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บรรณาธิการ
 
 พสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศยังคงความเศร้าโศก
เสยีใจ ภายหลงัการเสด็จสูส่วรรคาลยัของพระบาทสมเดจ็ 
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ซึง่นบัเป็นความสญูเสยี
อันยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศชาติและประชาชน เนื่องจาก
พระองค์ทรงเป็นพระมหากษตัรย์ิผูท้รงพระคณุอนัประเสรฐิ 
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยเป็นล้นพ้น
ทรงเสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมเยียนประชาชนท่ัวประเทศ
ทรงรับทราบปัญหา และทรงช่วยเหลือประชาชนในการ
แก้ปัญหาก่อให้เกิดโครงการอนัสบืเนือ่งมาจากพระราชด�าริ
มากมาย 
 รฐับาลและหน่วยงานภาครฐั จงึพร้อมใจกนัจดักจิกรรม
“รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสวันคล้ายวัน
พระราชสมภพ 89 พรรษา 5 ธันวาคม 2559 เพือ่แสดงออก
ถึงความรัก สามัคคี และน้อมร�าลึกถึงพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการ “ถวายสัตย์
ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีและร้องเพลงสรรเสริญ
พระบารมี” โอกาสนี้ ผู้บริหารและข้าราชการส�านักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณศาล 
พระสยามเทวาธิราช รฐัสภา ซึง่สามารถตดิตามรายละเอยีด 
กิจกรรมได้ภายในฉบับ
 นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมดี ๆ มาน�าเสนอให้เพื่อน ๆ
ข้าราชการได้รบัทราบ อาท ิกระทูถ้ามสด และกระทูถ้าม
ทั่วไป การพัฒนาบุคลากรด้วย “Project Assignment”
ชนดิของกระดาษและความหนาของกระดาษที่ ใช้ในสิง่พมิพ์
และแผนพัฒนายุทธศาสตร์ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เป็นต้น กองบรรณาธกิารขอเชญิชวนทกุส�านกัร่วมส่งข้อมูล
ข่าวสาร สาระความรู ้และกจิกรรมความเคลือ่นไหวต่าง ๆ
มาที ่กลุม่งานผลติเอกสารเผยแพร่ ส�านกัประชาสมัพนัธ์
แล้วพบกันฉบับหน้า

กองบรรณาธิการ



       	ข้าพระพุทธเจ้า	จะซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า	ทุกพระองค์	ในพระบรมราชจักรีวงศ์
	 จนกว่าชีวิตจะหาไม่
	 	 	 ข้าพระพุทธเจ้า	 จะปฏบัิติตามหน้าทีพ่ลเมอืง	 เคารพกฎหมาย	 รกัษาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม	
	 และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างสมดุล	และยั่งยืน	ทั้งจะร่วมกันปฏิรูปประเทศ
	 และสนับสนุนให้มีรัฐบาลที่เป็นประชาธิิปไตย	ปกครองประเทศ	ด้วยหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาลเพ่ือประโยชน์สุข
	 แห่งประชาชนชาวไทย
	 	 	 ข้าพระพุทธเจ้า	จะเป็นคนดี	มีคุณธรรม	ร่วมกันน�าพาประเทศชาติไปสู่อนาคตที่ย่ังยืน	สงบสุขสันติสุข
	 จะรู้รักสามัคคีเพ่ือชาติศาสน์กษัตริย์	และประชาชนตลอดไป
	 	 	 ข้าพระพุทธเจ้า	ขอปวารณาตัวว่า	จะพัฒนาตนเอง	เพ่ิมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	เพ่ือเป็นพลังที่ยั่งยืน
	 ในการพัฒนาประเทศต่อไป
	 	 	 ข้าพระพุทธเจ้า	ขอถวายสัจวาจาว่าจะประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท	และศาสตร์ของพระราชา
	 ผูท้รงธรรม	น้อมน�าพระราชด�ารสั	ด�าเนนิตามพระราชกรณยีกจิ	และเชิญพระราชคุณธรรมจรรยา	มาเป็นแนวทาง
	 การด�ารงชีวิต	ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ด้วยความเพียรอันบริสุทธ์ิ	เพ่ือสืบสานพระบรมราชปณิธาน
	 เพื่อความสุขความเจริญของปวงข้าพระพุทธเจ้า	และเพื่อความมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืนของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม	ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า	ข้าราชการ	พนักงานราชการ	และลูกจ้าง	ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา	ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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Bird Eye View: PR Senate
ส�ำนักประชำสัมพันธ์

 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 นาฬิกา ณ บริเวณหน้าศาลพระสยามเทวาธิราช 
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวน�าค�าปฏิญาณ โดยมี
นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนท่ีหน่ึง นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภา
นติบิญัญตัแิห่งชาต ิคนทีส่อง ร้อยเอก ทนิพนัธุ ์นาคะตะ ประธานสภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ นายอลงกรณ์ พลบตุร
รองประธานสภาขบัเคล่ือนการปฏริปูประเทศ คนทีห่นึง่ นางสาววลยัรตัน์ ศรอีรณุ รองประธานสภาขบัเคลือ่นการปฏริปู
ประเทศ คนท่ีสอง นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สมาชกิสภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ และคณะกรรมการร่างรฐัธรรมนญู “ร่วมถวายสตัย์ปฏญิาณแสดงความจงรกัภักดี
และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี” 
 ทัง้นี ้นางวรารตัน์ อติแพทย์ เลขาธกิารวฒุสิภา น�าคณะผูบ้รหิารและข้าราชการส�านักงานเลขาธกิารวฒุสิภา
ร่วมถวายความจงรักภักดีและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง
 กิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม
รวมพลงัแห่งความภกัด ี 8 กจิกรรม ทีไ่ด้จดัขึน้เพือ่ประกาศความจงรกัภกัดแีละร่วมร�าลกึถงึพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ซึ่งรัฐบาลและทุกภาคส่วนก�าหนดจัดขึ้นพร้อมกัน
ทั่วทั้งประเทศ ในลักษณะของกิจกรรมท�าดีด้วยกาย ท�าดีด้วยวาจา และท�าดีด้วยใจ
 นอกจากนี้ ยังมีจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเพื่อประกาศความจงรักภักดีและร่วมร�าลึกถึงพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้แก่  
 1) ต้นไม้แห่งความภักดี โดยได้แจกกระดาษรูปหัวใจและให้เขียนข้อความปณิธานแห่งการท�าดขีองตนเอง
ติดที่ต้นไม้ที่จัดท�าขึ้น ณ ข้างลานพระสยามเทวาธิราช
 2) การอภิปรายเรื่อง “ในหลวงในความทรงจ�า” โดยการเผยแพร่ความรู้ เรื่องราวและประสบการณ์ต่าง ๆ
ในความทรงจ�าทีเ่กีย่วกับพระมหากรณุาธิคุณของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช และพระบรมวงศานวุงศ์
ผ่านส่ือวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงการเผยแพร่ผ่านไวรัลวิดีโอ ซึ่งได้รับเกียรติบอกเล่าเรื่องราวโดย 
รองศาสตราจารย์สรณ บญุใบชยัพฤกษ์, คุณหญงิทรงสดุา ยอดมณ,ี นายศกัดิท์พิย์ ไกรฤกษ์, พลเอก ภาณวัุชร นาควงษม์,
นายสมพล พันธุ์มณี, พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก และนางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 3) กิจกรรมการปล่อยเต่ากลับคืนสู่ท้องทะเล น�าโดย พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะกรรมาธิการ
การทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม สภานติบัิญญตัแิห่งชาต ิเป็นประธานปล่อยเต่าทะเล จ�านวน 89 ตัว คนืสูธ่รรมชาติ 
ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ จังหวัดชลบุรี  
 4) กจิกรรมจัดเล้ียงอาหารและมอบผ้าห่มแก่เด็กพกิารด้อยโอกาส ซึง่ได้จดักิจกรรมข้ึน ณ โรงเรยีนศรสีงัวาล
ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
 5) พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพฯ จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกสัปดาห์ 
 6) กิจกรรมแจกหนังสือและสิ่งของต่าง ๆ ณ ท้องสนานหลวง ภายใต้โครงการ “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พบประชาชน” จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกสัปดาห์
 7) พิธีสวดพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกสัปดาห์  

ข้าราชการส�านกังานเลขาธกิารวุฒสิภา พร้อมใจร่วมประกาศความจงรักภกัดี
และร่วมร�าลกึถงึพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช 

ในโอกาสวนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพปีที ่89 
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Bird Eye View: PR Senate
ส�ำนักประชำสัมพันธ์

ประมวลภาพกจิกรรมรวมพลงัแห่งความภกัดี
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช 

22 พฤศจกิายน 2559 
 

กจิกรรมถวายสัตย์ปฏญิาณแสดงความจงรกัภกัด ีและร้องเพลงสรรเสรญิพระบารม ี
บรเิวณหน้าศาลพระสยามเทวาธริาช รฐัสภา และต้นไม้แห่งความภกัดี

การอภิปรายเรื่อง “ในหลวงในความทรงจ�า” 
ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1

กิจกรรมการปล่อยเต่ากลับคืนสู่ท้องทะเล 
ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล จ.ชลบุรี

กิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารและมอบผ้าห่มให้แก ่
เด็กพิการและผูู้ด้อยโอกาส 

ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ จ. นนทบุรี

พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ 
ณ วัดราชาธิวาสวิหาร กรุงเทพฯ

กิจกรรมแจกหนังสือและสิ่งของต่าง ๆ 
ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ

พิธีสวดพระพุทธมนต ์
ณ วัดสร้อยทอง เขตบางซื่อ
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 บอกเล่าเก้าสิบ
   กับ ส�ำนักบริหำรงำนกลำง

 ตามกฎ ก.ร. ว่าด้วยวินัยข้าราชการัฐสภา
สามญั พ.ศ. 2555 ได้ก�าหนดเก่ียวกบัเรือ่ง “ละทิง้หน้าที่
ราชการ” และ “ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ” ไว้ดังนี้
 ข้อ 2 ข้าราชการรัฐสภาสามัญต้องกระท�า
การอันเป็นข้อปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
 (7) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ 
จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้ 
 ทั้งนี้ หากข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดไม่
ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติดังกล่าวถือว่าผู ้นั้นเป็นผู ้กระท�า
ผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงตามข้อ 5
 นอกจากนี้ ยังมีบทบัญญัติให้การกระท�า
ในลักษณะดังกล่าวเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงด้วย 
ดังนี้
 ข้อ 6 การกระท�าผดิวินยัในลักษณะดงัต่อไปนี้
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
 (2) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดย
ไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง
 (3) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราว
เดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร
หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการ

 1. ความหมายของถ้อยค�าในข้อ 2 (7) ของ
กฎ ก.ร. ว่าด้วยวนิยัข้าราชการรฐัสภาสามญั พ.ศ. 2555
ราชการ
 

   
 “อทุศิเวลาของตนให้แก่ราชการ” หมายถงึ
การอุทิศ หรือสละเวลาทั้งหมดปฏิบัติราชการตามที่
ทางราชการต้องการ รวมท้ังเวลานอกเหนือจากเวลา
ปฏิบัติราชการตามปกติในกรณีที่ทางราชการมีงาน
เร่งด่วนทีจ่�าเป็นจะต้องให้ข้าราชการปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการ 

“อ
ุท
ิศเ
วล

าข
อง

ตน
ให
้แก

่รา
ชก

าร
”

“ล
ะท

ิ้งห
น้า

ท
ี่รา

ชก
าร

”

 “ละทิง้หน้าทีร่าชการ” หมายถงึ การไม่อยู่
ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหน้าที่ ซึ่งได้แก่ การไม่มายัง
สถานทีร่าชการเพือ่ปฏบิตัริาชการตามหน้าที ่หรอืเพือ่ให้
ผูบ้งัคบับญัชามอบหมายงานให้ปฏบิตั ิรวมทัง้การมายงัสถานท่ี
ราชการแล้ว แต่ไม่อยูป่ฏิบตังิานละท้ิงไปยงัสถานทีอ่ืน่

 “ทอดทิง้หน้าทีร่าชการ” หมายถงึการมา
อยู ่ในสถานที่ราชการ หรือมาปฏิบัติงานแต่ไม่สนใจ
ไม่ปฏบิตังิานตามหน้าทีท่ีต้่องรบัผดิชอบปล่อยให้งานคัง่ค้าง

“ท
อด

ท
ิ้งห

น้า
ท
ี่รา

ชก
าร

”

“การละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ”  โดยปรากฏว่าท่ีผ่านมามข้ีาราชการในสังกดั
ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจ�านวนมากที่ได้กระท�าผิด
วนิยั ทัง้กรณวีนิยัไม่ร้ายแรงและวนิยัอย่างร้ายแรง ดงันัน้
เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ และป้องปรามมิให้
มกีารกระท�าผดิวนิยัเกดิขึน้ จงึควรท่ีจะต้องท�าความเข้าใจ
การกระท�าผดิในลกัษณะดงักล่าวรวมท้ังสาระส�าคญั และ
ข้อสงัเกตบางประการ ดงันี้
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 2. ความหมายของค�าว่า “ละทิ้งหรือทอดท้ิงหน้าท่ีราชการ” ในข้อ 6 (2) และ (3) มีความหมายเช่นเดียว
กับข้อ 2 (7) 
 3. ความผิดตามข้อ 6 (2) การละทิ้งหรือทอดท้ิงหน้าท่ีราชการ ไม่จ�ากัดระยะเวลามากน้อย
 ส่วนค�าว่า “โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร” ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆ ไปว่าพฤติการณ์ของการ
ละทิ้งหน้าที่ราชการนั้น มีสาเหตุอย่างไร และเป็นสาเหตุที่มีเหตุผลความจ�าเป็นถึงขนาดท่ีจะต้องกระท�าผิดหรือไม่ 
ซึ่งเหตุผลเกี่ยวกับธุระส่วนตัวโดยปกติแล้วไม่อาจรับฟังได้
 ทั้งนี้ “เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง” หมายถึง ได้มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ราชการอย่าง
ร้ายแรง และความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นผลโดยตรงมาจากเหตุท่ีละท้ิงหรือทอดท้ิงหน้าท่ีราชการน้ัน
 4. ความผิดตามข้อ 6 (3) กรณีละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลา 15 วัน มีหลักในการ
พิจารณา ดังนี้
 - เป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการต่อเนื่องโดยไม่ได้มาหรือไม่ได้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการเลยติดต่อกันเป็นเวลา
เกิน 15 วัน ซึ่งการมาลงชื่อลงเวลาเพื่อที่จะให้เป็นหลักฐานว่าได้มาปฏิบัติราชการและละทิ้งหน้าที่ไป โดยไมได้ปฏิบัติ
ราชการเลยทั้งวัน ถือได้ว่าเป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการเต็มวัน
 - ค�าว่า “โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร” พิจารณาเช่นเดียวกับข้อ 6 (2) 
 ตัวอย่างกรณีมีเหตุอันสมควร เช่น ข้าราชการมีหน้าท่ีอยู่เวรรักษาสถานท่ีราชการได้ละท้ิงหน้าท่ีราชการ
เนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรงกะทันหัน จ�าเป็นต้องไปให้แพทย์ตรวจรักษา มิฉะน้ันจะเป็นอันตรายแก่ชีวิตเห็นได้ว่ามีเหตุผล
อันสมควร 
 ส�าหรับกรณีไม่มีเหตุผลอันสมควร เช่น ละทิ้งหน้าที่ราชการเนื่องจากหลบหนีเจ้าหนี้หรือหลบหนีคดีอาญา
ติดต่อกันเป็นเวลา 20 วัน สาเหตุเหล่านี้เป็นเร่ืองส่วนตัวไม่อาจน�ามารับฟังเป็นเหตุอันสมควรได้
 - ค�าว่า “โดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ” เป็นเรื่องที่จะต้อง
พิจารณาจากพฤติการณ์ในการละทิ้งว่ามีเจตนาหรือจงใจฝ่าฝืนระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการหยุดราชการหรือ
การลาหรือไม่ เช่น เวรรักษาสถานที่ราชการละทิ้งหน้าที่เนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรงกะทันหันจ�าเป็นต้องไปให้แพทย์
ตรวจรักษา มิฉะนั้นจะเป็นอันตรายแก่ชีวิต โดยไม่ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาตามระเบียบ เห็นได้ว่าไม่มีความผิดฐาน
จงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
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การประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา 

(The Association of Secretaries General of Parliaments: ASGP) 

ประจ�าฤดูใบไม้ร่วง ปี 2559 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

 สมาคมเลขาธิการรัฐสภาเป็นองค์กรความร่วมมือ 
ระหว่างรัฐสภาในระดับนานาชาติ     โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ 
เสรมิสร้างความร่วมมอื ความช่วยเหลอือย่างใกล้ชดิระหว่าง 
รัฐสภาในหลายด้าน รวมทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ด้านกระบวนการนิติบัญญัติ พัฒนาการของรัฐสภาและ                  
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานของรัฐสภา 

  ในโอกาสเดียวกันนี้ Mr. Shumsher K. Sheriff  
เลขาธิการราชยสภาอินเดียและ Dr. Winantuningtyyas 
Titi Swasanany เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐ 
อินโดนีเซียได้เข้าพบกับรองเลขาธิการวุฒิสภา พร้อมทั้ง 
กล่าวแสดงความเสยีใจต่อประชาชนชาวไทยและประเทศไทย 
ต่อการสวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมิูพล 
อดลุยเดช ทีไ่ด้ยงัความเศร้าโศกเสยีใจแก่ประชาชนชาวไทย 
และนบัว่าเป็นการสญูเสยีครัง้ยิง่ใหญ่ทีส่ดุ เนือ่งจากพระองค์ 
ทรงเป็นที่รักและเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ  
ในการนี้ รองเลขาธิการวุฒิสภา ได้กล่าวขอบคุณและจะ 

น�าความเรยีนเลขาธกิารวุฒสิภาต่อไป นอกจากนี ้รองเลขาธกิาร 
วฒุสิภา ได้พบปะสนทนารวมท้ังกล่าวขอบคณุเลขาธกิารวฒุสิภา 
กมัพชูา และผูอ้�านวยการสถาบัน Parliamentary Institute 
of Cambodia: PIC ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือ 
เสริมสร้างศักยภาพระบบรัฐสภาแบบประชาธิปไตยของ 
กมัพชูาและเพือ่สนบัสนนุให้มกีารแลกเปลีย่นประสบการณ์ 
และโอกาสในการเรียนรู้กับรัฐสภาและองค์กรท่ีเก่ียวข้อง 
กับรัฐสภาในภูมิภาคผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ก�าลังพัฒนา (South – South Cooperation) ที่ได้เชิญ 
ข้าราชการส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภาเข้าร่วมอบรมโครงการ 
ดังกล่าวติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ซึ่งการอบรมดังกล่าวถือว่า 
มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาข้าราชการและส่งเสริม 
ความร่วมมือระหว่างกนัของท้ังสองส�านักงานฯ อกีท้ังยงัเป็น 
การด�าเนินกิจกรรมตามตัวชี้วัด ที่ 1.3.2 เรื่องการพัฒนา 
เครอืข่ายความร่วมมอืกับหน่วยงาน ณ ต่างประเทศเพือ่รกัษา 
เครือข่ายเดิม ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

ข่าวสารการต่างฯ
ส�านักการต่างประเทศ

 นางละออ ภูธรใจ รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะสมาชิกสมาคม 
เลขาธิการรัฐสภา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
รวมจ�านวน 2 คน ได้เดนิทางไปเข้าร่วมการประชุมสมาคมเลขาธกิารรฐัสภา 
(The Association of Secretaries General of Parliaments – ASGP) 
มีก�าหนดจัดประชุมปีละสองคร้ังควบคู่กับการประชุมสมัชชาสหภาพ 
รฐัสภา (Inter-Parliamentary Union: IPU) การประชมุครัง้นีเ้ป็นการประชมุ 
ครั้งที่ 135 และเป็นการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ประจ�าฤดูใบร่วง 
ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 24 - 27 ตุลาคม 2559 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส  
มีสมาชกิสมาคมเลขาธกิารรัฐสภาเข้าร่วมประชมุจ�านวน ประมาณ 100 คน 
จาก 65 ประเทศ (สมาคมเลขาธิการรัฐสภามีสมาชิกรวมจ�านวน 131  
ประเทศ) และมีสมาชิกสมทบเข้าร่วมประชุมรวมจ�านวน 4 คน
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 ส�านักงานวิชาการ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ 
ของคณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ขอน�าเสนอกจิกรรมฯ ประจ�าเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2559 
โดยทีค่ณะกรรมการวชิาการของสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ 
และคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ  
และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดท�า 
ร่างรัฐธรรมนูญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ร่วมกันจัด 
โครงการสัมมนา เร่ือง “การเตรียมความพร้อมในการ 
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ” 
(ครั้งที่ 1/3) วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 
09.30 - 14.30 นาฬิกา ณ ห้องรับรอง 1-2 ชั้น 2  
อาคารรัฐสภา 2

เล่าข่าวส�านักวิชาการ

การสัมมนา 
เรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ”

 ในการสัมมนาคร้ังนี้ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร 
วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวเปิด 
การสัมมนา และกล่าวรายงานโดย นายพีระศักดิ์ พอจิต 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ในฐานะ 
ประธานกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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 การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อให้สมาชิก 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมาธิการ นักวิชาการ  
และผูท้ีเ่ก่ียวข้องได้รบัทราบข้อมลู เจตนารมณ์ และขัน้ตอน 
กระบวนการพจิารณาร่างพระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช .... โดยมีจ�านวนกลุ ่มเป้าหมายดังกล่าว 
กว่า 100 คน ที่เข้าร่วมการสัมมนา ซึ่งได้รับความสนใจ 

จากสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการมีส่วนร่วมแสดง 
ความคิดเห็นต่อหัวข ้อการบรรยายอย่างกว้างขวาง  
การสัมมนาในลักษณะดังกล่าวได้มีแผนการด�าเนินงาน 
ที่จะให้มีการจัดท้ังสิ้น 3 ครั้ง เพื่อให ้ครอบคลุมร่าง 
พระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูทีจ่ะเข้าสูก่ารพจิารณา 
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในเร็ววันนี้    

วิทยากรที่ให้เกียรติบรรยาย ประกอบด้วย
1. นายอภิชาต  สุขัคคานนท์ 
รองประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ คนที่สอง 
บรรยายในหัวข้อ “เจตนารมณ์ของร่างพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้ง พ.ศ. ....”

2. นายนรชิต  สิงหเสนี 
โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ         
บรรยายในหัวข้อ “เจตนารมณ์ของร่างพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ....  ตามบทบัญญัติของ
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ....”

3. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง   
บรรยายในหวัข้อเรือ่ง “กระบวนการพจิารณาร่างพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติของร่างรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ....”

และด�าเนนิรายการโดย รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  สูทกวาทิน 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะกรรมการวิชาการ

เล่าข่าวส�านักวิชาการ
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ส�ำนักกำรประชุม

  สมาชกิแต่ละคนมสิีทธิตัง้ถามได้ครัง้ละหนึง่กระทู ้
โดยให้ท�าเป็นหนงัสือยืน่ต่อประธานสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ 
ในวันประชุมที่มีวาระการตอบกระทู้ถามก่อนเริ่มประชุม 
ตามเวลาที่ประธานสภาก�าหนด คือ ภายในระหว่างเวลา 
08.30 - 09.00 นาฬิกา2  โดยระบชุือ่เรือ่งทีจ่ะถามพร้อมระบ ุ
วัตถุประสงค์ว่าจะถามนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู ้ใด  
และต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 1. เป็นเรือ่งส�าคญัทีอ่ยูใ่นความสนใจของประชาชน
 2. เป็นเรือ่งทีก่ระทบถงึผลประโยชน์ของประเทศชาติ
และประชาชน
 3. เป็นเรื่องเร่งด่วน

 การวินิจฉัยและแจ้งผลการวินิจฉัยกระทู้ถามสด
 กระทู้ถามสดที่ประธานสภาที่วินิจฉัยแล้ว ให้แจ้ง
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบทราบ เพื่อเตรียม
การตอบกระทู้ถามนั้น ๆ

 การบรรจุกระทูถ้ามสดเข้าระเบยีบวาระการประชมุ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 การประชุมครัง้หนึง่ ๆ ให้บรรจกุระทูถ้ามสดได้ไม่เกนิ 
สามกระทู้ ในกรณีท่ีมีเกินกว่าสามกระทู้ ให้ประธานสภา 
จับสลากให้เหลือเพียงสามกระทู้ ส�าหรับการจัดล�าดับ 
กระทูถ้ามในทีป่ระชุมสภา ให้จดัตามล�าดบั คอื กระทูถ้ามสด 
และกระทู้ถามทั่วไป

 รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบับชัว่คราว) พทุธศกัราช 25571 บญัญตัใิห้สมาชกิสภานติบิญัญัต ิ
แห่งชาติทุกคนมีสิทธิตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีในเรื่องใดอันเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีได้ แต่รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิ 
ทีจ่ะไม่ตอบเม่ือเหน็ว่าเรือ่งนัน้ยงัไม่ควรเปิดเผยเพราะเก่ียวกบัความปลอดภยัหรือประโยชน์ส�าคญัของแผ่นดนิ 
หรือเม่ือเห็นว่าเป็นกระทู้ทีต้่องห้ามตามข้อบังคบั และข้อบงัคับการประชมุสภานติิบญัญตัแิห่งชาต ิพ.ศ. 2557  

ก�าหนดให้กระทูถ้ามม ี2 ประเภท คอื กระทูถ้ามสด และกระทู้ถามทัว่ไป ซึง่ในทีน้ี่จะขอกล่าวถึงกระทูถ้ามสด

1รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พุทธศกัราช 2557 มาตรา 16
2ข้อก�าหนดสภานิตบัิญญตัแิห่งชาตว่ิาด้วยก�าหนดเวลาการยืน่กระทูถ้ามสด พ.ศ. 2557 ข้อ 3
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ส�ำนักกำรประชุม

 การถามและการตอบกระทู้ถามสดในที่ประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 กระทูถ้ามสดให้สมาชกิสภาถามด้วยวาจาได้เร่ืองละ 
ไม่เกินสามครั้ง และประธานมีอ�านาจส่ังให้เปล่ียนแปลง 
ค�าถามได้เมื่อพบว่าค�าถามข้อใดเข้าลักษณะต้องห้ามของ 
กระทู้ถาม ทั้งนี้ การตั้งกระทู้ถามต้องชัดเจน ไม่ฟุ่มเฟือย  
วนเวียน ซ�้าซาก หรือมีลักษณะเป็นการอภิปราย 
 ให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย 
ให้รับผิดชอบในการบริหารราชการแผ่นดินเรื่องน้ัน 
เป็นผู้ตอบ เว้นแต่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีนั้นไม่อยู ่
หรือติดราชการส�าคัญจะมอบหมายให ้รัฐมนตรีอื่น 
เป็นผู้ตอบกระทู้ถามนั้นได้ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีหรือ 
รัฐมนตรีจะขอเล่ือนการตอบกระทู้ถามก็ได้ แต่ต้องช้ีแจง 
เหตผุลในทีป่ระชมุสภาหรือแจ้งล่วงหน้าเป็นหนังสือย่ืนต่อ 
ประธานสภาและให้ก�าหนดว่าจะตอบได้เมื่อใด

 การตกไปของกระทู้ถามสด
 ผู ้ตั้งกระทู ้ถามมีสิทธิถอนกระทู ้ถามเมื่อใดก็ได้  
ผลของการถอนให้ถือว่ากระทู ้ถามตกไป และเมื่อถึง 

ระเบียบวาระกระทู้ถามของผูใ้ด ถ้าผูต้ัง้กระทู้ถามขอเลือ่น 
การถามกระทู ้ถาม ไม่ถามหรือไม่อยู ่ในที่ประชุมสภา 
ให้ถือว่ากระทู้ถามนั้นตกไป
 กระทู ้ถามใดที่สมาชิกภาพของผู ้ตั้งกระทู ้ถาม 
สิ้นสุดลงให้ถือว่ากระทู้ถามนั้นตกไป
 กระทู้ถามใดทีน่ายกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรยีงัไม่ได้ตอบ 
ให้เป็นอันตกไป เมื่อคณรัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากต�าแหน่ง 
 อนึ่ง ตั้งแต่มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ครั้งที่ 1/2557 วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 เป็นต้น 
มาจนถึงปัจจุบันยังไม่มีสมาชิกเสนอกระทู ้ถามสดเลย  
คงมีเพียงสมาชิกขอให้ร่างกระทู้ถามสดเท่านั้น แต่มิได้ม ี
การยื่นต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวันประชุม 
ทีม่วีาระการตอบกระทูถ้ามแต่อย่างใด สรปุ สภานติบิญัญตั ิ
แห่งชาติสมัยปัจจุบันไม่เคยมีวาระการพิจารณากระทู้
ถามสด
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 เมื่อวันพุธท่ี 2 พฤศจิกายน 2559 คณะอนุกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลด้านกฎหมายของอาเซียน ส�านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา โดย นายทศพร แย้มวงษ์ ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย ในฐานะประธานอนุกรรมการฯ ได้ประชุม 
เพื่อก�าหนดกรอบการท�างานตามที่คณะอนุกรรมการรวบรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียนของสภานิติบัญญัต ิ
แห่งชาติ มอบหมาย โดยก�าหนดวันประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เพื่อด�าเนินการ
พัฒนาฐานข้อมูลเว็บไซต์ www.asean-law.senate.go.th ต่อไป

อนุกรรมการพัฒนาข้อมูลด้านกฎหมายของอาเซียน 
ประชุมก�าหนดกรอบการท�างาน 

เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลเว็บไซต์ www.asean-law.senate.go.th

ส�านักกฎหมาย
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 ภาษาอนิโดนเีซยี วิทยากร โดยอาจารย์ ฮามัน สปุรยีาดย์ี  อาจารย์ประจ�าคณะศลิปะศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ระยะเวลาการอบรมจ�านวน 10 ครัง้ ครัง้ละ 3 ช่ัวโมง รวม 30 ช่ัวโมง อบรมวนัที ่21, และ 28 
พฤศจิกายน 2559 วนัที ่6, 9, 13, 14, 16, 20 และ 21 ธันวาคม 2559 และวนัที ่10 มกราคม 2560 

 ส�านักภาษาต่างประเทศมีโครงการจัดอบรมหลักสูตร 
ภาษาอาเซยีน ส�าหรบับคุลากรของส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อเสริมสร้างความรู้และ
พัฒนาทักษะพื้นฐานของบุคลากร (Basic Skill) การพัฒนา 
ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษา
เวยีดนาม และภาษาจนีกลาง โดยมรีายละเอยีดการอบรม ดงันี้

 บุคลากรและผู้ที่สนใจในการอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศดังกล่าว สามารถสอบถาม 
ได้ท่ีส�านกัภาษาต่างประเทศ ส�านกังานเลขาธิการวฒุสิภา อาคารสุขประพฤติ หรอืหมายเลขโทรศพัท์ 
0 2831 9409 และ 0 2831 9410

 ภาษาเวียดนาม เปิดอบรมระหว่างเดือนธันวาคม 2559 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดย
อาจารย์ มรกตวงศ์ ภูมิพลับ อาจารย์ประจ�าคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ระยะเวลาการอบรมจ�านวน 10 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง รวม 30 ชั่วโมง

 ภาษาจีนกลาง วิทยากร โดย นายนัฐพล บุญสอน นักวิเทศสัมพันธ์ช�านาญการ ส�านักภาษา
ต่างประเทศ จ�านวน 3 หลักสูตร ได้แก่
 1. หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเรียนภาษาจีน ระยะเวลาการอบรมจ�านวน 3 คร้ัง  
ครั้งละ 3 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 16.00 – 19.00 นาฬิกา รวม 9 ช่ัวโมง อบรมวันท่ี 1, 2 และ 
8 พฤศจิกายน 2559
 2. หลักสูตรภาษาจีนพื้นฐาน จ�านวน 10 คร้ัง ครั้งละ 3 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 16.00 – 
19.00 นาฬิกา รวม 30 ชั่วโมง อบรมวันท่ี 9, 15, 16, 22, 23, 29 และ 30 พฤศจิกายน 2559 
และวันที่  20, 21 และ 27 ธันวาคม 2559 (ทุกวันอังคารและวันพุธ) 
 3. หลักสูตรการสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น อบรมจ�านวน 10 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง รวม 30 
ชัว่โมง อบรมวนัที ่10, 11, 17, 18, 24 และ 31 มกราคม 2560 และวันท่ี  1, 7 และ 8 กมุภาพนัธ์  
2560 (ทุกวันอังคารและวันพุธ)
 

 การอบรมภาษาอาเซียน
 ของส�านกัภาษาต่างประเทศ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ส�านักภาษาต่างประเทศ
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IDP: ตอน พัฒนาบุคลากรด้วย “Project Assignment”
 คอลัมน์      “พฒันางาน พฒันาคน พฒันาองค์กร”     ได้น�าเสนอวธิกีารหรอืเครือ่งมอืการพฒันาบคุลากรมาอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อให้ผู้อ่านได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลาย และสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนา
ได้อย่างเหมาะสมในการวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) โดยในฉบับนี้จะขอ
น�าเสนอการพัฒนาบุคลากรด้วยการมอบหมายโครงการ (Project Assignment) ดังนี้

 การมอบหมายโครงการ (Project Assignment) 
เป ็นรูปแบบการพัฒนาความสามารถของพนักงาน 
อีกรูปแบบหน่ึงที่ท�าได ้ทั้ งในลักษณะเป ็นกลุ ่มหรือ 
รายบุคคล โดยท่ีการมอบหมายโครงการรายบุคคล 
เป็นการมอบหมายโครงการให้พนักงานคนใดคนหนึ่ง
ด�าเนินการจัดท�าเป็นโครงการที่มีขอบเขตไม่กว้างมากนัก 
และระยะเวลาในการด�าเนินงานสั้น ใช้ทรัพยากรไม่มาก
เกินไป และสามารถควบคุมก�ากับการมอบหมายโครงการ
ได้อย่างใกล้ชดิ แตกต่างกบัการมอบหมายโครงการเป็นกลุม่
อันเป็นการมอบหมายโครงการให้กับพนักงานหลายคน
ที่อยู่ในหน่วยงานเดียวกันหรือต่างหน่วยงานให้ร่วมกัน 
จัดท�าโครงการที่มีขอบเขตโครงการที่กว้าง มีงานท่ีต้อง
รับผิดชอบมากมายและซับซ้อนขึ้น รวมถึงเป็นโครงการ
ที่ต้องอาศัยพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย 
อย่างไรก็ดี การมอบหมายโครงการไม่ว่าจะเป็นแบบกลุ่ม 
หรอืแบบเดีย่ว หัวหน้างานจะต้องก�าหนดช่วงเวลาทีชั่ดเจน 
ในการบริหารโครงการที่ก�าหนดขึ้นให้ประสบความส�าเร็จ 
โดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลความส�าเร็จ
ของโครงการเป็นระยะ การมอบหมายโครงการจะไม่
เกิดประโยชน์หากหัวหน้างานขาดการให้ข้อมูลป้อนกลับ 
(Feedback) การพูดคุยกับพนักงานเป็นระยะถึงจุดแข็ง 
และจุดอ่อนของพวกเขา รวมถึงแผนการด�าเนินงาน 
(Action Plan) เพือ่ให้โครงการทีม่อบหมายให้กบัพนกังาน 
ประสบความส�าเร็จ
 วัตถุประสงค์หลักของ Project Assignment
 วัตถุประสงค์หลักของการมอบหมายโครงการ 
ในประการส�าคัญ คือ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์
หาจุดแข็งและจุดอ ่อนของพนักงานจากโครงการ 
ทีม่อบหมายให้พนกังานไปปฏบิตั ิ     เครือ่งมอืทีว่่านี ้    ถอืได้ว่า 
เป็นเครือ่งมอืในการฝึกทกัษะในการท�างาน      (Skill-based) 
โดยเฉพาะทักษะเฉพาะที่เก่ียวข้องในงานนั้น เช่น ทักษะ
การผลิต ทักษะการขาย ทักษะการซ่อมบ�ารุง เป็นต้น 
ซึ่งนอกเหนือจากทักษะทางด้านเทคนิคในงานแล้ว 

การมอบหมายโครงการสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาทักษะการบริหารจัดการ เช่น การวางแผนงาน 
การบริหารงบประมาณ การบริหารทรัพยากร การแก้ไข
ปัญหาและตัดสินใจ การบริหารความขัดแย้ง การสร้าง 
ทีมงาน ความเป็นผู้น�า วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์  เป็นต้น พบว่า 
นอกเหนือจากการมอบหมายโครงการจะถูกน�ามาใช้ 
ในการพัฒนาทักษะของพนักงานแล้วมีองค์การหลายแห่ง
ทีน่�าเครือ่งมอืดงักล่าวนีม้าใช้ในการเลือ่นระดบัต�าแหน่งงาน  
การคัดเลือกหาพนักงานดาวเด่น (Talented People) 
และการหาผู้สืบทอดทายาทต�าแหน่งงาน (Successors)
 ความแตกต่างของ Project Assignment และ 
Job Assignment
 มีนักพัฒนาบุคลากรหลายคนตั้ งข ้อสงสัยว ่า 
การมอบหมายโครงการและการมอบหมายงานนั้น
มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง จะเห็นได้ว่าเคร่ืองมือ 
ท้ังสองน้ี เน้นการพัฒนาความสามารถของพนักงาน
เหมือนกัน   ต่างกันตรงท่ีการมอบหมายโครงการนั้น 
จะมีช่วงเวลาท่ีนานกว่าการมอบหมายงาน เน่ืองจาก
การมอบหมายโครงการจะต้องมองเป็นระบบมีขั้นตอน 
กระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นโครงการไปจนกระทั่งโครงการ
เสร็จสิ้นลงไป มีการก�าหนดช่วงเวลาในแต่ละกิจกรรม
หรือขั้นตอนการท�างาน ก�าหนดผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
ด�าเนินการ ผลลัพธ์ท่ีคาดหวังในแต่ละช่วงเวลา โดยจะม ี
ขอบข่ายที่กว้างกว่าการมอบหมายงาน จะเห็นได้ว ่า 
การมอบหมายงานจะเน้นไปท่ีลักษณะของกิจกรรมหรือ
ขัน้ตอนงานให้เสรจ็สิน้เป็นงาน ๆ ไป อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะ 
เป็นเครื่องมือการพัฒนาด้วยการมอบหมายโครงการหรือ
การมอบหมายงาน พบว่าสองเครื่องมือนี้จะช่วยกระตุ้น 
ให ้พนักงานไม ่ เ กิดความเบื่ อหน ่ายในการท�างาน 
เพราะไม่ต้องท�างานที่ซ�้าซาก จ�าเจ เป็นงานประจ�าที่ม ี
ขั้นตอนงานที่เหมือน ๆ เดิม เป็นการเปลี่ยนลักษณะงาน
จากงานประจ�าเป็นงานโครงการหรืองานพเิศษทีเ่พิม่ข้ึนมา

“พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองค์กร”
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 อย่างไรก็ตาม ในการที่จะประเมินผลการมอบหมายโครงการนั้น มีข้อควรระวัง คือ การคัดเลือกโครงการ 
จะต้องเป็นโครงการที่สามารถตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์การ    และเป้าหมายของหน่วยงานได้     ซึ่งเริ่มแรก 
หัวหน้างานจะต้องชี้แจงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการมอบหมายโครงการให้กับพนักงาน รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงาน
สอบถามถงึประเด็นทีส่งสัย หวัหน้างานจะต้องติดตามและประเมินผลความคบืหน้าอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะ ๆ  เพือ่ให้โครงการ 
ประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

อ้างอิงบทความ
 ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต, พัฒนาบุคลากรด้วย Project Assignment [ออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.

php?bookID=1434&read=true&count=true

 ขั้นตอนการท�า Project Assignment
 การมอบหมายโครงการมีขั้นตอนปฏิบัติส�าคัญดังต่อไปนี้

  ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกโครงการ
 หัวหน้างานพิจารณาคัดเลือกโครงการที่เหมาะสมกับพนักงาน ซึ่งเป็นโครงการที่คิดขึ้นมาใหม่หรือเป็นโครงการ 
ที่สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานหรือองค์การ ทั้งนี้ ในการพิจารณาคัดเลือก 
โครงการนัน้      หวัหน้างานจะต้องประเมนิทรพัยากรและการบรหิารเบือ้งต้นก่อนมอบหมายโครงการให้กบัพนกังาน       เนือ่งจาก 
บางโครงการต้องได้รับการสนับสนุนทรัพยากรและการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นได้

  ขั้นตอนการหารือร่วมกับพนักงาน
 หวัหน้างานจะต้องปรกึษาหารอืร่วมกบัพนักงาน ทัง้น้ี โครงการท่ีหวัหน้างานเสนอนัน้ พนกังานอาจไม่ถนดัหรอืพนกังาน 
อาจมีโครงการที่สนใจอยู่แล้ว ซึ่งหัวหน้างานควรเปิดโอกาสให้พนักงานน�าเสนอโครงการท่ีสนใจ รวมถึงการให้โอกาส 
แก่พนักงานในการสอบถามประเด็นที่สงสัยเพื่อท่ีว่าหัวหน้างานจะได้รับรู้ความสนใจของพนักงาน และความเป็นไปได ้
ในการด�าเนนิงานให้โครงการนัน้ประสบความส�าเรจ็ และเมือ่สรุปชือ่โครงการทีต้่องด�าเนนิการแล้ว หวัหน้างานจะต้องหารอื 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และขอบเขตโครงการที่ชัดเจนกับพนักงาน

  ขั้นตอนการจัดท�าร่างโครงการส่งหัวหน้างาน
 หัวหน้างานตรวจสอบร่างโครงการของพนักงาน เพื่อสรุปความเข้าใจและแนะน�าข้อที่ควรพัฒนาปรับปรุงเพ่ิมเติม 
ให ้กับพนักงาน ซึ่งการจัดท�าโครงการจะต้องมีรูปแบบการเขียนท่ีอาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน โดยปกต ิ
จะมหีวัข้อทีเ่หมอืนกนั     ได้แก่     ชือ่โครงการ      ผูร้บัผดิชอบโครงการ        หลกัการและเหตผุล       วัตถปุระสงค์และเป้าหมาย      วธิดี�าเนินการ 
แผนปฏิบัติงาน ระยะเวลา งบประมาณและทรัพยากรที่ต้องใช้ การติดตามและประเมินผลโครงการ

  ขั้นตอนการประเมินผลการจัดท�าโครงการเป็นระยะ
 หวัหน้างานจะต้องวางแผนประเมนิผลการด�าเนนิงานตามโครงการทีม่อบหมายให้เป็นระยะ      เพือ่ตดิตามความส�าเรจ็ 
และแนะน�าข้อที่ควรพัฒนาปรับปรุงแก่พนักงานอยู่เสมอตลอดระยะเวลาด�าเนินโครงการ ดังน้ัน การมอบหมายโครงการ
จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาความสามารถของพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานที่เป็นคนเก่งและคนดี
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 วันที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 นาฬิกา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง 
ได้เข้าร่วมการเสวนาและมอบนโยบายการรวบรวมกฎหมายในกลุ่มอาเซียน ในโครงการการเสวนาเพ่ือเสริมสร้างความรู ้
ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายในกลุ ่มอาเซียน ณ ห้องรับรอง 1-2 อาคารรัฐสภา 2 โดยมี นายธานี อ่อนละเอียด  
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานอนุกรรมการการรวบรวมกฎหมายในกลุ่มอาเซียน กล่าวเปิดการเสวนา 
โดยวทิยากรร่วมการเสวนา     ได้แก่     อาจารย์บญุมา เตชะวณิช ท่ีปรกึษากฎหมาย และ รศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกลู ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน และด�าเนินรายการโดย นายไกรฤกษ์ 
ต่วนภูษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�านาญการ ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะคณะอนุกรรมการ
รวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน จ�านวน 21 คน ข้าราชการส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จ�านวน 47 คน และ
ข้าราชการส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จ�านวน 9 คน รวมทั้งสิ้นจ�านวน 77 คน 
 ประโยชน์ที่ได้รับ คือ คณะอนุกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลด้านกฎหมายของอาเซียน ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานหลัก
ในการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรวบรวม และน�าเข้าข้อมูลในเว็บไซต์ข้อมูล
กฎหมายในกลุ่มอาเซียน และยังเป็นการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ รวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน  (http://asean-
law.senate.go.th)

การเสวนาและมอบนโยบายการรวบรวมกฎหมายในกลุ่มอาเซียน

ICT Insights
ส�ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศฯ
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ชนิดของกระดาษ
 กระดาษที่ใช้ในงานพิมพ์มอียู่หลายชนิด ที่นิยมใช้โดยทั่วไป ได้แก่
 1. กระดาษอาร์ต กระดาษชนิดนี้เนื้อจะแน่น ผิวเรียบ เหมาะส�าหรับงานพิมพ์สี่สี เช่น โปสเตอร์ โบรชัวร์  
ปกวารสาร ฯลฯ กระดาษชนดินีร้าคาค่อนข้างสูง คณุภาพกระดาษก็แตกต่างกนัไปแล้วแต่มาตรฐานของผูผ้ลติด้วย มีให้เลอืก 
หลายแบบ ได้แก่
   กระดาษอาร์ตมัน เนื้อกระดาษเรียบ เป็นมันเงา พิมพ์งานได้ใกล้เคียงกับสีจริง สามารถเคลือบเงาได้ดี 
ความหนาของกระดาษมีดังนี้ 85 แกรม, 90 แกรม, 100 แกรม, 105 แกรม, 120 แกรม, 130 แกรม, 140 แกรม, 160 แกรม
   กระดาษอาร์ตด้าน เนื้อกระดาษเรียบ แต่เนื้อไม่มัน พิมพ์งานสีจะซีดลงเล็กน้อย แต่ดูหรู ความหนาของ
กระดาษมีดังนี้ คือ 85 แกรม, 90 แกรม, 100 แกรม, 105 แกรม, 120 แกรม, 130 แกรม, 140 แกรม, 160 แกรม
   กระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า เป็นกระดาษอาร์ตที่หนาตั้งแต่ 190 แกรมขึ้นไป เหมาะส�าหรับพิมพ์งาน 
โปสเตอร์ โปสการ์ด ปกหนังสือ หรืองานต่าง ๆ ที่ต้องการความหนา
   กระดาษอาร์ตการ์ด 1 หน้า เป็นกระดาษอาร์ตที่มีความแกร่งกว่ากระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า หนาตั้งแต ่
190 แกรมขึ้นไป เหมาะส�าหรับพิมพ์งานที่ต้องการพิมพ์แค่หน้าเดียว เช่น กล่องบรรจุสินค้าต่าง ๆ โปสเตอร์ โปสการ์ด 
 ปกหนังสือ เป็นต้น
 2. กระดาษปอนด์ เป็นกระดาษเนื้อเรียบสีขาว นิยมใช้พิมพ์งานสีเดียว หรือพิมพ์สี่สีก็ได้แต่ไม่สวยเท่ากระดาษอาร์ต 
สามารถเขียนได้ง่ายกว่าทั้งปากกาและดินสอ เหมาะส�าหรับพิมพ์เน้ือในหนังสือ กระดาษหัวจดหมาย ฯลฯ ความหนา 
กระดาษที่นิยมใช้พิมพ์หนังสืออยู่ที่ 70-100 แกรม
 3. กระดาษปรูฟ๊ กระดาษปรูฟ๊ มเีนือ้กระดาษหยาบ สีน�า้ตาล หรือขาวหม่น ฉกีขาดง่าย ราคาถูกทีส่ดุ เหมาะส�าหรับ 
พิมพ์งานจ�านวนมาก ๆ เช่น หนังสือพิมพ์
 4. กระดาษแบงค ์กระดาษแบงค์เป็นกระดาษบาง ๆ มักจะมีสี เช่น สีชมพู สีฟ้า นิยมใช้พิมพ์บิลต่าง ๆ หรือใบปลิว 
ความหนาประมาณ 55 แกรมขึ้นไป
 5. กระดาษแอร์เมล ์เนื้อกระดาษบางประมาณ 38 แกรม ส�าหรับพิมพ์บิล

ความหนากระดาษ
 การวัดความหนาของกระดาษท�าได้ยาก เพราะกระดาษแต่ละแผ่นบางมาก ดังนั้นแทนที่จะวัดความหนาโดยตรง 
ก็ใช้วิธีชั่งน�้าหนักของกระดาษแทน โดยอาศัยข้อเท็จจริงที่ว่ากระดาษย่อมมีน�้าหนักมากกว่ากระดาษบาง โดยพิจารณา 
จากน�้าหนักของกระดาษขนาด 1 ตารางเมตร ในหน่วยวัดเป็น แกรม (gsm: gram per square-metre) กระดาษชนิด 
เดียวกัน 120 แกรมจึงหนากว่ากระดาษ 80 แกรม ควรเลือกใช้กระดาษกี่แกรมจึงเหมาะสม การเลือกความหนาของ 
กระดาษต้องพิจารณาตามงานที่เอาไปใช้ เช่น ถ้าใช้ท�าปกก็ต้องใช้กระดาษหนา แต่ถ้าเป็นใบเสร็จมีหลายชั้นเมื่อเขียนแล้ว 
ต้องการให้ทะลุถึงชั้นล่าง อย่างนี้กระดาษก็ต้องบาง ตัวอย่างที่นิยมใช้ ได้แก่
   ใบเสร็จ และสิ่งพิมพ์ที่ต้องมีส�าเนา นิยมใช้กระดาษประมาณ 40-50 แกรม
   กระดาษหัวจดหมาย หน้าเนื้อในของหนังสือ นิตยสาร เนื้อในของสมุด นิยมใช้กระดาษประมาณ 70- 
80 แกรม 
   โบรชัวร์สี่ส ีหน้าสี่สีของนิตยสาร โปสเตอร์ นิยมใช้กระดาษประมาณ 120-160 แกรม
   ปกหนังสือ นิตยสาร สมุด แฟ้มน�าเสนองาน กล่องสินค้า นิยมใช้กระดาษประมาณ 300 แกรมขึ้นไป

ข้อมูลจาก http://www.pimsuay.com/tech/paper.htm#

ชนิดของกระดาษ ความหนาของกระดาษ (แกรม)
ที่ใช้ในสิ่งพิมพ์

เลนส์... ส่องการพิมพ์
ส�านักการพิมพ์
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แผนยุทธศาสตร์ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564)

และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

ความเป็นมา
 ตามท่ีส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดท�าแผน
ยุทธศาสตร์ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 3 พ.ศ. 
2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง) และได้ประกาศใช้เมื่อวันที่  
26  สิงหาคม  2556  เพื่อน�าไปจัดท�าแผนปฏิบัติราชการ 
การจัดท�าค�าของบประมาณรายจ่ายประจ�าปี และการ 
ตดิตามประเมนิผลนัน้     กรอบการด�าเนนิงานดงักล่าวสิน้สดุ 
ลงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของการ
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ตามห้วงระยะเวลาที่ก�าหนด 
จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ขึ้นใหม่ 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อน�าไป 
ก�าหนดเป็นแผนปฏิบัติราชการระยะปานกลาง/ระยะสั้น 
การก�าหนดโครงการ/กิจกรรม ตลอดจนรายละเอียด และ
งบประมาณทีส่ามารถด�าเนนิการได้อย่างมทีศิทาง เป้าหมาย 
ตามหลักการของการบริหารเชิงกลยุทธ์ ซ่ึงจะท�าให  ้
การปฏิบัติงานขับเคลื่อนภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถสร้างความพึงพอใจกับผู้รับบริการ (Customer) 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) และเสรมิสร้างความเข้มแขง็ 
ให้กับองค์กรในที่สุด
 จากเหตผุลดงักล่าวข้างต้น      ส�านกันโยบายและแผน 
ได้ร่วมกับสถาบันวิจัยและให้ค�าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ซึ่งมี ศ.ดร. อัมพร ธ�ารงลักษณ์ และคณะ 
เป็นผู้รับผิดชอบด�าเนินการ เพื่อจัดท�าโครงการจัดท�าแผน
ยุทธศาสตร์ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 
2560 - 2564) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 
2564) เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางและแนวทางในการ
ด�าเนินงานของส�านกังานเลขาธกิารวุฒสิภา รวมทัง้เป็นกรอบ 
การจัดท�าแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีของส�านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา เพื่อให้เกิดผลในการขับเคลื่อนองค์กร 
อย่างเป็นรปูธรรม โดยส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภาได้ลงนาม 
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติราชการ 
4 ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ทั้งนี ้
ส�านักนโยบายและแผนได้แจ้งเวียนแผนยุทธศาสตร์ 
ส�านักงานฯ ทางระบบอินทราเน็ตของส�านักนโยบาย 
และแผน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เพื่อให้ส�านักต่าง ๆ 
ในสงักดัใช้เป็นแนวทางในการปฏบิตัริาชการ การจัดท�าแผน 
ปฏบิตัริาชการประจ�าปี แผนงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 
และตดิตามประเมินผลการด�าเนนิงานของส�านกังานต่อไป

แผนยุทธศาสตร์ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 4 
(พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ี
(พ.ศ. 2561 – 2564) ทางส�านักนโยบายและแผน 
ได้สรุปเนื้อหา และสาระส�าคัญไว้ ดังนี้
กรอบแนวคิดในการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ การด�าเนิน
การจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ฯ ได้น�ากรอบคิดหลัก 2 ส่วน 
ประกอบด้วย
 1. ยทุธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -  2579)
 2. เทคนิค และเครือ่งมือท่ีเกีย่วข้องกบัการวางแผน 
กลยุทธ์ ประกอบด้วย
  1) SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพ
องค์การในปัจจุบัน เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย 
หรือสิ่งท่ีอาจเป็นปัญหาส�าคัญในการด�าเนินงานสู่สภาพ 
ที่ต้องการในอนาคต โดย SWOT คือ S : Strengths - 
จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ W : Weaknesses - จุดอ่อนหรือ
ข้อเสียเปรียบ O : Opportunities - โอกาสที่จะด�าเนิน
การได้ และ T : Threats - อุปสรรค ข้อจ�ากัด หรือปัจจัย 
ทีค่กุคามการด�าเนนิงานขององค์กร      ซึง่หลกัการส�าคญัของ 
SWOT คือ การวิเคราะห์โดยการส�ารวจจากสภาพการณ์ 
2 ด้าน คือ 1) สภาพการณ์ภายใน และ 2) สภาพการณ์
ภายนอกจึงเรียกได้ว ่าเป็นการวิเคราะห์สภาพการณ ์
(Situation Analysis) เป็นการวเิคราะห์จุดแขง็ (Strengths) 
และจุดอ่อน (Weaknesses) เพื่อให้รู ้จักตนเอง รู้จัก 
สภาพแวดล้อมชดัเจน และวเิคราะห์โอกาส (Opportunities) 
และอุปสรรค (Threats) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ  
ภายนอก และภายในองค์กร เพือ่ช่วยให้ผูบ้รหิารขององค์กร 
ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร
  2)  Mckinsey 7s   Framework   เป็นกรอบแนวคดิ 
หรือเครื่องมือที่ใช้พิจารณา และวางแผน เพื่อการก�าหนด 
กลยุทธ์ในองค์กร และเป็นแนวคิดท่ีต้องการน�าเสนอว่า 
ประสิทธิภาพขององค์กรธุรกิจเกิดจากความสัมพันธ  ์
ของปัจจัยต่าง ๆ 7 ประการ ได้แก่
   (1) กลยทุธ์ (Strategy) คอื การวางแผนกจิกรรม 
ภายในองค์กรให้สอดคล้อง และเหมาะสมต่อการเปลีย่นแปลง 
ของสภาพแวดล้อมภายนอก และภายในองค์กร
   (2) โครงสร้างองค์กร (Structure) คอื การแสดง 
ความสัมพันธ์ระหว่างอ�านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบ 
การควบคุม การรวมอ�านาจ และการกระจายอ�านาจของ
ผู้บริหาร

ส�ำนักนโยบำยและแผน
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   (3) สไตล์ (Style) คือ สไตล์ในการท�างาน 
ของผู้บริหารที่มีความส�าคัญ และมีอิทธิพลต่อความรู้สึก
นึกคิดของพนักงานภายในองค์กร 
   (4) ระบบ (System) คือ การวิเคราะห์ระบบ 
การบรหิารจดัการ      และระบบการปฏบิตังิานภายในองค์กร 
เช่น ระบบสารสนเทศ ระบบการวางแผน ระบบงบประมาณ 
ระบบการควบคมุ ระบบในการสรรหาและคัดเลอืกพนกังาน 
และระบบในการจ่ายผลตอบแทน เป็นต้น
   (5)      บคุลากร   (Staff)    คอื    การคดัเลอืกบคุลากร 
ที่มีความสามารถ การพัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง
   (6) ทักษะ (Skill) คือ การพิจารณาถึงทักษะ 
หรือความเชี่ยวชาญขององค ์กรโดยรวมว ่ามีความ
เชี่ยวชาญหรือมีความช�านาญในด้านใด
   (7) ค่านิยม (Shared Value) คือ ค่านิยม 
ร่วมกนัระหว่างคนในองค์การ ความเป็นอันหนึง่อนัเดยีวกนั
  3) PEST Analysis เป็นการวิเคราะห์ปัจจัย
ทางด้านการเมอืง ด้านเศรษฐกจิ ด้านสงัคม และด้านเทคโนโลย ี
ท่ีเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การ ซึ่งสามารถ 
ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมและประสิทธิภาพการท�างาน 
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ และใช้ได้ง่ายในการ
วิเคราะห์สถานการณ์ที่จะไปสู ่การระบุถึงอิทธิพลของ 
สภาพแวดล้อมภายนอกที่ส�าคัญในระดับมหาภาคท่ีอาจ 
ส่งผลต่อองค์การ
  4) Scenario Analysis    เป็นกระบวนการวเิคราะห์ 
เหตกุารณ์ในอนาคต โดยการพจิารณาทางเลอืกของผลลพัธ์ 
ต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ โดยหลักการของ Scenario Analysis 
จะเป็นการคาดการณ์ โดยไม่พยายามสร้างภาพทีเ่หน็ได้ชัด 
แต่จะน�าเสนอทางเลือกหลาย ๆ ทางที่สามารถพัฒนาได ้
ในอนาคต
  5) Stakeholder Analysis  เป็นเครื่องมือที่ใช ้
ในการก�าหนดแผนกลยทุธ์ ซึง่จะช่วยในการหาข้อตกลงร่วม 
ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ที่มีความคิดเห็นขัดแย้งกันในประเด็น
นโยบายสาธารณะสามารถช่วยจ�าแนกบุคคล กลุ่มบุคคล 
หรอืองค์กรทีใ่ห้ความสนบัสนนุ หรอืไม่เหน็ด้วยต่อประเด็น 
ท่ีสนใจพลังความสามารถในการสร้างอิทธิพลเหนือ
นโยบายนั้น ๆ ส�าหรับการวางแผนกลยุทธ์
  6) Balanced Scorecard เป็นระบบการบริหารงาน 
ประเมินผลองค์กร และเป็นระบบการวัดผลการปฏิบัติ
ราชการ รวมทั้ง เป็นการก�าหนดวิสัยทัศน์ (vision) และ
แผนกลยุทธ์ (strategic plan) แล้วแปลผลลงไปสู่ทุกจุด 
ขององค์กร เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการด�าเนนิงานของแต่ละ 
ฝ่ายงานและแต่ละคน โดยระบบของ Balanced Scorecard 
จะเป็นการจดัหาแนวทางแก้ไขและปรบัปรงุการด�าเนนิงาน      
โ ดยพิ จ า รณาจากผลที่ เ กิ ดขึ้ น ของกระบวนการ 
ท�างานภายในองค์กร และผลกระทบจากลกูค้าภายนอกองค์กร 

มาน�ามาปรับปรุงสร้างกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพดีและ 
ประสิทธิผลดียิ่งขึ้น
  7)    Key     Performance     Indicators  :  KPIs     and 
Targets เป็นตัวช้ีวัด หรือตัวช้ีวัดผลการด�าเนินการ 
ซึ่งเป็นเครื่องมืออย่างหน่ึงทางการบริหารที่ใช้วัดความ
ก้าวหน้า และความส�าเร็จขององค์การ โดยใช้แนวทาง 
ในการเปรียบเทียบผลท่ีได้รับจากการปฏิบัติงานจริงกับ 
ค่าเป้าหมายตามที่ได้ก�าหนดไว้แต่ต้น ทั้งนี้ เพื่อน�าผลที่ได ้
ไปใช้ในการพฒันา และปรบัปรุงการปฏบิตังิานในองค์การ 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  8) Strategy Map เป็นแผนภาพทีแ่สดงให้เหน็ถงึ 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรในรูปแบบของความสัมพันธ์ต่อกัน
ในเชิงเหตุและผล  (Cause - and - Effect Relationships) 
ซึง่เป็นความสมัพนัธ์ระหว่างผลลพัธ์     (Outcome)    ท่ีองค์กร 
ปรารถนาในมุมมองทางด้านการเงนิ (Financial Perspective) 
ลูกค้า (Customer Perspective) กระบวนการภายใน 
(Internal Process Perspective) และการเรียนรู  ้
พัฒนาองค์การ (Learning and Growth Perspective) 
อันจะน�าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ
กรอบการทบทวน มีการทบทวนกรอบการด�าเนินงาน 
ที่ผ่านมา ดังนี้
  1. ที่มาปัญหา อุปสรรคจากการด�าเนินงานของ 
แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 1 - 3
  2. การวเิคราะห์ผูรั้บบรกิาร และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 
ภายในส�านักงานฯ
  3. การวิเคราะห์ SWOT Analysis 

ทิ ศท า งการพัฒนาส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประกอบด้วย

วิสัยทัศน:์ “องค์กรที่เป็นเลิศในการส่งเสริม 
              สนับสนุน งานฝ่ายนิติบัญญัติ”

พันธกิจ: “ส่งเสริม และสนับสนุนงานฝ่าย   
             นิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญและ 
             กฎหมาย”

ส�ำนักนโยบำยและแผน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy Issue) แบ่งออกเป็น 6 ประเด็นยุทธศาสตร ์ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การบริหารจัดการองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์หลัก: มีการบริหารจัดการองค์กรที่ดี และมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล

โครงการ: 19 โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาความเป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ

เป้าประสงค์หลัก: มีนักกฎหมายนิติบัญญัติที่มีความรู้ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านประกอบด้วย 5 กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักกฎหมายนิติบัญญัติให้มีองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนานักกฎหมายนิติบัญญัติให้มีความสามารถ

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาบุคลากร (นิติกร/วิทยากร) ให้มีขีดความสามารถ ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบเนื้อหา 
และความเชื่อมโยงของกฎหมาย

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนในกระบวนการนิติบัญญัติของวุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนางานด้านกฎหมาย และวิชาการเพื่อตอบสนองการด�าเนินการของสมาชิกวุฒิสภา

โครงการ: 11 โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ก้าวหน้าและทันสมัย

เป้าประสงค์หลัก: ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ก้าวหน้า ทันสมัย และ  
                      ครอบคลุมภารกิจของวุฒิสภา ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบและบ�ารุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภา 
และส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภาและส�านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ: 14 โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การประชาสัมพันธ์ และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร

เป้าประสงค์หลัก: ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติ  
                       แห่งชาติ และส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 การบริหารจัดการข้อมูล เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างการรับรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติผ่านช่องทางสื่อ

กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการ: 14 โครงการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นเลิศ 

เป้าประสงค์หลัก: บุคลากรมีศักยภาพในการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ และสามารถตอบสนองความต้องการของ 
                      วุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามที่องค์กรคาดหวังอย่างเป็นระบบและหลากหลาย

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการท�างานของบุคลากร

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรและการบรรลุเป้าหมายขององค์กร

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนคุณธรรมและความโปร่งใส

โครงการ: 25 โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาเครือข่าย และความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ  

เป้าประสงค์หลัก: ส�านกังานเลขาธกิารวฒิุสภามกีารพฒันาเครอืข่ายด้านนติบิญัญัติกบัหน่วยงานภายใน และต่างประเทศ  
                      ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ

โครงการ: 6 โครงการ

ค่านิยมหลัก (Core Value): SENATE ประกอบด้วย
 
S =       Service Mind จิตบริการ
E =       Ethics จริยธรรม
N =       Nation Interest เพื่อประเทศชาติ
A =       Accountability ส�านึกรับผิดชอบ
T =       Team Work ท�างานเป็นทีม 
E =       Effectiveness ประสิทธิผล 

ส�ำนักนโยบำยและแผน

ติดตาม จุลสาร บอกเล่าข่าว สนง.
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