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โครงกา
เนื่องในโอกาสจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ป 

และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 



สารบัญสารบัญ

โครงการเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั   3 
 เนือ่งในโอกาสจัดงานฉลองสิรริาชสมบัตคิรบ 70 ป
 และเฉลมิพระเกียรต ิสมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ ์พระบรม
 ราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
 เฉลมิพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สงิหาคม 2559
พลาดไมไดนะกบัความรูเกีย่วกบัขัน้ตอนการประเมิน   6
 ตาํแหนงประเภทท่ัวไป (ระดบัปฏบิตังิานเลือ่นขึน้
 ระดับชํานาญงาน) สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
การประชุมเชงิปฏิบตักิารสมาชิกรฐัสภาวาดวยการคา   7
 ระหวางประเทศ ครัง้ที ่7 (RISI-WTO Parliamentarian   
 Workshop 2016) ป 2559 ณ สาธารณรัฐสงิคโปร
กจิกรรมเผยแพรความรูงานวิชาการ    8
นานานารูรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย   10
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เรียนรูและเขาถึงขอมูลภาคภาษาอังกฤษ ของสภา  11
 นติบิัญญัติแหงชาติ
เคร่ืองมอืการพัฒนาบุคลากรดวย “การฝกอบรมในขณะ  12
 ปฏิบตังิาน” On The Job Training 
การใชรปูภาพตาง ๆ และตราสญัลกัษณ มาเปนภาพ  14
 ประกอบส่ือสิ่งพิมพ
“เทคนคิการเขียนรายงานการประชุม” ณ สาํนกังาน  15
 ศาลรัฐธรรมนูญ
ความรูเกี่ยวกับการเขียนโครงการ Project Writing  17

70 ป 
ครองราชย

บรรณาธิการบรรณาธิการ
จุลสาร “บอกเลาขาว สนง.”จุลสาร “บอกเลาขาว สนง.”

 สวสัดีคะ พีน่องขาราชการ ลกูจาง และบคุลากร สาํนกังาน
เลขาธิการวุฒิสภา จุลสาร “บอกเลาขาว สนง.” กลับมาพบ
กบัทานอกีครัง้ในฉบบัประจาํเดอืนมิถนุายน 2559 ซึง่ถอืเปนเดอืน
ทีม่วีาระสําคญัอันเปนมหามงคล เนือ่งในโอกาสเฉลิมพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ
70 ป 9 มิถุนายน 2559 ในโอกาสน้ี สภานิติบัญญัติแหงชาติ
ไดกําหนดจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติรูปแบบตาง ๆ เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติและแสดงออกซ่ึงความจงรักภักดี ซึ่งจะมี
กิจกรรมอะไรบาง ขอเชิญติดตามรายละเอียดไดภายในเลม
 สําหรับสาระความรูที่เปนประโยชนแกบุคลากรของ
สํานักงานฯ จุลสาร “บอกเลาขาว สนง.” ยังคงรวบรวมมา
นําเสนออยางตอเนื่อง อาทิ พลาดไมไดนะกับความรูเก่ียวกับ
ขั้นตอนการประเมินประเภทตําแหนงทั่วไป  เรียนรูและเขาถึง
ขอมลูภาคภาษาอังกฤษของสภานิตบิญัญัตแิหงชาต ิการใชรปูภาพ
ตาง ๆ  และตราสัญลักษณ มาเปนภาพประกอบส่ือส่ิงพิมพ 
และเทคนิคการเขียนรายงานการประชุม เปนตน
 ทายน้ี ขอฝากความปรารถนาดีมายังพี่นองขาราชการ 
ลูกจาง และบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ทุกทาน 
ในการรักษาสุขภาพและเตรียมพรอมเร่ืองการเดินทางกับ
สภาพการจราจรในชวงหนาฝน เพื่อสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี
และขอเชญิชวนทกุสาํนกัรวมสงขอมูลขาวสาร ความรู กจิกรรม
ตาง ๆ ของสํานักเพื่อเผยแพรใน  จุลสาร “บอกเลาขาว สนง.”จุลสาร “บอกเลาขาว สนง.”
ไดที่ กลุ มงานผลิตเอกสารเผยแพร สํานักประชาสัมพันธไดที่ กลุ มงานผลิตเอกสารเผยแพร สํานักประชาสัมพันธ
โทร. 0 2831 9349 - 50 โทรสาร 0 2831 9349 หรือทาง โทร. 0 2831 9349 - 50 โทรสาร 0 2831 9349 หรือทาง 
e-mail : senatesarn@gmail.com และพบกนัใหมฉบบัหนาe-mail : senatesarn@gmail.com และพบกนัใหมฉบบัหนา
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คณะผูจัดทําคณะผูจัดทํา
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โทรศพัท 0 2831 9349 - 50
โทรสาร  0 2831 9349
e-mail : senatesarn@gmail.com

จัดทําขอมูลโดย
หนวยงานภายในรวม 18 สํานัก
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาท่ี
สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ

จุลสารจุลสาร
บอกบอกเลาขาว สนงเลาขาว สนง..
ปที่ 3 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2559ปที่ 3 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2559
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 บอกเล�าเก�าสิบ
   กับ สํานักบริหารงานกลาง

โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ป 

และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 

 ดวยสํานกึในพระมหากรุณาธิคณุและเพ่ือเปนการ
รวมแสดงออกซ่ึงความจงรักภกัดี สภานติบิญัญตัแิหงชาติ
รวมกบั สภาขบัเคลือ่นการปฏิรปูประเทศ คณะกรรมการ
รางรัฐธรรมนูญ และสถาบันพระปกเกลา รวมกันจัด 
“โครงการเฉลมิพระเกยีรต ิพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั
เน่ืองในโอกาสจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ป 
และเฉลมิพระเกยีรติ สมเด็จพระนางเจาสริกิติิ ์พระบรม
ราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559” ทั้งน้ี 
สภานติบิญัญตัแิหงชาต ิไดมคีาํสัง่แตงต้ังคณะกรรมการ
อํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวั เนือ่งในโอกาสการจัดงานฉลองสิรริาชสมบตัิ
ครบ 70 ป และเฉลมิพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจาสริกิติิ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 12 สงิหาคม 2559 สภานติิ
บญัญตัแิหงชาต ิเพ่ือดาํเนนิการจัดกจิกรรมเฉลิมพระเกียรตฯิ
ใหเปนไปดวยความเรยีบรอยและสมพระเกียรติ โดยเม่ือ

ดดววยยสสํําานนึึกกใในนพพรระมมหหาากกรรณณาาธธิิคคณณแแลละะเเพพืือ่อเเปปนนกกาารร

 ปพุทธศักราช 2559 นับเปนปมหามงคลย่ิงของประชาชนชาวไทย ที่จะไดรวมกันเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสอันสําคัญถึง 2 วาระ คือ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จเถลิงถวัลย
ราชสมบัติครบ 70 ป 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ซึ่งภาครัฐ ภาคเอกชน 
ไดพรอมใจจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีในโอกาสอันพิเศษยิ่งน้ี
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สํานักประชาสัมพันธสํานักประชาสัมพันธ
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เม่ือวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ บริเวณหองโถง อาคาร
รัฐสภา 1 โดยมี ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท
ประธานองคมนตรี เปนผูแทนพระองค เปนประธาน
ในการเปดนิทรรศการ
 4. โครงการเฉลิมพระเกียรติ ของสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ รวบรวมกฎหมายตาง ๆ  ที่สนับสนุนในโครงการ
อนัเนือ่งมาจากพระราชดําร ิพรอมทัง้จดัพมิพเปนหนงัสอื
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพรตอไป
 5. โครงการพลิกฟนคืนปาชายเลนสูธรรมชาติ
เฉลิมพระเกียรติฯ ณ พื้นที่ ตําบลบางชัน อําเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรี ประมาณ 707 ไร จํานวน 4 แปลง โดยมี
กิจกรรมปลูกปาชายเลน ปลอยพันธุ สัตวนํ้าในพ้ืนที่
ปาชายเลน จัดนิทรรศการใหความรู สรางจิตสํานึกแก
เยาวชนและประชาชน ระหวางวันที่ 15 ตุลาคม - 30 
ธันวาคม 2599
 6. โครงการไถชวีติโค-กระบอื เพือ่ถวายพระราชกุศล
แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจาสริกิติิ ์พระบรมราชินนีาถ เพือ่นาํไปให
เกษตรกรตามโครงการธนาคารโค-กระบอื เพือ่เกษตรกร
ตามพระราชดําร ิโดยจัดพธิทีกุวนัจนัทร ณ วดัราชาธิวาส
วิหาร เขตดุสิต กรุงเทพฯ สัปดาหละ 79 ตัว รวม 26 
สัปดาห โดยไดมีพิธีเปดโครงการ เมื่อวันท่ี 12 มิถุนายน
2559 โดยมี พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายก
รัฐมนตรีเปนประธานในพิธี 

วนัที ่23 พฤษภาคม 2559 ณ หองโถง ชัน้ 1 อาคารรฐัสภา 1 
คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั เนือ่งในโอกาสการจัดงาน
ฉลองสิรริาชสมบตั ิครบ 70 ป และเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
12 สงิหาคม 2559 นาํโดย ศาสตราจารยพเิศษพรเพชร  
วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการอํานวยการฯ ไดแถลงขาวการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติฯ ประกอบดวย
 1. โครงการบรรพชาอุปสมบท 85 รปู เฉลิมพระเกียรติ
สมเดจ็พระนางเจาสิรกิติิ ์พระบรมราชินนีาถ ระหวางวนัที่
9-23 สงิหาคม 2559 ณ วดับวรนเิวศวหิาร 
 2. โครงการจัดการแสดงคอนเสิรตเฉลมิพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั โดยจัดการแสดงคอนเสิรต
“บทเพลงแหง ขาวรพทุธเจา” ในวนัที ่30 กรกฎาคม 2559
ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล 
อาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม
 3. โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั “70 ป ครองราชย พระภวูนาถ
ประชาธิปไตย” และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินนีาถ “๗ รอบ พระชนมพรรษา
มหาราชนิ ีรฐัสภาถวายราชสดุด ีคูพระบารมีศรีแผนดนิ”
ระหว างวันท่ี 7 มิถุนายน – 31 ธันวาคม 2559
ณ หองโถง อาคารรัฐสภา 1 โดยไดมีพิธีเปดนิทรรศการ
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 7. โครงการจัดทาํหนงัสอืทีร่ะลึกเฉลมิพระเกียรตฯิ 
จํานวน 2 เลม ไดแก หนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ป 9 มิถุนายน 2559
และหนังสอืทีร่ะลกึเฉลมิพระเกยีรติสมเดจ็พระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
 8. โครงการจัดทาํสือ่ประชาสมัพันธเฉลิมพระเกียรตฯิ
 เพื่อเผยแพรทางตางสื่อตาง ๆ
 นอกจากน้ี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 สภานิติ
บัญญัติแหงชาติ ไดจัดพิธีทําบุญตักบาตรถวายเปน
พระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพร
ชยัมงคล เฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั
เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ป
โดยมีพลตํารวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต ประธาน
คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและ
การทองเทีย่ว สภานติบิญัญตัแิหงชาต ิเปนประธานในพิธี
โดยมี สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ผู บริหารและ
ขาราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่
สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ รวมในพิธี
  นับเปนโอกาสมหามงคลซึ่งสภานิติบัญญัติ

แหงชาติและองคกรตาง ๆ  รวมทั้งผูบริหาร ขาราชการ
บุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่
สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ จะได
พรอมใจกันเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี
ดวยการจดัโครงการตาง ๆ ซึง่มคีณุคาและเกดิประโยชน
แกประเทศและประชาชนตอไป จงึขอเชญิชวนขาราชการ
ลูกจาง และบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบตัหินาทีส่าํนกังานเลขาธกิารสภานติบิญัญตัแิหงชาติ
รวมนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความ
จงรักภักดีผานโครงการตาง ๆ  โดยสามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ศูนยบริการ (Call Center) 
วฒุสิภา โทร 0 2244 1777-8
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 บอกเล�าเก�าสิบ
   กับ สํานักบริหารงานกลาง

3
เมื่อผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงรองเลขาธิการวุฒิสภา หรือที่ปรึกษาที่กํากับดูแลทราบ
เรียบรอยแลว ใหผูเขารับการประเมิน จัดทําบันทึกเรียน ผูอํานวยการสํานักบริหารงานกลาง
 จัดสง แบบ ท.1 เพื่อดําเนินการตอไป

4สํานักบริหารงานกลาง ดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง ของแบบ ท.1

5
สํานักบริหารงานกลาง ดําเนินการแจงและสงแบบประเมิน แบบ ท.2 ใหผูบังคับบัญชาของผูเขารับการ
ประเมิน (ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงรองเลขาธิการวุฒิสภา หรือที่ปรึกษาที่กํากับดูแล) ประเมิน
ตามแบบ ท.2 ใหระยะเวลาในการประเมินฯ 10 วัน

6เมื่อผูบังคับบัญชาของผูเขารับการประเมิน ประเมินเรียบรอยแลว ใหสํานักที่ผูเขารับการประเมิน
สังกัดอยู จัดสงผลการประเมิน ตามแบบ ท.2 ใหสํานักบริหารงานกลาง เพื่อดําเนินการตอไป

7

สํานักบริหารงานกลาง นําผลการประเมิน ตามแบบ ท.2 รายงานใหเลขาธิการวุฒิสภาพิจารณา ผูผาน
การประเมินจะดาํเนนิการจดัทาํประกาศสํานกังานเลขาธิการวฒุสิภา เปนผูผานการประเมิน และคําสัง่เล่ือน
และแตงต้ังขาราชการรัฐสภาสามัญ เพื่อใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น โดยมีผล ณ วันที่เลขาธิการ
วุฒิสภาลงนาม หากไมผานการประเมิน รายงานผลใหเลขาธิการวุฒิสภาพิจารณา และแจงใหผูเขารับ
การประเมินทราบวา ตองมีการปรับปรุงและพัฒนาตนเองเร่ืองใด และใหมีการประเมิน ตามแบบ 
ท.2 ใหมอีกคร้ังภายในระยะเวลา 6 เดือน นับแตวันที่สํานักบริหารงานกลางแจงผลการประเมิน
ใหผูเขารับการประเมินทราบ

พลาดไม
ไดนะ..ไดนะ..
กับความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการประเมินตําแหนงประเภทท่ัวไป

(ระดับปฏิบัติงานเลื่อนขึ้นระดับชํานาญงาน)
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 เปนที่ทราบกันวา สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีขาราชการอยู 4 ประเภท คือ
        ประเภทบริหาร     ประเภทอํานวยการ     ประเภทวิชาการ     ประเภททั่วไปประเภทบริหาร     ประเภทอํานวยการ     ประเภทวิชาการ     ประเภททั่วไป  
 ซึ่งมีหลักเกณฑและวิธีการประเมินที่แตกตางกันแตละประเภท

 ในการนี ้จะกลาวถงึขัน้ตอนการประเมินตาํแหนงประเภทท่ัวไป จากระดับปฏิบตังิาน เลือ่นขึน้ระดบัชาํนาญงาน 
โดยมีหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินขาราชการรัฐสภาสามัญเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภททั่วไป
ระดับชํานาญงาน และระดับอาวุโส ซึ่งถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการขาราชการรัฐสภา ที่ 85/2556 (ว29) 
ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2556 จึงไดสรุปขั้นตอนการประเมินฯ ตามหนังสือคณะกรรมการขาราชการรัฐสภาฯ เพื่อให
มีความเขาใจเพิ่มมากขึ้น ดังนี้

สํานักบริหารงานกลาง สํารวจรายช่ือและประกาศรายชื่อผูมีคุณสมบัติและอยูในเกณฑที่จะไดรับการ
ประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น (ซึ่งจะดําเนินการ ปละ 2 คร้ัง)1 ร

ผูผาน
งัเล่ือน
ู

ธิการ
ขารับ
บบ 
มิน

สาํนกับรหิารงานกลาง จะแจงใหผูมคีณุสมบตัแิละอยูในเกณฑทีจ่ะไดรบัการประเมินเพือ่เลือ่นขึน้แตงตัง้
ใหดาํรงตําแหนงในระดับทีส่งูขึน้ กรอกแบบขอเขารบัการประเมิน แบบ ท.1 โดยผูเขารบัการประเมินจะตอง
เสนอแบบ ท.1 ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงรองเลขาธิการวุฒิสภา หรือที่ปรึกษาที่กํากับดูแล
ใหทราบ

2
เ
ให

แบบ ท.1

 จัด

ํ

แบบ ท.1

าร
มนิ

แบบ ท.2

ประเมน
ตามแบบ

ส

สํานักบ ิ

แบบ ท.2

แบบ ท.1
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 นางเสาวณ ีสวุรรณชพี และพลเรือเอก อมรเทพ ณ บางชาง
สมาชกิสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิกรรมาธกิารการเศรษฐกิจ 
การเงินและการคลัง เดินทางไปเขาร วมการประชุม
เชิงปฏิบัติการสมาชิกรัฐสภาภูมิภาคเอเชียวาดวยการคา
ระหวางประเทศ (RSIS-WTO Parliamentarian Workshop
on International Trade) ครัง้ที ่7 ซึง่จดัขึน้โดยสํานกังาน
เลขาธกิารองคการการคาโลก (WTO) และศนูยการเรยีนรู
แบบพหุพาคี (CMS) สํานักการศึกษาระหวางประเทศ 
เอส.ราจารตันาม (S. Rajaratnam School of International
Studies) โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย
มูลนิธิเทมาเส็กเพื่อการคาและเจรจา (Temasek Foun-
dation Centre for Trade & Negotiation : TFCTN)
ระหวางวนัที ่ 17 - 19 พฤษภาคม 2559 ณ สาธารณรฐั
สิงคโปร โดยผูเขารวมการประชุมครั้งนี้มีจํานวน 36 คน
จาก 17 ประเทศ ประกอบดวย สมาชกิรฐัสภา เอกอคัรราชทูต
และเจาหนาที่รัฐสภาจากประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย
และมวีทิยากรจากองคกรและหนวยงานตาง ๆ ทีเ่กีย่วของ
อาทิ องคการการคาโลก มูลนิธิเทมาเส็กเพื่อการคาและ
เจรจา กระทรวงการคาและอุตสาหกรรมสิงคโปร เปนตน
 การประชุมดังกลาวฯ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกรัฐสภาในประเทศ
กาํลงัพฒันาในภมูภิาคเอเชยีและสรางความเขาใจเกีย่วกบั
WTO และการเจรจาการคาระหวางประเทศในกรอบ 
WTO ดวยตระหนักถึงบทบาทของสมาชิกรัฐสภาที่ถือ

เปนสวนหนึ่งในการสงเสริมการคาระหวางประเทศ
ผานกระบวนการพจิารณาและใหสตัยาบนัขอตกลงระหวาง
ประเทศ รวมทั้งการออกกฎหมายภายในประเทศท่ีจะ
สอดคลองกบัขอตกลงระหวางประเทศ และสรางเครอืขาย
ระหวางสมาชิกรัฐสภาจากประเทศตาง ๆ  สําหรับหัวขอ
ที่สําคัญในการประชุมครั้งนี้ แบงเปน 9 ประเด็น ไดแก
1) ปาฐกถาเร่ืององคการการคาโลก ณ กรงุไนโรบี : ภาพรวม
ความทาทายที่ยังคงอยู และการขับเคลื่อนไปขางหนา
2) การทํางานขององคการการคาโลก 3) การคาขายทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ : ขอตกลง ITA และผลกระทบ
ที่มีตอภูมิภาค 4) การเขาสูประชาคมธุรกิจภายหลังวาระ
ไนโรบี 5) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : ความตกลง
ปารีส เทคโนโลยีสีเขียว และนโยบายดานอุตสาหกรรม
สีเขียว 6) ขอตกลงในการอํานวยความสะดวกทางการคา 
7) การสงเสริมการคารูปแบบใหม : เชื่อมโยง SMEs
เขาสูหวงโซมูลคาโลก 8) ขอตกลง TPP และ RTAs กับ
การอภปิรายพหภุาค ีและ 9) การจดัการขอพพิาทดานการคา
 นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเป ดโอกาสให สมาชิกฯ 
จากหลายประเทศไดแสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียน
ประสบการณและสอบถามประเด็นทีส่นใจดวย นอกจากนี้
ยังไดนําคณะไปเยี่ยมชมสถานที่ที่สําคัญตาง ๆ ไดแก 
พพิธิภัณฑอารยธรรมเอเชีย (Asian Civilization Museum:
ACM) ทาเรือสิงคโปร (PSA Port of Singapore) และ
รัฐสภาสิงคโปรดวย

การประชุมเชิงปฏิบัติการสมาชิกรัฐสภาวาดวยการคา
ระหวางประเทศ ครั้งที่ 7

(RISI-WTO Parliamentarian Workshop 2016)
ป 2559 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร

ขาวสารการตางฯขาวสารการตางฯ
สํานักการตางประเทศสํานักการตางประเทศ
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2. โครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง “การพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปในมุมมองสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ”

วันจันทรที่ 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30–14.00 นาฬกา 
ณ หองประชุมกรรมาธิการ หมายเลข 306-308 ชั้น 3 อาคาร
รัฐสภา 2 คณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
โดยสาํนกัวิชาการในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการวิชาการ
ของสภานติบิญัญตัแิหงชาติ รวมกบัสถาบนัพระปกเกลาไดจดัการ
สัมมนาระดม
ความคิดเห็น
เ รื่ อ ง  “การ
พิจารณาราง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ในมุมมอง
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ” เพื่อเสริมสรางความรูความ
เขาใจในการวิเคราะหงบประมาณใหกับสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ     

 1. โครงการสัมมนาการติดตามการบังคับใชพระราช
บัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2557 
(สงใบสั่งทางไปรษณีย)
 วันจันทรที่ 16 พฤษภาคม
2559 เวลา 08.30–15.00 นาฬกา
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ
หมายเลข 306-308 อาคาร
รัฐสภา 2 คณะกรรมการวิชาการ
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ โดย
สาํนกัวิชาการในฐานะฝายเลขานุการ

ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ
วฒุสิภา ปฏบิตัหินาทีส่าํนกังานเลขาธิการสภานติบิญัญตัแิหงชาติ 
ไดจดัโครงการสมัมนา “การติดตามการบังคบัใชพระราชบัญญตัิ
จราจรทางบก (ฉบบัท่ี 9) พ.ศ. 2557 (สงใบสัง่ทางไปรษณีย)”
ซึ่งเปนการติดตามการบังคับใชกฎหมายท่ีผานการพิจารณของ
สภานิตบิญัญตัแิหงชาต ิและเพ่ือเปดโอกาสใหประชาชน และผูมี
สวนไดเสยีกบัพระราชบญัญตัฯิ มสีวนรวมในการแสดงความคิดเหน็
ขอเสนอแนะ แนวทางการแก ไขปญหาเกี่ยวกับการบังคับใช
พระราชบัญญัติ
ขอ
พร

เร่ืองเลาขาวสํานักวิชาการ

 

 ในรอบเดือนท่ีผานมา สํานักวิชาการมีกิจกรรมเก่ียวกับการเผยแพรความรู ในงานวิชาการใหกับ
สมาชกิสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิและกลุมเปาหมายอ่ืน ๆ ทีเ่กีย่วของ โดยมีกิจิกรรมการดําเนนิโครงการ ดงันี้

กิจกรรมเผยแพรความรูงานวิชาการ
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เรื่องเลาขาวสํานักวิชาการ

 วนัองัคารที ่31 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00-16.30 นาฬกา
ณ หองรับรอง 1–2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 คณะกรรมการวิจัย
และพฒันาของสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิ โดยนาํขอมลูเพือ่ประกอบ
การพิจารณาตัดสินใจในกระบวนการทางนิติบัญญัติชาติ โดย
สํานักวิชาการในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการวิจัย
และพฒันาของสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิและสาํนกังานเลขาธิการ
วุฒิสภา ไดจัดโครงการเสวนาทางวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย
สู การใช  ในกระบวนการนิติบัญญัติ เรื่อง “การตอตาน 
การคอรรปัชัน่ : มาตรการการควบคุมการเคลือ่นไหวของเงิน”

เพือ่ใหกลุมเปาหมายไดรบัขอมลู และองคความรูจากผลการวิจยั
รวมท้ังมีความพรอมในการสนับสนุนขอมูลเพ่ือประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจในกระบวนการทางนิติบัญญัติ

 3. โครงการเสวนาทางวิชาการนําเสนอผลงาน
วิจัยสูการใชประโยชน ในกระบวนการนิติบัญญัติ เร่ือง 
“การตอตานการคอรรปัชัน่ : มาตรการการควบคุมการ
เคลือ่นไหวของเงิน” 

่

 วันพุธท่ี 15 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30–14.00 นาฬกา
ณ หองรบัรอง 1-2 ชัน้ 3 อาคารรฐัสภา 2 คณะกรรมการวิชาการ
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ โดยสํานักวิชาการในฐานะฝาย
เลขานุการของคณะกรรมการวิชาการ ของสภานิตบิญัญตัแิหงชาติ
รวมกับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาท่ีสํานักงาน
เลขาธกิารสภานิตบิญัญตัแิหงชาต ิไดจดัโครงการเร่ือง “ความรู
เกี่ยวกับการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560”

เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจ และสนับสนุนขอมูลสําคัญที่
เกี่ยวของกับการพิจารณาจัดสรรและวิเคราะหงบประมาณ
รวมท้ังเพ่ือเปนแนวทางในการใหขอมลูองคความรู ในการพิจารณา
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ. 2560
ใหแกสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ

 4. โครงการสัมมนาเร่ือง “ความรูเกี่ยวกับการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560” 
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นานานารูรางพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

 สําหรับรางพระราชบัญญัติดังกลาวไดมีการมอบหมายให
กลุมงานคณะกรรมาธิการวสิามญั 2 สาํนกักรรมาธิการ 1 ทาํหนาที่
เป นฝายเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ กรรม 1 News
จึงจะพาไปทําความรู จักกระบวนการอนุมัติพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณของสภานติบิญัญตัแิหงชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
2557 ดังนี้

 ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ 38/2559
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 ที่ประชุมไดพิจารณา
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.     2560    ทีค่ณะรฐัมนตรเีปนผูเสนอ ในวาระทีห่นึง่       ขัน้รับหลกัการ
แหงรางพระราชบัญญัติ ซึ่งประกอบดวย 59 มาตรา กรอบวงเงิน 
2.73 ลานลานบาท ซึง่ทีป่ระชมุมมีตริบัหลกัการแหงรางพระราชบัญญตัิ
ดังกลาวจํานวน 189 เสียง กําหนดการแปรญัตติภายใน 15 วัน
และกําหนดกรอบเวลาการพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน 
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เรียนรูและเขาถึงขอมูลภาคภาษาอังกฤษเรียนรูและเขาถึงขอมูลภาคภาษาอังกฤษ
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติของสภานิติบัญญัติแหงชาติ

 การเปนประชาคมอาเซียนมีผลตอหนวยงานทุกภาคสวนตองพยายามปรับตัวพัฒนาดานขอมูลขาวสาร
ของหนวยงานเพื่อใหเปนที่แพรหลายและสามารถสืบคนเขาถึงได โดยอาศัยชองทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและใช
ภาษาอังกฤษเปนภาษากลางในการส่ือสารดานฐานขอมูลเปนหลัก สภานิติบัญญัติแหงชาติของไทยถือเปนองคกร
ดานนิติบัญญัติที่ต องพัฒนาและสรางฐานขอมูลองคกรเปนภาษาอังกฤษเพื่อการเขาถึงและเผยแพรขาวสาร
ความเคล่ือนไหวในมิติตาง ๆ ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ เชน ขอมูลเกี่ยวกับองคกร ประวัติประธานฯ ภารกิจ
อํานาจหนาที่ กรรมาธิการ และระเบียบวาระการประชุม เปนตน นอกจากเปนการเผยแพรขาวสารแลวยังเปนชองทาง
ใหบุคลากรในวงงานรัฐสภาไดเรียนรูพัฒนาองคความรูทางภาษามากย่ิงขึ้น ดวยวิธีการเขาถึงขอมูล ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1
เขาเว็บไซตที่ http://www.senate.go.th
คลิกที่ NLA English Version

คลิกที่ Sitting  (ระเบียบวาระการประชุม)

ขั้นตอนที่ 2 คลิกเลือกหัวขอที่ตองการ 
คลิกที่  ABOUT NLA
 - HOME           
 - PRESIDENT AND VICE-PRESIDENTS 
        (ประวัติประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ)
 - POWERS AND DUTIES
        (อํานาจหนาที่ของสภานิติบัญญัติ)
 - MEMBERS
        (รายชื่อสมาชิก)
 - COMMITTEES
        (คณะกรรมาธิการ)
 - SITTINGS
        (การประชุม)
ตัวอยาง
คลิกที่ Weekly Functions of the President
         (ภารกิจประธานสภาฯ)
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“พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองคกร”
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

à¤Ã×èÍ§Á×Í¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã´ŒÇÂà¤Ã×èÍ§Á×Í¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã´ŒÇÂ
  “¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁã¹¢³Ð»¯ÔºÑμÔ§Ò¹”

OnOn TheThe JobJob
 การพัฒนาบุคลากรตามแนวคิด 70:20:10
Learning Model กลาวคอื 70% เปนแนวคิดการเรยีนรู
เนนการเรียนรูจากประสบการณทํางาน (Learn by 
Experience) 20% เปนแนวคิดการเรียนรูที่เกิดขึ้นจาก
การมีปฏิสัมพันธกับบุคลในสถานท่ีทํางาน (Learn by
Others) และ 10% เปนแนวคิดการเรียนรูที่เกิดขึ้นจาก
การเรียนรูที่มีรูปแบบเฉพาะเจาะจงและเปนทางการ
(Learn by Courses) ซึ่งในฉบับที่แลวไดนําเสนอการ
พัฒนาในสวนของ 70% โดยเครือ่งมอืการพัฒนาบคุลากร
ดวยการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) ที่เนนการ
เปลี่ยนลักษณะงานอยางหนึ่งไปทํางานอยางอื่น และ
กอใหเกดิทักษะการทาํงานทีห่ลากหลาย (Multi - Skill)
และในฉบับน้ีผูเขียนขอนําเสนอการพัฒนาในสวนของ
70% อกีวธิกีารหน่ึง ไดแก “การฝกอบรมในขณะปฏิบตังิาน
(On the Job Training)” ดังน้ี
 การฝกอบรมในขณะปฏิบัติงาน (On the Job
Training: OJT) เปนเครื่องมือการพัฒนาบุคลากรดวย
การฝกปฏิบัติจริงจากสถานท่ีจริง เปนการใหคําแนะนํา
เชิงปฏิบัติในลักษณะตัวตอตัว (One-on-One) หรือเปน
กลุมเลก็ ๆ ในพืน้ทีก่ารทาํงาน ในชวงเวลาการทํางานปกติ 
ซึง่ OJT นัน้จะออกแบบเพ่ือเนนประสทิธภิาพการทํางาน
ในลกัษณะการพฒันาทกัษะเปนพืน้ฐาน (Skill – Based)
ใหพนักงานเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดดวยตนเอง
อีกทั้งองคการสมัยใหมมักจะใชเครื่องมือ OJT 

Coaching

 

On the Job Training

 • เกดิการเรยีนรูจากการฝกปฏบิตังิานจรงิในภาคสนาม
  สถานทีจ่รงิ
 • เครือ่งมือน้ีจาํเปนจะตองใชควบคูไปกบัการสอนงาน
  เสมอเพ่ือใหผูเรยีนเกิดความเขาใจท่ีถกูตองในการ
  ปฏบิตังิาน
 • เนนใหผูเรียนเกิดทักษะ (Skills) เกิดความชํานาญ
  ในการปฏิบัติงานจริง
 • เพือ่ใหเกิดประสทิธิภาพในการเรียนรู จาํนวนกลุมคน
  ไมจาํเปนตองมากนัก เพราะตองใหผูเรียนฝกปฏบิตัจิรงิ
  จากสถานทีจ่รงิ โดยผูสอนจะตองตดิตามเพ่ือชีแ้นะ
  วาขอใดพึงปฏบิตัหิรือไมปฏบิตัิ

 • ไมจาํเปนจะตองเปนการฝกปฏบิตัใินภาคสนามเทานัน้
  สามารถจาํลองสถานการณเสมอืนจริงเพือ่ใหพนกังาน
  ไดฝนและฝกปฏิบตั ิ
 • เครือ่งมอืนี้ ไมจาํเปนจะตองใชควบคูกบั OJT เปนการ
  สอนในลักษณะ Off the Job Training ไดนั่นก็คือ
  การสอนที่ ไมใชสถานที่หรือสถานการณจริง
 • เนนใหผูเรยีนเกดิความรู (Knowledge) ทกัษะ (Skills)
  และทัศนคติ (Attitudes) ที่ดีขึ้นจากการสอนงาน
 • สามารถทําการสอนงานไดทั้งกลุมคนขนาดเล็ก
  หรือขนาดใหญ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวัตถุประสงค ในการ
  สอนงาน

ในการสรางบรรยากาศการถายทอด และแลกเปล่ียน
ความรู หรือที่เรียกวา Knowledge Sharing เพื่อลด
ชองวางความรูของคนในองคการใหมากที่สุด 
 การฝกอบรมในขณะปฏิบตังิานสามารถดาํเนนิการ
โดยผูบงัคบับญัชาหรอืพนักงานคนอืน่ ๆ  ทีม่คีวามเช่ียวชาญ
ในเรื่องนั้น ๆ  เครื่องมือพัฒนานี้มักนํามาใชสําหรับ
พนักงานใหมที่เพิ่งเขามาทํางาน สับเปลี่ยน โอนยาย
เลือ่นตาํแหนง มกีารปรบัปรงุงานหรอืตองอธบิายงานใหม ๆ
ผูบังคับบัญชาจะมีหนาที่ทํา OJT ใหกับพนักงานตาม
ลักษณะงานที่รับผิดชอบเพื่อสอนใหพนักงานทราบ
และเรยีนรูเกีย่วกับคูมอืขัน้ตอนการปฏบิตังิาน (Procedure)
วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) คูมือการทํางาน
(Manual) ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการทํางาน
(Rules & Regulation) หรือเทคโนโลยีใหม ๆ ทั้งน้ี
เพื่อใหเกิดการรักษาองคความรู และคงไวซึ่งมาตรฐาน
การทํางาน แมวาจะเปลีย่นพนกังานท่ีรบัผดิชอบ แตบริษทั
ยังคงรักษาความมีประสิทธิภาพในการทํางานตอไปได
 On the Job Training และ Coaching – บอยครั้ง
ทีผู่บรหิารมกัจะมคีาํถามวาการฝกอบรมในขณะปฏบิตังิาน
และการสอนงานนั้นมีความเหมือนหรือตางกันอยางไร 
พบวาคําทั้งสองนี้มีลักษณะที่ ใกลเคียงกันมากนั่นก็คือ
เปนเคร่ืองมือในการพัฒนาใหพนักงานมีความสามารถ
ในการทาํงานทีด่ขีึน้ อยางไรกต็ามประเดน็ทีต่างกนัของ
แนวคิดทั้งสองเรื่อง ไดแก
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อางอิงบทความ
 อาภรณ ภูวิทยพันธุ, แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ตอน – เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรดวย
“การฝกอบรมในขณะปฏิบัติงาน” (ออนไลน).
แหลงที่มา
 http://www.hrcenter.co.th/index.php?module=columns_detail&ColumnID=808

  จากวิธีการพัฒนาดังกลาวขางตน จะเห็นไดวา การฝกอบรมในขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training : 
OJT) เปนวิธีหนึ่งที่จะชวยพัฒนาบุคลากรไดเปนอยางดี เพื่อใหบุคลากรไดฝกปฏิบัติงานจริง และผูบังคับบัญชา
สามารถใหคําแนะนําไดทันที รวมทั้งเปนวีธีการพัฒนาที่ประหยัดคาใชจาย สามารถเสริมสรางความสัมพนัธและ
บรรยากาศทีด่ีในการทํางานได ซึง่ในฉบบัตอไปผูเขยีนจะไดนาํเสนอรายละเอียดการใชเครือ่งมอืการพฒันารปูแบบอืน่ ๆ  
เพื่อเปนแนวทางใหผูอานไดนําไปปรับใช ในการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาตอไป

กลุมงานวิชาการและพัฒนา สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

“พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองคกร”
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การทํา OJT มีขั้นตอนและหลักปฏิบัติในรายละเอียดดังตอไปน้ี

01 ขั้นตอนการสํารวจ
ผูบงัคบับญัชาสาํรวจและดูวางานใดจําเปนตองใหพนกังาน
มีความรู เพื่อปฏิบัติงานไดอยางถูกตองทักษะใดจําเปน
สาํหรบัการทํางานนัน้ ๆ รวมท้ังสาํรวจดวูากลุมเปาหมาย
ทีจ่ะฝกอบรมในขณะปฏิบตังิานเปนใคร เปนพนักงานใหม
หรือพนักงานที่มีประสบการณการทํางานแลว

03 ขั้นตอนการสื่อสาร
ผูบงัคับบญัชาจะตองแจงใหพนักงานทราบถึงจุดประสงคและเปาหมายท่ีชดัเจน
กอนท่ีจะมีการจัดฝกอบรมในขณะปฏิบัติงานจริงเพ่ือใหพนักงานไดศึกษา
และจัดเตรียมความพรอมในการเรียนรู และการสอบถามหรือซักถาม
ในประเด็นในสวนที่ยังไมเขาใจไวลวงหนา

04 ขั้นตอนการนําไปปฏิบัติ
ในชวงการฝกอบรมในขณะปฏิบัติงานนั้นผูบังคับบัญชาที่ทําหนาที่สอนพนักงาน
จะตองอธิบายขั้นตอนในรายละเอียดอยางชา ๆ และมีการสาธิตวิธีการทํางาน
อยางเปนขั้นตอน

05 ขั้นตอนการประเมิน
ผูบังคับบัญชาประเมิน ติดตามผลการทํางานอยางใกลชิด ใหขอมูลปอนกลับกับพนักงานทันที 
และขอแนะนาํ หากเกดิความผิดพลาด

02
ขั้นตอนการวางแผน
ผูบงัคบับญัชากาํหนดขอบเขต วางแผนระยะเวลา ระบุความคาดหวัง
แผนการดาํเนนิงาน เปาหมายและผลลัพธทีต่องการ สถานทีท่ีต่องการ
ฝกปฏบิตังิานจรงิ รวมทัง้การจดัเตรยีมเคร่ืองมอื และอุปกรณตาง ๆ  
ทีจ่าํเปนในการฝกอบรมในขณะปฏิบตังิาน
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การใชรูปภาพตาง ๆ และตราสัญลักษณ มาเปนภาพประกอบสื่อส่ิงพิมพ

เลนส... สองการพิมพ
สํานักการพิมพ

 คําถามตอมา คือ แลวจะนําภาพมาจากไหน เปนไปไดควรถายเอง สรางข้ึนมาเอง หรือซื้อภาพลิขสิทธิ์
อยางเปนทางการ หรือจําเปนตองหาภาพท่ีมาจากแหลงที่มาแบบฟรี โดยที่มานั้นบงบอกอยางชัดเจนวาฟรี หรือ
หามนําไปใช ในเชิงพาณิชย

การใชรูปภาพตาง ๆ และตราสัญลักษณ มาเปนภาพประกอบสื่อส่ิงพิมพ

 ภาพประกอบสื่อสิ่งพิมพทั้งภาพวาดและภาพถาย รวมไปถึงโลโก และตราสัญลักษณนั้น เปนการอธิบาย
สิง่ท่ีอยูในจนิตนาการ เริม่ตัง้แตภาพประกอบที่ ใช ในหนงัสอืสาํหรบัเดก็ทีเ่ราคุนเคย จนถงึภาพประกอบท่ีเตม็ไปดวย
เทคนิควิธีอันกาวหนา (Colyer.1990: 8) ซึ่งถูกนํามาใชเพื่อวัตถุประสงค ในการตกแตงอธิบายและเปนหลักฐาน
อางอิงความสําคัญของภาพประกอบคือ สามารถแสดงส่ิงที่ผูเขียนไมสามารถอธิบายออกมาเปนภาษาเขียนได 
ดังนั้น ภาพที่จะนํามาใชควรคํานึงถึงสิ่งดังตอไปนี้

 - ภาพประกอบ รูปบุคคล ภาพถายตาง ๆ  หากไมใชภาพเชิงขาวความจริงที่เคยไดรับการเผยแพรมาแลว
หรือบทความทางวิชาการที่ ไดรับการตีพิมพ หรือจากการคนหาทางอินเตอรเน็ต ไมควรใหเห็นหนาคนที่ชัดเจน
โดยเฉพาะภาพท่ีมีลายนํ้า ควรมีการตกแตง เพิ่มเติม หรือตัดทอน ใหแตกตางไปจากตนฉบับมากท่ีสุดเทาที่
ยังไมเสียความหมายของภาพ

 ตราสัญลักษณที่ ได มีการออกแบบ
มาแลวโดยองคกรตาง ๆ นั้น แตถูกนํามาใช
โดยยอแบบผิดสัดสวน เชน ยืดขางซายขวา
หรือยืดบน-ลาง กลายเปนวงรี ไมสมควรเปน
อยางยิ่ง

ตัวอยาง ตราสัญลักษณสัดสวนวงกลม

ตวัอยางภาพที ่Copy มาจากอนิเตอรเนต็ 
 จะเหน็วามลีายนํา้ หรอืขอความบงบอกวามลีขิสทิธ (ซึง่ลขิสทิธิน์ัน้
ไดเกดิขึน้แลวตัง้แตมกีารจดัทาํขึน้มาโดยไมจาํเปนตองแจงหรอืจดลขิสทิธิ์
อยางเปนลายลักษณอักษร) 

สองภาพนี ้เปนภาพทีถ่กูตกแตง
และตัดทอน เพื่อใหแตกตางไป
จากตนฉบับบางแลว

 - ตราสญัลกัษณ หากนาํไปใช ในสอที่ ไมใชเชงิพาณชิย กค็วรใชสดัสวนทีต่รงตามแบบ เชน หากเปนรปูวงกลม 
กค็วรใหอยูในสัดสวนวงกลม ไมวาจะยอหรอืขยาย
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“เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม” 
ณ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

à·¤¹Ô¤¤ÇÒÁÃÙŒ
¤Ù‹¡ÃÃÁÒ Ô̧¡ÒÃ 3

 นายสมใบ มูลจันที ผูอํานวยการสํานักกรรมาธิการ 3 พรอมดวย นายตนพงศ ตั้งเติมทอง ผูบังคับบัญชากลุมงาน
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา และคณะ ไดรับมอบหมายจากเลขาธิการวุฒิสภาใหทําหนาที่เปนวิทยากรในการ
ฝกอบรมหัวขอ “เทคนิคการเขียนรายงานการประชมุ” โดยการอบรมในหัวขอดังกลาว เปนสวนหนึ่งของโครงการฝกอบรม
“เทคนคิการเขียนหนังสอืราชการและเทคนิคการเขียนรายงานการประชุม”         ซึง่จดัโดยสาํนกังานศาลรัฐธรรมนูญ เพือ่เสรมิสราง
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนรายงานการประชุม การใชภาษาในการเขียน ตลอดจนเทคนิคตาง ๆ ที่จําเปน
ในการเพิ่มทักษะการเขียนรายงานการประชุมใหแกบุคลากรของศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีวัตถุประสงค คือ

 เพื่อเสริมสร างภาพลักษณที่ดี                  
ใหกับองคกร

 เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ
เพิ่มทักษะในการเขียนหนังสือราชการ
ที่ถูกต องให กับข าราชการ ลูกจ าง
สาํนกังานศาลรัฐธรรมนญู และสามารถ
นําไปปรับใชในการปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตองดวยความเปนมืออาชีพ

1.

 เพือ่ใหขาราชการ ลกูจางสํานกังาน
ศาลรัฐธรรมนูญ มีความรูความเขาใจ
ในการเขียนหนังสือราชการ หนังสือ
โต ตอบท่ัวไป  และบันทึกรายงาน
การประชุม การใชภาษาในการเขียน
ที่ถูกตองกระชับ และตรงประเด็น

2.

3.
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 ซึง่เนือ้หาหลกัในการบรรยายประกอบดวย บนัทกึการประชุม รายงานการประชุมและสรปุผลการประชุมในวงงานรฐัสภา
รูปแบบการเขียนรายงานการประชุม วิธีการจดรายงานการประชุมแบบตาง ๆ เทคนิคการจับใจความสําคัญจากการอาน
และการฟง ขอควรคํานึงและขอบกพรองการจัดทํารายงานการประชุม โดยไดจัดการฝกอบรม 3 รุน รวม 150 คน
ในวันที่ 3, 10 และ 17 มิถุนายน 2559
 ภายหลังเสร็จสิ้นการฝกอบรม พันโท ภาคภูมิ ศิลารัตน ผูทรงคุณวุฒิดานคดี รักษาราชการรองเลขาธิการสํานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ไดมอบของที่ระลึกใหคณะวิทยากร และใหเกียรติรวมถายภาพเปนที่ระลึก

และการฟง ขอควรคํานึงและขอบกพรองการจัดทํารายงานการประชุม โดยไดจัดการฝกอบรม 3 รุน รวม 150 คน
ในวันที่ 3, 10 และ 17 มิถุนายน 2559

ภภาายยหหลลังงเเสสรร็จจสสิ้้นนกกาารรฝฝกกออบบรรมม 
ุ

พพันนโโทท ภภาาคคภภููมมิ ศศิลลาารรัตตนน ผผููททรรงงคคุุณณววุุฒฒิดดาานคดี รักษาราชชการรรรอองเลลขขาธธิิการรสสํานนักงานน
ศศศาลรัฐฐฐฐฐฐธรรมนญูญ ไไไดมอบของท่ีระลึกกใใใหหคคณณะะววิททยยาากกรร แแลละะใใใหหเเกกีียยรรตติิรรววมมถถาายยภภาาพพเเปปปนนทท่ีีรระะลลึึกก

ู ู
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ความรูเกีย่วกบัการเขยีนโครงการ

Project Writing

 สาํนกังานเลขาธิการวุฒสิภาไดจดัทาํแผนยุทธศาสตร
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564)
และแผนปฏิบตัริาชการ 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) โดยสํานกั
นโยบายและแผนไดจดักจิกรรมเพ่ือรบัฟงความคิดเหน็ของ
ผูรบับริการและผูมสีวนไดสวนเสยี ผูบรหิาร ผูบงัคบับญัชา
กลุมงาน และบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ที่เก่ียวของ เพื่อพิจารณาทบทวนความเปนไปไดของการ
ขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) ตั้งแต วิสัยทัศน พันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัดกลยุทธ
เปาหมายกลยทุธ ตลอดจนพจิารณาแผนปฏิบตัริาชการ 4 ป 
ทีม่กีารกําหนดกรอบการดําเนนิโครงการ งบประมาณ และ
ผูรบัผดิชอบ ซึง่หลงัจากนี ้สาํนกังานเลขาธิการวฒุสิภาจะนาํ
กรอบการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม มาจัดทําเปนแผน
ปฏิบัติราชการประจําปของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ซึ่งการกําหนดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของสาํนกังานเลขาธิการวฒุสิภา จะตองสามารถตอบสนอง
ตอความตองการของผูรบับริการท่ีสาํคญั ไดแก สมาชกิสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ และประชาชน นโยบายของผูบริหาร
แผนยุทธศาสตร หรือแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนตอง
สามารถแกไขปญหา และอุปสรรคในการทํางานเพื่อกอให
เกิดการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จากที่กลาวมา
จะเหน็วาโครงการเปนสวนประกอบสาํคัญสวนหนึง่ในการ
วางแผนพัฒนาองคการชวยใหองคการมองเห็นภาพและ
ทศิทางในการพฒันาหนวยงานแกไขปญหาภายในองคการ
ดงันัน้ การเขยีนโครงการเพ่ือรองรับแผนงานยอมเปนสิง่สาํคญั
และจําเปนอยางยิ่ง สํานักนโยบายและแผนจึงขอนําเสนอ
แนวคิดเรื่อง การเขียนโครงการ (Project Writing) เพ่ือให
สาํนกัตาง ๆ สามารถนาํมาประยกุตใชในการเขียนโครงการ
ประกอบการจัดทาํแผนปฏิบตัริาชการประจําปของสํานกังาน
เลขาธิการวุฒิสภาตอไป

การเขียนโครงการ (Project Writing)
 การเขยีนโครงการ (Project Writing) เปนการกาํหนด
กจิกรรมตาง ๆ หรอืกจิกรรมท่ีจะทําในอนาคตอยางเปนระบบ
เพ่ือการปฏิบตัหินาทีแ่ละการแกปญหาขององคการใหบรรลุ
ถงึเปาหมายอยางมปีระสทิธภิาพ ซึง่โครงการท่ีดยีอมทาํให
ประสทิธภิาพของการดาํเนนิงานและผลตอบแทนทีอ่งคการ
หรือหนวยงานจะไดรับอยางคุมคา โครงการบางโครงการ
เม่ือเขียนขึ้นมาแลวไมสามารถนําไปใชปฏิบัติได เนื่องจาก
เขยีนโครงการไมชดัเจน เขยีนโครงการไมสอดคลองกบัแผนงาน
และกรอบนโยบาย ขาดวตัถปุระสงคทีช่ดัเจน ขาดการวิเคราะห
โครงการท่ีดีพอ เมื่อเขียนโครงการข้ึนมาแลวจึงขาดความ
ชัดเจนในการนําไปปฏิบัติทําใหไมสามารถบรรลุเปาหมาย
ขององคการไดอยางมีประสิทธิภาพ
 การเขียนโครงการจึงเปนสวนท่ีสําคัญสวนหนึ่งของ
การวางแผนทีจ่ะทาํใหองคการหรอืหนวยงานบรรลผุลสาํเรจ็
ตามเปาหมาย
 โครงการ (Project) หมายถึง แผนงานยอยที่
ประกอบดวยกจิกรรมหรืองานหลายงานท่ีระบรุายละเอียด
ทีช่ดัเจน อาทิ วตัถปุระสงค เปาหมาย ระยะเวลาดาํเนนิการ 
วธิกีารหรอืขัน้ตอนในการดําเนินงาน พืน้ทีใ่นการดาํเนนิงาน 
งบประมาณ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

ลกัษณะของโครงการท่ีดี
 สามารถตอบสนองความตองการของผูรบับริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย แกไขปญหาของหนวยงานหรือองคการ
ไดอยางมปีระสทิธภิาพ มรีายละเอยีดโครงการ วตัถปุระสงค
ที่เขาใจงายชัดเจนสัมพันธกัน กําหนดทรัพยากรที่ใชอยาง
เหมาะสม และมีวิธีการติดตามและประเมินผลท่ีชัดเจน
 สาํนกังานเลขาธิการวุฒสิภาไดใหความสาํคญัในการ
จัดทําแผนงานและการเขียนโครงการโดยมีการวิเคราะห 
กําหนดแบบฟอรมโครงการที่มีความเหมาะสมกับภารกิจ
ความตองการ และปญหาขององคการ ประยุกตการเขียน

House of plan
สํานักนโยบายและแผน
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โครงการแบบด้ังเดมิหรอืการเขยีนโครงการแบบประเพณี
นิยม (Conventional Method) ผสมผสานกับการเขียน
โครงการแบบเหตุผลเชงิตรรกวิทยา (Logical Frame work
Method) เพื่อรองรับภารกิจขององคการ 
 การเขียนโครงการจะตองรูและเขาใจโครงสรางของ
โครงการเสียกอนวาประกอบดวยสวนใดบาง ซึง่โครงสราง
โครงการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาหลัก  ๆ  จะ
ประกอบดวย
 1. ชื่อโครงการ ชื่อโครงการซ่ึงบอกใหทราบวาจะมี
การดาํเนนิการอะไร มคีวามชดัเจนเหมาะสมเฉพาะเจาะจง
กะทัดรัด และสื่อความหมายไดอยางชัดเจนสอดคลองกับ
เนื้อหาสาระของโครงการ
 2. หนวยงานที่รับผิดชอบ คือ สํานักที่รับผิดชอบ
ตอความสําเร็จของโครงการ
 3. ระยะเวลาดาํเนนิการ คอื ระยะเวลาในการดําเนนิ
โครงการ ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุด การดําเนินโครงการ/
งานประจํา เชน โครงการฝกอบรม ระยะเวลาดําเนินการ 
1 ป เริ่มตน 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุด 30 กันยายน 2560
 4. งบประมาณ คือ คาใชจายทั้งหมดที่จะใชในการ
ดาํเนนิโครงการ ซึง่ควรคาํนงึถงึความสอดคลองกบักจิกรรม
ของโครงการ ความจําเปน และความคุมคา โดยระบุวา
เปนคาใชจายในงบใด เชน คาใชจายบุคลากร คาใชจาย
ดําเนินงาน คาครุภัณฑ หรือคาที่ดินและสิ่งกอสราง
 5. ลักษณะงาน ประกอบดวย
  5.1 โครงการตามยุทธศาสตร คือโครงการท่ีมี
จดุมุงหมายการปฏบิตังิานทีส่อดคลองกบัประเดน็ยทุธศาสตร
กลยุทธ และเปาหมาย ตามแผนยุทธศาสตรสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
  5.2 งานประจาํ คอื งานทีม่กีารดาํเนนิการเปนประจาํ
อยางตอเนือ่ง มวีตัถุประสงคเพือ่รกัษาระดับ หรอืมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
  5.3 โครงการพิเศษตามนโยบายของผูบริหาร
ระดับสูง คือ โครงการท่ีสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ดําเนินการตามนโยบายของผูบริหารระดับสูง
 6. ยุทธศาสตร คือ ประเด็นยุทธศาสตรตามแผน
ยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งโครงการมี
วตัถุประสงคในทศิทางเดยีวกบัประเด็นยทุธศาสตรดงักลาว
 7. เปาประสงค คอื เปาประสงคของประเด็นยทุธศาสตร
ตามแผนยุทธศาสตรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 8. กลยุทธ หมายถึง กลยุทธตามแผนยุทธศาสตร
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 9. หลักการและเหตุผล คือ สวนสําคัญที่แสดงถึง
รายละเอียดความจําเปนในการจัดทาํโครงการ/งานประจํา
เพื่อทําใหทราบวาทําไมตองทําโครงการ และชี้แจงถึง
ผลลัพธที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ

  หลักการเขียนหลักการและเหตุผล
  1) ระบุถึงความเปนมา หรือ ความสําคัญของ
โครงการ และอาจรวมไปถึงหลักการท่ีควรจะเปนในเรื่อง
ดังกลาว
  2) ระบุถึงรายละเอียด สภาพปญหาที่เกิดขึ้น
หรอืความตองการของหนวยงาน หรอืความจาํเปนในการ
จดัทําโครงการ โดยแสดงขอมลูสนบัสนนุทีม่นีํา้หนกันาเช่ือถอื
เพ่ือสนับสนุนโครงการอยางมีเหตุผล
  3) ระบุผลลัพธที่คาดหวังจะไดรับจากการดําเนิน
โครงการ
 10. วตัถปุระสงคของโครงการ คอื ผลลพัธทีค่าดหมาย
วาจะเกิดขึ้น เม่ือเสร็จโครงการ โดยวัตถุประสงคควร
  1) สัมพันธกับสาระสําคัญของโครงการ 
  2) สัมพันธกับตัวช้ีวัดผลผลิตและผลลัพธ
  3) สามารถนํามาวัดและประเมินผลได
  4) มีความเปนไปได ปฏิบัติได 
 11. ผลผลิต คือ ผลงานที่เกิดขึ้นโดยตรวจจากการ
ดาํเนนิกจิกรรมตาง ๆ
 12. ผลลพัธ คอื ประโยชนทีเ่กดิจากผลผลติของโครงการ
 13. ตวัช้ีวดัผลผลิตหรอืผลลัพธ คอื ตวับงชีท้ีก่าํหนดขึน้
เพื่อเปนเปาหมายในการปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จ
ทั้งในระดับผลผลิตหรือผลลัพธ ซึ่งมีความชัดเจน นําไปใช
ในการตรวจสอบการดําเนินโครงการไดวาเปนไปตามที่
กําหนดไวหรือไม มีความเชื่อมโยงกับวัตถุประสงคของ
โครงการและตัวช้ีวัดในระดับอื่นของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา เชน ตัวชี้วัดในระดับกลยุทธในแผนยุทธศาสตร 
เปนตน
 14. วิธีตรวจสอบประเมินผลตัวช้ีวัด ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ คือ วิธีตรวจสอบผลผลิตหรือผลลัพธวาไดมีการ
ดําเนินการตัวช้ีวัดที่ไดกําหนดไวหรือไม ไดแก
  14.1 เอกสารท่ีแสดงถึงหลักฐานในการดําเนิน
การตามตัวช้ีวัด
  14.2 ผูรับผิดชอบตรวจสอบประเมิน  
 15.  เงื่อนไขความสําเร็จของผลผลิต คือ ปจจัยที่อยู
นอกเหนือการควบคุมและขอจาํกัดทีส่งผลตอความสําเร็จ
ในระดับผลผลิตของโครงการ
 16.  เงื่อนไขความสําเร็จของผลลัพธ คือ ปจจัยที่อยู
นอกเหนือการควบคุมและขอจํากัดท่ีสงผลตอผลสัมฤทธิ์
ในระดับผลลัพธของโครงการ
 17.  แผนดาํเนินงาน/กจิกรรม คอื ขัน้ตอนการปฏิบตังิาน
หรือกิจกรรมหลักที่ทําใหไดมาซึ่งผลผลิต และผลลัพธ
ของโครงการ
 18.  ระยะเวลา คือ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตละ
กิจกรรม
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 19.  หนวยนับ คือ หนวยนับของแตละกิจกรรม
 20.  เปาหมายรายกิจกรรม คือ เปาหมายของแตละ
 กิจกรรม
 21. กลุมเปาหมาย คือ กลุมคนที่ไดรับผลโดยตรง
จากโครงการ
 22. สถานที ่คือ สถานที่ดําเนินโครงการ
 23. งบประมาณ คือ คาใชจายทั้งหมดที่จะใชในการ
ดําเนินโครงการ ซึ่งควรคํานึงถึงความสอดคลองกับ
กิจกรรมของโครงการ ความจําเปน และความคุมคา 
 24. รายละเอียดงบประมาณ
  24.1 เงนิงบประมาณ คอื เงนิงบประมาณแผนดนิ 
ประกอบดวย
    1) รายจายอื่นเปนคาใชจายบุคลากร เชน 
เงินเดือน คาจาง
    2) รายจายอ่ืนเปนคาใชจายดาํเนินงาน เชน
     - คาตอบแทน
     - คาใชสอย
     - คาวัสดุ
     - คาสาธารณูปโภค
     - เงนิอดุหนนุ รายจายทีก่าํหนดใหจายเปน
คาบํารุงหรือเพ่ือชวยเหลือสนับสนุน การดําเนินงานของ
หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหนวยงานในกํากับ
ของรัฐ องคกรมหาชน รัฐวิสาหกิจ
     - รายจายอื่น รายจายที่ไมเขาลักษณะ
ประเภทงบรายจายใดงบรายจายหนึง่ หรอืรายจายทีส่าํนกั
งบประมาณกําหนดใหใชจายในงบรายจายน้ี คาจางท่ีปรกึษา
เพือ่ศกึษาหรือพัฒนาระบบตาง ๆ คารบัรองแขกตางประเทศ
การไปเยือนตางประเทศ การประชุมนานาชาติ เปนตน
(หลกัการจาํแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ)
    3) รายจายอื่นเปนคาครุภัณฑ หมายถึง
รายจายดังตอไปนี้
     - รายจายเพือ่จดัหาสิง่ของทีม่ลีกัษณะคงทน
ถาวร และมรีาคาตอหนวยหรอืตอชดุเกินกวา 5,000 บาท
รวมถงึคาใชจายทีต่องชาํระพรอมกนั เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
     - รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร
ทีม่รีาคาตอหนวยหรือตอชุดเกินกวา 20,000 บาท

  - รายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ รวมทั้งครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มีวงเงิน
เกินกวา 5,000 บาท
  - รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษาโครงสราง
ของครุภัณฑขนาดใหญ เชน เครื่องบิน เครื่องจักรกล
ยานพาหนะ เปนตน ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือ
คาซอมกลาง
  4) รายจายอืน่เปนคาท่ีดนิและสิง่กอสราง หมายถงึ 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งท่ีดินและหรือส่ิงกอสราง รวมถึง
สิง่ตาง ๆ ซึง่ตดิตรงึกบัท่ีดนิและหรอืสิง่กอสราง เชน อาคาร 
บานพัก สนามเด็กเลน สนามกีฬา สนามบิน สระวายนํ้า
สะพาน ถนน รั้ว บอนํ้า อางเก็บนํ้า เขื่อน เปนตน รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
  - คาตดิตัง้ระบบไฟฟา หรอืระบบประปา รวมถงึ
อุปกรณตาง ๆ ซึ่งเปนการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือ
สถานทีร่าชการ ทัง้ท่ีเปนการดาํเนนิการพรอมการกอสราง
อาคารหรือภายหลังการกอสราง
  - รายจายเพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอเตมิ หรอื
ปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งกอสราง ที่มีวงเงินเกินกวา
50,000 บาท เชน คาจัดสวน คาถมดิน เปนตน
  - รายจายเพื่อจางออกแบบ จางควบคุมงาน
ที่จายใหแกเอกชน หรือนิติบุคคล
  - รายจายเพ่ือจางท่ีปรึกษาเพ่ือการจัดหาหรือ
ปรับปรุง ที่ดิน และหรือสิ่งกอสราง
  - รายจายที่ เกี่ยวเนื่องกับท่ีดินและหรือ
สิ่งกอสราง เชน คาเวนคืนที่ดิน คาชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
คาชดเชยผลอาสิน เปนตน
 24.2 เงินนอกงบประมาณ คือ งบประมาณท่ีไดรับ
การสนับสนุนจากหนวยงาน หรือองคการอ่ืน

 สรุป
 การเขียนโครงการจะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางนโยบาย แผนงาน และโครงการ 
เพ่ือทีจ่ะไดเขยีนโครงการไดสอดคลองกบัวัตถปุระสงคของแผนงาน และนโยบาย นอกจากน้ันการจะเปนผูเขยีนโครงการไดดี 
จะตองฝกฝนการเขียนโครงการ มขีอมลูเพยีงพอ ทนัสมยั วเิคราะหสถานการณอยางถองแทกอนเขยีนโครงการ และนํา
ขอมูลมาเขียนโครงการตามแบบฟอรมการเขียนโครงการของหนวยงาน

House of plan
สํานักนโยบายและแผน



www.senate.go.th

ชั้นวางหนังสืออิเล็กทรอนิกสชั้นวางหนังสืออิเล็กทรอนิกส

“บอกเล“บอกเล่า่ขาข่า่ว สนง.”าว สนง.”
www.senate.go.thwww.senate.go.th

ติดตาม ติดตาม จุลสาร “บอกเลาขาว สนง.” ไดที่ .....จุลสาร “บอกเลาขาว สนง.” ไดที่ .....

Facebook

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD SENATE)
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา องค์กรแห่งความสุข 


