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บรรณาธิการ

 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 นับเปนประวัติศาสตร
ครัง้สําคญัของรฐัสภา ประธานสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิทาํหนาที่
ประธานรัฐสภา ไดขอพระราชทานกราบบังคมทูลอัญเชิญ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ าฟามหาวชิราลงกรณ 
สยามมกุฎราชกุมาร องคพระรัชทายาท เสด็จขึ้นทรงราชย
เปนพระมหากษัตริย รัชกาลที่ 10 สืบราชสันตติวงศตอจาก
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ณ พระทีน่ัง่
อัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ขอพระองคทรงพระเจริญและ
เปนมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป
 โอกาสน้ี สมเด็จพระเจาอยูหวัมหาวชริาลงกรณ บดนิทร
เทพยวรางกรู เสดจ็พระราชดาํเนนิมาทรงประกอบพระราชพธีิ
ฉลองวนัพระราชทานรัฐธรรมนญู เมือ่วนัที ่10 ธนัวาคม 2559
สรางความปตยินิดใีหแกเหลาสมาชกิสภานติบิญัญตัแิหงชาติ
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และผูที่เกี่ยวของ
ในวงงานรัฐสภาเปนอยางยิ่ง
 บอกเลาขาว สนง. ฉบบันี ้ มเีรือ่งราวด ี ๆ มานาํเสนอ
ใหเพ่ือนขาราชการไดรบัทราบ อาท ิ การเลอืกสรรขาราชการ
รัฐสภาสามัญเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานัก 
(ประเภทอาํนวยการระดบัสงู) IDP : ตอน เครือ่งมอืการพฒันา
บคุลากรดวย “การดูงานนอกสถานที ่(Site Visit)” การวิเคราะห
โครงการ (Project Analysis) รวมทัง้สาระความรูทีม่ปีระโยชน
ตอผูอาน รายละเอียดติดตามไดภายในเลม
 กองบรรณาธิการขอเชิญชวนทุกสํานักรวมสงขอมูล
ขาวสาร สาระความรู และกิจกรรมความเคลื่อนไหวตาง ๆ 
มาท่ี กลุมงานผลิตเอกสารเผยแพร สํานักประชาสัมพันธ 
เพ่ือจะไดรวมกันสงตอขาวสารอันเปนประโยชนใหแกพี่นอง
สํานักงานฯ ของเราไดรับทราบอยางทั่วถึงกัน แลวพบกัน
ฉบบัหนา

              กองบรรณาธิการ

จุลสาร
บอกเลาขาว สนง.
ปที่ 3 ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2559
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 วันเสารที่ 10 ธันวาคม 2559 เวลา 18.00 นาฬกา สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เสด็จพระราชดําเนินทรงวางพานพุมดอกไม ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ณ หนาตึกรัฐสภา โดยมี สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ คณะรฐัมนตร ี ผูบรหิารและขาราชการสาํนกังานเลขาธกิารวฒุสิภาปฏบิตัหินาทีส่าํนกังานเลขาธกิารสภานติบิญัญตัิ
แหงชาติ และสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภาสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ รวมเฝารับเสด็จฯ
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 Bird Eye View : PR Senate
สํานักประชาสัมพันธ

 โอกาสน้ี ศาสตราจารยพเิศษพรเพชร วชิติชลชยั ประธานสภานติบิญัญตัแิหงชาต ินาํสมาชิกสภานติบิญัญตัแิหงชาติ
วางพานพุมดอกไมในนาม “สภานติบิญัญตัแิหงชาต”ิ และนางวรารตัน อตแิพทย เลขาธกิารวฒุสิภา นาํคณะผูบรหิารและ
ขาราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา วางพานพุมดอกไมในนาม “สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา” ถวายบังคมพระบรม
ราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว เนื่องในวันคลายวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
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Bird Eye View : PR Senate
สํานักประชาสัมพันธ

 จากนัน้ เสดจ็พระราชดาํเนนิไปทรงประกอบพระราชพธิฉีลองวนัพระราชทาน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ประจําปพุทธศักราช 2559 ณ พระที่นั่ง
อนันตสมาคม ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพระสงฆ 15 รูป เจริญพระพุทธมนต 
เมื่อจบแลว ทรงประเคนผาไตรและจตุปจจัยไทยธรรม พระสงฆถวายอนุโมทนา
ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา แลวเสด็จพระราชดําเนินกลับ 

 ประวัติวันรัฐธรรมนูญ
 วันที่ 10 ธันวาคม 2475 ถือเปนวันสําคัญวันหนึ่งในประวัติศาสตรของชาติไทย ดวยเปนวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหวั ไดพระราชทานรฐัธรรมนญูฉบบัถาวรฉบบัแรกแกปวงชนชาวไทย อนัเปนผลสบืเนือ่งจากการทีป่ระเทศไทยไดเปลีย่นแปลง
การปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475
 รัฐบาลไดประกาศใหวันที่ 10 ธันวาคม เปนวันรัฐธรรมนูญ เพื่อระลึกถึงการพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรก
ของไทย และไดจัดใหมีพระราชพิธีฉลองรัฐธรรมนูญ มีการจัดงานมหรสพที่ทองสนามหลวง และสวนลุมพินี ประดับโคมไฟทั่ว
พระนครตลอดจนตางจงัหวดั พรอมทัง้ประกาศใหหยดุราชการ 3 วนั โดยพระราชพธิฉีลองรฐัธรรมนญูไดปฏบิตัสิบืตอกนัมา ถงึแมวา
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงประกาศสละราชสมบัติ ในวันที่ 2 มีนาคม 2477 แลวก็ตาม โดยในปตอ ๆ มาผูสําเร็จ
ราชการแทนพระองคไดไปประกอบพระราชพิธีดังกลาวแทน กระทั่งป 2491 รัฐบาลของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ไดกําหนดเวลา
ทํางานและวันหยุดราชการ พุทธศักราช 2491 โดยวันรัฐธรรมนูญจากเดิมที่เคยกําหนดเปนวันที่ 9-11 ธันวาคม ไดเปลี่ยนเปน
วันที่ 10 ธันวาคม เพียงวันเดียว
 ปจจบัุน ในวนัที ่ 10 ธนัวาคม ของทกุป ไดมกีารจดัพระราชพธิบีาํเพญ็พระราชกศุลฉลอง ณ พระทีน่ัง่อนนัตสมาคม พรอมทัง้
จัดใหมีพิธีวางพานพุมดอกไมถวายสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว หนาอาคารรัฐสภา 
เพื่อเปนการนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว
จัดใหมีพิธีวางพานพุมดอกไมถวายสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว หนาอาคารรัฐสภา 
เพื่อเปนการนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว
จัดใหมีพิธีวางพานพุมดอกไมถวายสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว หนาอาคารรัฐสภา 
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การเลอืกสรรขาราชการรฐัสภาสามญั
เพือ่แตงตัง้ใหดาํรงตาํแหนงผูอาํนวยการสาํนกั 
(ประเภทอาํนวยการระดบัสงู)

 ดวยพระราชบัญญตัริะเบียบขาราชการรฐัสภาสามญั พ.ศ. 2554 มาตรา 46 บญัญตัใิหการยาย การโอน หรอืการเลือ่น
ขาราชการรัฐสภาสามญัไปแตงตัง้ใหดาํรงตาํแหนงขาราชการรฐัสภาสามญัในสวนราชการสังกดัรฐัสภา ใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎ ก.ร. และโดยที่กฎ ก.ร. วาดวยการยาย การโอนหรือการเลื่อนขาราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. 2556
กําหนดใหการดําเนินการยายขาราชการรัฐสภาสามัญเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง
ใหใชวธีิการเลอืกสรรโดยคณะกรรมการทีส่วนราชการสงักดัรฐัสภาแตงตัง้ เพือ่ใหไดรายชือ่ผูอยูในเกณฑเขาสูตาํแหนง
ประเภทอํานวยการระดับสูง และผูมีอํานาจสั่งบรรจุจะดําเนินการไดตอเมื่อไดเลือกผูนั้นจากรายชื่อดังกลาว ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.ร. กําหนด

 โดยปจจุบัน ก.ร. ไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขการเลือกสรรข าราชการรัฐสภาสามัญ
เพื่ อแต  งตั้ ง ให ดํ ารงตําแหน งประเภทอํานวยการ
ตามหนังสือคณะกรรมการขาราชการรัฐสภา ที่ 94/2556
(ว 33) ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง การเลือกสรร
ขาราชการรัฐสภาสามัญเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ประเภทอํานวยการ ซึ่งกําหนดใหดําเนินการเลือกสรร
โดยคํานึงถึงระบบคุณธรรม ลักษณะของงานในตําแหนง
ทีจ่ะแตงตัง้ ผลสมัฤทธิข์องงานและประสทิธภิาพขององคกร
รวมทั้งเหตุผลความจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการ 
ตลอดจนศักยภาพ ความประพฤติ และพฤติกรรมทาง
จรยิธรรม ประกอบกบัความรูความสามารถ ทกัษะ สมรรถนะ
และประสบการณที่เหมาะสมกับตําแหนงที่จะแตงตั้ง 
และมผีลงานเปนทีป่ระจกัษในความสามารถ 

 ซ่ึงไดกําหนดใหผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรรตองมี
คณุสมบตั ิดงัตอไปนี้

 1. เปนผู มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงของตําแหนงที่จะแตงตั้ง คือ ดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ หรือดํารงตําแหนง
ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ไมนอยกวา 7 ป ซึ่งดํารง
ตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูบังคับบัญชากลุมหรือ
กลุมงาน และ

 2. เปนผูมีระยะเวลาปฏิบัติราชการในสวนราชการ
สังกัดรัฐสภามาแลวไมนอยกวา 1 ป และ
 3. ไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวา 32,850 บาท ตาม
บัญชีเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูงของขาราชการรัฐสภาสามัญ
ตาํแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง

 บอกเล�าเก�าสิบ
   กับ สํานักบริหารงานกลาง

ขาราชการรฐัสภาสามญั
เพือ่แตงตัง้ใหดาํรงตาํแหนงผูอาํนวยการสาํนกั

การดําเนินการเลือกสรร

 1. เมื่อประกาศรับสมัครขาราชการรัฐสภาสามัญ
ที่มีคุณสมบัติเขารับการเลือกสรรเพื่อแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการสํานัก (อํานวยการระดับสูง) แลว 
ใหขาราชการที่มีคุณสมบัติและประสงคจะเขารับการ
เลือกสรรสงแบบขอเขารับการเลือกสรรมายังสํานัก
บรหิารงานกลาง โดยสาํนกับรหิารงาน
กลางจะเปนผูดําเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผูสมัคร

เลือกสรรสงแบบขอเขารับการเลือกสรรมายังสํานัก
บรหิารงานกลาง โดยสาํนกับรหิารงาน
กลางจะเปนผูดําเนินการ
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 บอกเล�าเก�าสิบ
   กับ สํานักบริหารงานกลาง

 2. เลขาธกิารวุฒิสภาแตงตัง้คณะกรรมการเลือกสรรฯ
เพือ่ดาํเนนิการเลอืกสรรตามหลกัเกณฑ วธิกีารและเงือ่นไข
ที่กําหนด โดยคณะกรรมการเลือกสรรฯ มีหนาที่

  1)  กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการเลือกสรร
ใหเหมาะสมกับตําแหนงที่จะแตงตั้ง โดยคํานึงถึงความรู
ความสามารถ ทกัษะ สมรรถนะ ประสบการณ ความประพฤติ
และประวตักิารรบัราชการ ซึง่ตองมผีลงานทีเ่ปนทีป่ระจกัษ
ในความสามารถมาแลว และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่จําเปน
ตองใชในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่จะแตงตั้ง
  2)  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร 
หลักเกณฑ และวิธีการเลือกสรร เกณฑการตัดสิน
  3)  ดําเนนิการเลอืกสรรตามหลกัเกณฑและวธิกีาร
ทีก่าํหนด โดยพจิารณาเปรยีบเทยีบขอมลูบคุคล แลวเสนอ
รายชื่อผูอยูในเกณฑเขาสูตําแหนงประเภทอํานวยการ
ระดับสูง จํานวนไมเกิน 3 คนตอตําแหนงวาง 1 ตําแหนง 
เพือ่ใหเลขาธกิารวฒุสิภาพจิารณา พรอมเหตผุลเพือ่ประกอบ
การพิจารณา

 3. สาํนกับรหิารงานกลางเสนอรายละเอยีดเกีย่วกบั
ขอมูลตาง ๆ ของตําแหนงที่จะแตงตั้ง และขอมูลของ
ผู มีสิทธิเขารับการเลือกสรรทุกคนตอคณะกรรมการ
เลือกสรร ดังนี้
  1)  ช่ือและจํานวนตาํแหนง พรอมท้ังรายละเอยีด
เกี่ยวกับหนาที่ความรับผิดชอบ และความตองการของ
ตําแหนงที่จะแตงตั้ง
  2) ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประวัติการรับราชการ 
ประวัติสวนตัวของผูสมัครทุกคน รวมทั้งประวัติการศึกษา 
การฝกอบรม ดงูาน ประสบการณ ความสามารถ ความชํานาญ 
คณุลกัษณะพเิศษ ผลงานสาํคญัพเิศษ ผลงานทีเ่ปนทีป่ระจกัษ
ในความสามารถ ประวตัทิางวนิยัและทางจรยิธรรม และผลการ
ปฏบิตัริาชการ 4 รอบการประเมนิ 

 4. เลขาธิการวุฒิสภาแตงตั้งขาราชการรัฐสภา
สามัญใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานัก โดยการเลือก
ผูท่ีสมควรไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง จากรายชื่อที่
คณะกรรมการเลอืกสรรฯ เสนอ และดาํเนนิการแตงต้ังผูนัน้
ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานัก โดยใหมีผลไมกอนวัน
ทีมี่คาํสัง่แตงตัง้ ทัง้นี ้สาํนกังานเลขาธกิารวฒุสิภาไดดาํเนนิการ
เลอืกสรรขาราชการรฐัสภาสามัญเพือ่แตงตัง้ใหดาํรงตาํแหนง
ผูอาํนวยการสาํนกั ตามหลกัเกณฑ วธิกีารและเงือ่นไข ที ่ก.ร.
กําหนด ภาพกิจกรรม
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 ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ ศาสตราจารยพิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย      ในฐานะประธานกรรมการอํานวยการจัดงานเพ่ือถวาย
พระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดพิธี
ทาํบญุตกับาตรเพือ่ถวายพระราชกศุลแดพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช เนือ่งในโอกาสบาํเพญ็พระราชกศุลปญญาสมวาร
(50 วนั) และบาํเพญ็พระราชกศุลสตมวาร (100 วนั) โดยมพีลตาํรวจเอก พชิติ ควรเดชะคปุต เปนประธานอนกุรรมการ และไดมอบหมาย
สํานักวิชาการปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการ
 คณะอนุกรรมการไดจัดพิธีบําเพ็ญพระราชกุศลปญญาสมวาร (50 วัน) ขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีวัตถุประสงค
เพื่อแสดงความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย โดยมีกิจกรรมทั้งหมด 3 กิจกรรม ไดแก

 ทัง้น้ี สํานักวชิาการในฐานะฝายเลขานกุารคณะอนกุรรมการ
ทาํหนาทีอ่าํนวยความสะดวกในการประชมุของคณะอนกุรรมการ
และคณะทาํงาน 3 คณะ และรวมรบัผดิชอบในการตดิตอประสาน
เชิญผูเขารวมงานและรับลงทะเบียน ซึ่งมีสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ สภาขบัเคล่ือนการปฏริปูประเทศ ขาราชการและบคุลากร
ทีเ่กีย่วของมาลงทะเบียน จาํนวน 565 คน นอกจากนี ้ไดดาํเนนิการ
ในเรื่องตาง ๆ เพื่อใหการจัดงานเปนไปดวยความเรียบรอยและ
สมพระเกียรติ

ภาพกิจกรรม

การถวายภัตตาหารเชา
แดพระภิกษุสงฆ จํานวน 89 รูป

ณ อาคารสโมสรรัฐสภา

พิธีทําบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ
จํานวน 89 รูป

ณ ดานหนาพระสยามเทวาธิราช

พิธีแสดงความอาลัยและรําลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

ณ ดานหนาอาคารรัฐสภา 2

เลาขาวสํานักวิชาการ

ÊíÒ¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃÃ‹ÇÁ¾Ô¸ÕºíÒà¾çÞ¾ÃÐÃÒª¡ØÈÅ»˜ÞÞÒÊÁÇÒÃ (50 ÇÑ¹)
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 คณะอนุกรรมการพัฒนาฐานขอมูลกฎหมายของอาเซียน ไดจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ Communities of 
Practices-Cops ณ หองอบรมคอมพิวเตอร ชั้น 13 อาคารสุขประพฤติ โดยการจัดกิจกรรมเพื่อรวมกันพัฒนา
ฐานขอมูลกฎหมายของอาเซียนในเว็บไซต asean-law.senate.go.th ตอไป

ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559

ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ 
Communities of Practices-Cops
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สํานักภาษาตางประเทศ

 สาํนกัภาษาตางประเทศ      โดยกลุมงานภาษาองักฤษ
มีโครงการจัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะการลาม
(ไทย - อังกฤษ และอังกฤษ - ไทย) สําหรับบุคลากรของ
กลุมงานภาษาอังกฤษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
 1. เพื่อพัฒนาความรู  ทักษะ และประสบการณ
ของผูเขารับการอบรมดานการแปลแบบลาม
 2. เพือ่เสรมิสรางความมัน่ใจใหแกผูเขารบัการอบรม
ในการปฏิบัติหนาที่ลามและความสามารถในการแกไข
ปญหาเฉพาะหนาระหวางการปฏิบัติหนาที่
 3. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของผู เขารับการอบรม
ใหสามารถแสดงออกไดอยางเหมาะสม ในระหวางการปฏบิตัิ
หนาที่
 ทัง้นี ้ ลักษณะของการอบรมจะมกีารฝกแปล ทัง้ลาม
พูดพรอม (Simultaneous Interpreter) ลามพูดตาม
(Consecutive Interpreter) และลามกระซบิ (Whispering
Interpreter) ทั้งแบบไทย - อังกฤษ และอังกฤษ - ไทย
ตามหัวขอที่พิจารณารวมกันวามีความตองการในการ
เรียนรู เชน ขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมาธิการ การคามนุษย ทั้งนี้
จะมีวิทยากรจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และราชบัณฑิตยสถานมารวมใหการบรรยาย 

 สําหรับสื่อการสอนจะเป นสื่ออิเล็กทรอนิกส 
ประกอบการฝกปฏบิตั ิเชน การโตวาทขีองผูสมคัรชงิตาํแหนง
ประธานาธบิดสีหรฐั การกลาวคาํปราศรยัของนายกรฐัมนตรี
แหงสหราชอาณาจักร การกักเก็บคารบอน (Carbon
Sequestration) เปนตน
 ระยะเวลาในการอบรม จะจัดอบรมตั้งแตวันพุธที่
16 พฤศจิกายน - วันพุธท่ี 16 ธันวาคม 2559 เปนการ
อบรมทุกวันพุธและวันศุกร เวลา 13.30 - 16.30 นาฬกา
(10 ครั้ง) รวมระยะเวลา 30 ชั่วโมง 
 สาํหรบัประโยชนของโครงการดงักลาวนี ้จะชวยให
นักวิเทศสัมพันธ กลุมงานภาษาอังกฤษ มีทักษะ ความรู
ความชํานาญ และมีความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ลาม
ไทย - อังกฤษ และอังกฤษ - ไทย เพื่อใหบริการ และ
สนับสนุนภารกิจของประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
รองประธานสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิประธานคณะกรรมาธกิาร
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ผูบริหาร และขาราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยสามารถปฏิบัติหนาที่
ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 สําหรับสื่อการสอนจะเป นสื่ออิเล็กทรอนิกส 

¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃÅ‹ÒÁ (ä·Â - ÍÑ§¡ÄÉ áÅÐÍÑ§¡ÄÉ - ä·Â) 
¢Í§ÊíÒ¹Ñ¡ÀÒÉÒµ‹Ò§»ÃÐà·È

»ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2560
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ขาวสารการตางฯ
สํานักการตางประเทศ

 ทัง้นี ้                             ใหสมาชกิสามญัเลอืกตัง้กนัเองเปนคณะกรรมการ
บรหิารกลุมมิตรภาพ จาํนวนไมเกนิ 9 คน ตามระเบยีบ ขอ 16
และ ขอ 17 ประกอบดวย ประธาน รองประธาน เลขานกุาร
และกรรมการบริหารอีกไมเกิน 6 คน โดยมีวาระการ
ดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป นับตั้งแตวันที่ไดรับเลือกตั้ง
ปจจบุนักลุมมติรภาพสมาชกิรฐัสภาของไทยกบัตางประเทศ
ที่มีสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ เปนสมาชิกอยู จํานวน 
39 ประเทศ ไดแก กัมพูชา เกาหลีใต แคนาดา จอรแดน 
จีน ชิลี นิวซีแลนด บราซิล บาหเรน เบลารุส เบลเยียม เปรู 
โปแลนด ฝรั่งเศส ฟนแลนด ฟลิปปนส ภูฏาน มองโกเลีย 
มาดากัสการ มาเลเซีย เมียนมาร โมร็อกโก เยอรมนี 
รสัเซยี ลาว เวยีดนามสวเีดน สหรฐัอเมรกิา สหราชอาณาจกัร
สิงคโปร ออสเตรเลีย ออสเตรีย อารเมเนีย อิตาลี อินเดีย 
อินโดนีเซีย อิหราน และฮังการี นอกจากนี้ ยังมีประเทศที่
ยงัไมมคีณะกรรมการบรหิารกลุมมติรภาพฯ อกี 27 ประเทศ
จะเห็นไดวาบทบาทของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
มีส วนสําคัญเปนอยางมากในการแลกเปลี่ยนขอมูล
ความคดิเหน็และประสบการณในดานตาง ๆ กบัสมาชิกรฐัสภา
ของตางประเทศอันจะชวยกระชับความรวมมือระหวาง
ฝายนิติบัญญัติของไทยกับตางประเทศใหแนนแฟนยิ่งขึ้น 

 หลายคนอาจจะยั ง ไม ทราบว  าสมาชิกสภา
นิติบัญญัติแหงชาตินอกจากจะทําหนาที่ดานนิติบัญญัติ
ตามท่ีรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันระบุไว แตยังมีภารกิจ
สําคัญในดานตางประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ
และสงเสริมความรวมมือระหวางฝายนิติบัญญัติของไทย
กับฝ  ายนิ ติ บัญญัติ ต  า งประ เทศให  ใกล  ชิ ดยิ่ ง ขึ้ น
โดยเฉพาะความรวมมือทวิภาคีระหวางกลุมมิตรภาพ
สมาชกิรฐัสภาไทยกบัตางประเทศ ซึง่มชีือ่เปนภาษาองักฤษ 
ตามระเบยีบรฐัสภาวาดวยกลุมมติรภาพสมาชกิรฐัสภาไทย
ระหว างประเทศ พ.ศ. 2558 ข อ 5 ว า Thailand
Inter–Parliamentarians Friendship Group หรือ
เรียกยอวา  กลุมมิตรภาพ  (Friendship Group)  ซึ่งจะมี
ประเทศคูกลุม ตัวอยาง กลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-
(ชื่อประเทศ) ใชชื่อภาษาอังกฤษวา (Thailand-Country)
Parliamentarians Friendship Group สําหรับสมาชิก
กลุมมิตรภาพมีสองประเภท ตามระเบียบฯ ขอ 12 คือ
สมาชิกสามัญ หมายถึง  สมาชิกที่ เป นสมาชิกรัฐสภา 
และสมาชิกวิสามัญ  หมายถึง   สมาชิกภาพของสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง

 ทัง้นี ้                             ใหสมาชกิสามญัเลอืกตัง้กนัเองเปนคณะกรรมการหลายคนอาจจะยั ง ไม ทราบว  าสมาชิกสภา

กลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาระหวางประเทศ
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IDP : ตอน เครือ่งมอืการพฒันาบคุลากรดวย “การดงูานนอกสถานที ่(Site Visit)”IDP : ตอน เครือ่งมอืการพฒันาบคุลากรดวย “การดงูานนอกสถานที ่(Site Visit)”IDP : ตอน เครือ่งมอืการพฒันาบคุลากรดวย “การดงูานนอกสถานที ่(Site Visit)”

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

“พฒันางาน พฒันาคน พฒันาองคกร”
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit) เปนเครื่องมือการพัฒนาบุคลากรรูปแบบหนึ่ง โดยมอบหมายใหพนักงาน
ไปสงัเกตเหตกุารณ การกระทาํ หรอืบุคคลทีต่องการ ในสถานท่ีเฉพาะแหงใดแหงหน่ึง เพือ่วตัถุประสงคใดวตัถุประสงคหนึง่
ในชวงเวลาส้ัน ๆ  ซึ่งการดูงานนอกสถานที่มักนิยมใชกับพนักงานในระดับบริหารจัดการ (Management Level) ข้ึนไป
เปนการดูงานที่มีขอบเขตงานที่รับผิดชอบเหมือนกันหรือเปนการดูงานจากลักษณะงานท่ีตองทํางานรวมดวย
 การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit) มีวัตถุประสงคเพื่อใหพนักงานไดเห็นประสบการณใหม ๆ การไดเห็นรูปแบบ
การทํางานที่มีวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ  (Best Practice) เพื่อใหผูรับการพัฒนาไดเรียนรูเรื่องใหม ๆ ท่ีดีจากองคการภายนอก
ซึ่งวิธีการดังกลาวนี้จะทําใหพนักงานสามารถนําแนวคิดที่ไดรับจากการดูงานนอกสถานที่ไปประยุกตใชในการปรับปรุง
และพัฒนาความสามารถของตน อีกทั้งพนักงานยังสามารถนําความรู และประสบการณใหม ๆ ที่ไดรับรู มาใชเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางานใหดีขึ้น ทั้งนี้ การดูงานนอกสถานที่โดยทั่วไปจะประกอบไปดวยการดูงานภายในประเทศ
และการดูงานในตางประเทศ
รูปแบบการดูงานนอกสถานที่ประกอบดวย 2 รูปแบบ ดังนี้
 1. การดงูานภายในบริษทัเดยีวกัน หรือบรษิทัในเครอื: การดงูานลกัษณะน้ีเปนการดงูานนอกสถานทีจ่ากองคการ
เดยีวกนัหรอืเปนองคการทีอ่ยูในกลุม/เครอืเดยีวทัง้ในและตางประเทศ เพือ่ศกึษาดงูานเกีย่วกบัวธิ/ีรปูแบบการปฏบิตัทิีด่เีลศิ
(Best Practice) สามารถนํามาใชเปนตัวอยางหรือแมแบบ ในการทํางานได ท้ังน้ี การดูงานในรูปแบบน้ีคอนขางสะดวก
ในการตดิตอประสานงาน และการแลกเปลีย่นขอมูล เน่ืองจากเปนการดงูานภายในบรษิทัเดยีวกนั และพนักงานอาจคุนเคย
รูจักกันอยูแลวจึงทําใหการติดตอเพื่อขอดูงานไมยุงยาก
  ประโยชน: การดูงานจากองคการเดียวกนัจะทาํใหพนักงานเกดิความเขาใจในรปูแบบการทาํงานในเชิงลกึมากขึน้
ชวยทําใหพนักงานเกิดความเขาใจขั้นตอน การเชื่อมโยงการทํางานของตนกับงานอื่นในเชิงลึก รวมถึงเปนเครื่องมือที่ชวย
ใหเกดิการปรบัปรงุและพฒันาความสามารถในการทาํงานของตนไดเปนอยางด ีนอกจากนี ้การดงูานจากองคการเดยีวกนั
ยังชวยทําใหเกิดการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับพนักงานคนอื่นที่อยูในบริษัทหรือเครือเดียวกัน
 2. การดงูานภายนอกบรษิทั: การดงูานภายนอกบรษิทัเปนการเปดประสบการณใหกบัพนกังานไดเหน็การทาํงาน
ขององคการภายนอกที่มีวิธีการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ (Best Practice) เปนวิธีการปฏิบัติงานที่พนักงานไมเคยเห็นมากอน
ซ่ึงพนักงานสามารถนาํมมุมองทีไ่ดรบัมาปรบัใชในองคการของตนได อยางไรกต็าม การดงูานภายนอกบรษิทั พนกังานจะตอง
มกีารเตรยีมความพรอมโดยมขีัน้ตอนการประสานงานไวลวงหนาหลายขัน้ตอน เชน การตดิตอขอควิจากองคการภายนอก
เพื่อขอดูงานการจัดเตรียมการเดินทาง การจัดเตรียมของที่ระลึกและการขออนุญาตลวงหนาหากตองการขอถายรูป หรือ
บันทึกเสียง เปนตน
  ประโยชน: การดูงานจากองคการภายนอกจะชวยทําใหพนักงานเกิดมุมมองใหม ๆ เปนการเสริมสรางแนวคิด
หรอืวสิยัทศันในการทาํงาน ทาํใหพนกังานมแีนวคดิใหม ๆ  จากการปฏบิตังิานขององคการภายนอก อกีทัง้ยงัเปนการกระตุน
จูงใจใหพนักงานเกิดความตระหนักถึงความพรอมในการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากไดเห็นรูปแบบการทํางานขององคการอื่น
อันนําไปสูการจุดประกายใหพนักงาน เกิดการเปรียบเทียบรูปแบบหรือขั้นตอนการทํางานของตนเองกับองคการภายนอก
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“พฒันางาน พฒันาคน พฒันาองคกร”
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 ขั้นตอนการดูงานนอกสถานที่ (Site Visit) มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
  1. ข้ันตอนการสาํรวจ - ผูบงัคบับญัชาจะตองตรวจสอบกอนวาตองการเพิม่ความรูและทักษะในเรือ่งใดของพนักงาน
สวนความสามารถนัน้สามารถปรบัปรงุและพฒันาไดดวยการใชวธิกีารดงูานนอกสถานที ่ ไมวาจะเปนการดงูานภายในบรษิทั
ที่อยูในสถานที่ตั้งคนละแหง เชน การไปดูงานในโรงงาน หรือการดูงานกับบริษัทในเครือหรือบริษัทภายนอก ทั้งในและ
ตางประเทศ
  2. ขั้นการวางแผน - ผูบังคับบัญชาตองวางแผนการดูงานนอกสถานที่โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ คือ
      2.1 จุดประสงค เพื่อกําหนดขอบเขตของการไปดูงานนอกสถานท่ีตามจุดประสงคหลักท่ีกําหนดข้ึน เพื่อให
การดูงานเสร็จตามเวลาที่ตองการ
      2.2 จดุทีจ่ะดงูาน เพราะในการไปดงูานจะตองเลอืกจดุทีด่ทีีส่ดุ ใชเกณฑการพจิารณาในดานความเปนไปได
ในการใหความรู ใหประโยชน และใหประสบการณดานใดบาง มากเพียงใด ตรงตามท่ีตองการหรือไม
      2.3 ควรแจงวัตถุประสงค ความตองการกอนลวงหนา เพื่อใหเจาหนาที่ของสถานที่ที่จะไปดูงาน ไดมีเวลา
จัดเตรียมบุคลากรและวางแผนการตอนรับไดถูกตอง
      2.4 ระยะเวลา ควรวางแผนการออกเดินทางและระยะเวลาในการดูงาน
  3. ขั้นการสื่อสาร - ผูบังคับบัญชาจะตองส่ือสารกับพนักงาน เพื่อทราบแนวทางในการดูงาน โดยใหคําแนะนํา
และบอกถงึกจิกรรมตาง ๆ  ทีพ่นกังานตองปฏบิตัแิละวตัถปุระสงคของการดงูาน เพือ่ใหพนกังานทราบจดุมุงหมายในแนวทาง
เดียวกัน และไดมีการตั้งคําถามในสิ่งที่อยากสอบถามไวลวงหนา 
  4. ขัน้การปฏบัิต ิ- พนกังานทีไ่ปดงูานนอกสถานทีจ่ะตองจดบนัทกึรายละเอยีดและสอบถามสิง่ทีต่องการทราบ
ในระหวางทีด่งูาน นอกจากนี ้องคการบางแหงไดมกีารมอบของทีร่ะลกึใหกบัองคการภายนอก ภายหลงัเสรจ็สิน้การดงูาน
  5. ขั้นการประเมิน - ผูบังคับบัญชาประเมินและติดตามผลจากรายงานสรุปของพนักงาน โดยประเมินตาม
ประเด็น ดังนี้
      - ประเมินวาบรรลุวัตถุประสงคหรือไม
      - ไดรับประโยชนอะไรบาง
      - รายละเอียด Best Practices ที่พบ และสิ่งที่พบสามารถนํามาประยุกตใชไดอยางไร
      - ขอสังเกตอ่ืน ๆ
      - ความคิดเห็นของพนักงาน 

  
  สรปุวา เครือ่งมอืการพฒันาพนกังานโดยวธิกีารดงูานนอกสถานที ่คอื พนกังานตัง้แตระดบัจดัการ (Management
Level) ขึ้นไปไมวาจะเปนผูบริหารระดับตน ระดับกลางหรือระดับสูง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสามารถที่ตองการพัฒนาของ
ผูบรหิารในแตละระดบั เนือ่งจากการดงูานนอกสถานท่ีเปนเครือ่งมือท่ีสามารถกาํหนดวัตถุประสงคการดงูานไดหลากหลาย 
และภายหลงัจากการดงูานพนกังานระดบันีจ้ะสามารถนาํประสบการณทีไ่ดจากการดงูานมาวางแผนดาํเนนิการ แผนปรบัปรุง
องคการ และถายทอดใหผูใตบังคับบัญชาไดตอไป 

อางอิงบทความ
 อาภรณ  ภูวิทยพันธุ, แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ตอน - เคร่ืองมือการพัฒนาบุคลากรดวย 
“การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit)”. (ออนไลน)
แหลงที่มา
 http://www.oknation.net/blog/print.php?id=692835
 และ www.km.moi.go.th/km/PMQA/process/process3.pdf
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 คณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของสภานิติบญัญติัแหงชาติ โดยคณะอนกุรรมการขับเคลือ่น
สถานีโทรทัศนรัฐสภา ไอพีทีวี 1 ประสานความรวมมือโดยสรางภาคีเพื่อใหการสนับสนุนการพัฒนาสถานีโทรทัศน
รัฐสภา ไอพีทีวี 1 โดยลาสุด ไดจัดใหมีพิธีลงนามบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือในการสนับสนุนและเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานนิติบัญญัติผานศูนยดิจิทัลชุมชน ซ่ึงจะใหการสนับสนุนและเผยแพรขอมูลขาวสาร
ของฝายนติบิญัญตัไิปยงัประชาชน โดยอาศยัศักยภาพความพรอมของศนูยดิจิทัลชมุชน ท่ีมอียูใน กศน. ตําบลทกุแหง
ทัว่ประเทศ จาํนวน 7,424 แหง เพือ่เปนการขยายชองทางใหกวางขวางยิง่ขึน้ อกีทัง้เพือ่สรางความรวมมอืดานวชิาการ
และการแลกเปลี่ยนสื่อดิจิทัล รวมถึงดานการพัฒนาองคความรูและประสบการณของบุคลากรของทั้งสองฝาย
 สาํหรบัพธีิลงนามดงักลาว ไดจดัข้ึนเมือ่วนัศกุรที ่25 พฤศจกิายน 2559 เวลา 09.30 นาฬกา ณ หองรบัรองพเิศษ
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 ซึ่งไดรับเกียรติจาก ศาสตราจารยพิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
เปนประธานในพิธี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธาน
กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ใหเกียรติกลาวรายงาน พรอมทั้งยัง
ไดรับเกียรติจากสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ผูบริหารสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา บุคลากร และนักศึกษา
สํานักงาน กศน. เขารวมเปนสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้ โดยในโอกาสนี้เมื่อเสร็จสิ้นพิธีลงนามแลว คณะบุคลากร 
และนักศึกษา กศน. ยังไดมีโอกาสเขารวมชมการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ณ หองประชุมรัฐสภา ซึ่งไดรับ
ความสนใจเปนอยางมาก

สํานักงาน กศน. รวมเสริมเปนสรรพกําลังในการเผยแพรขอมูลขาวสารดานนิติบัญญัติ

ศูนยดิจิทัลชุมชน
แหลงการเรียนรู สูความสําเร็จ

ICT Insights
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
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          การวิเคราะหโครงการ (Project Analysis)¢¹Ò´¢Í§¡ÃÐ´ÒÉã¹¡ÒÃ¾ÔÁ¾�
กระดาษชุด A ไดแก A0 - A10
กระดาษสําเร็จ A1 นิยมใชพิมพกระดาษปดผนัง
กระดาษสําเร็จ A2 ใชพิมพโปสเตอรแผนใหญ
*กระดาษสําเร็จ A3 ใชพิมพโปสเตอรแผนเล็ก
*กระดาษสําเร็จ A4 ใชพิมพหนังสือเลม นิตยสาร วารสาร *สิ่งพิมพทั่วไป
*กระดาษสําเร็จ  A5 ใชเรียกขนาดหนังสือฉบับกระเปา (Pocket book)
*กระดาษสําเร็จ  A6 ใชเรียกขนาดการดอวยพร
กระดาษสําเร็จ A7 ใชเรียกขนาดสมุดบันทึก สมุดฉีก นามบัตร และการดขนาดตาง ๆ
กระดาษสําเร็จ A8 
กระดาษสําเร็จ A9 
กระดาษสําเร็จ A10 
ขนาด A1 จะมีขนาดเปนสองเทาของ A2 และ A2 จะเปน 2 เทาของ A3 ไลไปตามลําดับ
*หมายถึง ไซสขนาดที่กลุมงานบรรณาฯ มีใหบริการ รองรับกับเครื่องพิมพระบบเลเซอร

2A
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10

ใชสําหรับเขียนแบบแปลน

 1189  x 1682 mm.  46.81 x  66.22   in.
   841  x 1189 mm.  33.11 x  46.81   in.
   594  x   841 mm.  23.39 x  33.11   in.
   420  x   594 mm.  16.54 x  23.39   in.
   297  x   420 mm.  11.69 x  16.54   in.

กระดาษจดหมาย วารสาร บนัทกึ
กระดาษจดหมายเล็ก

โปสการดสากล สมุดพก
สมุดพกขนาดเล็ก

นามบัตร
ตั๋วรถไฟ
แสตมป

   210  x   297 mm.  8.27 x  11.69   in.
   148  x   210 mm.  5.83 x  8.27   in.
   105  x   148 mm.  4.13 x  5.83   in.
    74  x    105 mm.  2.91 x  4.13   in.
    52  x      74 mm.  2.05 x  2.91   in.
    37  x      52 mm.  1.46 x  2.05   in.
    26  x      37 mm.  1.02 x  1.46   in.

อางอิง : http://baannaroo.blogspot.com/2011/11/type-of-paper-2515298-300-1.html

¢¹Ò´¢Í§¡ÃÐ´ÒÉã¹¡ÒÃ¾ÔÁ¾�¢¹Ò´¢Í§¡ÃÐ´ÒÉã¹¡ÒÃ¾ÔÁ¾�¢¹Ò´¢Í§¡ÃÐ´ÒÉã¹¡ÒÃ¾ÔÁ¾�

เลนส... สองการพิมพ
สํานักการพิมพ
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          การวิเคราะหโครงการ (Project Analysis)          การวิเคราะหโครงการ (Project Analysis)

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
และถายทอดเปาประสงคเชงิยทุธศาสตรและกลยทุธสูการปฏบิตังิาน โดยการจดัทาํแผนปฏบิตัริาชการ 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564)
และแผนปฏิบัติราชการประจําป ซึ่งในกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา กลุมงาน
แผนงานและโครงการ สาํนกันโยบายและแผน มหีนาทีห่ลกัในการดาํเนนิการศกึษา วเิคราะห เสนอแนะ พฒันาและประสาน
และจัดทําแผนปฏิบัติ ราชการประจําป โดยมีการดําเนินการจัดทํารายละเอียดโครงการ รวมท้ังมีการวิเคราะหโครงการ
ซึง่เปนขัน้ตอนสาํคญักอนการดาํเนนิโครงการ เพือ่ใชประกอบการพจิารณาปรบัปรงุแกไขโครงการกอนตดัสนิใจดาํเนนิการ
หรือไมดําเนินการ ใหมีความถูกตอง สอดคลองกับนโยบายและแผนตาง ๆ ที่เกี่ยวของอีกทั้งเปนการศึกษาความเปนไป 
ความเหมาะสม คุมคาของโครงการ และนําไปสูการติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการอยางเปนระบบ
 การวิเคราะหโครงการเปนการศึกษาโครงการที่จะประเมินอยางละเอียดในทุกขั้นตอนของโครงการ โดยพิจารณา
ความสมัพนัธขององคประกอบแตละสวนของโครงการ ซึง่จะทําใหเกดิความเขาใจและเกดิแนวความคดินําไปสูการวางแผน
อยางเหมาะสม อกีทัง้เปนการตรวจสอบองคประกอบหรอืมมุมองตาง ๆ ของโครงการเพือ่ใหทราบถงึความตองการสิง่ตาง ๆ
ที่จําเปนตอการทําโครงการและความเปนไปไดของโครงการภายใตจํานวนทรัพยากรท่ีมีอยู สรุปเทคนิคในการวิเคราะห
โครงการ ไดดังนี้

 1. การวิเคราะหขอบเขตและกระบวนการในการดําเนินโครงการ (Project Flow) ประกอบดวยสวนท่ีสําคัญ
สองสวน คือ
  1.1 การกาํหนดขอบเขตของโครงการ และการวเิคราะหกระบวนการ/ขัน้ตอนของโครงการ ในการกาํหนดขอบเขต
ของโครงการนั้นจะสามารถใชเกณฑทั้งในดานของผูรับบริการเปาหมายและเกณฑภูมิศาสตร เปนแนวทางสําคัญในการ
กาํหนดขอบเขตของโครงการวาโครงการทีพ่ฒันาขึน้มาน้ันมุงตอบสนองตอผูรบับรกิารในกลุมใด เชน เกษตรกร ผูประกอบการ
ประชาชนท่ัวไป หรือนักทองเที่ยว เปนตน สําหรับเกณฑภูมิศาสตรจะพิจารณาวาโครงการดังกลาวจะลงไปในพื้นที่ใด
ทั้งในระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ หรือจังหวัด
  1.2 การเขียนแผนผังกระบวนการหรือขั้นตอนการดําเนินงาน (Process Flow Chart) โครงการตั้งแตเริ่มตน
(การพัฒนาโครงการ) จนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ (การประเมินผลโครงการ) โดยระบุถึงรายละเอียดของขั้นตอนที่สําคัญ
ของโครงการ
 2. การวิเคราะหผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัดของโครงการ
  เริ่มตนจากการระบุถึงผลผลิต (Output) ที่สําคัญของโครงการ และผลลัพธ (Outcome) ที่เกิดขึ้น จากการนํา
ผลผลิตดังกลาวไปใชประโยชน โดยที่ผลผลิตหนึ่ง ๆ อาจจะนําไปสูผลลัพธหลาย ๆ ประการก็ได เมื่อกําหนดผลผลิตและ
ผลลัพธแลวจะตองกําหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสม เพื่อที่จะประเมินไดวาสามารถบรรลุผลผลิต และผลลัพธดังกลาวไดหรือไม 
พรอมทั้งการกําหนดคาเปาหมายและชวงระยะเวลาที่จะใชในการบรรลุเปาหมาย โดยประเด็นปญหาที่อาจจะพบก็คือ
ยากที่จะวัดการบรรลุผลลัพธได เนื่องจากการที่ผลผลิตจะนําไปสูผลลัพธไดนั้นอาจจะมีปจจัยภายนอกที่อยูนอกเหนือ
การควบคุมเขามาเกี่ยวของ อยางไรก็ดีควรที่จะกําหนดตัวชี้วัดไว เพื่อที่จะไดเปนเครื่องมือหรือแนวทางในการประเมินวา
สามารถบรรลุผลลัพธไดหรือไม

สํานักนโยบายและแผน
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 3. การวิเคราะหความสัมพันธและเชื่อมโยงระหวางโครงการกับยุทธศาสตรในระดับตาง ๆ
  ในการจัดทํายุทธศาสตรในระดับตาง ๆ ไมวาจะเปนแผนบริหารราชการแผนดิน แผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป หรือยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนการจัดการความรูและระบบการเรียนรู จะยึดหลัก
ความเชื่อมโยงตั้งแตวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย กลยุทธ และโครงการ ดังนั้น 
โครงการทุกโครงการที่จะจัดทําจึงควรที่จะสามารถเชื่อมโยงตอยุทธศาสตรในระดับใดระดับหนึ่งได โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เมือ่ดําเนินโครงการเสรจ็สิน้ผลสาํเรจ็ของโครงการดงักลาวควรท่ีจะนําไปสูการบรรลเุปาหมายของตวัช้ีวัดทางยทุธศาสตรตาง ๆ
  ความเชือ่มโยงระหวางโครงการทีคิ่ดขึน้มากบัยทุธศาสตรตาง ๆ โดยแบงระดบัของความเช่ือมโยง เปน 4 ระดบั ดงันี้
  ระดับที่ 1 เปนโครงการหลัก (Core Project) ที่จะขับเคลื่อนและผลักดันตอความสําเร็จของตัวชี้วัดภายใต
เปาประสงคของยุทธศาสตร ซึ่งการที่จะพิจารณาวาเปนโครงการหลักหรือไมนั้น สามารถพิจารณาไดจากตัวชี้วัดและ
คาเปาหมายที่ไดตั้งไว ถาการที่จะบรรลุคาเปาหมายตามตัวช้ีวัดน้ันข้ึนอยูกับความสําเร็จของโครงการ แสดงวาโครงการ
ดังกลาวเปนโครงการหลัก หรือในอีกนัยหนึ่งถาโครงการนี้ไมเกิดหรือไมประสบผลสําเร็จคาเปาหมายของตัวชี้วัดจะไม
สามารถบรรลุได

 ตารางที ่1 แสดงความสอดคลองของประเดน็ยทุธศาสตร, เปาประสงค, ตวัชีว้ดั, คาเปาหมาย, กลยทุธ, โครงการ

เปาประสงค
ประเด็น

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด กลยุทธคาเปาหมาย โครงการ

xxxxxx xxx xxxxxx xxx

  ระดบัที ่2 เปนโครงการสนบัสนนุ (Supporting Project) เปนโครงการท่ีมีสวนสนับสนุนตอการบรรลคุวามสาํเรจ็
ของคาเปาหมายในตัวชี้วัดภายในเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร แตไมไดเปนโครงการหลักที่จะขาดเสียไมได เชนเดียวกับ
โครงการหลัก ความสําเร็จของโครงการสนับสนุนน้ันอาจจะสงเสริมหรือสนับสนุนในความสําเร็จของโครงการหลักก็ได
  ระดับที่ 3 เปนโครงการที่มีความสัมพันธกับยุทธศาสตรในลักษณะใดลักษณะหน่ึงแตไมไดสงผลกระทบตอการ
บรรลุคาเปาหมาย ในตัวชี้วัดใดตัวชี้วัดหนึ่ง ภายใตเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรโดยเปนโครงการท่ีสัมพันธหรือเกี่ยวเนื่อง
กับยุทธศาสตรแตไมไดสงผลตอการบรรลุคาเปาหมายท่ีไดตั้งไว
  ระดับที่ 4 เปนโครงการที่ไมมีความสัมพันธกับยุทธศาสตรในลักษณะใดลักษณะหน่ึง เพียงแตเปนโครงการที่มี
ความจําเปนตองดําเนินการเนื่องจากสาเหตุใดสาเหตุหน่ึง

  ในตารางที ่2 ใหแสดงเครือ่งหมาย กากบาท ลงในชองทีส่อดคลองกบัลกัษณะของโครงการทีส่ดุ พรอมทัง้อธบิาย
เหตุผลและรายละเอียดดวย

 ตารางที่ 2 ความเชื่อมโยงระหวางโครงการและยุทธศาสตร

 โครงการหลัก ที่สงผลตอการบรรลุคาเปาหมาย ภายใตตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ........................................................
  คาเปาหมาย ...............................................
  เปาประสงค ...............................................
 

 โครงการสนับสนุน ที่สงผลตอการบรรลุคาเปาหมาย ภายใตตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร .................................
  ตัวชี้วัด ........................................................
  คาเปาหมาย ...............................................
  เปาประสงค ...............................................

 โครงการที่ี่สัมพันธ กับยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตร .................................
  เปาประสงค ...............................................
  ประเด็นยุทธศาสตร ....................................

 โครงการที่ไมมีความสัมพันธ กับยุทธศาสตร เหตุผลและความจําเปน 
  .....................................................................

สัมพันธหรือเชื่อมโยงตอ
กากบาท

(X)
เหตุผลและรายละเอียด

  .....................................................................

สํานักนโยบายและแผน
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สํานักนโยบายและแผน

 การพจิารณาถงึกลุมบคุคล และบคุคลทีเ่กีย่วของกบัโครงการอยางรอบคอบ จะทาํใหเหน็และเขาใจถงึบทบาทและ
ผลกระทบของกลุมบุคคล และบุคคลเหลานั้น พรอมทั้งจะไดนําไปสูการคิดถึงปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากกกลุมบุคคล
และบุคคลดังกลาว พรอมทั้งแนวทางในการแกไขปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
 การวิเคราะหโครงการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 กระบวนการจัดทาํแผนปฏบิตัริาชการของสาํนกังานเลขาธกิารวฒุสิภา จะเปนการผสมผสานระหวางเทคนคิตาง ๆ 
ใหเหมาะสมตามบริบทของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยมีรายละเอียดในการวิเคราะห ดังนี้ 
  (1) ความสอดคลองกับแผนบรหิารราชการแผนดนิ นโยบายรฐับาล แผนยทุธศาสตรสาํนกังานเลขาธกิารวฒุสิภา
แผนและนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
  (2) ผลการดาํเนนิงานทีผ่านมา โดยบรูณาการขอมลูผลการดาํเนนิงานจากรายงานผลฯ ของกลุมงานตดิตามและ
ประเมินผล เพื่อวิเคราะหความสําเร็จของโครงการที่จะดําเนินการตอไป
  (3) งบประมาณที่เคยขอรับการจัดสรร ไดรับการจัดสรรงบประมาณ และงบประมาณท่ีใชไปโดยบูรณาการ
ขอมลูผลการดาํเนนิงานจากรายงานผลของกลุมงานตดิตามและประเมนิผล เพือ่วเิคราะหจาํนวนงบประมาณทีข่อจดัสรร
ในการดําเนินโครงการตอไป

ผูที่เกี่ยวของ
สงผลกระทบตอ 

ความสําเร็จโครงการ
ไดรับผลกระทบจาก 

โครงการ
ประเด็นปญหาที่ 

อาจจะมี
แนวทางในการแกไข

 การวิเคราะหตามตารางที่ 3 จะทําใหไดรายช่ือของหนวยงาน กลุมบุคคล และบุคคลที่เกี่ยวของกับโครงการที่
ครอบคลุม พรอมทั้งบทบาทของผูที่เกี่ยวของเหลานั้น โดยรายชื่อที่ไดจากตารางที่ 3 จะนํามาเขาในตารางที่ 4 ตอเพ่ือ
วิเคราะหวาผูท่ีเกี่ยวของแตละรายนั้น จะสงผลกระทบ หรือไดรับผลกระทบจากโครงการ และจะมีปญหาใดบางที่สําคัญ
เกี่ยวกับผูที่เก่ียวของกลุมนั้น (เชน ไมใหความรวมมือหรือไมเห็นความสําคัญของโครงการ เปนตน) พรอมทั้งพิจารณาถึง
แนวทางหรือวิธีการที่จะแกไขปญหาดังกลาว

 ตารางที่ 4 ประเด็นปญหาจาก Stakeholder

รายละเอียดบทบาท ชื่อของผูที่เกี่ยวของกับโครงการ

 ผูทีม่หีนาทีใ่นการประเมนิ ตรวจสอบโครงการ (ทัง้ในดานของขอเสนอ
 และความสําเร็จของโครงการ) พรอมทั้งผูที่มีหนาที่ในการอนุมัติ
 หรือใหความเห็นชอบ ตอการดําเนินโครงการ

 กลุมบุคคล หรือบุคคลที่มีหนาที่ในการใหปจจัยและทรัพยากร
 ตาง ๆ สาํหรบัการดาํเนนิโครงการ เชน ขอมลู ความรู บริการตาง ๆ
  เปนตน

 กลุมบุคคล หรือบุคคลที่ไดรับผลกระทบ (ทั้งในเชิงบวกและลบ)
 จากผลผลิต และผลลัพธของโครงการ

 ประเมิน อนุมัติ

 ผูให 

 ผูที่ไดรับผล

 4. วิเคราะหผูที่เกี่ยวของกับโครงการ (Stakholder Analysis)
  ในการดําเนินโครงการแตละโครงการจะมีหนวยงาน กลุมบุคคล บุคคลที่เขามาเกี่ยวของและ สงผลกระทบตอ
ความสาํเรจ็ของโครงการ โดยบทบาทของหนวยงาน กลุมบคุคล หรอืบคุคล เหลานีจ้ะแตกตางกนัออกไป บางกลุมอาจจะ
สงผลกระทบตอความสาํเรจ็ของโครงการ ในขณะทีบ่างกลุมอาจจะไดรบัผลกระทบจากโครงการ ซึง่ไมวาจะมคีวามเกีย่วของ
กบัโครงการในแงใดกล็วนแลวแตสงผลกระทบตอความสาํเรจ็ของโครงการเชนเดยีวกนั ดงันัน้ จงึจาํเปนตองมกีารวเิคราะห
ผูทีเ่กีย่วของกบัโครงการใหชดัเจน และครอบคลมุเพือ่ทีจ่ะไดหาแนวทางทีเ่หมาะสมในการบรหิารบคุคลเหลานี ้เพือ่นาํมาซ่ึง
ความสําเร็จของโครงการ

 ตารางที่ 3 บทบาท หนาที่ และความเกี่ยวของของผูมีสวนเกี่ยวของกลุมตาง ๆ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 
เปาประสงคหลัก

สาระสําคัญโดยสังเขป

 รายละเอียด

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 
เปาประสงคหลัก

สาระสําคัญโดยสังเขป

รายละเอียด

ขอสังเกต/ขอเสนอ

 ความสอดคลองกบัแผนหรอือืน่ ๆ 

 ผลการดําเนินงานที่ผานมา

 งบประมาณที่เคยขอและไดรับ

 ขอสังเกตอื่น (ถามี)

 ขอเสนอแนะ (ถามี)

กลยุทธ งานประจํา/โครงการ

  (4) ขอสังเกตอื่น ๆ (ถามี) เชน การปรับยกเลิกโครงการจากสาเหตุอะไร หรือผลผลิต/ผลลัพธสอดคลองกับ
วตัถปุระสงคของโครงการสามารถจะดาํเนนิการไดสําเรจ็หรอืไม  เปนตน ซึง่เปนการแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิของนกัวเิคราะห
นโยบายและแผนของกลุมงานแผนงานและโครงการ
  (5) ขอเสนอแนะ (ถาม)ี ในกรณทีีน่กัวเิคราะหนโยบายและแผนและสาํนักผูรบัผดิชอบโครงการมีความเหน็แยงกนั
จะจดัทาํเปนขอสงัเกตและขอเสนอแนะเพือ่นาํเสนอท่ีประชุมผูบรหิารพจิารณา เชน การควบรวมโครงการท่ีมีวัตถุประสงค
และกิจกรรมเหมือนกัน เปนตน

 ตารางที่ 5 การวิเคราะหโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป

สํานักนโยบายและแผน

อางอิง
 - ผ.ศ. ดร. สังวร งัดกระโทก, โครงการและการวิเคราะหโครงการ, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สืบคนเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559, 
  จาก http://www.scribd.com/document/330523832/โครงการและวิเคราะหโครงการ 
 - ผ.ศ. ดร. พส ุ เดชะรนิทร  คณะพาณชิยศาสตร และการบญัช ีจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั เอกสารประกอบการประชมุเชงิปฏบิตักิาร เพือ่เพิม่ขดีสมรรถนะดานการบรหิารจดัการ
  แกผูบริหารระดับสูง 8-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
 - ผ.ศ. ดร. พส ุ เดชะรนิทร  คณะพาณชิยศาสตร และการบญัช ีจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั เอกสารประกอบการประชมุเชงิปฏบิตักิาร เพือ่เพิม่ขดีสมรรถนะดานการบรหิารจดัการ
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ติดตาม จุลสาร “บอกเลาขาว สนง.”  ไดที่

www.senate.go.thwww.senate.go.thwww.senate.go.thwww.senate.go.thwww.senate.go.th

-  สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD SENATE)
-  สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา องค์กรแห่งความสุข 

-  www.senate.go.th  “บอกเล่าข่าว สนง.”

-  ชั้นวางหนังสือ หัวข้อ “สิ่งพิมพ์สํานักงาน”
   http://www.senate.go.th/book_Shelf/book_detail.php

-  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-office)

ขอเชญิติดตามขาวสารของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ

click.senate.go.th

Facebook : สภานติบิญัญตัแิหงชาติ

Twitter: NLA (@click_NLA)


