อนัเป็นผลมาจากการแยกตวั
เป็นเอกราชของอดีตสมาชิกสหภาพโซเวียต	โดยประเทศเกิดใหม่พยายามสร้างอัตลักษณ์ประจ�าชาติ	โดยใช้นโยบาย
ลดความเป็นรัสเซีย	(de-russification	policy)	อดีตประเทศสมาชิกสหภาพโซเวียตหลายประเทศจึงได้ทยอยยกเลิก
การใช้ภาษารัสเซียเป็นภาษาทางการ	ปรับให้เป็นภาษารอง	หรือเป็นภาษาสื่อสารเฉพาะในมณฑลท้องถ่ิน	และน�าภาษา
ท้องถิ่นเดิมกลับมาใช้เป็นภาษาหลัก	เช่น	ประเทศยูเครนที่น�าภาษายูเครนกลับมาใช้เป็นภาษาประจ�าชาติ	หรือประเทศ
ทาจิกิสถานที่น�าภาษาทาจิกหรือภาษาเปอร์เซียกลับมาใช้ในขณะที่ภาษารัสเซียไม่ใช่ภาษาที่สองที่บังคับเรียนในโรงเรียน
อกีต่อไป	ดงัน้ันจงึเป็นทีส่งัเกตได้ว่าจ�านวนประชากรรุน่หลงัในประเทศอดตีสมาชิกโซเวยีตสามารถสือ่สารเป็นภาษารสัเซยี
ได้น้อยลง	ในขณะทีก่ารบรูณาการสหภาพยโุรปท�าให้ภาษาองักฤษมีบทบาทมากข้ึนในภูมิภาคยโุรปตะวนัออก	โดยปัจจบุนั
เหลือเพียงประเทศรัสเซีย	เบลารุส	คาซัคสถาน	และคีร์กีซสถาน	ที่ยังคงซึ่งภาษารัสเซียเป็นภาษาราชการ	

สถิติประชากรผู้ใช้ภาษารัสเซียในปี	2016	สืบค้นเพิ่มเติมได้ที่	https://www.ethnologue.com/statistics/size
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กำรติดตำม/สังเกต (Job Shadowing)

 เป็นเครื่องมือพัฒนาบุคลากรอีกรูปแบบหนึ่งท่ีเปิด 
โอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู ้ผ ่านการติดตามการท�างาน 
กบัผูเ้ชีย่วชาญเป็นรายบคุคล เป็นเทคนคิการสร้างและท�าตาม 
อย่างแม่แบบ หรือ Role Model ที่เน้นกิจกรรมการเรียนรู ้
ระยะสัน้โดยไม่ต้องลงทนุมากนกัเพยีงแค่อาศยัแม่แบบทีด่ท่ีีสามารถแสดง 
ตัวอย่างให้บุคลากรผู้ติดตามรับรู้และเลียนแบบได้ในระยะเวลาการท�างานปกติ เพื่อให้บุคลากรได้เห็น 
สภาพแวดล้อม ทกัษะทีจ่�าเป็นต้องใช้ในการท�างาน ขอบเขตงานทีร่บัผดิชอบ การจดัการงานทีเ่กดิขึน้จรงิ 
รวมถึงการแสดงออกและทัศนคติของแม่แบบภายในระยะเวลาสั้น ๆ (Short - Term Experienced) 
ระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งวันไปจนถึงเป็นเดือนหรือเป็นปี
 ทัง้นี ้ การตดิตาม/เฝ้าสงัเกตพฤตกิรรมจากแม่แบบนัน้จะเกดิขึน้จากความสนใจของบคุลากรเอง 
หรือจะเป็นการมอบหมายงานอย่างหนึ่งของผู้บังคับบัญชาท่ีให้บุคลากรติดตามและสังเกตพฤติกรรม 
ของแม่แบบ พบว่า เทคนิคดังกล่าวนี้มักจะถูกน�ามาใช้ในการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent) 
หรอืการพฒันาคนเก่งให้ได้มโีอกาสติดตามผูบ้รหิารระหว่างปฏบิตังิาน เพือ่ให้มโีอกาสศกึษาพฤตกิรรม 
และวิธีการท�างานของผู้บริหารที่ควรน�ามาเป็นแบบอย่าง นอกจากนี้ Job Shadowing ยังน�ามาใช ้
เพื่อให้บุคลากรทั่วไปได้เรียนรู้วิธีการท�างานของผู้อ่ืน เพื่อน�ามาปรับปรุงงาน ของตนเองให้ดีข้ึน และ 
Job Shadowing ยงัใช้เป็นเคร่ืองในการพฒันาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบคุลากร (Career Path) 
 ได้อีกด้วย

รูปแบบของ Job Shadowing
 การติดตามและสังเกตแม่แบบที่อาจจะเป็นผู ้บังคับบัญชา หรือผู ้บริหารในองค์การหรือ 
ผู้เชี่ยวชาญในงานเฉพาะด้านนั้น มีรูปแบบดังต่อไปนี้
 1. การติดตามแม่แบบจากภายในหน่วยงานเดียวกัน หมายถึง การติดตามงานกับแม่แบบที่เป็น 
ตวัอย่างภายในฝ่ายหรอืสงักดัเดยีวกนั ท้ังน้ี แม่แบบดงักล่าวควรมีต�าแหน่งท่ีสงูกว่า หรอืเป็นผูช้�านาญการ 
ในสายอาชีพนั้น ๆ เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้การท�างานในต�าแหน่งท่ีสูงข้ึน ได้เห็นมุมมองและทัศนคต ิ
ในการท�างานของแม่แบบ นอกจากนี้การติดตามแม่แบบจากภายในหน่วยงานยังเป็นการเพิ่มทักษะ 
ความช�านาญในการท�างานเชงิลกึ บคุลากรจะได้เรยีนรูว้ธิกีารและขัน้ตอนท�างานของแม่แบบซึง่จะช่วยให้ 
บุคลากรมีมุมมองหรือแนวคิดใหม่ ๆ ในการปรับปรุงการท�างานของตนเอง 
 2. การติดตามแม่แบบจากภายนอกหน่วยงาน หมายถึง การติดตามการท�างานกับบุคลากรที่มี 
ความเชี่ยวชาญในงานในต�าแหน่งเดียวกันหรือต�าแหน่งที่สูงกว่า แต่อยู่คนละฝ่ายงานกัน ซึ่งเป็นงาน 
ที่คล้ายคลึงกันหรือเป็นงานท่ีต้องติดต่อประสานงานร่วมกัน เช่น งานขายกับงานตลาด งานผลิตกับ 
งานซ่อมบ�ารุง เป็นต้น เพื่อศึกษาการวางแผนและการตัดสินใจ ซึ่งลักษณะของการติดตามผู้เชี่ยวชาญ 
ภายนอกนี้มักน�ามาใช้ในการพัฒนาบุคลากรกลุ่ม Management Trainee และพัฒนาบุคลากรทั่วไป 
ให้ได้มโีอกาสเหน็การปรบัปรงุการท�างานจากภายนอกหน่วยงาน เพือ่ให้บคุลากรเหล่านีเ้ข้าใจและรบัรู ้
การท�างานของหน่วยงานอืน่ อนัน�าไปสูก่ารเพ่ิมและขยายวิสยัทศัน์หรอืมมุมองในการท�างานให้มากขึน้

“พัฒนำงำน พัฒนำคน พัฒนำองค์กร”
ส�ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

IDP: ตอน เครื่องมือการพัฒนา
บคุลากรด้วย “การตดิตาม/สงัเกต 

 (Job Shadowing)”
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 สรปุว่ำ กำรใช้เครือ่งมอืพฒันำบคุลำกรด้วยกำรตดิตำม/สังเกตแม่แบบ (Job Shadowing) นัน้ 
โดยส่วนใหญ่จะใช้กับกำรพัฒนำบุคลำกรที่มีผลงำนและศักยภำพสูง (Talented People) เพื่อเตรียม 
ควำมพร้อมท่ีจะเติบโตในต�ำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปในอนำคต โดยมอบหมำยบุคลำกรกลุ่มนี้ให้ติดตำม 
ดูกำรท�ำงำนของผู้บังคบับัญชำหรือผู้บรหิำรทีเ่ป็นแม่แบบ เพือ่เรยีนรูก้ำรท�ำงำนจรงิผ่ำนกำรสงัเกตกำรณ์ 
รวมถึงเป็นกำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรได้ติดตำมกำรท�ำงำนกับผู้เชี่ยวชำญในสำยอำชีพของตน 

อ้างอิงบทความ

อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์. (มีนาคม 2557). IDP: ตอน เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรด้วย “การติดตาม/สังเกต (Job Shadowing)”. 

สืบค้นเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559, จาก http://peoplevalue.co.th/247/

“พัฒนำงำน พัฒนำคน พัฒนำองค์กร”
ส�ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

ขั้นตอนกำรท�ำ Job Shadowing

 การติดตามและสังเกตแม่แบบมีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้
 1. ขั้นตอนการก�าหนดงานและแม่แบบ - ผู้บังคับบัญชาจะต้องพิจารณาก่อนว่าจะให้บุคลากร
ตดิตามและสงัเกตการท�างานในเรือ่งใด หลงัจากนัน้จงึพจิารณาหาแม่แบบทีจ่ะเป็นตวัอย่าง     ให้บคุลากร 
ติดตามและเรียนรู้การท�างานของแม่แบบ ทั้งนี้แม่แบบจะต้องเป็นบุคคลที่ไม่ใช่เพียงแค่เก่งงานหรือ 
มีความรู้ในงานที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี แม่แบบจะต้องเป็นคนดี เข้ากับผู้อื่นได้ เพื่อน ๆ และบุคคล 
รอบข้างยอมรับในการท�างาน รวมถึงมีมุมมองหรือทัศนคติต่อการใช้ชีวิตและต่อองค์กรในทางบวก
 2. ขั้นตอนการวางแผนการติดตาม/สังเกต - ผู้บังคับบัญชาจะต้องวางแผนว่าจะใช้ระยะเวลา
เท่าไร โดยการวางแผนร่วมกับแม่แบบที่บุคลากรจะติดตามการท�างานด้วย กรณีเป็นแม่แบบที่ไม่ใช ่
ผู้บังคับบัญชาเอง และเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างแม่แบบและบุคลากรที่ต้องติดตามผู้บังคับ 
บัญชาควรก�าหนดรายการความรู้ หรืองานที่บุคลากรควรรู้จากแม่แบบ ด้วยการจัดท�าเป็น Checklist  
และแจ้งให้แม่แบบและบุคลากรทราบก่อนเริ่มการติดตาม/สังเกตการท�างาน
 3. ขั้นตอนการสื่อสารและให้ค�าแนะน�า - ก่อนการมอบหมายให้บุคลากรติดตามและสังเกต
พฤตกิรรมจากแม่แบบ ผู้บังคับบัญชาจะต้องสือ่สารกับบคุลากรโดยช้ีแจงถึงการปฏบัิตตินในช่วงระหว่าง 
การติดตามและสังเกตพฤติกรรมของแม่แบบ โดยเฉพาะการจดบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงาน การพูด  
หรือมุมมองต่าง ๆ  ที่ได้จากแม่แบบ  นอกจากน้ี จะต้องแจ้งให้บุคลากรรับรู้ถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ที่ชัดเจนและผลลัพธ์ที่ต้องการจากบุคลากร รวมถึงให้ข้อแนะน�าต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับบุคลากร 
ในช่วงการเฝ้าสังเกตการท�างานจากแม่แบบ
 4. ข้ันตอนการติดตาม/สังเกตแม่แบบ - ขั้นตอนนี้บุคลากรอาจจะเกิดความรู้สึกคับข้องใจ วิตก
กังวลใจในช่วงการติดตามและสังเกตพฤติกรรมของแม่แบบ ไม่รู้จะต้องปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อให้   เรียนรู ้
และเข้าใจในสิ่งที่ได้เห็นจากแม่แบบ ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาและแม่แบบควรจะหาช่วงเวลาในการพูดคุย  
ทบทวนความเข้าใจในประเด็นที่ได้เรียนรู้ พร้อมท้ังสอนแนะบุคลากรให้เข้าใจถึงหลักปฏิบัติท่ีถูกต้อง 
ในช่วงการสังเกตพฤติกรรมจากแม่แบบ
 5. ข้ันตอนการติดตามและประเมนิ - เพือ่ให้มัน่ใจว่าบคุลากรได้เรยีนรูก้ารท�างานจากพฤติกรรม
ของแม่แบบ โดยเฉพาะความสามารถเกีย่วกบัทักษะการท�างาน ผูบ้งัคบับัญชาจะต้องให้โอกาสแก่บคุลากร 
ในการปฏิบัติงานจริง ซึ่งแม่แบบและผู้บังคับบัญชาจะต้องประเมินผลการฝึกปฏิบัติของบุคลากรด้วย 
เช่นกัน รวมถึงการให้ค�าปรึกษาแนะน�าและการชี้แนะสิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติภายหลังจาก 
การติดตามและสังเกตพฤติกรรมของแม่แบบ
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ICT Insights
ส�ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศฯ

 วนัพฤหสับดทีี ่15 กันยายน 2559 เวลา 16.00 นาฬิกา นายสุรชัย เลีย้งบญุเลศิชัย รองประธานสภานติบิญัญัตแิห่งชาติ 
คนที่หนึ่ง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบูรณาการ ประสานงาน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
เพื่อรับทราบความคืบหน้าในการจัดท�าแผนการด�าเนินงานบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉิน จ�านวน 7 แผน ได้แก่
 1. แผนประชาสัมพันธ์กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน
 2. แผนการอบรมปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ
 3. แผนการเตรียมอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ พร้อมการกู้ชีพฉุกเฉิน
 4. แผนการจัดการจราจรเพื่อเปิดทางให้รถฉุกเฉิน
 5. แผนการพัฒนาบริการกู้ชีพฉุกเฉิน
 6. แผนการปรับปรุงกลไกเสริม

 7. แผนการประสานและติดตามประเมินผลร่วม 

 อีกทั้ง การเตรียมความพร้อมในการจัดพิธี Kick Off เพื่อเปิดเส้นทางจราจรให้การกู้ชีพฉุกเฉิน

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านนิติบัญญัติผู้น�าเครือข่ายเน็ตอาสา

 วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 ณ ห้องสารนิเทศ ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 
นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ให้โอวาทแก ่
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านนิติบัญญัติผู้น�าเครือข่าย 
เน็ตอาสา ซึ่งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสถานีโทรทัศน์รัฐสภา ไอพีทีวี 1 จัดขึ้นเพื่อ
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ศึกษาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย บทบาท 
อ�านาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติและการประยุกต์ใช้อุปกรณ์และส่ือดิจิทัล เพื่อน�าไปใช ้
ในการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในด้านนิติบัญญัติไปสู่ระดับชุมชน 
หมู่บ้าน โดยมี นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล รองเลขาธิการวุฒิสภา กล่าวต้อนรับ จากนั้น ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเยี่ยมชม 
และศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ประชุมคณะกรรมการบูรณาการ ประสานงาน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ICT INSIGHTS
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“คู่มือกำรจัดท�ำรำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำของคณะกรรมำธิกำร”

นักวิชำกำรหลำยท่ำนได้ให้ทัศนะถึงบทบำทของสื่อสิ่งพิมพ์ไว้ กล่ำวคือ
 บทบำทของสื่อสิ่งพิมพ์  หมายถึง หน้าที่และความรับผิดชอบของหนังสือพิมพ์อันมีต่อสังคม หนังสือพิมพ ์
จึงต้องตระหนักและเข้าใจในภารกิจทั้งสองประการนี้โดยถูกต้องและถ่องแท้ตลอดเวลา มิฉะนั้นก็ไขว้เขวผิดเพี้ยน  
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของหนังสือพิมพ์เพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สังคมส่วนรวมได้

 สื่อสิ่งพิมพ์ มีบทบาทที่ส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศเพราะสื่อสิ่งพิมพ์ได้เสริมสร้างบทบาทพื้นฐานด้าน 
การศึกษา สังคม เศรษฐกิจและการเมืองควบคู่กันไป บางครั้งมีผู้กล่าวว่า ความเจริญของประเทศใดอาจวัดได้จาก 
ปริมาณการบริโภคกระดาษของชนในชาตินั้นเป็นองค์ประกอบหน่ึง ส�าหรับประเทศไทยเช่นเดียวกันบทบาทของ
สื่อสิ่งพิมพ์ได้มีบทบาทสูงยิ่งในการพัฒนาประเทศมาจนปัจจุบันและในอนาคตต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

 1. เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง

 2. เลือกกลุ่มเป้าหมายได้

 3. รวดเร็วทันสมัย ทันเวลา

 4. ค่าใช้จ่ายถูก

 5. เป็นสื่อที่มีความน่าเชื่อถือ

 6. สามารถส่งข่าวสารถึงกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่ม   

    ได้ในเวลาที่พร้อมกัน

 7. สามารถออกแบบรปูแบบสือ่ได้เตม็ท่ี เพราะไม่มี 

    ขีดจ�ากัดด้านเนื้อที่ ขนาด

 8. สื่อมีอายุยาวนาน

 9. มีความคงทนถาวร

       10. มีความยดืหยุน่สงู เพราะอาจเปลีย่นแปลงเนือ้หา

    และงบประมาณของสถาบันได้ง่าย

 1. ไม่สามารถเข้าถึงผู้อ่านที่อ่านหนังสือไม่ออก 

    หรือผู้สูงอายุที่สายตาไม่ดี

 2. ผู้อ่านจะเลือกอ่านเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเขา

 3. งบประมาณเป็นอุปสรรคในการจัดท�า

 4. ยุบหรือเลิกง่าย

 5. มีวัตถุประสงค์ไม่แน่นอน หรือขาดความรู้

    ที่น่าสนใจ

 6. การเผยแพร่อยู่ในวงจ�ากัดเฉพาะกลุ่ม

จุดเด่นของสื่อสิ่งพิมพ์

จุดด้อยของสื่อสิ่งพิมพ์

เลนส์... ส่องกำรพิมพ์
ส�ำนักกำรพิมพ์

บทบาทของสื่อสิ่งพิมพ์
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เล่ำข่ำวชำวกรรม 3
ส�ำนักกรรมำธิกำร 3

เล่ำข่ำวชำวกรรม 3

 ส�านักกรรมาธิการ 3 ส�านัก ได้ศึกษาเรียบเรียงโดยใช้รูปจากการจัดท�าวิทยานิพนธ์ รายงานวิชาการและทบทวน
จากการจัดท�ารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการที่ผ่านมา และได้ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ                                        
เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการจัดท�ารายงานการพิจารณาศกึษาของคณะกรรมาธิการ รูปแบบการจดัท�ารายงานฯ สรุปได้ ดงันี้

“คู่มือกำรจัดท�ำรำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำของคณะกรรมำธิกำร”

 ทั้งนี้ ส�านักกรรมาธิการ 1, 2 และ 3 ได้ร่วมประกวดสร้างองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนภารกิจสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประจ�าปี 2559 และได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 กระบวนการจัดท�าคู่มือดังกล่าวประกอบด้วย

1. หน้ำปก
2. หน้ำปกใน
 (รายละเอียดเหมือนหน้าปกแต่ใช้กระดาษสีขาว)

3. หนังสือบันทึกข้อควำม
4. รำยนำมคณะกรรมำธิกำรพร้อมรูป
5. รำยนำมคณะอนุกรรมำธิกำรพร้อมรูป
 (รายละเอียดเหมือนหน้าปกแต่ใช้กระดาษสีขาว)

6. รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ
7. บทสรุปผู้บริหำร
8. สำรบัญ
 - สารบัญตาราง (ถ้ามี)
 - สารบัญภาพ (ถ้ามี)
9. บทที่ 1 บทน�ำ
 1.1 ความเป็นมาของการพิจารณาศึกษา
 1.2 วัตถุประสงค์
 1.3 ขอบเขตของการศึกษา
 1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ
 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 1.6 กรอบการพิจารณา
10. บทที่ 2 เอกสำรและงำนวิชำกำรที่
เกี่ยวข้อง
 2.1 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ (เรื่องที่พิจารณา)
 2.2 แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 2.3 งานวิชาการที่เกี่ยวข้อง

11. บทที่ 3 วิธีกำรพิจำรณำศึกษำ
 3.1 การก�าหนดกรรมาธิการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 3.2 การก�าหนดคณะอนุกรรมาธิการ (ถ้ามี)
 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
 3.4 การจัดท�าและการวิเคราะห์ข้อมูล
 3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
12. บทที่ 4 ผลกำรพิจำรณำศึกษำของคณะ
กรรมำธิกำร
 4.1 ข้อมูลทั่วไป
 4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ
 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ
 4.4 ปัญหาอุปสรรค
13. บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
 5.1 สรุปผลรายงานการพิจารณาศึกษา
 5.2 ข้อเสนอแนะ
 5.3 ผลกระทบ (ถ้ามี)
14. บรรณำนุกรม
15. ภำคผนวก
16. รองปกหลัง (จัดท�ำโดย)
17. ปกหลัง
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กำรจัดท�ำรำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ
ของคณะกรรมำธิกำรที่ผ่ำนมำ

กมธ. 1 กมธ. 2

กมธ. 3

ที่มาการจัดท�ารายงานการพิจารณาศึกษารายงานของคณะกรรมาธิการ

ปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับความคาดหวัง
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ

(นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย)

แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้
และระบบการเรียนรู้ฯ ประจ�าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559

แผนการจัดการความรู้และระบบการ
เรียนรู้ของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

(พ.ศ. 2559 - 2561)

คณะกรรมการที่ปรึกษา
ด้านวิชาการส�านักกรรมาธิการ

3 ส�านัก

ศึกษารูปแบบการจัดท�าวิทยานิพนธ์ รายงานวิชาการ
เอกสารวิชาการของหน่วยงาน และรายงานการพิจารณา
ศึกษาของคณะกรรมาธิการที่ผ่านมา

ศึกษารูปแบบการจัดท�ารายงานการพิจารณาศึกษาของ
คณะกรรมาธิการในประเทศต่าง ๆ

วิเคราะห์รูปแบบการจัดท�าเอกสารวิชาการ และรายงาน
การพิจารณาศึกษาที่ได้จากการศึกษาทั้งภายในและ
ต่างประเทศ

น�าผลการวิเคราะห์มาเรียบเรียงเป็น
รูปแบบการจัดท�าเอกสารรายงาน

(ร่ำง) คู่มือ
การจัดท�ารายงานการพิจารณาของ

คณะกรรมาธิการ

คณะกรรมการ
ที่ปรึกษาด้านวิชาการ

ส�านักกรรมาธิการ
3 ส�านัก

แจ้งเวียนเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงาน
ต�าแหน่งนิติกรและวิทยากรทุกคน ในส�านัก

กรรมาธิการ 3 ส�านัก

แจ้งเวียนเพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ในส�านัก

กรรมาธิการ 3 ส�านัก
(ร่าง) คู่มือ การจัดท�ารายงาน

การพิจารณา ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ

(ผู้บังคับบัญชาตามล�าดับเห็นชอบแล้ว : นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 1)

คณะกรรมการฯ ปรับปรุงแก้ไขรายงานฯ
คู่มือ การจัดท�ารายงาน
การพิจารณา ศึกษาของ

คณะกรรมาธิการ

จัดสัมมนา
เพื่อให้บุคลากรทุกคนในส�านักกรรมาธิการ 3 ส�านัก ทราบและเข้าใจการจัดท�ารายงานฯ อย่างมีมาตราฐานเดียวกัน

ทบทวน แก้ไข คู่มือฯ กระบวนการจัดท�ารายงานฯ

เล่ำข่ำวชำวกรรม 3
ส�ำนักกรรมำธิกำร 3

เล่ำข่ำวชำวกรรม 3
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 ในบอกเล่ำข่ำว สนง. ฉบับเดือนสิงหำคมและเดือนกันยำยน House of plan ได้น�ำเสนอเรื่องรำวเกี่ยวกับ 
ขั้นตอนกำรจัดท�ำค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรหรือตัวชี้วัดในเบื้องต้น ซึ่งมีกำรเจรจำตัวชี้วัดและก�ำหนดเจ้ำภำพ และ 
เปรียบเทยีบค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรระหว่ำงฝ่ำยบริหำร และฝ่ำยนิติบัญญัติให้ทรำบแล้ว ฉบับนี้ House of plan 
ขอน�ำเสนอเกี่ยวกับกำรลงนำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรและกำรน�ำค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรไปสู่กำรปฏิบัติ  
โดยจะมขีัน้ตอนต่ำง ๆ ดังนี้
 1. กำรลงนำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
 2. กำรด�ำเนินกำรตำมเกณฑ์ตัวชี้วัด
 3. กำรจัดคลินิกให้ค�ำปรึกษำกำรด�ำเนินกำรตัวชี้วัดและกำรตรวจประเมินผลกำรด�ำเนินกำรตำมค�ำรับรอง 
กำรปฏิบัติรำชกำร โดยผู้ประเมนิภำยนอก

การด�าเนินการตามค�ารับรอง
การปฏิบัติราชการ

พิธีลงนำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 และค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร

  1. กำรลงนำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร

 การลงนามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ คือ การท�าข้อตกลง สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติราชการระหว่างผู้บังคับ 
บญัชาและผูใ้ต้บงัคบับญัชา เพือ่ก�าหนดเป้าหมาย ผลส�าเรจ็ให้เข้าใจตรงกนั ซึง่การลงนามค�ารบัรองจะเป็นการลงนามระหว่าง

 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงนามกับ       เลขาธิการวุฒิสภา
 เลขาธิการวุฒิสภา ลงนามกับ   รองเลขาธิการวุฒิสภา
 เลขาธิการวุฒิสภา ลงนามกับ               ข้าราชการที่ด�ารงต�าแหน่งที่ปรึกษา
                     (กรณี ที่ปรึกษาฯ ที่ได้รับมอบหมายให้ก�ากับดูแลส�านัก)

 เลขาธิการวุฒิสภา ลงนามกับ               ผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบภายใน
                                                (หน่วยงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการวุฒิสภา)

 รองเลขาธิการวุฒิสภา ลงนามกับ                  ผู้อ�านวยการส�านักที่รับผิดชอบ
 ข้าราชการที่ด�ารงต�าแหน่งที่ปรึกษา  ลงนามกับ                  ผู้อ�านวยการส�านักที่รับผิดชอบ
                     (กรณี ที่ปรึกษาฯ ที่ได้รับมอบหมายให้ก�ากับดูแลส�านัก) 
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ส�ำนักนโยบำยและแผน

      2. กำรด�ำเนินกำรตำมค�ำรบัรองกำรปฏิบตัิรำชกำร

 ในการด�าเนนิการตามค�ารบัรองการปฏบิตัริาชการ ซึง่จะมตีวัชีว้ดัทีผู่ร้บัผดิชอบจะต้องน�าไปปฏบิตัใิห้บรรลเุป้าหมาย 
โดยจะมีส�านักเจ้าภาพหลักเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง และมีส�านักอ่ืนเข้าเป็นเจ้าภาพร่วม หรือเป็นหน่วยงานสนับสนุนก็ได ้
เพื่อปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าภาพหลักในการผลักดัน และรวบรวมข้อมูลผลการด�าเนินงานที่จ�าเป็นเพื่อน�าไปบูรณาการเป็น 
ผลการปฏิบัติราชการโดยรวม และการด�าเนินการจะต้องค�านึงถึงเกณฑ์ท่ีก�าหนดในแต่ละตัวช้ีวัด รวมไปถึงเง่ือนไขต่าง ๆ  
โดยตัวชี้วัดแต่ละตัวจะมีการวัดผลแตกต่างกัน ดังนี้
 2.1  ตวัชีว้ดัเชงิปรมิาณ จะเป็นตวัชีว้ดัความส�าเรจ็ของการด�าเนนิงาน โดยจะระบเุป้าหมายการด�าเนนิการในรปูแบบ 
ของจ�านวน เช่น ร้อยละ จ�านวนเรื่อง อัตรา ฯลฯ  
 2.2  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ จะเป็นการวัดท่ีอิงกับค่าเป้าหมายเชิงพรรณนา หรือเป็นค�าอธิบายถึงเกณฑ์การประเมิน  
ณ ระดบัค่าเป้าหมายต่าง ๆ ตัวชีวั้ดและค่าเป้าหมายน้ีจะท�าหน้าทีเ่สมือนหน่ึงเป็นเกณฑ์ หรือกรอบก�ากบัการใช้วจิารณญาณ 
ของผู้ประเมิน เช่น การวัดระดับความส�าเร็จ จะเป็นตัวชี้วัดที่วัดความก้าวหน้าของการด�าเนินงาน โดยจะระบุเป้าหมาย 
การด�าเนินการในรูปแบบของขัน้ตอนการด�าเนนิการในแต่ละระยะ (Milestone) ท้ังน้ี เป้าหมายในแต่ละระยะ จะด�าเนนิการ 
ต่อเนื่องกันไป 
 2.3  ตัวชี้วัดแบบผสมผสาน ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตัวช้ีวัดชนิดน้ีจะมีการก�าหนดเป้าหมายท้ังสองรูปแบบ 
โดยอาจแบ่งออกเป็นลักษณะย่อย ๆ ได้ 3 ลักษณะ คือ
       2.3.1  ตัดชี้วัดที่วัดเชิงคุณภาพก่อนแล้วจึงวัดเชิงปริมาณในส่วนของผลผลิตหรือผลลัพธ์
       2.3.2  ตัวชี้วัดที่วัดเชิงปริมาณก่อนแล้วจึงวัดเชิงคุณภาพในส่วนเป้าหมายที่ก�าหนด 
       2.3.3  ตัวชี้วัดที่วัดเชิงคุณภาพควบคู่กับการวัดเชิงปริมาณในแต่ละขั้นตอนการด�าเนินการ
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ครั้งที่ 1  เป็นการตรวจประเมิน (Site Visit 1)  
ความก้าวหน้าผลการด�าเนินงานตามค�ารับรอง 
การปฏิบัติราชการ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาว่าม ี
ความก้าวหน้าอย่างไร และผู้ประเมินจะได้ให้ค�า 
แนะน�าว่าผู ้รับผิดชอบต้องปรับแก้ไขอะไรบ้าง 
จากการตรวจประเมนิครัง้นี ้(ประมาณเดอืนเมษายน)

ครั้งที่ 2  เป็นการสอบถามความก้าวหน้าการด�าเนิน
การตามค�ารบัรองการปฏิบตัริาชการ ในรอบ 9 เดอืน 
ว่าได้มีการแก้ไขตามที่ได้ให้ค�าแนะน�าในการ Site 
Visit คร้ังที่ 1 แล้วอย่างไร และจะได้ให้ค�าแนะน�า
เพิ่มเติ่ม เพื่อให้การด�าเนินการสอดคล้องกับเกณฑ ์
ที่ก�าหนด (ประมาณเดือนมิถุนายน)

ครั้งที่ 2  เป็นการตรวจประเมนิองค์กร (Site Visit 2) ว่า 
ในรอบปีงบประมาณ 12 เดอืนทีผ่่านมา การด�าเนนิการ 
ตัวชี้วัดตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการนั้นบรรล ุ
เป้าหมายเพยีงใด (ประมาณเดอืนตลุาคม - พฤศจกิายน)

กิจกรรมคลินิกให้ค�ำปรึกษำ กิจกรรมกำรตรวจประเมิน (Site Visit)

ครั้งที่ 1  เป็นการสอบถามถึงผลการด�าเนินการ 
ตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ ในช่วงที่ผ่านมา 
ก่อนการรายงานผลรอบ 6 เดอืน (ประมาณเดอืน
มีนาคม)

 โดยในการให้จัดคลนิกิให้ค�าปรกึษาผู้ประเมินจะสอบถามการด�าเนนิการ ปัญหา อปุสรรค และแนะน�าการด�าเนนิการ 
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์และเง่ือนไขของแต่ละตวัชีว้ดั ซ่ึงจะเป็นประโยชน์สงูสดุต่อการด�าเนนิการต่อไป ส่วนการตรวจประเมิน  
(Site Visit) ผู้ประเมินจะเข้ามาตรวจเอกสารหลักฐานและสอบถามผลการด�าเนินการเพิ่มเติมจากผลการด�าเนินการที่ได ้
รายงานไป และจะประเมินคะแนนขององค์กรออกมา ท้ังน้ี ผู้รับผิดชอบควรจัดเตรียมเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกับ 
ผลการด�าเนินการต่าง ๆ ให้ครบถ้วน พร้อมทัง้เตรยีมการช้ีแจงผลการด�าเนนิงานในส่วนต่าง ๆ ทีผู่ป้ระเมนิจะซกัถามเพิม่เตมิด้วย

 เมือ่ท�าความเข้าใจกบัเกณฑ์และเง่ือนไขของตวัช้ีวดัแล้วในระหว่างการด�าเนนิการจะมกีารจดัคลนิกิให้ค�าปรกึษา 2 ครัง้ 
และการตรวจประเมินผลการด�าเนินการ (Site Visit) 2 ครั้ง ตามรอบระยะเวลา ดังนี้

3. กำรจดัคลนิกิให้ค�ำปรกึษำกำรด�ำเนนิกำรตวัชีวั้ดและกำรตรวจประเมนิผลกำรด�ำเนนิกำรตำมค�ำรบัรอง
    กำรปฏบิตัริำชกำรโดยผู้ประเมินภำยนอก
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 ส�าหรับผลการด�าเนินการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในรอบ 12 เดือน 
ซึ่งได้ประเมินตนเองในเบื้องต้นคาดว่าจะมีผลการประเมินอยู่ในระดับที่ 4.9624 คะแนน (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2559) 

มิติ
ประมำณกำรคะแนน

รอบ 12 เดือน

มิติที่ 1 ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 4.9927

มิติที่ 2 คุณภาพการให้บริการ 4.8525

มิติที่ 3 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 5.0000

มิติที่ 4 การพัฒนาองค์กร 1.0000

คะแนนในภำพรวม 4.9624

ผลกำรประเมินตนเองตำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ในเบื้องต้น
     



Facebook

สำ�นักพัฒน�ทรัพย�กรบุคคล (HRD SENATE)
สำ�นักเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร
สำ�นักง�นเลข�ธิก�รวุฒิสภ� องค์กรแห่งคว�มสุข 

ติดตาม จุลสาร “บอกเล่าข่าว สนง.”  ได้ที่ .....

ช้ันว�งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

“บอกเล่�ข่�ว สนง.”
www.senate.go.th

www.senate.go.th

 “ข้าราชการไม่ว่าจะอยู่ต�าแหน่งใด ระดับไหน มีหน้าที่อย่างไร 
ล้วนแต่มีส่วนส�าคัญอยู่ในงานของแผ่นดินทั้งส้ิน ทุกคนจึงต้องต้ังใจ 
ปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มก�าลังความสามารถด้วยอุดมคติ ด้วยความเข้มแข็ง 
เสยีสละ และระมดัระวงัให้การทกุอย่างในหน้าทีเ่ป็นไปอย่างถกูต้อง เทีย่งตรง  
ด้วยความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอว่า การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตน มีผล
เกี่ยวเนื่องถึงสุขทุกข์ของประชาชน ตลอดจนความเจริญขึ้นหรือเสื่อมลง 
ของประเทศชาติ”

พระบรมราโชวาท 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  
เน่ืองในวันข้าราชการพลเรือน ประจ�าปี 2557 

ณ วังไกลกังวล 
วันที่ 25 มีนาคม พุทธศักราช 2557


