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         บอกเลาขาว สนง.
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บรรณาธิการ
จุลสาร “บอกเลาขาว สนง.”

 สวัสดีคะ พี่นองขาราชการ พนักงานราชการ และ
บคุลากรสาํนกังานเลขาธกิารวฒุสิภาทกุทาน พบกบั จลุสาร
“บอกเลาขาว สนง.” เปนประจําทุกเดือนนะคะ สําหรับ
เดือนมีนาคมนี้ ก็ยังคงมีเนื้อหาสาระ ความรูตาง ๆ  ของ
แตละสํานัก ในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาของเรา มาให
ทุกคนไดติดตามอีกเชนเคย
 ในชวงเดือนมนีาคมทีผ่านมา สภานติบิญัญตัแิหงชาติ
ไดมกีารประชุมเพือ่พจิารณารางรัฐธรรมนญู (ฉบับชัว่คราว)
พ.ศ. 2557 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ที่คณะรักษา
ความสงบแหงชาติไดเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
ดงันัน้ จลุสาร “บอกเลาขาว สนง.” ฉบับนี ้จงึขอนาํเสนอ 
“เร่ืองเลาแนวทางและวิธีการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ
แกไขเพิม่เตมิของสภานติบิญัญัตแิหงชาต”ิ เพ่ือเปนเกรด็ความรู
เกีย่วกบักระบวนการตาง ๆ  ในการพจิารณารางรฐัธรรมนญู
ใหทุกคนไดรับทราบกัน
 นอกจากนี้ยังมีบทความตาง ๆ ที่น าสนใจ อาทิ 
“การจัดทําแผนยุทธศาสตรของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564)” “วิธีหารูปจาก 
Google โดยไมติดลิขสิทธิ์” “การลวงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในการทํางาน” เปนตน ซึ่งเปนประโยชน ในการ
ปฏิบัติงาน และเปนประโยชน ในการดําเนินชีวิต สามารถ
ติดตามอานไดภายในเลม ทายนี้ ขอเชิญชวนทุกสํานัก
รวมสงขอมูลขาวสาร ความรู กิจกรรมตาง ๆ ของสํานัก 
เพื่อเผยแพร ใน จุลสาร “บอกเล าข าว สนง .” ได ที่ 
กลุ มงานผลิตเอกสารเผยแพร สํานักประชาสัมพันธ  
โทร. 0 2831 9349-50 โทรสาร 0 2831 9349 หรอืทาง
e-mail: senatesarn@gmail.com แลวพบกนัใหมฉบบัหนา

 กองบรรณาธิการ
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 นับตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 เปนตนมา จุลสาร “บอกเลาขาว สนง.” ไดปรับเปลี่ยนรูปโฉมใหม จากเดิม
ทีเ่ปนรปูเลม มาเปนรปูแบบสือ่ออนไลน เพือ่ใหสอดคลองกบันโยบายของสํานกังานฯ ทีก่ลาววา “สภานติบิญัญตัไิทย 
ลดการใชกระดาษ ฉลาดใชไอซีที” 

  Bird Eye View : PR SenateBird Eye View : PR Senate
สํานักประชาสัมพันธสํานักประชาสัมพันธ

 จลุสาร “บอกเลาขาว สนง.” เปนชองทางหลกัทีเ่พือ่น ๆ  ขาราชการสามารถตดิตามขอมลูขาวสารเก่ียวกบัสาํนกังาน
หรอืสาระความรูจากเพือ่น ๆ  ขาราชการทีน่าํมาบอกเลาใหไดรบัทราบ เพือ่น ๆ  จะไดรบัทัง้สาระ ความรูทีเ่ปนประโยชน
อยางแนนอน

                      
คือ Facebook ซึ่งจุลสาร “บอกเลาขาว สนง.” นั้น จะนําไป
เผยแพรใน Facebook ดังตอไปนี้
 - สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา องคกรแหงความสุข
 - สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
 - สาํนกัพฒันาทรพัยากรบุคคล สาํนกังานเลขาธกิารวฒุสิภา

              
คอื เวบ็ไซตหลกัของสํานกังานเลขาธกิารวฒุสิภา www.senate.go.th
โดยเพื่อน ๆ  สามารถเปดจากแบนเนอรทางขวามือของหนาเว็บไซต
ได  3 แบนเนอร คือ หองสมุดอิเล็กทรอนิกสวุฒิสภา หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส e-Book และบอกเลาขาว สนง. โดยแบนเนอร
หองสมดุอเิลก็ทรอนิกสวฒุสิภา และ หนังสอือเิลก็ทรอนิกส e-Book นัน้
เพื่อน ๆ  สามารถเลือกคนหาจาก “สิ่งพิมพสํานักงาน” และใสป

ที่พิมพ ก็จะพบจุลสาร “บอกเลาขาว สนง.” ซึ่งจะเปนรูปแบบของ PDF สวนแบนเนอรบอกเลาขาว สนง. นั้น จะมีใหเลือก
อานสองรูปแบบ คือ รูปแบบ PDF และรูปแบบ e-Book 

โดยทีเ่พือ่นพีน่องขาราชการ พนกังานราชการ และบคุลากรภายในสาํนักงานฯ ทกุทาน จะสามารถรับขอมลูขาวสาร
ผานทางออนไลน ไดอยางสะดวกรวดเรว็ โดยฉบบัเดอืนมนีาคม 2559 นี ้สาํนักประชาสมัพนัธจงึขอแนะนาํชองทาง
ในการติดตามจุลสาร “บอกเลาขาว สนง.” วามีชองทางใดบาง
 

สําหรัสําหรบัชองทางในการติดตามจุลสาร “บอกเลาขาว สนง.” มีสองชองทาง ดังนี้บชองทางในการติดตามจุลสาร “บอกเลาขาว สนง.” มีสองชองทาง ดังนี้

ชองทางการติดตามจุลสาร  ชองทางการติดตามจุลสาร  “บอกเลาขาว สนง.”“บอกเลาขาว สนง.”
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 บอกเล�าเก�าสิบ
   กับ สํานักบริหารงานกลาง

การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน

 แมวากฎ ก.ร. วาดวยวินัยขาราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. 2555 
จะไดกําหนดใหการกระทําท่ีเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการทาํงานเปนความผดิวินยัอยูแลวแตลกัษณะของการกระทําผิดวินยั
ตองมีความชัดเจนและการดําเนินการทางวินัยในทุกกรณีอาจสราง
ความอับอายแกทั้งผูกระทําและผูถูกกระทํา และสงผลกระทบตอ
ความสัมพันธระหวางผู ที่ปฏิบัติงานรวมกัน ดังนั้น การสราง
ความตระหนักรู สรางวัฒนธรรม การเคารพใหเกียรติซึ่งกันและกัน
และไมยอมรับการกระทําท่ีเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
จะเปนการปองกันปญหาการลวงละเมิดทางเพศไดในระดับหนึ่ง

การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ คือ

ความผิดวินัยวาดวยการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศของขาราชการรัฐสภาสามัญ

 ตามกฎ ก.ร. วาดวยวินัยขาราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. 2555 ไดกําหนดกรณีดังกลาวไว ดังนี้
 ขอ 4 “ขาราชการรัฐสภาสามัญผูใดกระทําการประการใดประการหนึ่งดังตอไปน้ี      ตอขาราชการดวยกันหรือ
ผูรวมปฏิบัติราชการ ไมวาจะเกิดขึ้นในหรือนอกสถานที่ราชการโดยผูถูกกระทํามิไดยินยอมตอการกระทํานั้น หรือ
ทําใหผูถูกกระทําเดือดรอนรําคาญ ถือวาเปนการกระทําอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
 (1) กระทําการดวยการสัมผัสทางกายท่ีมีลักษณะสอไปในทางเพศ เชน การจูบ การโอบกอดการจับอวัยวะ
สวนใดสวนหนึ่ง เปนตน
 (2) กระทําการดวยวาจาที่สอไปในทางเพศ เชน วิพากษวิจารณรางกาย พูดหยอกลอ พูดหยาบคาย เปนตน

    (3) กระทําการดวยอากัปกิริยาที่สอไปในทางเพศ เชน การใชสายตา
ลวนลาม การทําสัญญาณหรือสัญลักษณใด ๆ เปนตน
    (4) การแสดงหรือสื่อสารดวยวิธีการใด ๆ ที่สอไปในทางเพศ เชน
แสดงรูปลามกอนาจาร สงจดหมาย ขอความ หรือการสื่อสารรูปแบบอ่ืน
เปนตน
    (5) การแสดงพฤติกรรมอื่นใดที่สอไปในทางเพศ ซึ่งผู ถูกกระทําไม
พึงประสงคหรือเดือดรอนรําคาญ”

55 55
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 การกระทาํใด ๆ  หรอืพฤตกิรรมทีส่อไปในทางเพศทีเ่ปนการบงัคับ ใชอาํนาจทีไ่มพงึปรารถนาดวยวาจา ขอความ
ทาทาง แสดงดวยเสียง รูปภาพ เอกสาร ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส หรือสิ่งของลามกอนาจารเกี่ยวกับเพศ หรือกระทํา
อยางอืน่ในทาํนองเดยีวกนัโดยประการทีน่าจะทาํใหผูอืน่ไดรบัความเดอืดรอนราํคาญ ไดรบัความอบัอาย หรอืรูสกึวา
ถกูเหยยีดหยาม และหมายรวมถึงการตดิตามรังควาญหรอืการกระทาํการใดทีก่อใหเกิดบรรยากาศไมปลอดภยัทางเพศ
โดยเฉพาะจากการสรางเงื่อนไขซึ่งมีผลตอการจางงาน การสรรหา หรือการแตงตั้ง หรือผลกระทบอื่นใดตอผูเสียหาย
ทั้งในหนวยงานของรัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา 

2))  กกรระะททําากกาารรดดววยยววาจ
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 บอกเล�าเก�าสิบ
   กับ สํานักบริหารงานกลาง

ลักษณะการกระทําที่เขาขายเปนการลวงละเมิดทางเพศ

 การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเปนเรื่องที่มีขอบเขตกวางขวางซึ่งไมสามารถระบุพฤติกรรมไดอยาง
ครอบคลุมทัง้หมด อยางไรก็ตามหากเปนการกระทาํเกีย่วกบัเรือ่งเพศซึง่ผูถกูกระทาํ ไมตองการ และมคีวามรูสกึ
เดือดรอนรําคาญ อึดอัด อับอาย ถูกดูถูกเหยียดหยาม ถือวาเขาขายการ ลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ อาทิ

 1. การกระทําทางสายตา เชน 
 การจองมองรางกายที่สอไปในทางเพศ มองชอนใตกระโปรง มองหนาอกหรือจองลงไป
ทีค่อเสือ้จนทาํใหผูถกูมองรูสกึอดึอดั อบัอาย หรอืไมสบายใจ หรอืผูอืน่ทีอ่ยูในบรเิวณดงักลาว 
มีความรูสึกเชนเดียวกัน เปนตน

 2. การกระทําดวยวาจา เชน 
 •  การวิพากษวิจารณรูปราง ทรวดทรง และการแตงกายที่สอไปทางเพศ
 •  การชักชวนใหกระทําการใด ๆ ในที่ลับตา ซึ่งผูถูกกระทําไมพึงประสงคและไมตองการ
การพูดเรื่องตลกเกี่ยวกับเพศ 
 •  การเกี้ยวพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณทรวดทรง การพูดลามก การโทรศัพทลามก 
การเรียกผูหญิงดวยคําที่สอไปทางเพศ จับกลุมวิจารณพฤติกรรมทางเพศของบคุคลในที่ทํางาน 
 •  การสนทนาเรือ่งเพศหรือเพศสัมพนัธ การแสดงความเหน็ตอรสนิยมทางเพศ และการพดู
ที่สอไปในทางเพศ การถามเกี่ยวกับประสบการณ ความชื่นชอบในเรื่องเพศ การสรางเรื่องโกหก
หรือการแพรขาวลือเกี่ยวกับชีวิตทางเพศของผูอืน่

 3. การกระทําทางกาย เชน 
 •  การสัมผัสรางกายของผูอื่น การลูบคลํา การถูไถรางกายผูอื่นอยางมีนัยทางเพศ 
การฉวยโอกาสกอดรัด จูบ การหยอกลอโดยการแตะเนื้อตองตัว และการสัมผัสทางกายอื่นใด
ที่ไมนาพึงประสงค การดึงคนมานั่งตัก 
 •  การตามต้ือโดยทีอ่กีฝายหน่ึงไมเลนดวย การต้ังใจยนืใกลชดิเกนิไป การตอนเขามมุหรอื
ขวางทางเดนิ การยกัคิว้หลิว่ตา การผวิปากแบบเชญิชวน การสงจบู การเลยีรมิฝปาก การทาํทา
นํา้ลายหก การแสดงพฤติกรรมท่ีสือ่ไปในทางเพศโดยใชมอืหรอืการเคลือ่นไหวรางกาย เปนตน

 4. การกระทําอื่น ๆ  เชน 
 •  การแสดงรูปภาพ วัตถุ และขอความที่เกี่ยวของกับเพศ รวมทั้งการเปดภาพโป 
ในที่ทํางานและในคอมพิวเตอรของตน
 •  การแสดงออกท่ีเกีย่วกบัเพศ เชน การโชวปฏทินิโป การเขยีนหรอืวาดภาพทางเพศ
ในที่สาธารณะ การใชสัญลักษณ ที่แสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการรวมเพศ การสื่อขอความ
รูปภาพ สัญลักษณที่แสดงถึงเรื่องเพศทางอินเทอรเน็ต เชน เฟซบุก ไลน ฯลฯ เปนตน

 5. การกระทําทางเพศที่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน
 •  การใหสญัญาทีจ่ะใหผลประโยชน เชน ตาํแหนงหนาทีก่ารงาน ผลการเรยีน ทนุการศึกษา
ดูงาน การเลื่อนเงินเดือนหรือตําแหนง การตอสัญญาการทํางาน หากผูถูกลวงละเมิดหรือ
ถูกคุกคามยอมมีเพศสัมพันธ เชน ขอใหไปคางคืนดวย ขอใหมีเพศสัมพันธดวยหรือขอใหทํา
อยางอื่นที่เกี่ยวของกับเรื่องเพศ เปนตน
 •  การขมขูใหเกดิผลในทางลบตอการจางงาน การศกึษา การขมขูวาจะทาํราย การบงัคับ
ใหมีการสัมผัสทางเพศ หรือการพยายามกระทําชําเรา หรือกระทําชําเรา

งการ
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 บอกเล�าเก�าสิบ
   กับ สํานักบริหารงานกลาง

 ผูทีจ่ะถกูกระทาํอนัเปนการลวงละเมดิหรอืคกุคามทางเพศ และถอืเปนการกระทาํผดิวนิยัตามกฎ ก.ร. วาดวย
วินัยขาราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. 2555 มีดังนี้

การกระทําในสถานที่ใด และลักษณะใดจึงถือวามีความผิด

ใครเปนผูถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

(1)
เปนการกระทําตอขาราชการ
ไมวาจะเปนขาราชการที่อยูใน

หนวยงานเดียวกันหรือตางหนวยงาน
กับผูกระทําผิดก็ได เชน ขาราชการ

รัฐสภาสามัญ ขาราชการครู
ขาราชการพลเรือนสามัญ
 ขาราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัย เปนตน

(2)
เปนการกระทํา

ต อผู ร วมปฏิบัติงาน เช น
พนักงานราชการ ลูกจางประจํา
บคุลากรจางเหมาบรกิาร นกัศกึษา
ฝกงาน หรือผูปฏิบัติงานประจํา

คณะกรรมาธิการ 
เปนตน

าน
าร พ

บุค
ฝก

 อยางไรก็ตาม การกระทําตอประชาชนทั่วไปหรือผูมารับบริการ แมจะไมเปนความผิดฐานนี้ แตอาจเปน
ความผิดฐานไมรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนโดยกระทําการใด ๆ 
อันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว ตามขอ 2 (12) ของกฎ ก.ร. วาดวยวินัยขาราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. 2555 ได

ตัวอยางกรณีศึกษา1  

  1กรณีตัวอยางของขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

กรณีศึกษา (1)
 นายดํา และ น.ส.แดง เปนขาราชการ ทั้งสองเปนคนโสดและพักอยูบานพักกันคนละหลัง โดยปกติในเวลา
กลางคืน น.ส.เขียว จะมานอนเปนเพื่อน น.ส.แดง ที่บานพักดวย แตในวันที่เกิดเหตุ น.ส.เขียว ไปโรงพยาบาลอยาง
กะทันหันและไดนํากุญแจบานพักติดตัวไปดวย เม่ือ น.ส.แดง กลับมาจึงเขาบานไมได นายดําจึงบอกให น.ส.แดง
พักที่บานพักของตนและสัญญาวาจะไมทําอะไร โดยตนจะนอนอยูนอกหอง น.ส.แดง เชื่อใจจึงยอมพักที่บานพักของ
นายดํา ครั้นตกดึกนายดําก็แอบยองเขาไปในหองที่ น.ส.แดง นอนอยูและพยายามใชกําลังปลุกปลํ้า น.ส.แดง แตก็
ไมสําเร็จ เพราะ น.ส.แดง ตอสูขัดขืนพรอมทั้งรองเรียกใหคนชวย พฤติการณของนายดําดังกลาว เปนความผิดวินัย
อยางไมรายแรงฐานกระทําอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ลงโทษตัดเงินเดือนจํานวน 5 เปอรเซ็นต 
เปนเวลา 3 เดือน

 เปนการกระทาํทีไ่มวาจะเกดิขึน้ทีใ่ดทัง้ในและนอกสถานท่ีราชการ และผูถกูกระทาํมิไดยนิยอมตอการกระทาํ
หรือทําใหผู ถูกกระทําเดือดรอนรําคาญ 
 ดงันัน้ หากผูถกูกระทาํยนิยอมใหทาํ หรอืไมไดเดือดรอนราํคาญกจ็ะไมเปนความผดิวนิยัฐานกระทาํการอนัเปน
การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
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  1กรณีตัวอยางของขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

 บอกเล�าเก�าสิบ
   กับ สํานักบริหารงานกลาง

กรณีศึกษา (2)
 นายหนึ่ง ทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงฝกงานใหกับ น.ส.สอง นักศึกษาที่มาฝกงาน ไดสั่งให  น.ส.สอง อยูจัดทําเอกสาร
ในชวงเย็น โดยทัง้สองคนนัง่ทาํเอกสารอยูบนโตะคนละตัวและตัง้อยูตรงขาม นายหน่ึงเขาไปนัง่ชดิกับ น.ส.สอง น.ส.สอง
จึงขยับหนี นายหนึ่งก็ขยับตามพรอมกับเอามือลูบคลําที่ตนขาของ น.ส.สอง หลังจากน้ัน 2 วัน ขณะที่ น.ส.สอง 
กาํลงัลางถวยชามทีบ่รเิวณหองนํา้ นายหนึง่ ไดแอบเขามาโอบกอดทางดานหลงัของ น.ส.สอง และพยายามจะจบูแกม
แต น.ส.สอง สะบัดหลุดวิ่งหนีไปไดทัน ตอมาอีก 3 วัน เวลาประมาณ 07.00 น. ขณะที่ น.ส.สอง นั่งอยูที่โตะทํางาน 
นายหนึ่งก็ตรงเขามาฉุดกระชากแขนของ น.ส.สอง ใหเขาไปที่หองเก็บของ และพยายามกดใหนอนบนโตะพรอมกับ
ขูไมใหรอง และพยายามจะถอดเสือ้ผาของ น.ส.สอง น.ส.สอง จงึรองออกไปวามคีนมา นายหนึง่ตกใจ จึงผละออกจากตัว
ของ น.ส.สอง สวน น.ส.สอง วิ่งรองไหออกไปทันที พฤติการณของนายหนึ่งดังกลาว เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
ฐานกระทําอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง ลงโทษไลออก
จากราชการ

กรณีศึกษา (3) 
 นายยอดชาย ไดพยายามปลกุปล้ํากระทาํอนาจาร น.ส.สมหญงิ ซึง่เปนผูใตบงัคบับญัชา เหตเุกดิเวลาประมาณ 
17.30 น. ขณะที่ น.ส.สมหญิง อยูเวรรักษาทรัพยสินของทางราชการบนอาคารของสํานักงาน นายยอดชายไดไป
ดื่มสุราแลวเขามาที่ทํางาน ขณะนั้น น.ส.สมหญิง กําลังจัดเตรียมพุมผาปา เม่ือนายยอดชายมาถึงก็ปดประตูหอง
แลวเขาปลกุปลํา้ น.ส.สมหญงิ โดยนัง่ทบัท่ีตกัและใชมอืปดปากของ น.ส.สมหญงิ น.ส.สมหญงิ ไดพยายามรองใหคนชวย
และตอสูขดัขนื และ น.ส.สมหญงิ ไดใชเทาของตนถบีไปทีบ่รเิวณเปากางเกงของนายยอดชายจนจกุทอง จากนัน้เจาหนาที่
คนอืน่ไดยนิเสียงรอง จงึเขามาชวยเหลือไวไดทนั พฤตกิารณของนายยอดชายดงักลาวเปนความผดิวนิยัอยางไมรายแรง
ฐานกระทําอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ลงโทษตัดเงินเดือนจํานวน 5 เปอรเซ็นต เปนเวลา 3 เดือน

กรณีศึกษา (4) 
 นายศกัดิ ์ไดไปงานเลีย้ง และกลบัมาท่ีทาํงาน เวลาประมาณ 20.00 น. เพือ่จะขึน้มาเก็บสมัภาระทีต่กึ โดยนายศกัดิ์
มอีาการมึนเมามาดวย เม่ือมาถงึไดจอดรถทีห่นาตกึและเดนิออกไปท่ีหนามมุตกึยนืปสสาวะหนัออกไปทางดานถนน
สาธารณะซึง่ขณะนัน้ น.ส.ศรี กาํลังเดินเขามาท่ีตกึ จงึตอวานายศกัดิ ์เมือ่นายศกัดิไ์ดยนิกห็นัอวยัวะเพศของตนมาทาง
น.ส.ศร ีและเดนิตรงเขามาท่ี น.ส.ศรี โดยทีไ่มไดรดูซปิกางเกง น.ส.ศร ีจงึพดูตอวานายศกัดิ ์จากนัน้ นายศกัดิก็์มาทีต่กึ
ไดเปดแผนซดีซีึง่เปนภาพยนตรประเภทลามกอนาจารและเปดเสยีงดงั โดยมเีจตนาเพือ่ให น.ส.ศร ีไดยนิดวย พฤตกิารณ
ของนายศักดิด์งักลาว เปนความผิดวนิยัอยางไมรายแรง ฐานกระทาํอนัเปนการลวงละเมดิหรอืคุกคามทางเพศ ลงโทษ
ตัดเงินเดือนจํานวน 5 เปอรเซ็นต เปนเวลา 3 เดือน

กรณีศึกษา (5) 
 นายเมา และ น.ส.ดี พักอาศัยอยูในบานพักขาราชการหลังเดียวกัน เมื่อเวลา 23.30 น. นายเมามีอาการเมา
สุราจนไมสามารถครองสติได และไดใชเทาพังประตูหองพักของ น.ส.ดี โดยขณะนั้น น.ส.ดี พักอยูหองพักชั้นลาง
เพียงคนเดียว นายเมาไดตรงเขาไปหา น.ส.ดี และพูดเปนภาษาอีสานวา “ขอเฮ็ดจักเถื่อไดบอ” ซึ่งแปลวา ขอมีเพศ
สมัพนัธกบั น.ส.ด ีดวย น.ส.ด ีไดรองเรยีกใหคนชวยและโทรศพัทเรยีก ร.ป.ภ. และเจาหนาทีค่นอืน่ใหมานาํตวันายเมา
ออกไป โดยนายเมาอยูในอาการมนึเมาและบอกกบั ร.ป.ภ. “คดิถงึ น.ส.ด ีมาก และจะมาคยุกบัเขา” ซึง่การกระทาํ
ครัง้นีข้องนายเมา สรางความตกใจใหแก น.ส.ด ีโดยนายเมาไดใหการรบัสารภาพวาตนไดกระทาํความผดิดังกลาวจริง
เนือ่งจากตนขาดสตแิละตนแอบรัก น.ส.ด ีมานานแลว พฤตกิารณของนายเมาดงักลาว เปนความผิดวนิยัอยางไมรายแรง
ฐานกระทําอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ลงโทษตัดเงินเดือนจํานวน 5 เปอรเซ็นต เปนเวลา 1 เดือน

ตัวอยางกรณีศึกษา1  
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ขาวสารการตางฯขาวสารการตางฯ
สํานักการตางประเทศสํานักการตางประเทศ

 วันอังคารที่ 15 มี.ค. 59 นายวลาดีมีร อันเดรเซนโค (H.E. Mr. Vladimir Andreichenko) ประธานสภาผูแทนราษฎร
แหงสาธารณรัฐเบลารุส และคณะ เดินทางมาถึงประเทศไทย โดยมีพลเอก สิงหศึก สิงหไพร สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
และประธานกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เบลารุส ในฐานะผูตอนรับเกียรติยศของสภานิติบัญญัติแหงชาติ พรอมดวย
พลเรือเอก วรีะพนัธ สขุกอน สมาชกิสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิและนางละออ ภธูรใจ รองเลขาธิการวฒุสิภา รวมใหการตอนรบั
ณ หองรับรองพิเศษ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ตอจากนั้น ประธานสภาผูแทนราษฎรแหงสาธารณรัฐเบลารุส และคณะ 
เดินทางไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อพบปะสนทนากับนายประยูร รัตนเสนีย ผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ณ หองพระยาโบราณราชธานินทร ชั้น 3 ศาลาวาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และทั้งสองฝายไดลงนามในหนังสือ
แสดงเจตจํานงรวมกันระหวางจังหวัดวีเซียบสค และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อีกทั้งไดเดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติเจาสามพระยา วิหารพระมงคลบพิตร และวัดพระศรีสรรเพชญ



 วนัพธุที ่16 ม.ีค. 59 ประธานสภาผูแทนราษฎรแหงสาธารณรฐัเบลารสุ และคณะ เขาเยีย่มคารวะศาสตราจารยพเิศษ
พรเพชร วชิติชลชัย ประธานสภาสภานิตบิญัญตัแิหงชาต ิณ หองรบัรองพเิศษ ชัน้ 2 อาคารรฐัสภา 2 โดยมนีางพไิลพรรณ สมบตัศิริิ 
ประธานคณะกรรมาธิการ การตางประเทศ สภานิติบัญญัติแหงชาติ พรอมดวยสมาชิกคณะกรรมการบริหารกลุมมิตรภาพ
สมาชกิรฐัสภาไทย-เบลารสุ นาํโดยพลเอก สงิหศกึ สงิหไพร ประธานกลุมฯ ในฐานะผูตอนรบัเกยีรตยิศ และนางวรารตัน อตแิพทย 
เลขาธิการวฒุสิภา ปฏบิตัหินาท่ีเลขาธกิารสภานิตบิญัญตัแิหงชาต ิรวมใหการรับรอง จากนัน้ ทัง้สองฝายรวมลงนามความรวมมอื
ระหวางรัฐสภาไทย – สาธารณรัฐเบลารุส ณ หองโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2 

welcome in

นายวลาดีมีร อันเดรเซนโค (H.E. Mr. Vladimir Andreichenko) ประธานสภาผูแทนราษฎรนายวลาดีมีร อันเดรเซนโค (H.E. Mr. Vladimir Andreichenko) ประธานสภาผูแทนราษฎร
แหงสาธารณรัฐเบลารุส และคณะ เดินทางมาเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการ ในฐานะแขกแหงสาธารณรัฐเบลารุส และคณะ เดินทางมาเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการ ในฐานะแขก
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ระหวางวันที่ 15 - 18 มี.ค. 59 โดยมีรายละเอียดการรับรอง ดังนี้ ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ระหวางวันที่ 15 - 18 มี.ค. 59 โดยมีรายละเอียดการรับรอง ดังนี้ 
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ขาวสารการตางฯขาวสารการตางฯ
สํานักการตางประเทศสํานักการตางประเทศ

 จากนั้น จึงเดินทางเขาเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พรอมทั้งลงนามถวายพระพร
แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง ชวงกลางวัน นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง เปนเจาภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเปนเกียรติแกประธานสภาผูแทนราษฎร
แหงสาธารณรฐัเบลารสุ โดยมสีมาชิกสภานติบิญัญตัแิหงชาตแิละผูบรหิารของสาํนกังานเลขาธกิารวฒุสิภาเขารวม ในชวงบาย
ประธานสภาผูแทนราษฎรแหงสาธารณรัฐเบลารุส และคณะ เขาพบปะสนทนากับนายสุพันธุ มงคลสุธี สมาชิกสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ และประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ณ หองประชุมสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ จากนั้น ศาสตราจารยพิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ นําประธาน
สภาผู แทนราษฎรแหงสาธารณรัฐเบลารุส และคณะ เขาเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ณ  หองสงีาชาง ตกึไทยคูฟา ทาํเนียบรฐับาล จากนัน้ จงึเยีย่มชมตลาดนดัคลองผดุงกรงุเกษม บรเิวณขางทาํเนยีบรฐับาล ในชวงคํา่ 
ศาสตราจารยพิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ และภริยา เปนเจาภาพเลี้ยงอาหารคํ่าเพื่อเปนเกียรติ
แกประธานสภาผูแทนราษฎรแหงสาธารณรัฐเบลารุส และคณะ ณ หอง Fireplace Grill ชั้น G โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล
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ขาวสารการตางฯขาวสารการตางฯ
สํานักการตางประเทศสํานักการตางประเทศ

 วนัพฤหัสบดทีี ่17 ม.ีค. 59 ประธานสภาผูแทนราษฎรแหงสาธารณรฐัเบลารสุ และคณะ เขาพบปะสนทนาแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกับ นายอิสระ วองกุศลกิจ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ และประธานกรรมการหอการคาไทยและ
สภาหอการคาแหงประเทศไทย ณ สภาหอการคาไทย เขตพระนคร จากนัน้ ในชวงบายจงึพบปะสนทนากบันายพจน อรามวฒันานนท
สมาชิกสภานติบิญัญตัแิหงชาติ และนายกสมาคมอาหารแชเยอืกแขง็ไทย ณ สมาคมอาหารแชเยอืกแขง็ไทย อาคารสาธรธาน ี 2
เขตบางรัก ในชวงค่ํา พลเอก สิงหศึก สิงหไพร ผูตอนรับเกียรติยศ เปนเจาภาพเลี้ยงอาหารค่ําเพ่ือเปนเกียรติและอําลาแก
นายวลาดีมีร อันเดรเซนโค ประธานสภาผูแทนราษฎรแหงสาธารณรัฐเบลารุส และคณะ ณ โรงแรม แกรนด ไฮแอท เอราวัณ

 วันศุกรที่ 18 มี.ค. 59 เวลา 00.30 น. พลเอก สิงหศึก สิงหไพร ประธานกลุมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เบลารุส 
ผูตอนรับเกียรติยศ พรอมดวยนางวรารัตน อติแพทย เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
และนางละออ ภูธรใจ รองเลขาธิการวุฒิสภา รวมพิธีอําลาประธานสภาผูแทนราษฎรแหงสาธารณรัฐเบลารุส และคณะ 
ณ หองรับรองพิเศษ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ





11 มีนาคม 2559
March 2016

 สํานักวิชาการ ในฐานะฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน 
ในคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดมีการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับภารกิจ
ในการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน โดยการฝกอบรมบุคลากรในสังกัดใหไดรับความรู ความเขาใจ รวมทั้ง
ใหมีความสามารถและทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติภารกิจดังกลาว จึงไดจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลกัสตูร “การสาํรวจความคดิเหน็ของประชาชน” เมือ่วันพฤหสับดทีี ่ 25 กมุภาพนัธ 2559 ณ หองสารนเิทศ
ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 ผูเขารวมอบรมประกอบดวยขาราชการสํานักวิชาการและผูเกี่ยวของ จํานวน 45 คน

SURVEY

เลาขาวสํานักวิชาการ
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เลาขาวสํานักวิชาการ

โครงการจัดตั้งไลนกรุป “วิเคราะหกฎหมายเพื่อ สนช.”โครงการจัดตั้งไลนกรุป “วิเคราะหกฎหมายเพื่อ สนช.”
 คณะอนุกรรมการวิเคราะหรางกฎหมาย ในคณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีมติ
เห็นชอบใหดําเนินโครงการจัดตั้งไลนกรุป “วิเคราะหกฎหมายเพื่อ สนช.” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนชองทาง
ในการสนับสนุนขอมูลและบทวิเคราะหทางวิชาการที่เปนประโยชนแกสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ในการพิจารณารางกฎหมายในประเด็นที่เปนสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติที่จะเขาสูการพิจารณาของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ซึ่งเปนการสนับสนุนกระบวนการดานการตรากฎหมายของสภานิติบัญญัติแหงชาติใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
 สาํนกัวชิาการในฐานะฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการวิเคราะหรางกฎหมายไดดาํเนนิการจัดตัง้ไลนกรุปดงักลาว
และจดัทําขอมลูเพือ่สนบัสนนุกระบวนการนติบิญัญัต ิโดยไดเผยแพรผานทางไลนกรุป “วเิคราะหกฎหมายเพ่ือ สนช.” 
ดังนี้
 1. จัดทําบทวิเคราะหและสรุปประเด็นสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
 2. จัดทําขอมูล “กฎหมายวันนี้” เปนการจัดทําขอมูลสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติที่บรรจุใน
ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ เผยแพรทุกวันที่มีการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติและ
มีระเบียบวาระการประชุมพิจารณารางพระราชบัญญัติหรือพระราชกําหนด
 3. จัดทําขอมูล “เกร็ดความรูในวงงานสภา” เปนขอมูลเกี่ยวกับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติและ
การประชมุคณะกรรมาธกิาร ตามขอบงัคับการประชุมสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิพ.ศ. 2557 เผยแพรสปัดาหละ 1 ครัง้
 4. เผยแพรความรู ขอมูลขาวสาร หรือบทวิเคราะหอื่น ๆ 
ที่สําคัญหรือนาสนใจ
 5. ใหบริการทางวิชาการตามความตองการของสมาชิก
สภานิติบัญญัติแหงชาติ

 ทัง้นี ้สมาชิกสภานิตบิญัญตัแิหงชาตสิามารถเขารวมไลนกรุป
“วเิคราะหกฎหมายเพ่ือ สนช.” ไดโดยการ Add Line ID : 
jutaluk_j จากนัน้แอดมินกรุปจะเรยีนเชญิทานสมาชกิฯ เขารวม
กลุมตอไป 
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เรื่องเลาแนวทางและวิธีการการพิจารณา
รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ

 วั น พ ฤหั ส บ ดี ที่  1 0  มี น า ค ม  2 5 5 9  วั น นี้
หองประชุมสภาของเราคกึคกัเปนพเิศษ เหตุทีเ่ปนเชนน้ัน
เพราะตามระเบียบวาระการประชุมมีวาระเรื่องการ
พิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..)
พทุธศกัราช .... ทีค่ณะรฐัมนตรแีละคณะรกัษาความสงบ
แหงชาต ิไดเสนอตอสภานติบิญัญตัแิหงชาติ ตามรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัช่ัวคราว) พทุธศกัราช 2557 
มาตรา  46  ดังน้ัน วันน้ีผู  เขียนจึงขอเล าเกร็ดเล็ก
เกร็ดนอยท่ีเกดิขึน้ในกระบวนการพิจารณารางรัฐธรรมนญู
แกไขเพิม่เตมิใหหลายทานทีไ่มมโีอกาสอยูในหองประชมุ
ไดรับทราบ อันที่จริงแลวสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ไดเคยพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมมาแลว
ฉบับหนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558  ซึง่
ก็คือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช 2557 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 
2558 ที่ใชกันในปจจุบันนี้ การแกไขเพ่ิมเติมครั้งนี้
จงึเปนฉบบัที ่2 ตามบทบญัญตัขิองรัฐธรรมนูญ มาตรา 46
กําหนดใหสภานิติบัญญัติแหงชาติ ตองพิจารณา
ใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญแกไข

เพิม่เตมิภายใน 15 วนั นบัแตวนัทีไ่ดรบัรางรฐัธรรมนญู
แกไขเพิ่มเติม ซึ่งสภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดรับราง
รฐัธรรมนูญแกไขเพิม่เตมิฉบบัดงักลาว เมือ่วนัศุกรที ่4
มนีาคม 2559 และจะครบกาํหนดเวลาในวนัศกุรที ่18
มนีาคม 2559 นี ้ขณะน้ีจงึเหลือเวลาอกีเพยีงแค 9 วนั
เทานั้น 
 เน่ืองจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาว
และขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
พ.ศ. 2557 มิไดกําหนดกระบวนการหรือขั้นตอน
การพิจารณาร  าง รัฐธรรมนูญแก  ไขเพิ่ ม เ ติมไว 
อยางครบถวน โดยรัฐธรรมนูญเพียงแตวางกรอบ
การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ไววาในการ
พิจารณาใหความเห็นชอบสภานิติบัญญัติแหงชาติ
จะแกไขเพ่ิมเติมรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมนั้นมิได 
เว นแต คณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบ
แหงชาติจะเห็นชอบดวย ซึ่งมติใหความเห็นชอบ
ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวน
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติทั้งหมดเทาที่มีอยู 
ซึง่เปนไปตามรฐัธรรมนญู มาตรา 56 วรรคสอง วรรคสาม
และวรรคส่ี เท านั้น ดังนั้น เพื่อให การพิจารณา

ัั ั ี ี่ 1 000 ีี 2 5 5 9 ั ี้ ิ่ ิ ใ 15 ั ั  ั ีไ่  ััั  ั
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ร างรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมเปนไปโดยถูกตอง
ดวยบทบญัญตัขิองกฎหมาย จงึจําเปนตองอาศยัอาํนาจ
ตามมาตรา 5 ของรัฐธรรมนูญที่บัญญัติวา “เมื่อไมมี
บทบัญญัติแห  งรั ฐธรรมนูญนี้บั งคับแก กรณี ใด
ให กระทําการนั้นไปตามประเพณีการปกครอง
ประเทศไทยในระบอบประชาธปิไตย อนัมีพระมหากษตัรยิ
ทรงเปนประมุข ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการวินิจฉัย
กรณีใดตามความดังกล าวเกิดข้ึนในวงงานของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติใหสภานิติบัญญัติแหงชาติ

1. การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมใหกระทํา
เปนสามวาระ ตามลําดับ 
2. การพิจารณาในวาระที่ 1 
 2.1 การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม
ในวาระที่ 1 ให สภานิติบัญญัติแห งชาติพิจารณา
และลงมติว าจะรับหลักการหรือไม รับหลักการ
แหงรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมนั้น 
 2.2 การออกเสียงลงคะแนนวาระท่ี 1 ขั้นรับ
หลักการ ใหใชวิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปดเผย
โดยเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน าที่ เลขาธิการ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ เปนผู อ านรายชื่อสมาชิก
ตามลําดับอักษรใหออกเสียงลงคะแนนเปนรายบุคคล 
 สมาชิกทานใดเห็นควรรับหลักการแหงราง
รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมใหทานสมาชิกยืนขึ้นและ
กลาวคําวา “รับหลักการ” 
 สมาชิกทานใดไมเห็นควรรับหลักการแหงราง
รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมใหทานสมาชิกยืนขึ้นและ
กลาวคําวา “ไมรับหลักการ”
 สมาชิกทานใดประสงคงดออกเสียงใหทาน
สมาชิกยืนขึ้น และกลาวคําวา “งดออกเสียง” 

 ดวยเงื่อนไขเร่ืองการพิจารณาใหความเห็นชอบและระยะเวลาการพิจารณาที่จํากัดการประชุมพิจารณา
ใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติมของสภานิติบัญญัติแหงชาติในคร้ังน้ี     จึงไดเรียนเชิญคณะรัฐมนตรี
คณะรักษาความสงบแหงชาติหรือผูแทนที่ไดรับมอบอํานาจจากคณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแหงชาติ
เขารวมประชมุพิจารณารางรฐัธรรมนญูแกไขเพิม่เตมิกับสภานิตบิญัญัตแิหงชาตดิวย      และทีป่ระชมุไดมมีติใหกาํหนด
แนวทางการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมในครั้งนี้ ดังนี้

เปนผูวนิจิฉัยชีข้าด” ดงัน้ันในการพจิารณาเรือ่งประเพณี
การปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย ทรงเป นประมุขเ ก่ียวกับ
การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมจึงตอง
พิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มายึดถือ
เปนประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

 2.3 มติเหน็ชอบใหรบัหลกัการแหงรางรฐัธรรมนญู
แกไขเพิ่มเติม ตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการ
แกไขเพิ่มเติมน้ันไมน อยกวากึ่งหนึ่ง ของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภา 
  
  

  
  
  
  

  
  
  
 2.4 ในกรณีที่ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ
มีมติในวาระ ที่หนึ่งรับหลักการ แหงรางรัฐธรรมนูญ
แกไขเพิ่มเติมใหพิจารณาลําดับตอไป เปนวาระที่ 2
3. การพิจารณาในวาระที่ 2 
 3.1 การพิจารณาในวาระที่ 2 ใหที่ประชุมสภา
นติบิญัญัตแิหงชาติพจิารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม
โดยกรรมาธิการเต็มสภา (เนื่องจากมาตรา 46 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557 กําหนดใหสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ต องพิจารณาให ความเห็นชอบหรือไม  เห็นชอบ            
รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมภายใน 15 วัน นับแตวัน
ที่ไดรับรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม   นอกจากน้ัน
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การแกไขเพ่ิมเติมร างรัฐธรรมนูญ แกไขเพิ่มเติม
จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและ
คณะรกัษาความสงบแหงชาต ิหากสภานติบิญัญตัแิหงชาติ
จะพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม ในวาระที่ 2
โดยการตัง้คณะกรรมาธิการข้ึนเพือ่พจิารณา      จะไมเปน
ไปตาม วัตถุประสงคของมาตรา 46 ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
2557 และอาจไมเสร็จทันภายในเวลา 15 วัน ตามที่
กําหนดไว)
 3.2 การพิจารณาโดยกรรมาธกิารเตม็สภา ใหถอืวา
สมาชิกทกุคนในทีป่ระชุมประกอบกนัเปนคณะกรรมาธกิาร
และประธานของที่ประชุมมีฐานะเป นประธาน
กรรมาธิการดวย 
 3.3 การพิจารณาโดยกรรมาธิการเตม็สภา เปนทัง้
การพิจารณาช้ันคณะกรรมาธิการและการพิจารณา
ของสภานติบิญัญตัแิหงชาติในวาระที ่2 เรยีงตามลาํดบั
มาตรารวมกันไป 
 3.4 สภานิติบัญญัติแหงชาติจะแกไขเพิ่มเติม
รางรฐัธรรมนญู แกไขเพิม่เตมินัน้มไิด เวนแตคณะรฐัมนตรี
และคณะรักษาความสงบแหงชาติ จะเห็นชอบดวย 
เพ่ือประโยชนตอการพิจารณาใหความเหน็ชอบหรอื
การแกไขเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ จึงได
เรียนเชิญคณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบ
เรียบรอยแหงชาติหรือผูแทนท่ีไดรับมอบอํานาจจาก
คณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแหงชาติ
เขารวมประชุมพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม 
กับสภานิติบัญญัติแหงชาติในครั้งนี้ดวย 

 3.5 การออกเสยีงลงคะแนนในวาระท่ี 2 ขัน้พิจารณา
เรียงลําดับมาตรา ใหถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ 
โดยใชเครื่องออกเสียงลงคะแนน 

 3.6 เมือ่ไดพจิารณาเรยีงตามลาํดบัมาตราจนจบ
รางแลว ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาทั้งราง
เปนการสรุปอีกครั้งหน่ึง และในการพิจารณาครั้งนี้
สมาชิกอาจขอแกไขเพ่ิมเติมถอยคําได แตจะขอแกไข
เพิ่มเติมเนื้อความใดมิได นอกจากเนื้อความที่เห็นวา
ยังขัดแยงกันอยู ทั้งน้ี ยังอยูภายใตบังคับที่ตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและคณะรักษา
ความสงบเรียบรอยแหงชาติ
 3.7 เม่ือไดพจิารณารางรฐัธรรมนญูแกไขเพ่ิมเตมิ
ในวาระที่ 2 เสร็จแลวใหสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณาตอไปในวาระที่ 3 
4. การพจิารณาในวาระที่ 3 
 4.1 การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
ในวาระที่  3 ไม มีการอภิปรายและให ที่ประชุม
สภานิติบัญญัติแห  งชาติลงมติว  า เ ห็นชอบหรือ
ไมเห็นชอบดวยในการที่จะใหออกใชเปนรัฐธรรมนูญ 
 

 
 4.2 การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่  3
ขั้นสุดทายใหใชวิธีเรียกช่ือและลงคะแนนโดยเปดเผย
โดยเลขาธิการวุฒิสภา  ปฏิบัติหน าที่ เลขาธิการ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ จะเปนผูอานรายชื่อสมาชิก
ตามลําดับอักษรใหออกเสียงลงคะแนนเปนรายบุคคล
 สมาชิกทานใดเห็นชอบดวยในการที่จะให
ออกใชเปนรัฐธรรมนูญใหทานสมาชิกยืนข้ึนและ
 สมาชิกทานใดเห็นชอบดวยในการที่จะให
ออกใชเปนรัฐธรรมนูญใหทานสมาชิกยืนข้ึนและ
กลาวคําวา “เหน็ชอบ”
 สมาชิกทานใดไมเห็นชอบดวยในการท่ีจะให
ออกใชเปนรัฐธรรมนูญใหทานสมาชิกยืนขึ้น และกลาว
คําวา “ไมเห็นชอบ”
 สมาชิกทานใดประสงคงดออกเสียง ใหทาน
สมาชิกยืนขึ้นและกลาวคําวา “งดออกเสียง” 
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 4.3 มติใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญแกไข
เพิ่มเติมต องมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวย ในการ
ใหออกใชเปนรัฐธรรมนูญไมนอยกวากึ่งหน่ึงของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภา 
5. ในกรณีที่สภานิติบัญญัติแหงชาติลงมติในวาระท่ี 1 
ไมรับหลักการแหงร างรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
หรือลงมติในวาระที่ 3 ไมเห็นชอบ รางรัฐธรรมนูญ
แกไขเพิ่มเติมนั้นเปนอันตกไป 
 อยางไรก็ตามดวยเหตุที่ขอบังคับการประชุม
สภานติบิญัญตัแิหงชาติ พ.ศ. 2557 ขอ 177 กาํหนดวา
“ในกรณีที่สภามีมติใหแกไขเพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญ
แกไขเพ่ิมเติม ใหประธานสภาสงรางรัฐธรรมนูญแกไข
เพ่ิมเติมตามที่แกไขเพิ่มเติมน้ันไปยังคณะรัฐมนตรี
และคณะรักษาความสงบแหงชาติ   เพ่ือพิจารณาวา
จะเห็นชอบดวยกับการแกไขเพิ่มเติมดังกลาว หรือไม
หากเห็นชอบดวยใหดําเนินการตามขอ 179 ตอไป”

แตโดยท่ีในกระบวนการพิจารณาในวันนี้สภาเรา
ไดเชิญคณะรฐัมนตรแีละคณะรกัษาความสงบแหงชาติ
หรือผู แทนที่ได รับมอบอํานาจจากคณะรัฐมนตรี
และคณะรักษาความสงบแหงชาติเขารวมประชุม
พจิารณารางรัฐธรรมนญูแกไขเพิม่เติมกับสภานิตบิญัญตัิ
แหงชาต ิในครัง้น้ีดวยแลว หากสภามมีตใิหแกไขเพิม่เตมิ                  
รางรฐัธรรมนูญแกไขเพิม่เติม ผูแทนทีไ่ดรบัมอบอาํนาจ
จากคณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแหงชาติ
สามารถที่จะแถลงในนามของคณะรัฐมนตรีและคณะ
รักษาความสงบแหงชาติวาจะเห็นชอบดวยกับการ
แกไขของสภานติบิญัญัตแิหงชาตหิรือไมโดยประธานสภา
ไมตองสงรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมตามที่แกไข
เพ่ิมเตมิน้ันไปยังคณะรฐัมนตรแีละคณะรกัษาความสงบ
แหงชาติ เพื่อพิจารณาวาจะเห็นชอบดวยกับการ
แกไขเพ่ิมเติมดังกลาว หรือไมอีก เพราะขอจํากัด
ดานเวลาดังที่กลาวมาขางตนแลว

 แนวทางและวิธีการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมดังกลาว เปนวิธีการที่อาศัยอํานาจตามมาตรา 5
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ที่ใหนําประเพณีการปกครอง
ประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เชน วิธีการออกเสียงลงคะแนน มาใช
ในกรณีที่ไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้บังคับ โดยใหสภานิติบัญญัติแหงชาติ เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด ดวยการขอมติ
จากทีป่ระชมุสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิพจิารณาใหความเหน็ชอบขณะเดยีวกนัแนวทางและวธีิการพจิารณารางรฐัธรรมนญู
แกไขเพิ่มเติมก็ยังดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 46 
และขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. 2557 หมวด 11 การเสนอและการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ
แกไขเพิ่มเติมอยูอยางเครงครัด

สíÒนÑกกÒรประชØม
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 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2559 ขาราชการจากสํานักภาษาตางประเทศ สํานักการตางประเทศ และ
สาํนกัพัฒนาทรัพยากรบคุคล สาํนกังานเลขาธกิารวุฒสิภาปฏิบตัหินาทีส่าํนกังานเลขาธิการสภานติบิญัญตัแิหงชาติ
จาํนวน 53 คน ศกึษาดงูานตามโครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะงานของบคุลากร (Functional Competency)
หลักสตูร “การพฒันาศกัยภาพของบคุลากรดานตางประเทศใหเปนไปตามมาตรฐานสากล” ณ ตกึนารสีโมสร
ทําเนียบรัฐบาล (Government House) โดยวิทยากรผูบรรยายและใหการตอนรับในการศึกษาดูงานครั้งนี้
ประกอบดวย นางสาวดวงสุดา ศรียงค ผูอํานวยการสํานักการตางประเทศ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
(The Secretariat of the Prime Minister) บรรยายสรุปงานดานตางประเทศของสํานักเลขาธิการนายก
รัฐมนตรี และเรื่อง “การเยือนตางประเทศของนายกรัฐมนตรี” นางชนิดา เกษมศุข ผูอํานวยการสํานักแบบ
พิธีและรับรอง รักษาการผูเชี่ยวชาญดานแบบแผนพิธีการ บรรยายเรื่อง “การตอนรับแขกตางประเทศ”
นางสาวนทัรยีา ทววีงศ ผูเชีย่วชาญดานการประชาสมัพนัธและส่ือตางประเทศ บรรยายเรือ่ง “การประชาสมัพนัธ
ดานงานตางประเทศ” ในตอนทายไดเยี่ยมชมหองรับรองแขก หองจัดเลี้ยงรับรอง ณ ตึกสันติไมตรี การศึกษา
ดูงานดังกลาวเปนกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณดานตางประเทศกับหนวยงานภาครัฐซึ่งใหการรับรองแขก
ตางประเทศสม่ําเสมอเพ่ือเพ่ิมมุมมองและศักยภาพใหกับบุคลากรดานตางประเทศของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ซึ่งตองปฏิบัติงานในสภาพแวดลอมที่เปนนานาชาติมากขึ้น อีกทั้งเปนการสรางเครือขายดานการ
ตางประเทศระหวาง สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
(The Secretariat of the Senate acting as the Secretariat of the National Legislative Assembly) กับ 
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (The Secretariat of the Prime Minister) ในการพัฒนาทักษะและประสาน
ความรวมมือ (Partnership) ดานภารกิจตางประเทศในอนาคตเพื่อประโยชนโดยรวมของทางราชการตอไป

สํานักภาษาตางประเทศ และสํานักการตางประเทศ 
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณดานตางประเทศ

ณ ทําเนียบรัฐบาล (Government House)
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“พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองคกร”
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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 ทกุคนลวนอยากประสบความสาํเร็จในชวีติ ไมวาจะเปนหนาทีก่ารงานในปจจบุนั ในอนาคต หรอือยากมกีจิการ
เปนของตนเอง อยากเปนเจาของกิจการเอง บางคนอยากรวย อยากเกง ฯลฯ เปาหมายของแตละคนแตกตางกัน
ออกไป แตทุกคนก็ลวนแตมีเปาหมายที่ตองการที่จะประสบความสําเร็จในอะไรสักอยาง แลวเราจะไปสูความสําเร็จ
นั้นไดอยางไร

เราลองมาดูอุปนิสัยของคนที่ประสบความสําเร็จเขามีกันวา จะประกอบไปดวยนิสัยอะไรบาง?

 มีเปาหมายท่ีชัดเจน คนที่ประสบความสําเร็จ จะมีนิสัยอยางหนึ่งเหมือนกันก็คือ การมีเปาหมายในชีวิตของ
ตนเอง โดยมีการกําหนดเปาหมายเปนระยะ ๆ ไป และท่ีสําคัญก็คือ เปาหมายทุกอยางที่ตองการนั้น จะตองเขียน
ลงในกระดาษ และติดไวในที่ที่เรามองเห็นทุกวัน เพื่อเปนการกระตุน และจูงใจใหเราเกิดความมุงมั่นไมยอทอ

 ใหทําในสิ่งที่ยากกอนสิ่งที่งาย   เปนคนที่ทําสิ่งที่ยากกอน    ในแตละวันจะมีการกําหนดรายการของการทํางาน
และจะเริ่มตนทําในส่ิงที่ยาก และมีผลกระทบตอความสําเร็จกอนสิ่งอื่น เชน งานท่ียากกวา ซับซอนมากกวา
หรืองานท่ีจะตองใชความคิดความอานมาก ฯลฯ ใหเริ่มทําสิ่งเหลานี้กอนในแตละวัน นิสัยนี้จะชวยใหเราลดนิสัย
การผัดวันประกันพรุงได อีกทั้งพอทําเสร็จแลว และยังทําใหเราไดทําในสิ่งที่สอดคลองกับเปาหมายของเราไดดวย 
ผิดกับคนที่ไมคอยประสบความสําเร็จ ก็มักจะเริ่มทําในสิ่งที่งาย ๆ กอน บางครั้งก็ใชเวลานานเกินไป จนกระทั่ง
สิ่งที่ยากและสําคัญไมไดทําซะที สุดทายก็ไมไดทําอะไรที่สําคัญกับชีวิตของตนเองเลย

 ใหคดิและพดูกับตนเอง ในสิง่ทีด่เีสมอ เชน การใหกาํลงัใจตวัเองเวลาประสบกบัความยุงยากลาํบากใจ หรอืกาย
เชน “คนท่ีประสบความสาํเรจ็น้ันจะไมกลวังานยาก และจะลงมอืทํางานทีย่ากกวาเสมอ” อนันีจ้ะใชเวลาทีป่ระสบกับ
ความยากลําบากของงาน หรือนายสั่งงานยาก ๆ  มาใหทํา หรือ “เวลาชวงนี้นาจะใชทําอะไรจึงจะมีประโยชนสูงสุด
สําหรับเรา” ไวถามตัวเองเวลาไมรูจะเร่ิมทําอะไรกอน หรือเวลาวาง ๆ แลวไมมีอะไรทํา ก็ลองหาคําตอบดูนะครับ 
จะทําใหเราใชเวลาในสิ่งที่ตรงกับเปาหมายของเรา หรือ “ไมมีใครประสบความสําเร็จมาตั้งแตเกิด” “คนที่ประสบ
ความสําเร็จยอมจะผานความลมเหลวมากอน” ฯลฯ คําพูดทั้งหมดน้ีลวนแตสรางกําลังใจไมใหเราคิดยอทอ หรือ
เลิกทําเสียกลางคัน คนท่ีประสบความสําเร็จจะมีการหาวิธีการสรางพลังใหตนเองอยูเสมอ
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“พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองคกร”
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 การท่ีเราอยากจะประสบความสําเร็จ   เราจะตองมีอุปนิสัยที่ทําใหเราไปสูความสําเร็จไดดวย ไมใชมีแค
เพยีงเปาหมาย และมวีธิกีารไปสูเปาหมายทีช่ดัเจน แตกลบัไมมกีารลงมอืทาํมันจรงิ ๆ มวัแตรกัสบาย เขาขายอยากรวย
แตขี้เกียจ อยากเกง แตไมขยัน ถาเปนแบบนี้ ความสําเร็จก็ไมมีทางเดินเขามาในชีวิตเราไดเลย

 ทุกวันจะตองเรียนรูสิ่งใหม ๆ คนที่ประสบความสําเร็จ จะเปนคนที่ตองการที่จะเรียนรูสิ่งใหม ๆ ตลอดเวลา 
ไมวาจากการอาน การศึกษา การฟง และการเรียนรูจากทุกคนไมวาจะเหนือกวา หรือดอยกวาเรา เปนคนท่ีเปดใจ
และมองเหน็ทกุอยางเปนสิง่ทีส่ามารถเรียนรูไดตลอดเวลา และมกัจะถามตวัเองกอนนอนทุกวนัวา “วนันีเ้ราไดเรยีนรู
อะไรใหม ๆ แลวหรือยัง”

 อานหนังสือ 2-3 เลม ตอเดือน คนที่ประสบความสําเร็จจะมีนิสัยที่คลายกันคือ เปนคนชอบอานหนังสือ 
และมักจะเปนหนังสือที่ชวยเสริมสรางความคิดความอานใหม ๆ ไมวาจะเปนหนังสือวิชาการ ความรู หนังสือนิยาย 
นิตยสารตาง ๆ  ฯลฯ เพราะการอานเปนการเปดโลกทัศน ทําใหเรามองเห็นมุมมองใหม ๆ  และยังเปนการเรียนรู
ในสิ่งที่คนอื่นเขาทํามาแลว เพื่อที่เราจะไดไมตองพลาดแบบคนอื่นอีกดวย

 เลิกนิสัยที่มีกอใหเกิดประโยชนกับตนเอง คนที่ประสบความสําเร็จจะไมทํากิจกรรมที่ไมเกิดประโยชน
กับตนเอง และไมสอดคลองกับเปาหมายที่กําหนดไว  เช น ติดทีวี ติดเกมส ติดไลน เฟซบุ ก ติดเน็ต ฯลฯ 
โดยไมมีการใชเวลาใหเปนประโยชนกับตนเอง คนที่ประสบความสําเร็จจะมีจิตใจที่มุงมั่น ลดละเลิกในสิ่งที่ไมมี
ประโยชน หรือถาจะทํา ก็ทําเพื่อพักผอน โดยไมใหเปนเวลาหลักในแตละวัน

 มีอัธยาศัยที่ดี คนที่ประสบความสําเร็จ จะเปนคนที่มีอัธยาศัยดี บางคนอาจจะไมคอยพูดมากนัก แตถาไดรูจัก
ก็จะรูวา เปนคนที่เปนมิตร ไมถือตัว และเขากับคนอื่นไดงาย ที่สําคัญก็คือ เปนคนที่ไมนินทาคนอื่น แตจะมอง
แตเพียงจุดดีของคนอื่น ซึ่งทําใหคนที่ประสบความสําเร็จนั้นมี network ในการทํางานมากขึ้น และสงผลตอความ
สําเร็จในหนาที่การงานมากขึ้นอีกดวย
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ICT Insights
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

กิจกรรมประจําสัปดาหชาว IT

2. พิธีเปดกิจกรรม  ฉลาดใชไอซีที  ตอน แอปพลิเคชันพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกสศัพทและสํานวนรัฐธรรมนูญ

 วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ 2559 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหนาหองประชุมรัฐสภา ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 1
นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง เปนประธานในพิธีเปดกิจกรรม  ฉลาดใช
ไอซีที ตอน แอปพลิเคชันพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกสศัพทและสํานวนรัฐธรรมนูญ  ทั้งน้ี คณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนงานดานนิติบัญญัติ
ของ สนช.   อยางตอเนือ่ง ซึง่แอปพลิเคชนัดังกลาวจะเปนประโยชนสาํหรบัสมาชกิ    สนช.,    สมาชิก สปท.  บคุคลในวงงาน
ทําใหสามารถคนหาคําศัพทและสํานวนรัฐธรรมนูญไดอยางสะดวก   โดยเฉพาะในชวงการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ
จะเปนขอมูลที่เปนประโยชนตอประชาชนในการออกเสียงประชามติ โดยไดจัดทําเปนพจนานุกรมไทย-อังกฤษ 
และอังกฤษ-ไทย ประกอบดวยคําศัพทและสํานวนในรัฐธรรมนูญ ประมาณ 4,000 คํา สามารถดาวนโหลดฟรีไดที่ 
App Store โดยพมิพคาํวา “ศพัทและสํานวนรฐัธรรมนญู” และในรปูแบบ Web Application ไดที ่m.senate.go.th

1. พธิลีงนามบนัทกึขอตกลงวาดวยความรวมมอืเพือ่สนบัสนนุการดาํเนนิงานของสถานโีทรทศันรฐัสภา ไอพทีวี ี1
(Parliament IPTV1)

 วนัองัคารที ่15 มนีาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ หองรบัรองพเิศษ ชัน้ 2 อาคารรฐัสภา 2 นายสรุชยั เลีย้งบญุเลิศชยั
รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่หนึ่ง เปนประธานในพิธีลงนามบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือ
เพื่ อสนับสนุนการดํา เนินงานของสถานี โทรทัศน  รั ฐสภา  ไอพีที วี  1 (Par l iament IPTV1)  ระหว  าง
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ โดยนางวรารัตน อติแพทย
เลขาธิการวุฒิสภา กับสมาคมการคาผู ประกอบการเคเบิลทีวี โดยนายพสิธฐ  อชิรสวัสดิ์ นายกสมาคมฯ 
เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการเผยแพรขอมูลขาวสารของสภานิติบัญญัติแหงชาติและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ผานผูใหบริการโครงขายเคเบิ้ลทีวี เพื่อประโยชนในการรับรูขาวสารของประชาชน 
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เลนส... สองการพิมพ
สํานักการพิมพ

วิธีหารูปจาก GGoooggllee โดยไมติดลิขสิทธิ์
ทําไมเราตองสนใจเรื่องลิขสิทธิ์รูปดวย
 เพราะรูปที่ลงใน Google เขาแคใชโชวภาพเพื่อใหผูสนใจติดตอซื้อขายลิขสิทธิ์เพื่อนําไปใชดานพาณิชย
ลิขสิทธิ์จะไดมาตอนไหน
 ตัง้แตวนิาททีีเ่นือ้หาถกูสรางขึน้มากไ็ดรบัการคุมครองดานลขิสทิธิแ์ลวโดยไมตองไปจดทะเบยีนตามกฎหมายกไ็ด

ดังนั้นเรามีวิธีคนหารูปโดยไมโดนฟองลิขสิทธิ์
1.  พิมพชื่อรูปที่เราตองการสืบคน (ในที่นี้ใชคําวา Logo)

2.  คลิกที่ไอคอนรูปเฟอง มุมบนขวา เลือก การคนหาขั้นสูง

2.  คลิกเลือกรูปแบบภาพที่ตองการใชในไอคอนดานลางสุด

เพียงเทานี้ทานจะไดรูปที่สามารถใชไดอยางสบายใจ แตจะเหลือภาพใหเลือกนอยลง
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 ขอบงัคบัการประชมุสภานิตบิญัญตัแิหงชาติ (ฉบบัที ่ 2) พ.ศ. 2559 ไดมผีลบงัคบัใชแลว ตัง้แตวนัที ่ 13 กมุภาพนัธ  2559
โดยมีประเด็นเฉพาะที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ ดังนี้
 1. แกไขชือ่และอาํนาจหนาที ่ของคณะกรรมาธกิารการสือ่สารมวลชน การวทิยาศาสตร เทคโนโลย ีและสารสนเทศเปน
“คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน” (ขอ 84 วรรคสอง (9))
 2. ตัง้คณะกรรมาธกิารวสิามัญประจาํสภาข้ึนอกี 1 คณะ คอื คณะกรรมาธิการวสิามญัการพทิกัษและเทดิทนูสถาบนั
พระมหากษัตริย โดยมีจํานวนไมเกินสามสิบคน และใหมีบุคคลท่ีมิไดเปนสมาชิกไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนกรรมาธิการ
ทั้งหมด (ขอ 87/1)
 3. กําหนดใหคณะกรรมาธิการสามารถตั้งอนุกรรมาธิการเฉพาะกิจเพ่ิมขึ้นไดอีก 1 คณะ นอกเหนือจากการตั้ง
อนุกรรมาธิการปกติ ซึ่งกําหนดไวไมเกิน 3 คณะ (ขอ 91 วรรคสี่)
 4. ปรบัหลกัเกณฑใหเฉพาะการตัง้ประธานคณะอนกุรรมาธกิารเทานัน้ ทีต่องตัง้จากสมาชิกทีเ่ปนกรรมาธิการในคณะ
และหากเปนกรณีตัง้อนกุรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามญัพจิารณารางกฎหมายกส็ามารถตัง้ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
จากกรรมาธิการที่มิไดเปนสมาชิกได (ขอ 91 วรรคหา)
 5. ปรบัวธิกีารแจงขอมลูการเรยีกบคุคลมาชีแ้จงตอทีป่ระชมุคณะกรรมาธกิารและคณะอนกุรรมาธกิาร (ขอ 94)
 6. ปรบัปรุงหลักเกณฑและวธิกีารขอขยายเวลาดาํเนนิการของคณะกรรมาธกิารเปน 2 กรณี (ขอ 103)
  6.1 กรณีเปนรางกฎหมายขอขยายเวลาตอทีป่ระชมุสภาไดไมเกิน 2 ครั้ง ๆ ละไมเกิน 30 วัน
  6.2 กรณีกระทํากิจการสอบสวนเร่ืองใด ๆ แยกเปนกรณีไดสองกรณี คือ การขอขยายเวลาการดําเนินการของ
คณะกรรมาธิการตามญัตติขอ 38 กําหนดระยะเวลาดําเนินการไมเกิน 180 วัน โดยปรับหลักเกณฑแมที่ประชุมสภา
จะกําหนดแลวไมถึง 180 วันก็ตาม แตหากมีการขอขยายเวลาก็สามารถขยายไดอีกไมเกิน 2 คร้ัง ครั้งละไมเกิน 30 วัน
แตรวมระยะเวลาท้ังหมดแลว กต็องไมเกิน 180 วนั เชนกนั แตตองเสนอผลการดาํเนนิการทีผ่านมาและแผนการดาํเนนิการตอ
ประธานสภา โดยผานการพจิารณาของคณะกรรมาธกิารวสิามัญกิจการสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิกอนทีป่ระธานสภาจะอนญุาต
แลวแจงท่ีประชุมสภาทราบ แตหากเกินระยะเวลาขางตน ซึ่งตองงดใชขอบังคับดวยนั้น ใหแสดงเหตุผลความจําเปนและให
เสนอที่ประชุมสภา เพื่อประกอบการพิจารณาดวย 
 สวนกรณทีีท่ีป่ระชุมสภาเปนผูมอบใหคณะกรรมาธกิารกระทาํกิจการใด โดยมีกาํหนดเวลาไวกใ็หขอขยายเวลาไดไมเกิน
2 คร้ัง คร้ังละไมเกิน 30 วัน โดยใหประธานสภาเปนผูพิจารณา ซึ่งกรณีนี้มิตองเขาสูการพิจารณาเสนอความเห็นของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแหงชาติแตอยางใด

--------------------------------------------------------------------

สรุปประเด็นขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
 เฉพาะประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ

สสสรรรรรรุุุุปปปปปปปปปรรรรระะะะะเเเเเดดดด็นนนนนนขขขขขออออออบบบบบังงงงคคคคคับบบบบบกกกกาาาาารรรรปปปปปรรรรระะะะะชชชชชุุมมมมมมสสสสสภภภภภภาาาาานนนนนิตตตตติบบบบบบัญญญญญญญญญญญัตตตตติแแแแแแหหหหหงงงงงชชชชชาาาาาาตตตตติ (((ฉฉฉฉบบบบบับบบบบททททท่ี 2222)))) พพพพ..ศศศศศ... 22555555559999
เฉฉฉฉพพพพพาาาาาาะะะะปปปปปรรรรระะะะะเเเเดดดด็็นนนนนนสสสสสําาาาาาคคคคคัญญญญญญททททท่่่ีเเเเเกกกกกกีี่่่ยยยยยวววววขขขขขอออออองงงงงกกกกกับบบบบกกกกาาาาารรรรดดดดดําาาาาเเเเนนนนินนนนนงงงงงาาาานนนนขขขขขอออออองงงงงคคคคคณณณณณณะะะะกกกกกรรรรรรรรรรมมมมมาาาาาธธธธธิกกกกกกาาาาารรรร

สรุปประเด็นขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
 เฉพาะประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ

เล่าข่าวชาวกรรม 3
สํานักกรรมาธิการ 3

เล่าข่าวชาวกรรม 3
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สาํนกักรรมาธกิาร 3 ไดจดัการประชมุกลุมยอยเพือ่เผยแพรทาํความรูความเขาใจใหกบับคุลากร
ภายในสํานักกรรมาธิการ 1,2,3 เก่ียวกับขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559 โดยมีนายสิทธิวรชัย  ศรีไหม ในฐานะผูชวยเลขานุการคณะกรรมาธิการสามัญ
พจิารณารางขอบงัคบัการประชมุสภานิตบิญัญตัแิหงชาติ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ทาํหนาทีเ่ปนวิทยากร
ในการใหความรูความเขาใจ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ 2559 และวันศุกรที่ 26 กุมภาพันธ 2559 
เวลา 14.00 – 15.00 นาฬกา

เล่าข่าวชาวกรรม 3
สํานักกรรมาธิการ 3

เล่าข่าวชาวกรรม 3

Knowledge
Management



24มีนาคม 2559
March 2016

¡ÒÃ¨Ñ´·íÒá¼¹ÂØ·¸ÈÒÊμÃ�¢Í§ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò Ô̧¡ÒÃÇØ²ÔÊÀÒ
©ºÑº·Õè 4 (¾.È. 2560 - 2564)

 เลขา ธิการวุฒิ สภาอ นุมั ติ ให  สํ า นักนโยบายและแผนร  วมกับสถา บัน วิจั ยและให  คํ าปรึ กษา
แหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดทําโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2561–2564) โดยมีศาสตราจารย ดร.อัมพร ธํารงลักษณ
คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนผูรับผิดชอบ ภายใตกรอบวงเงินงบประมาณ 1,490,000 บาท ซึ่งไดมี
การดําเนินกิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน แบงกิจกรรมออกเปนดังนี้

ครั้งที่ 1

 การประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อให ความรู 
ความเขาใจเบ้ืองตนเก่ียวกับความสําคัญของการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2559                
ณ หองประชมุหมายเลข 2702 ชัน้ 27 อาคารสขุประพฤติ
โดยกลุมเปาหมาย คือ ผูบริหาร ผูบังคับบัญชากลุมงาน
นกัวเิคราะหนโยบายและแผน และ เจาหนาท่ีทีเ่กีย่วของ
จํานวน 155 คน

ครั้งที่ 3

 การประชุมเชิงปฏบิตักิาร เพือ่นาํประเดน็ยุทธศาสตร
มากําหนดรายละเอียด  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ (KPI) 
กําหนดแนวทางการจัดทําเพื่อใหเกิดความสําเร็จ 
(Blueprint for changes) ในระหวางวันที่ 29-30
มีนาคม 2559 ณ หองประชุมหมายเลข 2702 ชั้น 27
อาคารสขุประพฤต ิ     โดยกลุมเปาหมาย     คอื     ผูบงัคบับญัชา 
กลุมงาน นักวิเคราะหนโยบายและแผน และเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของ จํานวน 123 คน

ครั้งที่ 4

 การประชมุเชงิปฏบิตักิาร เพือ่จดัทาํประชาพจิารณ
โดยนํารางแผนฯ มาใหกลุ มเปาหมายไดพิจารณา
ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ณ หองประชุมหมายเลข 
2702 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ โดยกลุมเปาหมาย คือ 
ผูบริหาร นักวิเคราะหนโยบายและแผน และตัวแทน
จากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย จํานวน 54 คน

ครั้งที่ 2

 การประชมุเชิงปฏบิตักิาร เพือ่ระดมสมองในการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมองคกร ทบทวนและกําหนด
พันธกิจ วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร รวมทั้งคานิยม      
ในระหวางวันท่ี 27-28 กุมภาพันธ 2559 ณ วังยาว
ริเวอรไซด รีสอรท จังหวัดนครนายก โดยกลุมเปาหมาย
คอื ผูบรหิาร นกัวเิคราะหนโยบายและแผนและเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของ จํานวน 48 คน
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สํานักนโยบายและแผน

โดยไดดําเนินการตามแผนการดําเนินงานแลวรวม 2 กิจกรรม ดังนี้
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1

สรุปครั้งที่ 1 : วนัที ่ 24  กมุภาพนัธ 2559 : การบรรยายใหความรูเบือ้งตนถงึความสาํคญัของการจดัทาํแผนยุทธศาสตร
การวางแผนงานและโครงการท่ีสอดคลองกบัแผนยทุธศาสตร  โดย ศาสตราจารย ดร.อมัพร  ธาํรงลกัษณ และคณะ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2

สรุปครั้งที่ 2 : วันที่ 27-28 กุมภาพันธ 2559 ณ วังยาว ริเวอรไซด รีสอรท จังหวัดนครนายก : การบรรยายหัวขอ
“การกาํหนดยทุธศาสตรสาํหรบัองคกรภาครฐั” โดย ศาสตราจารย ดร.อมัพร  ธาํรงลกัษณ  โดยมีการแบงกลุมผูเขารวม
สมัมนาฯ  เปน 4 กลุม และไดมกีารระดมความคดิเห็นของผูเขารวมสมัมนาเพือ่ทํากจิกรรม ดงัน้ี

ณ หองประชุมหมายเลข 2702 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ



26มีนาคม 2559
March 2016

  กิจกรรมที่ 1 : มองภาพองคกร
   - ภาพสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในปจจุบันน้ีเปนอยางไร? สรุปทั้ง 4 กลุม กับภาพปจจุบัน
ทีส่าํนกังานเลขาธกิารวฒุสิภาเปนอยู คอื ระบบบรหิารจดัการของผูนาํขาดความชัดเจน มภีารกจิและกิจกรรมพเิศษ
มากมาย สภาพความเปนอยูของบคุลากรสะทอนไดจากสหีนา แววตา ลกัษณะการทาํงานเปนแบบคนละทศิคนละทาง
ทํางานตามสั่ง ทุมเทการทํางานที่เปนกิจกรรมพิเศษมากกวาในภารกิจหลัก
   - ภาพที่อยากไดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเปนในอนาคต คือ อยากเปนเลิศในทุก ๆ ดาน ไมวา
จะเปนงานดานกฎหมาย ดานวิชาการ ดานการประชาสัมพันธ ดาน IT ดานการประชุม ดานการตางประเทศ
ปรับวิธีการทํางานใหมีความทันสมัย โดยใชระบบ IT เขามาชวยใหมีความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด
  กิจกรรมที่ 2 : การวิเคราะห Stakeholder Analysis เพื่อวิเคราะหกลุมผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายใน 
(Internal) และภายนอก (External) โดยใหทกุกลุมกาํหนดตวัเองเปนจดุศนูยกลาง แลวมองไปขางหนาวาเราตองให
บริการใครบาง ใหบริการในเรื่องอะไร และมีผลกระทบดานไหน เชิงบวกหรือเชิงลบ รุนแรงแคไหน
  กิจกรรมที่ 3 : การกําหนดพันธกิจ/คานิยม
  กิจกรรมที่ 4 : การกําหนดวิสัยทัศน
  กิจกรรมที่ 5 : การวิเคราะห SWOT Analysis ทั้งปจจัยภายในและภายนอก เพื่อเปนขอมูลในกําหนด
ประเด็นยุทธศาสตร

สํานักนโยบายและแผน

ณ  วังยาว ริเวอรไซด รีสอรท  จังหวัดนครนายก
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      วิสัยทัศนและพันธกิจ
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

   วิสัยทัศน (Vision)
  เปนองคกรธรรมาภิบาลท่ีไดรับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและ
ประชาชน

   พันธกิจ (Mission)
  1. สนับสนุนและสงเสริมงานดานนิติบัญญัติตามหลักธรรมาภิบาล
  2. พัฒนาฐานขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
งานดานนิติบัญญัติ
  3. พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพเพ่ือตอบสนองความตองการของ
สมาชิกวุฒิสภาและประชาชน
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ชั้นวางหนังสืออิเล็กทรอนิกส

“บอกเล่าข่าว สนง.”
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ติดตาม ติดตาม จุลสาร “บอกเลาขาวสํานักงาน” ไดที่ .....จุลสาร “บอกเลาขาวสํานักงาน” ไดที่ .....

Facebook

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD SENATE)

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา องค์กรแห่งความสุข 


