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บรรณำธิกำร
จุลสำร “บอกเลำ่ข่ำว สนง.” 

 สวัสดี พี่น้องข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรส�านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา จุลสาร “บอกเล่าข่าว สนง.” กลับมาพบ
กับท่านอีกครั้งในฉบับประจ�าเดือนกรกฎาคม 2559 ซึ่งขณะนี ้
เหลอืเวลาอกีไม่ก่ีวนัก็จะถงึวนัที ่7 สงิหาคม 2559 ซึง่เป็นวนัส�าคญั 
ทีจ่ะต้องจารกึในประวัตศิาสตร์การเมอืงไทย ทีป่ระชาชนชาวไทย 
ผู้มีสทิธอิอกเสียงจะได้ใช้สทิธอิอกเสยีงประชามต ิ“ร่างรฐัธรรมนญู 
แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ....” และประเดน็ค�าถามเพิม่เตมิ 
ของสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิซึง่ในช่วงทีผ่่านมาสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ 
ได้ลงพื้นที่ไปให้ความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ ซึ่งได้มี 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ด้วย และในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะ
ถึงวันลงประชามติ จุลสาร “บอกเล่าข่าว สนง.” จึงขอน�าข้อมูล
น่ารู้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้อ่านทุกท่านเกี่ยวกับ
การออกเสียงประชามติ ประกอบด้วย คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ
ออกเสียงประชามติ หลักฐานที่ใช้ในการออกเสียงประชามติ 
และข้ันตอนการลงคะแนนออกเสียงประชามติ มาน�าเสนอ 
ให้ได้รับทราบ
 นอกจากนี้ ยังมีบทความและการด�าเนินงานของส�านัก
ต่าง ๆ  ที่น่าสนใจ อาทิ ข้าราชการและลูกจ้างประจ�าที่จะเกษียณ
อายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 การเดินทางไปเยือน 
เบลารสุ สญัลกัษณ์ทีใ่ช้ในการพสิจูน์อกัษรในส�านกัการพมิพ์ และ
บทความอื่น ๆ และขอเชิญชวนทุกส�านักร่วมส่งข้อมูลข่าวสาร  
ความรูก้จิกรรมต่าง ๆ ของส�านกัเพือ่เผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ 
ในจลุสาร “บอกเล่าข่าว สนง.” ได้ที ่กลุม่งานผลติเอกสารเผยแพร่ 
ส�านกัประชาสัมพนัธ์ โทร. 0 2831 9349–50 โทรสาร 0 2831 9349
หรอืทาง email : senatesarn@gmail.com แล้วพบกนัฉบบัหน้า
     
      กองบรรณาธิการ
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 บอกเล่าเก้าสิบ
   กับ ส�ำนักบริหำรงำนกลำง

ข้าราชการและลูกจ้างประจ�าที่จะเกษียณอายุราชการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีข้าราชการและลูกจ้างประจ�า ของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่จะเกษียณ
อายุราชการ จ�านวน 11 คน ซึ่งต้องพ้นจากส่วนราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 โดยในปีนี้มีที่ปรึกษา ผู้อ�านวยการส�านัก 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ข้าราชการ และลูกจ้างประจ�า ซ่ึงล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริต จนเกิดประโยชน์และผลดีต่อราชการเป็นอย่างสูง ดังนี้

ชื่อ สกุล นายไพโรจน์  โพธิไสย
ต�ำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ 
 (วิทยากรทรงคุณวุฒิ)
วันเกิด 2 มิ.ย. 2499
วันเริ่มรับรำชกำร 1 พ.ย. 2522 อายุราชการ 37 ปี 1 เดือน

ชื่อ สกุล นายวิบูลย์  เอี่ยมกระสินธุ์
ต�ำแหน่ง ผู้อ�านวยการส�านักรายงานการประชุมและชวเลข 
 (อ�านวยการสูง)
วันเกิด 13 มิ.ย. 2499
วันเริ่มรับรำชกำร 21 ก.พ. 2522 อายุราชการ 37 ปี 7 เดือน

ชื่อ สกุล นางสาวศศิธร  ศรีสุจริต
ต�ำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัต ิ
 (วิทยากรทรงคุณวุฒิ)
วันเกิด 25 พ.ย. 2498
วันเริ่มรับรำชกำร 1 พ.ย. 2522 อายุราชการ 36 ปี 2 เดือน

ชื่อ สกุล นางอุบล  คุณวุฒิฤทธิรณ
ต�ำแหน่ง วิทยากรเชี่ยวชาญ
 กลุ่มช่วยอ�านวยการ 
วันเกิด 15 พ.ค. 2499
วันเริ่มรับรำชกำร 15 พ.ค. 2521 อายุราชการ 38 ปี 6 เดือน

ชื่อ สกุล นายสุพจ  หุตายน
ต�ำแหน่ง ผบ. กลุ่มงานภาษาอังกฤษ ส�านักภาษาต่างประเทศ  
 (นักวิเทศสัมพันธ์ช�านาญการพิเศษ) 
วันเกิด 12 ก.ค. 2499
วันเริ่มรับรำชกำร 1 ก.ย. 2529 อายุราชการ 30 ปี 3 เดือน

1.

3.

2.

4.

5.



5 กรกฎาคม 2559
July 2016

 บอกเล่าเก้าสิบ
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ลูกจ้ำงประจ�ำ

ชื่อ สกุล นายวีระพัฒน์  คหินทพงษ์
ต�ำแหน่ง ผบ. กลุ่มงานบรกิารเอกสารอ้างองิในการประชมุกรรมาธกิาร (นิติกรช�านาญการ) 
 ส�านักกรรมาธิการ 2 
วันเกิด 26 มิ.ย. 2499
วันเริ่มรับรำชกำร 16 พ.ย. 2535 อายุราชการ 23 ปี 10 เดือน

ชื่อ สกุล นายทวี  ท้าวโพธิ์เอน
ต�ำแหน่ง ผบ. กลุ่มงานบริหารทั่วไป (เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส) 
 ส�านักก�ากับและตรวจสอบ
วันเกิด 24 ก.พ. 2499
วันเริ่มรับรำชกำร 17 ก.พ. 2518 อายุราชการ 42 ปี

ชื่อ สกุล นางวันดี  อริยพฤกษ์
ต�ำแหน่ง ผบ. กลุ่มงานบริหารทั่วไป (เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส) 
 ส�านักรายงานการประชุมและชวเลข 
วันเกิด 17 ก.พ. 2499
วันเริ่มรับรำชกำร 15 มี.ค. 2519 อายุราชการ 40 ปี 11 เดือน

ชื่อ สกุล นางสาวสุภาภรณ์  มาลัยทัต
ต�ำแหน่ง ผบ. กลุ่มงานชวเลข 3
 ส�านักรายงานการประชุมและชวเลข 
วันเกิด 11 มี.ค. 2499
วันเริ่มรับรำชกำร 25 เม.ย. 2522 อายุราชการ 37 ปี 7 เดือน

ชื่อ สกุล นายจรัส  ทองนุ่น
ต�ำแหน่ง เลขาธิการรองเลขาธิการวุฒิสภา (นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการพิเศษ)
 กลุ่มช่วยอ�านวยการ 
วันเกิด 14 ก.ย. 2499
วันเริ่มรับรำชกำร 16 ส.ค. 2532 อายุราชการ 27 ปี 3 เดือน

ชื่อ สกุล นายประมวล  ราชานนท ์
ต�ำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์โดยสาร ส2
 กลุ่มงานยานพาหนะ ส�านักการคลังและงบประมาณ 
วันเกิด 21 ม.ค. 2499
วันเริ่มรับรำชกำร 1 ก.พ. 2539 อายุราชการ 20 ปี 8 เดือน
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ข่าวสารการต่าง

“การเดินทางไปเยือนเบลารุส”

 เมื่อเอ่ยถึงเบลารุส... หลายคนที่ไม่คุ ้นเคยและ 
อาจสงสัยว่าประเทศที่ว่านี้อยู่ที่ใดในแผนที่โลก เบลารุส 
เป็นอีกประเทศหนึ่งที่แยกตัวออกมาจากสหภาพโซเวียต 
(Soviet Union) ในปี พ.ศ. 2534 เป็นประเทศที่มี
ภูมิรัฐศาสตร์คล้ายคลึงกับ สปป.ลาว นั่นคือ ไม่มีทางออก
สู่ทะเล (Landlocked) มีพื้นที่ประมาณ 207,600 ตาราง
กิโลเมตร และมีจ�านวนประชากรทั้งประเทศประมาณ 
10 ล้านคนเท่านัน้ เบลารสุตัง้อยูใ่นภมูภิาคยโุรปตะวนัออก 
ถูกล้อมรอบด้วยประเทศโปแลนด์ รัสเซีย ยูเครน ลิทัวเนีย 
และลัตเวีย มีเมืองหลวงคือ กรุงมินสก์ (Minsk) นอกจากนี้ 
ยงัมเีมอืงหรอืจงัหวดัส�าคัญอ่ืน    ๆ        อาท ิเบรสต์ กรอดโน กอเม 
และวีเซียบสค์ ซึ่งจังหวัดวีเซียบสค์นี้เองที่ได้มีการลงนาม 
ในหนั งสือ เจตจ� านงร ่ วมกัน  (Let ter  o f  In tent ) 
กั บจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในความร ่วมมือด ้าน 
การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และด้านวัฒนธรรม 
เสมือนว่าทั้งสองจังหวัดเป็นบ้านพี่เมืองน้องระหว่างกัน
 การท่ีเบลารุสยังไม่เป็นที่รู ้จักของคนไทยมากนัก 
เหตุผลหน่ึงน่าจะมาจากการเดินทางไปมาระหว่าง

 ปลายเดอืนมถินุายนทีผ่่านมาประธานสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิ        ได้น�าคณะผูแ้ทนไทยเดนิทางไปเยอืนสาธารณรฐัเบลารุส 
อย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมการประชุมและหารือทวิภาคีตามการเชิญของประธานสภาผู ้แทนราษฎรแห่งรัฐสภา 
สาธารณรัฐเบลารุส   การเดินทางไปเยือนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ส�าคัญในการเพิ่มพูนความสัมพันธ์และความร่วมมือ 
ในระดับนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศให้มั่นคงและแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเยือนในลักษณะต่างตอบแทน 
ที่ครั้งหนึ่งประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งรัฐสภาสาธารณรัฐเบลารุสเคยน�าคณะผู้แทนเบลารุสมาเยือนประเทศไทย 
อย่างเป็นทางการในฐานะแขกของสภานติิบัญญติัแห่งชาตอิกีด้วย ซึง่การเดนิทางไปเยอืนเบลารสุในครัง้น้ีท�าให้ได้เปิดมมุมอง 
ใหม่ ๆ และมีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับประเทศที่น่าสนใจนี้มาเล่าสู่กันฟัง

ประเทศไทยและเบลารุสยังไม่ค่อยสะดวกเท่าที่ควร 
อันเนื่องมาจากยังไม่มีสายการบินเช่ือมตรงระหว่างกัน
โดยทีจ่ะต้องไปต่อเครือ่ง      ณ       ประเทศหน่ึงก่อนท่ีจะบนิเข้าสู ่
เมืองหลวงของประเทศ    ยกตัวอย่าง    เมื่อครั้งที่ประธาน 
สภาผู ้ แทนราษฎรแห ่ ง รั ฐ สภา เบลารุ ส เดิ นทาง 
มา เยือนไทย ได ้ เลื อกใช ้ เส ้นทางจากกรุ งมินสก  ์
เพื่อไปต่อเครื่อง ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
มายังกรุงเทพฯ หรืออาจจะใช้เส้นทางกรุงเทพฯ เพ่ือไป
ต่อเครื่อง ณ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธรัฐเยอรมนี ไปยัง
กรุงมินสก์เหมือนครั้งที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ได้เดินทางไปเยือนล่าสุด นอกจากนี้ เหตุผลอีกประการ 
ท่ีท�าให้การไปมาหาสู ่ระหว่างประเทศมีอุปสรรค คือ 
ทัง้สองประเทศยงัไม่มกีารจดัตัง้สถานเอกอคัรราชทตูฯ ขึน้ 
อย่างเป็นทางการ    ซึง่เหตผุลนีเ้องทีท่�าให้คนไทยทีต้่องการ 
จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังเบลารุสต้องติดต่อสถานทูต 
เบลารสุ ณ กรงุฮานอย หรอืคนเบลารสุทีต้่องการจะเดนิทาง 
มาท่องเที่ยวยังประเทศไทยต้องติดต่อสถานทูตไทย 
ณ กรุงมอสโก ซึ่งจากสถิติเมื่อปี 2558 ที่ผ่านมามีจ�านวน
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ซึง่ถอืเป็นหนึง่ครสิตจกัรเก่าแก่ทีส่ร้างขึน้ ในแบบครสิตจกัร 
เบลารุสดั้งเดิม นอกจากมหาวิหารดังกล่าวแล้ว  ยังมีวิหาร 
ของศาสนาคริสต์ของทั้งนิกายรัสเซียนออร์เทอร์ด็อกซ ์
นิกายโรมันคาทอลิก นิกายโปรแตสแตนท์ที่มีความงดงาม
อยู่มากมายในเบลารุส 

 สถานที่ ท่ีส�าคัญอีกแห่งหน่ึงท่ีคณะได้เดินทาง 
ไปเยีย่มชมคอื หอสมุดแห่งชาต ิ(National Library of Belarus) 
ที่กล ่าวได ้ว ่ามีความสวยงามในเชิงสถาป ัตยกรรม 
และความทันสมัยติดอันดับต้น ๆ  ของหอสมุดที่ดีที่สุด 
ของโลกมีความสูงเทียบเท่าอาคาร 22 ชั้น สถาปัตยกรรม
ของหอสมุดแห่งนี้สร้างขึ้นในรูปแบบทรงหลายหน้าหรือที่
ภาษาองักฤษเรยีกว่า “รอมบคิวิบอกทาฮดีรอน” ทีผู่อ้อกแบบ 
ต้องการสะท้อนรูปร่างเสมือนเป็นเพชรอันเป็นสัญลักษณ์
ความเฉียบคมของความรู ้และการใฝ ่รู ้ที่ ไม ่ มีสิ้นสุด 
หอสมดุแห่งชาตนิีส้ามารถรองรบัคนได้ประมาณ 2,000 คน 
ที่มีการจ�าแนกการให้บริการส�าหรับบุคคลปกติทั่วไป  
และบุคคลที่มีความผิดปกติด ้านการมองเห็นและ 
การได้ยินไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ได้รวบรวมหนังสือที่ดี 
จากมหาวทิยาลยัชัน้น�าของต่างประเทศไว้เป็นจ�านวนมาก 
โดยมีมากกว่า 70,000 กว่าฉบับ อีกทั้งมีห้องประชุม 
ทีค่รบวงจรทีใ่ช้ในการประชมุระหว่างประเทศ และมดีาดฟ้า 
ชั้นบนเพื่อใช้เป็นจุดชมวิวกรุงมินสก์อีกด้วย
 การเดนิทางไปเยอืนเบลารสุในครัง้นีไ้ด้รบัประสบการณ์ 
ในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีม่หีลากหลาย 
การแสดงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีงดงาม การจัดระเบียบ
บ้านเมือง     ท่ีดูสะอาดตาและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
รวมไปถึงความอบอุ่นและมิตรไมตรีที่ดีของชาวเบลารุส   
ท่ีมีให้แก่นักท่องเท่ียวต่างชาติ เช่ือม่ันว่าหากในอนาคต
มีการเปิดเส้นทางการบินตรงระหว่างทั้งสองประเทศ
และมีการอ�านวยความสะดวกเรื่องการท�าวีซ่าให้ง่ายดาย 
ขึ้นแล้วจะท�าให้ประชาชนของทั้งสองประเทศไปมาหาสู่
กันสะดวกง่ายดายมากข้ึน ซึ่งความสัมพันธ์อันดีในระดับ 
พลเมืองของทั้งสองประเทศนี้เองจะเป็นก�าลังส�าคัญ 
ท่ีผลักดันความสัมพันธ์ในด้านอ่ืน ๆ  ของท้ังสองประเทศ 
ให้มีพลวัตอย่างมั่นคงและแน่นแฟ้นต่อไป

นักท่องเที่ยวจากเบลารุสมายังประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 
10,000 คน ในขณะที่ยังไม่มีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไป
เยือนเบลารุสเลย ซึ่งผลจากการเดินทางไปเยือนในครั้งน้ี
ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่าควรที่จะต้องผ่อนปรนและขจัด
อุปสรรคดังกล่าวโดยเร็ว ซึ่งทราบมาว่าขณะนี้กระทรวง
การต่างประเทศของทั้งสองประเทศก�าลังจะจัดให้มีการ
เจรจาข้อตกลงว่าด้วยการขอวีซ่า ณ จุดตรวจคนเข้าเมือง 
(Visa on Arrival) ของแต่ละประเทศ และการพิจารณา
การจัดตั้งสถานเอกอัครราชทูตอย่างเป็นทางการต่อไป
 ความน ่าสนใจของประเทศเบลารุสมีทั้ ง ใน
ด้านศิลปวัฒนธรรมที่งดงามและมีความหลากหลาย 
โดยชาวเบลารุสให้ความส�าคัญอย่างมากกับด้านศิลป
วัฒนธรรม อันจะเห็นได้จากรัฐมีการจัดตั้งโรงละคร 
บอลชอย (Bolshoi Theatre of Belarus) ซึ่งเป ็น 
โรงละครแห่งชาติที่มีความทันสมัยและโอ่อ่าสวยงาม 
ใช้จัดแสดงการร้องเพลงโอเปร่า การแสดงบัลเลต์ และ
การแสดงศิลปวัฒนธรรมอื่น ๆ   ซึ่งในระหว่างการเดินทาง 
ไปเยือนท่ีผ่านมาคณะมีโอกาสได้เข้าชมการแสดงบัลเลต ์

ในชื่อชุด “Love and Death” ที่มีความอ ่อนช ้อย 
และงดงามอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยว 
เชิงประวัติศาสตร์มากมายหลายแห่ง อาทิ ความยิ่งใหญ่
ของ “จัตุรัสแห่งชัยชนะ” (Victory Square) หรือที่รู้จักกัน
ในนามของ “อนุสาวรีย์แห่งความรักชาติ” ที่ประธานสภา
นติบิญัญตัแิห่งชาตแิละคณะมโีอกาสได้น�าพวงมาลาไปวาง 
เพือ่อทุศิแด่วรีชนผู้กล้าหาญแห่งเบลารสุทีเ่สยีสละเพือ่ชาติ  
นอกจากนี้ ยังมี “มินสก์ ซิตี้ ฮอลล์” (Minsk City Hall) 
อีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากแห่งหนึ่งของ
กรุงมินสก์ ถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2549 แทนอาคาร
หลังเก่าที่สร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. 2128 และถูกท�าลายลง 
ในช่วงของสงคราม ปัจจุบันซิตี้ฮอลล์แห่งนี้ ได้กลายเป็น 
อีกหน่ึงสัญลักษณ์ส�าคัญของกรุงมินสก์ที่ได ้รวบรวม
ประวัติศาสตร์ของชาติไว้อย่างสมบูรณ์ ส�าหรับสถานที ่
ส�าคัญทางคริสต ์ศาสนาก็มีมากมายหลายแห่ง อาท ิ
“มหาวหิารแห่งพระวญิญาณบรสิทุธ์ิ” (Holy Spirit Cathedral) 

ข่าวสารการต่าง
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กิจกรรมต่าง ๆ ของเครือข ่ายฯ ทั้งนี้  ส�านักวิชาการ 
ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายฯ 
อย่างต่อเน่ืองเพื่อน�าองค์ความรู ้ ท่ีได ้มาประยุกต์ใช ้
ในการปฏิบัติงานและพัฒนางานจดหมายเหตุของ
ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
และก่อให้เกิดความร่วมมือในการให้บริการและการ 
แบ ่ งป ันข ้อมูลแหล ่ งสารสนเทศประเภทเอกสาร
จดหมายเหตุร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในภาคีเครือข่ายฯ
  
  
  
  
 
  
   
 

กำรด�ำเนินกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ร่ำงรัฐธรรมนูญและประเด็นค�ำถำมเพิ่มเติม

ส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำร่วมเป็นเครือข่ำยเรียนรู้เพื่อพัฒนำกำรจดหมำยเหตุไทย

 ในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ที่ผ่านมา ส�านัก
วิชาการได้ให้การสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการ
ด�าเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประเด็นที่สมควร 
ให้คณะกรรมการการเลอืกตัง้จดัให้มกีารออกเสยีงประชามติ
เพ่ิมเติมในการด�าเนินการแผนการด�าเนินการเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นค�าถาม
เพิม่เตมิของวทิยากรระดบัจงัหวดั (คร ูก) ระดบัอ�าเภอ (คร ูข) 
และระดับพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน (ครู ค) โดยมอบหมาย 
ให้บุคลากรส�านักวิชาการ จ�านวน 10 คน ร่วมเป็นคณะ
อนุกรรมการด�าเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ประเด็นที่สมควรให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มี 
การออกเสียงประชามติเพิ่มเติม ในกลุ ่มจังหวัดต่าง ๆ  
จ�านวน 10 กลุ่มจังหวัด ได้แก่ กลุ่มจังหวัดลพบุรี กลุ่ม
จังหวัดชลบุรี กลุ่มจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มจังหวัด 
อุดรธาน ีกลุม่จงัหวดับรุรีมัย์ กลุม่จังหวดัภเูกต็ กลุม่จงัหวดั 
สงขลา กลุ่มจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มจังหวัดพิษณุโลก และ 
กรุงเทพมหานคร โดยปฏิบัติหน้าที่เป็นอนุกรรมการ 
และผู้ช่วยเลขานุการในการประชุมคณะอนุกรรมการ 
และร่วมเดินทางไปสังเกตการณ์การประชาสัมพันธ์
ร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นค�าถามเพิ่มเติมตามจังหวัด 
ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  
  
 
  
  

   เลขาธิการวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบให้บุคลากร 
ของกลุม่งานห้องสมดุและพพิธิภณัฑ์ ส�านกัวชิาการเข้าร่วม 
เป็นภาคีเครือข่ายเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจดหมายเหตุไทย 
ซึง่ประกอบด้วยหน่วยงานทีม่กีารด�าเนนิงานด้านจดหมายเหตุ 
และพิพิธภัณฑ์ เช ่น ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ
กระทรวงการต ่างประเทศ ส�านักงานศาลปกครอง 
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทป ัญโญ ฯลฯ โดยมี 
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร ้างสุขภาพ 
(สสส.) เป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการด�าเนิน

เรื่องเล่าข่าวส�านักวิชาการ “กิจกรรมประชาสัมพันธ์ส�านักวิชาการ”
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เรื่องเล่าข่าวส�านักวิชาการ

ส�ำนักวิชำกำรร่วมเสริมสร้ำงควำมรู้ให้แก่บุคลำกรของส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

 โดยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ส�านัก
วิชาการได้ส่งบุคลากรกลุ่มงานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ 
เข้าร่วมกิจกรรมหัวข้อ “IT กับงานจดหมายเหตุและวัตถุ 
พิพิธภัณฑ์” และศึกษาดูงานหอจดหมายเหตุมหิดล 
วงศานุสรณ์  สภากาชาดไทย  และพพิธิภณัฑ์สภากาชาดไทย

 ส�านักวชิาการ โดยกลุม่งานห้องสมุดและพพิธิภณัฑ์ 
ได้จดัโครงการเสรมิสร้างความรู ้โดยจดัให้ม ี“มมุนกัอ่ำน” ขึน้ 
ภายในห้องสมดุวฒุสิภา ช้ัน 26 อาคารสขุประพฤต ิเพ่ือร่วม 
เป็นส่วนหน่ึงในการขับเคลื่อนแผนการจัดการความรู ้
ของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยในแต่ละเดือนได้จัด
เตรียมหนังสือ ท่ีมีเน้ือหาสาระท่ีหลากหลายมาน�าเสนอ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป ทั้งเนื้อหาวิชาการที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน และเนื้อหาสาระอื่น ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ 
การพัฒนาศักยภาพของตนเอง การท่องเที่ยว เป็นต้น
 โดยในเดอืนกรกฎาคม 2559 ห้องสมดุวฒุสิภาได้จดั 
เตรียมหนังสือใหม่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์
และหนังสือกฎหมายไว้ให้ผู้สนใจมาเลือกหยิบยืมไปอ่าน

 “พัฒนำตัวเองได้ ไม่ยำก... อย่ำงที่คิด แวะมำหยิบหนังสือสักเล่มที่... มุมนักอ่ำน ไปอ่ำนสักเล่มไหมคะ”
พบกันที่... มุมนักอ่ำน ห้องสมุดวุฒิสภำ ชั้น 26 อำคำรสุขประพฤติ

 ส�านักวิชาการ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมจัดส่ง 
เอกสารที่จะต้องจัดเก็บไว้ตลอดไปตามตารางก�าหนด 
อายุการเก็บเอกสารของส�านักงานฯ ให้กลุ่มงานห้องสมุด 
และพิพิธภัณฑ์เพื่อเก็บรักษาและจัดการให้เป็นไปตาม 
หลักการจดหมายเหตุสากลต่อไป
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สำ�นักก�รประชุม

 กำรออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย มีวิธีการดังนี้
 1. การใช้เครือ่งออกเสยีงลงคะแนนตามทีป่ระธานก�าหนด โดยสมาชกิจะมบีตัรออกเสยีงลงคะแนนประจ�าตวัเพือ่ใช้กบั
เครื่องออกเสียงลงคะแนน โดยจะมีปุ่มให้กด ๓ ปุ่ม คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
 ๒. การยกมอืขึน้พ้นศีรษะพร้อมกบัแสดงบตัรลงคะแนน จะเป็นการใช้บัตรสลีงคะแนน ๓ ส ีซึง่หากเหน็ด้วยให้แสดงบตัร
สนี�ำ้เงนิ ไม่เหน็ด้วยให้แสดงบัตรสแีดง และไม่ออกเสียงให้แสดงบตัรสขีำว โดยสมาชิกต้องลงลายมอืช่ือและหมายเลขประจ�าตวั
สมาชิกก�ากับไว้ด้วย และเมื่อลงคะแนนเสร็จแล้ว ประธานจะสั่งให้เจ้าหน้าท่ีไปรับบัตรลงคะแนนจากสมาชิกเพื่อด�าเนินการ
ตรวจนับคะแนนต่อไป     
 ๓. การเรียกชื่อสมาชิกตามล�าดับอักษรให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายคน
 ๔. วิธีอื่นใดซึ่งที่ประชุมสภาเห็นสมควรเฉพาะกรณี เช่น การให้สมาชิกยกมือขึ้นพ้นศีรษะ และให้เจ้าหน้าที่ส�านักการ
ประชุมนับคะแนน
 การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยนั้นให้ใช้วิธีตามข้อ 1 ส�าหรับวิธีตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ จะใช้ได้ต่อเมื่อสมาชิก
เสนอญัตติและที่ประชุมสภาอนุมัติ หรือเมื่อมีการนับคะแนนเสียงใหม่ตามข้อบังคับ ๗๓

 กำรออกเสียงลงคะแนนลับ มีวิธีการดังนี้
 ๑. การใช้เครื่องออกเสียงลงคะแนนตามที่ประธานก�าหนด จะมีวิธีการเช่นเดียวกับการลงคะแนนเปิดเผย จะแตกต่าง
ในเรือ่งใบรายงานผลคะแนนซึง่ จะปรากฏรายละเอยีดเพยีงจ�านวนผูเ้ข้าร่วมประชมุ และผลคะแนนรวมว่าเหน็ชอบ ไม่เหน็ชอบ
และงดออกเสยีงเป็นจ�านวนเท่าใด จะไม่แสดงผลว่าสมาชกิท่านใดลงมตเิป็นประการใด ตวัอย่างเช่น การลงมตใิห้ความเหน็ชอบ
บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด�ารงต�าแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด (นายปิยะ ปะตังทา)  
 ๒. การเขยีนเคร่ืองหมายบนแผ่นกระดาษใส่ซองท่ีเจ้าหน้าท่ีจดัให้ ผูเ้หน็ด้วยให้เขียนเครือ่งหมาย (  ) ผูไ้ม่เหน็ด้วยให้เขยีน
เครื่องหมายกากบาท (  ) ส่วนผู้ไม่ออกเสียงให้เขียนเครื่องหมายวงกลม (O) 
 ๓. วิธีอื่นใดซึ่งที่ประชุมสภาเห็นสมควรเฉพาะกรณี 

 การออกเสยีงลงคะแนนเป็นวธิกีารลงมติของสมาชกิในทีป่ระชมุสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิเพือ่หาข้อยตุใินประเดน็หรอืญตัติ
ที่เสนอต่อที่ประชุม ซึ่งจะกระท�าได้โดยการออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย และการออกเสียงลงคะแนนลับ ตามท่ีก�าหนดไว้ใน
ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๖๕ ข้อ ๖๖ และ
ข้อ ๖๗ ดังนี้

 บัตรออกเสียงลงคะแนน
 ในการจัดเตรียมการเพื่อสมาชิกออกเสียงลงคะแนน ส�านักการประชุม กลุ่มงานบริหารทั่วไป จะมีหน้าที่ในการจัดท�า
บัตรออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในปัจจุบันบัตรออกเสียงลงคะแนนจะมีใช้อยู่ ๓ แบบ คือ 
 ๑. บัตรออกเสียงลงคะแนนที่ใช้กับเครื่องออกเสียงลงคะแนน ซึ่งใช้ออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งเปิดเผยและลงคะแนนลับ

 ๒. บัตรสีออกเสียงลงคะแนน (สีน�้าเงิน สีแดง สีขาว) ใช้ส�าหรับออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่ออกเสียง

คุณรู้หรือไม่... บัตรออกเสียงลงคะแนน… เป็นอย่างไร
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 ๓. บัตรออกเสียงลงคะแนนลับ 
 -   กรณีให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด�ารงต�าแหน่งตามกฎหมาย จะใช้วิธีการเขียนเครื่องหมาย
บนแผ่นกระดาษใส่ซองที่เจ้าหน้าที่จัดให้ ผู้เห็นด้วยให้เขียนเครื่องหมาย (  ) ผู้ไม่เห็นด้วยให้เขียนเครื่องหมายกากบาท (  ) 
ส่วนผู้ไม่ออกเสียงให้เขียนเครื่องหมายวงกลม (O) ดังนี้

 -   กรณีถอดถอนบุคคลออกจากต�าแหน่ง
   ข้อบังคับ ข้อ ๑๕๘ ก�าหนดให้ลงคะแนนในคูหา โดยมีกล่องใส่บัตรลงคะแนน และจัดเตรียมบัตรลงคะแนนที่ระบุชื่อ
ผู้ถูกกล่าวหา โดยให้สมาชิกกาเครื่องหมายกากบาท (  ) ในช่องที่ก�าหนดว่าถอดถอนหรือไม่ถอดถอน

 - กรณเีลอืกประธานสภาและรองประธานสภา ซ่ึงมกีารเสนอช่ือสองช่ือหรอืมากกว่าสองช่ือ ข้อบังคบั ข้อ ๖ ก�าหนดให้
มีการลงคะแนนเป็นการลับโดยการเขียนชื่อผู้ซึ่งตนประสงค์จะเลือกลงบนแผ่นกระดาษใส่ซองที่เจ้าหน้าที่จัดให้ 

 - กรณีอื่นใดซึ่งที่ประชุมสภาเห็นสมควรเฉพาะกรณี เมื่อสมาชิกเสนอญัตติ โดยมีผู ้รับรองไม่น้อยกว่าสิบคน
ขอให้กระท�าเป็นการลับจึงลงคะแนนลับ

 ส�าหรบัการลงคะแนนลบั เมือ่มกีารตรวจนบัคะแนน และประธานสภาได้ประกาศผลคะแนนต่อทีป่ระชมุแล้ว ประธานสภา
จะสั่งให้เจ้าหน้าที่ด�าเนินการท�าลายบัตรออกเสียงลงคะแนนลับตามระเบียบต่อไป

 ทั้งนี้ ก่อนที่สมาชิกจะได้มีการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดก็ตาม ประธานในที่ประชุมจะตรวจสอบ
องค์ประชุมก่อนโดยการใช้เครื่องออกเสียงลงคะแนน   

ตัวอย่ำงบัตรออกเสียงลงคะแนน

กรณีถอดถอนคนเดียว

กรณีถอดถอนหลำยคน

สำ�นักก�รประชุม
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 สวัสดีครับ พี่ ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ ข้าราชการส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา นับว่าเป็นโอกาสดีที่จุลสาร บอกเล่าข่าว สนง.
ได้ให้โอกาสส�านักภาษาต่างประเทศได้มส่ีวนร่วมในการเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์กิจกรรมและองค์ความรูด้้านภาษาต่างประเทศ
อย่างต่อเนื่องนั้น ในฉบับนี้ขอน�าเสนอในประเด็นความส�าคัญของ “ภาษา” ในองค์กรระหว่างประเทศ    
 หากพดูถงึ องค์การสหประชาชาต ิ(United Nations - UN) คดิว่าทุกท่านคงจะรูจั้กดแีละนกึถึงภาพองค์กรระหว่างประเทศ
ท่ีปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ อาทิ ความยากจน ภัยพิบัติ ความขัดแย้งระหว่างประเทศซึ่งครอบคลุมทั่วทุกทวีป ท�าให้
เจ้าหน้าที่ของสหประชาชาตินั้นต้องมีการประสานงานทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้ส�าเร็จลุล่วง
หนึง่ในปัจจยัหลกันอกจากความรูท้างวชิาการในสาขาต่าง ๆ นัน้ การสือ่สารผ่านภาษาทัง้วจันภาษาและอวจันภาษากเ็ป็นส่วน
ที่ท�าให้งานขององค์กรฯ นั้นประสบผลส�าเร็จ  
 องค์การสหประชาชาติประกาศให้มภีาษาทางราชการทีใ่ช้ในการประชมุจ�านวน 6 ภาษา ได้แก่ ภาษาองักฤษ ภาษาฝรัง่เศส
ภาษารัสเซีย ภาษาอาหรับ ภาษาจีน และภาษาสเปน โดยได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการแปลเอกสารการประชุม และการท�าล่าม
ในที่ประชุมครบทั้ง 6 ภาษาในการประชุมที่มีความส�าคัญและการประชุมระหว่างประเทศแต่ละครั้ง เพื่อให้การเจรจาหารือ
เรื่องต่าง ๆ นั้นเกิดความเข้าใจที่ตรงกันอันน�าไปสู่การบรรลุการแก้ปัญหาในด้านต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  นอกจากนั้น ในทุก ๆ ปี ทางองค์การสหประชาชาติได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองให้แก่ภาษาทางราชการทั้ง 6 ภาษา
เพ่ือเป็นการแสดงให้เห็นถึงการยอมรับในความส�าคัญของภาษา ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งวันในการจัดงานนั้น
จะแตกต่างกันไป เช่น  
  วันภาษาอังกฤษของสหประชาชาติ คือ ทุกวันที่ 23 เมษายนของทุกปี ซึ่งตรงกับวันที่วิลเลี่ยม เชคสเปียร์ (William 
Shakespeare) ยอดนักประพันธ์ชาวอังกฤษเสียชีวิต  
  วันภาษาจีนของสหประชาชาติ คือ ทุกวันที่ 20 เมษายนของทุกปี ซึ่งตรงกับวันเริ่มต้นฤดูกาลแห่งการเพาะปลูก
ตามประเพณีจีนโบราณ อันแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดิน 
  วันภาษาอาหรับของสหประชาชาติ คือ ทุกวันที่ 18 ธันวาคมของทุกปี ซ่ึงตรงกับวันท่ีท่ีประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
มีมติให้ภาษาอาหรับเป็นหนึ่งในภาษาทางการของสหประชาชาติ
  วันภาษาฝรั่งเศสของสหประชาชาติ คือ ทุกวันที่ 20 มีนาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันประชาคมโลกภาษาฝรั่งเศส  
  วันภาษาสเปนของสหประชาชาติ คือ ทุกวันที่ 12 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันชาติของสเปน  
  วนัภาษารสัเซยีของสหประชาชาต ิคอื ทกุวนัที ่6 มถุินายนของทุกปี ซ่ึงตรงกับวนัเกิดของอเลก็ซานเดอร์ เซอร์เกเยวชิ พชุกนิ 
(Aleksandr Sergeyevich Pushkin) ยอดนักกวีชาวรัสเซีย ในยุคโรแมนติก

 นับได้ว่าการที่องค์การสหประชาชาติได้จัดวันภาษาดังกล่าวขึ้นนั้นเป็นการ
ให้ความส�าคัญและเคารพในความเท่าเทียมกันของความหลากหลายทางภาษา
และทางวัฒนธรรม เพราะภาษาน้ัน นับได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่ใช้สื่อสารเพื่อ
ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนซึ่งเป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของกระบวนการปฏิบัติงานขององค์การสหประชาชาติอีกด้วย   

วันภำษำทำงรำชกำรขององค์กำรสหประชำชำติ
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“พัฒนำงำน พัฒนำคน พัฒนำองค์กร”
ส�ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

อยากได้ผลงานจากบุคลากร 

แต่ท�าไมไม่คิดสอนงาน

“อยำกได้ผลงำนที่ดีจำกบุคลำกรหรือไม่” 
ค�าตอบคือ “อยำกได้”

 “ในฐำนะที่เป็นผู้บังคับบัญชำ ท่ำน Coach บุคลำกรมำกน้อย 
สักแค่ไหน” ค�าตอบที่ได้มาก็เริ่มขาด ๆ เกิน ๆ บางท่านตอบเลยว่า 
 “สอนทกุวนั แต่กเ็ป็นส่วนน้อย ส่วนใหญ่กค็อื สอนบ้ำง ไม่สอนบ้ำง 
 เพรำะงำนทีท่�ำกเ็ยอะอยูแ่ล้ว ไม่มีเวลำจะมำนัง่สอน”

จำกที่ผมได้เคยส�ำรวจเรื่องของควำมผูกพันของบุคลำกรที่มีต่อองค์กรนั้น 
หนึ่งในหลำยค�ำถำมที่ถำมผู้บังคับบัญชำ ก็คือ

 เรื่องของกำรสอนงำน หรือ Coaching นั้น ในปัจจุบันนี้ถือว่ำเป็นอีกเรื่องที่ทวีควำมส�ำคัญ 
มำกขึ้น ไม่ว่ำจะเป็นผู้บริหำรระดับสูง กลำง หรือต้น หรือแม้แต่คนธรรมดำอยำ่งเรำ ๆ  เองก็ยังต้องกำร 
ทีจ่ะม ีCoach เพือ่ท่ีจะคอยให้ค�ำปรกึษำแนะน�ำ และคอยกระตุ้นผลกัดัน ติดตำม และท�ำให้เรำตระหนกั 
และเข้ำใจในศักยภำพของตนเอง ทั้งนี้ก็เพื่อท�ำให้ตัวเรำได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง หลำยองค์กร 
มกีำรจ้ำง Coach ส�ำหรบัพฒันำผูบ้รหิำร ว่ำจะต้องพฒันำกนัด้วยเรือ่งอะไรบ้ำง เนือ่งจำกองค์กรต้องกำร 
ดงึศกัยภำพและต้องกำรให้ผูบ้รหิำรสร้ำงผลงำนในแบบท่ีเรำยงัไม่เคยท�ำมำก่อน จะว่ำไปกค็อื ต้องกำร 
ที่จะได้ผลงำนที่ดีจำกตัวผู้บริหำร ก็เลยต้องพัฒนำกันหน่อย ค�ำถำมก็คือ แล้วระดับบุคลำกรล่ะครับ  
ผูบ้งัคบับญัชำทัง้หลำยทีต้่องดแูลบคุลำกร และต้องอำศยับุคลำกรเป็นคนสร้ำงผลงำนให้เรำน้ัน เรำคดิ 
อย่ำงไรกับกำรพัฒนำและสอนงำนบุคลำกรเหล่ำนั้น

 “คุณคิดอย่ำงไรกับเรื่อง Coaching” ค�าตอบที่ได้รับจากผู้บังคับบัญชา ก็คือ 
 “ส่วนใหญ่มองว่ำ เรือ่ง Coaching น้ันมีควำมส�ำคญัมำก เพรำะเป็นเครือ่งมือท่ีจะท�ำให้บุคลำกร 
ได้รบักำรเตบิโตและได้รบักำรพฒันำท่ีถกูทำง โดยทีตั่วผูบั้งคบับัญชำนัน้ต้องท�ำหน้ำทีเ่ป็น Coach ด้วย”

 “แล้วถ้ำบุคลำกรท�ำงำนออกมำแล้วผลงำนยังไม่ดี ไม่เขำ้ตำ 
ในฐำนะที่เป็นผู้บังคับบัญชำจะท�ำอย่ำงไร” และค�าตอบที่ได้ ก็คือ 
 “ก็ต้องสอน และให้ค�ำแนะน�ำแก่บุคลำกร จนเขำสำมำรถ
ท�ำงำนได้” 

ได้ค�ำตอบนี้แล้วก็พักในส่วนของผู้บังคับบัญชำไว้ก่อน
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จำกนั้นก็เรียกบุคลำกรเข้ำมำสอบถำมว่ำ  
“ถ้ำท่ำนท�ำงำนออกมำได้ผลงำนทีไ่ม่ด ีไม่เข้ำเป้ำ หวัหน้ำของท่ำนมีวธิกีำรบรหิำรจดักำรเรือ่งนีอ้ย่ำงไร” 

ค�ำตอบที่ได้มำตรงข้ำมกับของผู้บังคับบัญชำอย่ำงมำก มีดังนี้ครับ

  • เรียกไปต�ำหนิ  แล้วก็บ่นให้ฟังว่างานมันผิดตรงไหนบ้าง ไล่ไปที่ละจุด จากนั้นก็บอกว่าให้ไปท�ามาใหม ่
โดยไม่แนะน�าอะไรเลย บคุลากรกเ็ดนิจากมาด้วยความงงงวย จากน้ันคนแรกทีบ่คุลากรเข้าไปถามเพือ่ขอแนวทาง 
ในการแก้ไขปัญหาก็คือ เพื่อนบุคลากรที่ไม่ได้ท�างานนั้น แบบนี้จะได้ค�าตอบที่ถูกต้องหรือ

 •  ให้ไปหำวิธีกำรเอำเอง  อีกกรณีหน่ึงก็คือ หลังจากที่
บอกแล้วว่า งานผิดพลาด ก็จะมีค�าพูดตามมาว่า “ลองไปศึกษาดูนะ 
แล้วหาวิธีการในการแก้ไขปัญหานี้ออกมาให้ได้ ผมจะคอยดูอยู่”           
พอบุคลากรถามว่า จะต้องศึกษาเรื่องอะไร ค�าตอบที่ได้ก็คือ “ก็ลอง 
กลับไปวิเคราะห์ดูสิ เรื่องแค่นี้ยังต้องมาถามอีก” เจอตอกกลับแบบนี้ 
บุคลากรก็คงต้องไปหาค�าตอบด้วยตนเอง แต่ลองคิดดูนะครับว่า 
บุคลากรที่ท�างานผิด แล้วไม่รู้ว่าวิธีการที่ถูกต้องคืออะไร นายก็ไม ่
แนะน�า แถมยงัให้ไปหาวิธีการทีถ่กูต้อง จะมีบคุลากรสกักีค่นทีจ่ะท�าได้ 
ในทันที พอท�าช้าก็จะโดนต�าหนิอีกเช่นกัน

สำมประเด็นข้ำงต้นที่ผู้บังคับบัญชำท�ำนั้น บุคลำกรคนไหนท่ีท�ำงำนผิดพลำด ก็จะไม่มีทำงรู้ค�ำตอบ 
ที่ถูกต้องได้เลย แล้วเขำจะท�ำถูกได้อย่ำงไร แล้วผลงำนจะดีขึ้นได้อย่ำงไร จริงมั้ยครับ

อ้ำงอิงจำกบทควำทของ ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร 
https://prakal.wordpress.com

“พัฒนำงำน พัฒนำคน พัฒนำองค์กร”
ส�ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

• เปลี่ยนให้คนอื่นที่ท�ำได้ ไปท�ำแทน  อีกวิธีหน่ึงที่บุคลากรเจอมา 
ก็คือ ท�างานพลาด ท�าไม่ได้ นายก็เลยเอางานนี้ไปให้บุคลากรคนอื่นที่เขา 
ท�าได้ท�าแทน บุคลากรก็เลยเงิบไป ท�าอะไรไม่ถูก

ผู้บังคับบัญชำที่บริหำรจัดกำรผลงำนโดยผ่ำนบุคลำกรในทีม ล้วนแต่ต้องกำรให้ 
บุคลำกรท�ำผลงำนที่ดี เพื่อที่จะท�ำให้ผลงำนของหน่วยงำนของตนนั้นดีขึ้นด้วย  

ดังนั้น ถ้ำตัวผู้บังคับบัญชำเองไม่เข้ำไปสอนงำน ให้ค�ำแนะน�ำกำรท�ำงำน รวมทั้งให้ก�ำลังใจ 
แก่บุคลำกรในกำรท�ำงำนแล้ว ผลงำนที่ดีก็ไม่มีทำงที่จะเกิดขึ้นได้เลย

“อยำกได้ไข่ไก่ที่มีคุณภำพ ก็คงต้องดูแลแม่ไก่ให้ดีด้วยเช่นกัน กำรดูแลแบบทิ้ง ๆ ขว้ำง ๆ ไม่ให้อำหำร  
ไม่ให้ยำบ�ำรุง แต่คำดหวังว่ำแม่ไก่จะต้องออกไข่ที่ดีให้เรำได้นั้น มันคงเป็นไปไม่ได้หรอกครับ”
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ICT Insights
ส�ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศฯ

 วันที่ 4 กรกฎำคม 2559 เวลำ 09.00 น. ส�านักเทคโนโลยีสาสนเทศและการส่ือสาร  
จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร กำรใช้ระบบสำรสนเทศกำรประชุม รุ่นที่ 1 และ 2 
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 13 อาคารสุขประพฤติ ให้แก่บุคลากรของส�านักงานเลขาธิการ 
วฒุสิภา สามารถใช้งานระบบสารสนเทศการประชมุส�าหรบัการน�าเข้าข้อมลูและเอกสารการประชมุ 
เพื่อให้แสดงผลข้อมูลในระบบ ประกอบด้วย เว็บไซต์คณะกรรมาธิการ ระบบปฏิทินนัดหมาย 
การประชุม โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ วีระกิจพาณิช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�านาญการ และ  
นางสาวพนมวัน อินรีย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์  
ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
หลักสูตร “การใช้งานระบบสารสนเทศการประชุม”
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เลนส์... ส่องกำรพิมพ์
ส�ำนักกำรพิมพ์
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ส�ำนักนโยบำยและแผน

 บอกเล่ำข่ำว สนง. ฉบับที่ผ่ำนมำ ส�ำนักนโยบำยและแผน
ได้น�ำเสนอกำรจดัท�ำแผนยุทธศำสตร์ของส�ำนกังำนเลขำธกิำรวฒุสิภำ
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) และแนวคิดกำรก�ำหนดโครงกำร รวมทั้งควำมรู้
เกี่ยวกับกำรเขียนโครงกำร (Project Writing) ไปแล้ว ในฉบับเดือนกรกฎำคมซ่ึงเป็นห้วงเวลำในกำรจัดท�ำ 
แผนปฏบิตัริำชกำรประจ�ำปี จะต้องประกอบด้วยโครงกำรต่ำง ๆ ทีส่ำมำรถตอบควำมต้องกำรของผูร้บับรกิำรท่ีส�ำคญั 
ได้แก่ สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ คณะกรรมำธิกำร และประชำชน นโยบำยของผู้บริหำร แผนยุทธศำสตร ์
หรอืแผนอืน่ทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจนสำมำรถแก้ไขปัญหำและอุปสรรคในกำรท�ำงำนและเพ่ิมประสทิธิภำพในกำรท�ำงำน 
มำกขึน้ กำรบรหิำรโครงกำรจงึเป็นส่วนส�ำคญัท่ีจะช่วยให้โครงกำรประสบควำมส�ำเรจ็ภำยใต้ข้อจ�ำกัดต่ำง ๆ และ 
บรรลุตำมวตัถปุระสงค์ของโครงกำร ทีส่�ำคญัสำมำรถขบัเคลือ่นแผนยทุธศำสตร์ของส�ำนกังำนเลขำธกิำรวฒุสิภำ 
ส�ำนกันโยบำยและแผนจงึขอน�ำเสนอแนวคดิเรือ่งกำรบรหิำรโครงกำร ซึง่กำรบรหิำรโครงกำรเป็นกำรจดักำรทรพัยำกร 
ต่ำง ๆ  ที่มีอยู่ ได้แก่ คน วัสดุอุปกรณ์ เงิน และกำรจัดกำรที่จ�ำเป็นต่อกำรด�ำเนินงำน โดยกำรประยุกต์ควำมรู้  
ทกัษะ เครือ่งมือ เทคนคิเข้ำกบักจิกรรมของโครงกำรอย่ำงเหมำะสมและสมบรูณ์ทีส่ดุ เพือ่ให้กำรด�ำเนนิโครงกำร 
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งกระบวนกำรบริหำรโครงกำร มีดังนี้

     1. ก�ำหนดโครงกำร 

 การก�าหนดโครงการ คือ กระบวนการขั้นต้นในการตัดสินใจว่ามี 
โครงการอะไรบ้างที่ควรจะท�า และมีโครงการใดบ้างเป็นโครงการที่ดีและ
มีความเป็นไปได้ โดยมีขั้นตอนหลัก 2 ส่วนคือ
 (1) การค้นหาความคิดโครงการซึ่งอาจมีที่มาจากหลายทาง เช่น 
นโยบายของรฐับาล หรอืแผนระดับชาติในระยะยาว เป็นต้น ซึง่ในทางปฏบิตัิ 
ความคิดในการริเริ่มโครงการเป็นผลมาจากความต้องการที่ยังไม่ได้รับ 
การตอบสนอง ปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข และทรัพยากรที่ยังถูกใช้ไป 
อย่างไม่คุม้ค่า กล่าวโดยสรปุคอืจุดเริม่ต้นของโครงการเกดิจากปัญหานัน่เอง
 (2) เมื่อค้นหาความคิดโครงการจนได้โครงการมาจ�านวนหนึ่งแล้ว
จะต้องมีการพิจารณาต่อไปว่าควรจะเลือกโครงการนั้น ๆ  มาด�าเนินการ 
หรือไม่ โดยการพิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นก่อน เช่น พิจารณาในด้าน 
ความเร่งด่วนของโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ ความเสี่ยงของ 
การด�าเนินการ งบประมาณในการด�าเนินโครงการ และความคุ้มค่า 
ในการด�าเนินโครงการ เป็นต้น 

การบริหารโครงการ 
(Project Management)
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ส�ำนักนโยบำยและแผน

ระบุ
ความต้องการของผู้ใช้
บริการ/ผู้รับบริการ

ก�าหนดงาน
ของโครงการ

ก�าหนด
วัตถุประสงค์/

เป้าหมายของโครงการ

ก�าหนดสิ่งที่
เป็นผลผลิต/
บริการของ

ก�าหนดกิจกรรม
การด�าเนินงาน
แต่ละขั้นตอน

ก�าหนด
งบประมาณ
โครงการ

มอบหมายงาน

(1) (2) (3)

(7) (6) (5)

(4)

กระบวนกำรวำงแผนโครงกำร

   3. กำรวิเครำะห์โครงกำร

 เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อประเมินความเหมาะสมและ 
ความเป็นไปได้ของโครงการ เช่น ด้านวิชาการ ด้านสังคม ด้านเทคนิค  
และด้านเศรษฐกจิ เป็นต้น การวเิคราะห์โครงการดงักล่าวจะช่วยให้เหน็ 
เป้าหมายและผลที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละกิจกรรมของโครงการ 
ชัดเจนยิ่งขึ้น และสามารถตัดสินใจเพื่อด�าเนินโครงการได้อย่างมั่นใจ  
อีกทั้ง การวิเคราะห์โครงการควรค�านึงถึง ดังต่อไปนี้
 - ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - ผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา
 - งบประมาณ
 - ความเป็นไปได้ในการด�าเนนิการ เช่น ผลผลติ ผลลพัธ์โครงการ 
สามารถจะด�าเนินการได้ส�าเร็จหรือไม่

  2. กำรวำงแผนโครงกำร 

 การวางแผนโครงการเป็นเรื่องของการบริหารจัดการปัจจัยทางการ
บริหาร ได้แก่ คน วัสดุอุปกรณ์ เงิน ข้อมูล และผลผลิต/ผลิตภัณฑ์/บริการที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และก�าหนดเป้าหมาย ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน การประสานงาน การก�าหนดมาตรฐานการท�างาน เพื่อประโยชน์
ในการควบคุมและพัฒนาทางเลือกของแนวทางการด�าเนินงานที่ได้รับความ
เห็นชอบและการวางแผนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ มีความส�าคัญมากต่อ
ความส�าเร็จและความล้มเหลวของโครงการ
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   4. กำรปฏิบัติตำมโครงกำร 

 เป็นการด�าเนินการตามแผนโครงการที่ก�าหนดไว้หรือน�าโครงการ
ไปสู่การปฏิบัติ รายละเอียดมีดังนี้
 1) การจัดเตรียมคู่มือปฏิบัติโครงการ จะช่วยให้ผู้เก่ียวข้อง 
ในโครงการสามารถศึกษาท�าความเข้าใจถึงกระบวนการท�างาน 
ด้านต่าง ๆ ของโครงการได้เป็นอย่างด ีท�าให้องค์การมปีระสทิธิภาพ 
และลดความขัดแย้งหรือสับสนในการด�าเนินงานได้มาก
 2) มีการสื่อสารภายในและระบบรายงานเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ได้รับข่าวสารที่จ�าเป็นถูกต้อง ทันต่อเวลา จะต้องได้รับการก�าหนด
รูปแบบวิธีการ รวมถึงความถี่ของรายงานข่าวสารนั้น ๆ ด้วย
 3) การประชุมที่ส�าคัญอันดับแรกของโครงการ คือ การประชุม 
เริ่มโครงการ ทั้งนี้เพื่อซักซ้อมความเข้าใจของทุกฝ่ายให้ตรงกัน รวมถึง 
การท�าความรู้จักคุ้นเคยระหว่างผู้ที่จะร่วมงานกันในการด�าเนินโครงการด้วย
ทัง้นี ้ผูร่้วมประชมุควรครอบคลมุทกุฝ่าย โดยเฉพาะผูบ้รหิารองค์การทีเ่กีย่วข้อง ลกูค้าหรอืผูร้บัมอบงานของโครงการ  
ผู้ร่วมทีมบริหารโครงการหลัก ๆ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงที่สนับสนุนการด�าเนินโครงการด้วย
 4) ผู้จัดการโครงการจะเป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญที่สุดในการปฏิบัติโครงการ เพราะต้องเป็นผู้คอยประสาน 
ทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้องให้ด�าเนนิงานไปในทศิทางเดยีวกนั นอกจากนีย้งัต้องคอยช่วยเหลอืสนบัสนนุทมีงาน โดยการหา 
สิง่ของจ�าเป็นในการด�าเนนิงาน รวมถงึการแก้ปัญหางาน และความขดัแย้งต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ระหว่างด�าเนนิโครงการ 
อยู่ด้วย
 5) รายงานสถานภาพโครงการว่าการด�าเนนิการมคีวามก้าวหน้าอย่างไร พบปัญหา อปุสรรค ในการด�าเนนิการ 
อย่างไรบ้าง

  5. กำรควบคุมโครงกำร  ได้แก่

 5.1 การติดตามโครงการ เป็นการตรวจสอบ และประเมินผล
ของโครงการกิจกรรมที่ส�าคัญ ได้แก่ การติดตามความก้าวหน้า  
การเปรยีบเทยีบผลลพัธ์ทีป่รากฏจรงิกับผลลพัธ์ทีค่าดหวงั การวเิคราะห์ 
ผลกระทบและการปรับปรุงโครงการ
 5.2 การประเมินโครงการ เป็นการตรวจสอบความก้าวหน้า
ของโครงการหรือแผนงาน ตลอดจนผลสัมฤทธิ์โดยรวมของโครงการ 
หรอืแผนงาน เพือ่การปรบัปรงุโครงการหรอืตดัสนิใจเกีย่วกบัโครงการ 
ยุติหรือยุบเลิกโครงการหรือขยายโครงการ



20กรกฎาคม 2559
July 2016

ที่มำ 
Harold Kerzner. Project Management. 6th ed. (New York : John Willey8 Sons Inc., 
1998), 2-5
มยุรี อนุมาณราชธน. การบริหารโครงการ Project management. ปทุมธานี : ดูมายเบส, 2551

ส�ำนักนโยบำยและแผน

     6. กำรยุตโิครงกำร 

 เป็นข้ันตอนทีก่ารด�าเนนิโครงการส้ินสุดลงตามระยะเวลาทีก่�าหนดไว้ โดยผูบ้รหิารโครงการจะต้องรายงานผล 
การด�าเนินงานโครงการต่อผู้บริหารระดับสูงหรือผู้มีอ�านาจตัดสินใจเพื่อทราบผลการปฏิบัติงานโครงการว่า 
ประสบผลส�าเร็จมากน้อยเพียงใด ซึ่งนับว่าเป็นการสิ้นสุดการปฏิบัติงานส�าหรับโครงการนี้

 กำรบริหำรโครงกำรให้ประสบควำมส�ำเร็จ
 แนวทางส�าคัญในการบริหารโครงการที่ผู้บริหารโครงการควรยึดถือปฏิบัติไว้ ดังนี้
  1. ให้ใช้กระบวนการในการบริหารโครงการที่เป็นระบบ และพยายามใช้อย่างสม�่าเสมอ
  2. พยายามผลักดันให้องค์กรใช้เทคนิคการบริหารโครงการและให้ทุก ๆ คนที่เกี่ยวข้องได้รู้
  3. ให้มีการจัดท�าแผนที่ดีตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ
  4. พยายามลดการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของงาน โดยการก�าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการที่เป็นไปได้
  5. ระลึกว่าแผนก�าหนดเวลาและต้นทุนโครงการแยกกันไม่ออก
  6. เลือกคนที่เหมาะเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
  7. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริหารต้องสนับสนุนโครงการไม่ใช่ข้อมูลการบริหารโครงการ
  8. พยายามให้ผู้เกี่ยวข้องในการสนับสนุนโครงการรู้สึกมีส่วนร่วมใน
ความส�าเร็จของโครงการ
  9. เน้นที่ผลงานที่จะส่งมอบมากกว่าทรัพยากรที่ใช้
      10. สร้างระบบสื่อสารที่ดี ความร่วมมือและความเชื่อถือ
ระหว่างกันเพื่อหนทางสู่มืออาชีพทางการบริหารโครงการ
 11. ให้ทุกคนในทีมงานโครงการมีส่วนร่วมในความ
ส�าเร็จของโครงการที่ได้รับ
 12. พยายามอย่าให้มีการประชุมที่ไม่ให้ผลอะไร
 13. เน้นที่การตรวจสอบปัญหาให้พบเนิ่น ๆ แก้ไขให้เร็ว
ที่สุด ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่าที่สุด
 14. วัดความก้าวหน้าทุกช่วงเวลา
 15. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าหรับจัดการโครงการ
เป็นเพียงเครื่องมือช่วย ไม่ใช่แทนการวางแผนอย่างมีประสิทธิผลและ
ความช�านาญงานของบุคลากร
 16. ให้มีการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เห็นว่าจ�าเป็นกับผู้ร่วมงานทุก ๆ คน ตามช่วงเวลาที่ก�าหนดตลอดอายุ
การท�างาน
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