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 เนือ่งในโอกาสมหามงคลทีส่มเด็จพระนางเจ้าสริกิติิ์
พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา
ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ขอน ้อมเกล ้าน ้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล
ขอพระองค์ทรงพระเจรญิยิง่ยนืนาน เป็นม่ิงขวญัแก่ปวงชน
ชาวไทยสืบไป  
 จุลสาร “บอกเล่าข่าว สนง.” ฉบับนี้ขอน�าทุกท่าน
ไปท�าความรู้จักกับ Digital Book “ความรู้เกี่ยวกับสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ” ซึ่งเป็นการน�าเสนอข้อมูลของสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ ประกอบภาพ เสียงและวิดีโอในรูปแบบ
ของสื่อผสม (Multimedia) ที่มีความสวยงาม ทันสมัยและ
น่าสนใจ ติดตามรายละเอียดได้ ในฉบับ นอกจากนี้ ยังมี
บทความอืน่ ๆ ทีน่่าสนใจ อาท ิ“การท�าหน้าทีฝ่่ายเลขานกุาร
ในคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” ซ่ึง
เป็นการบอกเล่าขั้นตอนการเตรียมการและการท�าหน้าที่
ฝ่ายเลขานุการทั้งก่อน ระหว่าง หลังการประชุม ซ่ึงจะมี
เอกสารประกอบการพจิารณาจ�านวนมากทีฝ่่ายเลขานกุาร
จะต้องจดัเตรยีม รวมถงึประสานผูช้ีแ้จงจากหน่วยงานต่าง ๆ
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึง “การก�าหนดตวัชีว้ดั
ระดับบุคคล” ที่ส�านักบริหารงานกลางได้น�ามาบอกเล่า
ให้ ได้ทราบกันว่า มีข้ันตอนในการก�าหนดตัวชี้วัดระดับ
บุคคลอย่างไรบ้าง เพือ่ให้เกดิการเชือ่มโยงและสอดคล้องกนั
ในทุกระดับ 
 ส�าหรับกิจกรรมดี ๆ  หรือความเคลื่อนไหวต่าง ๆ   ที่
เกดิขึน้ภายในส�านกังานฯ ซึง่เป็นสิง่ทีบ่คุลากรทกุท่านควร
ได้รบัทราบข้อมลูข่าวสารอย่างทัว่ถงึกนั กองบรรณาธกิาร
จึงขอเชิญชวนทุกส�านักร่วมส่งข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ 
และกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่าง ๆ มาที่ กลุ่มงานผลิต
เอกสารเผยแพร่ ส�านกัประชาสมัพนัธ์ แล้วพบกนัฉบบัหน้า
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 ส�ำนกังำนเลขำธกิำรวฒุสิภำ ปฏบิตัหิน้ำทีส่�ำนกังำนเลขำธกิำรสภำนติิบญัญติัแห่งชำติ ได้จัดท�ำ “หนังสอืความรู้
เกี่ยวกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในรูปแบบ Digital Book” โดยเป็นกำรน�ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติ ในรูปแบบของสื่อผสม (Multimedia) เพื่อเพิ่มควำมทันสมัยและนำ่สนใจ โดยมีทั้งภำพ เสียง และวิดีโอ
ประกอบกำรน�ำเสนอ ซึ่งเนื้อหำภำยในเล่มเป็นกำรน�ำเสนอข้อมูล ประกอบด้วย
  ที่มำของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 
  บทบำทอ�ำนำจหนำ้ที่ของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
  แนะน�ำประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ รองประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ และสมำชิกสภำนิติบัญญัติ
แห่งชำตใิห้เป็นที่รู้จัก 
  ผลงำนเด่นในรอบปีที่ผ่ำนมำของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ (พ.ศ. 2557 – 2558) อำทิ 
  - ผลงำนกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
  - ผลงำนของคณะกรรมำธิกำร
  - ผลงำนด้ำนกำรแต่งตั้ง ให้ควำมเห็นชอบ ให้ค�ำแนะน�ำ และกำรเลือกบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
  - ผลงำนด้ำนกำรถอดถอนบุคคลออกจำกต�ำแหน่ง
  - ผลงำนด้ำนต่ำงประเทศ
  Inside รฐัสภำ น�ำเสนอภำพสถำนทีส่�ำคญัต่ำง ๆ ภำยในบริเวณรัฐสภำ พร้อมด้วยกำรน�ำเสนอภำพพระบรม
รำชำนุสำวรีย์พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจำ้อยู่หัว และภำพห้องประชุมรัฐสภำ ในมุมมอง 360 องศำ 
  พพิธิภัณฑ์รฐัสภำ ซึง่ได้มกีำรปรบัปรงุเพือ่ให้เป็นพพิธิภณัฑ์แห่งกำรเรยีนรูแ้ละกำรสร้ำงแรงบนัดำลใจให้กับ
เยำวชนและประชำชนทั่วไป โดยน�ำเสนอกำรจัดแสดงเกี่ยวกับเอกสำรส�ำคัญ ภำพถำ่ย และสิ่งของเครื่องใช้ที่แสดงถึง
ประวัติศำสตร์ของกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยในระบบรัฐสภำ อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตั้งแต่
พุทธศักรำช 2475 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งท่ำนสำมำรถรับชมบรรยำกำศภำยในพิพิธภัณฑ์ได้เสมือนกับท่ำนได้มำ
เยี่ยมชมด้วยตนเอง
  นิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสกำรจัดงำนฉลองสิริรำชสมบัติครบ
70 ปี และเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนำงเจ้ำสริกิต์ิิ พระบรมรำชนินีำถ เนือ่งในโอกำสพระรำชพธิมีหำมงคลเฉลมิพระชนม
พรรษำ 7 รอบ 12 สิงหำคม 2559 โดยจัดแสดง 2 นิทรรศกำร ได้แก่ นิทรรศกำร “70 ปีครองรำชย์ พระภูวนำถ
ประชำธิปไตย” และนิทรรศกำร “7 รอบพระชนมพรรษำ มหำรำชินี รัฐสภำถวำยรำชสดุดี คู่พระบำรมี ศรีแผ่นดิน”

Bird Eye View : PR Senate
ส�ำนักประชำสัมพันธ์

Digital Book “ความรู้เกี่ยวกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ”

 ติดตามอ่าน Digital Book ได้ที่

- แอปพลิเคชัน Senate Channel

- เว็บไซต์ www.senate.go.th หรือ click.senate.go.th

- http://book.senate.dooplus.tv/DBook001/PC/index.html
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 บอกเล่าเก้าสิบ
   กับ ส�ำนักบริหำรงำนกลำง

การก�าหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล 

(Individual Scorecard)

 กำรก�ำหนดตัวช้ีวัดระดับบุคคล (Individual Scorecard) หมำยถึง กำรก�ำหนดเป้ำประสงค์และตัวชี้วัด 
ในกำรท�ำงำนของแต่ละบุคคล
 โดยในกำรก�ำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลอยู่บนพ้ืนฐำนของกำรใช้แผนท่ียุทธศำสตร์ มีเป้ำหมำยเพ่ือกำรพัฒนำ 
องค์กรโดยมองอย่ำงเป็นระบบ และใช้กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนเป็นแนวทำงหลัก ท้ังนี้เพ่ือให้กำรก�ำหนดตัวชี้วัด 
ระดับบุคคลเกิดควำมเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ทั้งในระดับองค์กร ระดับหน่วยงำน และระดับบุคคล ซ่ึงกำรจัดท�ำ 
ตัวชี้วัดระดับบุคคลเป็นกำรผสมผสำนระหว่ำง 1) กำรท�ำงำนที่สนับสนุนตัวชี้วัดของผู้บังคับบัญชำ 2) กำรพัฒนำงำน 
ตำมบทบำท หนำ้ที่ และภำรกิจประจ�ำของแต่ละบุคคล และ 3) กำรท�ำงำนที่ได้รับมอบหมำยพิเศษ

Digital Book 
“ความรู้เกี่ยวกับ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ”

ลักษณะของตัวชี้วัดระดับบุคคล

 เม่ือได้ด�ำเนินกำรแปลงตัวช้ีวัดระดับหน่วยงำนสู่ตัวชี้วัดระดับบุคคลจะพบว่ำลักษณะตัวชี้วัดระดับบุคคล 
จะพบวำ่ ลักษณะตัวชี้วัดระดับบุคคลสำมำรถจ�ำแนกได้ 4 รูปแบบ ดังนี้

 ตัวชี้วัดลักษณะที่ 1 : ตวัชีว้ดัเดยีวกบัตัวช้ีวดัระดับหน่วยงาน (Identical Measures) มบีคุคลท่ำนใดเป็นผู้
รบัผดิชอบหลกัในกำรท�ำให้ตวัชีว้ดันัน้บรรลเุป้ำหมำย ตัวชีว้ดัระดับบคุคลของท่ำนนัน้จะเป็นตัวชีว้ดัเดียวกนักบัตวัชีว้ดั 
ระดับหน่วยงำน

 ตวัชีว้ดัลกัษณะที ่2 : ตวัชีว้ดัทีส่นบัสนนุตัวช้ีวดัในระดับหน่วยงาน (Contributory Measures) โดยเป้ำหมำย
ของตัวช้ีวัดระดับบุคคลจะเป็นเป้ำหมำยย่อยที่แตกมำจำกเป้ำหมำยรวมในระดับหน่วยงำน เมื่อตัวชี้วัดระดับบุคคล
ของทุกท่ำนบรรลุเปำ้หมำยย่อยที่รับผิดชอบ จะท�ำให้ตัวชี้วัดระดับหน่วยงำนบรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้เช่นกัน

 ตัวชี้วัดลักษณะที่ 3 : ตวัชีว้ดัตามหน้าทีง่าน (Unit Specific Measures) เป็นตัวชีว้ดัระดับบคุคลท่ีก�ำหนด
จำกเป้ำประสงค์ที่สร้ำงขึ้นใหม่จำกหน้ำที่งำนของบุคคลนั้น เช่น งำนประจ�ำของบุคคลนั้นที่ต้องพัฒนำ

 ตัวชี้วัดลักษณะที่ 4 : ตวัชีว้ดัมาตรฐาน (Common Measures) เป็นตวัชีว้ดัมำตรฐำนทีท่กุคนมร่ีวมกนัเป็น
เป้ำประสงค์และตัวชี้วัดทั่วไป ไม่ได้จ�ำเพำะเจำะจงว่ำเป็นของหน่วยใดหน่วยหนึ่งโดยเฉพำะบุคคลทุกคนจะมีตัวชี้วัด 
เหมือนกันแต่อำจแตกต่ำงกันที่เป้ำหมำยตำมที่ผู้บังคับบัญชำของแต่ละท่ำนก�ำหนด เช่น ตัวชี้วัดด้ำนกำรพัฒนำตนเอง  
ตัวชี้วัดด้ำนกำรดูแลโครงกำรพิเศษ
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 บอกเล่าเก้าสิบ
   กับ ส�ำนักบริหำรงำนกลำง

มีกำรด�ำเนินกำรที่ส�ำคัญ 4 ขั้นตอนคือ
 1) ก�ำหนดเป้ำประสงค์ของบุคคลที่มีส่วนผลักดันเป้ำประสงค์ของหน่วยงำน
  2) ก�ำหนดเป้ำประสงค์เพิ่มเติมในส่วนของงำนประจ�ำที่ต้องพัฒนำ
  3) ก�ำหนดเป้ำประสงค์เพิ่มเติมตำมงำนที่ได้รับมอบหมำยพิเศษ
  4) ก�ำหนดตัวชี้วัดในแต่ละเป้ำประสงค์

ขั้นตอนที่ 3 : ก�าหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดระดับบุคคล

ขั้นตอนที่ 4 : การประเมินผลการปฏิบัติงานระดับบุคคล

 เมือ่ก�ำหนดเป้ำประสงค์และตวัชีว้ดัรำยบคุคลแล้ว จงึน�ำตวัชีว้ดัดงักล่ำวไปใช้เป็นส่วนหนึง่ 
ของกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนระดบับคุคล ซ่ึงใช้ประกอบกบักำรประเมนิพฤติกรรมกำรปฏบิติังำน 
ในกำรประเมนิผลกำรปฏบัิตงิำน กำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนนีเ้ป็นกำรเปิดโอกำสให้ผูบ้งัคบับญัชำ 
และตวับุคลำกรเองได้พดูคยุ แลกเปลีย่นควำมคดิเหน็ในกำรปฏบิตังิำนทีผ่่ำนมำ รวมถงึให้ข้อเสนอแนะ 
ส�ำหรบักำรปฏบิตังิำนในอนำคต นอกจำกน้ีข้อมลูจำกกำรประเมนิผลกำรปฏบิติังำน ยงัสำมำรถน�ำไปใช้ 
ในกำรวำงแผนกำรพัฒนำรำยบุคคล กำรจ่ำยค่ำตอบแทน และกำรพัฒนำสำยอำชีพได้อีกด้วย

ที่มา : คู่มือการก�าหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล (Individual Scorecard) ส�านักงาน ก.พ.ร. 

มีองค์ประกอบส�ำคัญ 3 ประกำรคือ
 1) สอดคล้องกับเป้ำหมำยของหน่วยงำน
 2) พัฒนำงำนประจ�ำของบุคคลนั้น
 3) เป็นงำนที่ได้รับมอบหมำยพิเศษ

ขั้นตอนที่ 1 : ก�าหนดเป้าหมายระดับบุคคล

 กำรยืนยันหน้ำท่ีงำนของบุคคล เป็นกำรยืนยันจำกหน้ำที่งำนตำมที่ได้มีกำรระบุไว้ใน 
รำยละเอียดของงำน (Job Description) เพื่อแสดงรำยละเอียดหน้ำที่งำนและควำมรับผิดชอบ 
หลกั ๆ ของแต่ละบุคคล หลงัจำกนัน้จงึด�ำเนนิกำรจดักลุม่งำนทีม่ลีกัษณะเหมอืนกนัเข้ำเป็นกลุม่งำน 
(Job Family) และสรุปควำมรับผิดชอบหลักแต่ละกลุ่มงำนให้ชัดเจนเพ่ือให้สะดวกต่อกำรจัดท�ำ
เปำ้ประสงค์และตัวชี้วัดระดับบุคคล

ขั้นตอนที่ 2 : ยืนยันหน้าที่งานของบุคคล

ขั้นตอนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงานสู่ตัวชี้วัดระดับบุคคล
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การรับรองประธานกลุ่มสมาชิกรัฐสภาโปแลนด์–ไทย และคณะ
ที่มาเข้าเยี่ยมคารวะประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย

 นำยวำลเดรมำร์         ครำสกำ         (H.E. Mr. Waldemar Kraska)       สมำชกิวฒุสิภำและประธำนกลุม่สมำชกิรฐัสภำโปแลนด์   –  ไทย 
น�ำกลุ ่มสมำชิกรัฐสภำโปแลนด์–ไทย จ�ำนวน 5 คน พร้อมด้วย นำยซีนอน คูชียัก (H.E. Mr. Zenon Kuchciak) 
เอกอัครรำชทูตสำธำรณรัฐโปแลนด์ประจ�ำประเทศไทย ได้มำเข้ำเยี่ยมคำรวะประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ในโอกำส 
ที่เดินทำงมำเยือนประเทศไทย ในฐำนะแขกของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อวันอังคำรที่ 9 สิงหำคม 2559 ณ ห้องรับรอง
พิเศษ ชั้น 2 อำคำรรัฐสภำ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระชับสัมพันธไมตรีระหวำ่งสมำชิกรัฐสภำไทยและรัฐสภำ
โปแลนด์

ความสัมพันธ์ระดับรัฐสภาไทย–โปแลนด์
 สำธำรณรัฐโปแลนด์ เป ็นอีกประเทศหน่ึงที่ มี 
ควำมสัมพนัธ์อนัดีกบัประเทศไทย โดยในปีนีเ้ป็นปีครบรอบ 
ควำมสัมพนัธ์ทำงกำรทตู 44 ปีระหว่ำงกนั ในฝ่ำยนติบิญัญตัิ 
รัฐสภำของทั้งสองประเทศมีกำรแลกเปลี่ยนกำรเยือน
อย่ำงสม�ำ่เสมอ โดยทำงฝ่ำยโปแลนด์ นำยบอกดำน บอรเูซวซิ 
ประธำนวุฒิสภำโปแลนด์และคณะ รวม 7 คน เดินทำง 
มำเยือนประเทศไทยอย่ำงเป็นทำงกำร ในฐำนะแขก 
ของวุฒิสภำไทย เมื่อวันที่ 28-29 ตุลำคม 2555 และ 
ส�ำหรับฝ่ำยไทย นำยนิคม ไวยรัชพำนิช ประธำนวุฒิสภำ 
(ในขณะน้ัน) ได้น�ำคณะสมำชิกวุฒิสภำเดินทำงไปเยือน 
สำธำรณรัฐโปแลนด์อย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อวันที่ 7-10  
พฤษภำคม 2556 ซึ่งกำรเดินทำงไปเยือนฯ ในครั้งน้ัน 

ประธำนวุฒิสภำได้พบปะกับนำยบอกดำน บอรูเซวิซ 
ประธำนวุฒิสภำโปแลนด์ นำงอีวำ คอพำช ประธำนสภำ 
ผู ้แทนรำษฎรโปแลนด์ และนำยแยนูส พิคโคชินสก ี
รองนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเศรษฐกิจ
โปแลนด์     ซึ่งกำรเดินทำงไปเยือนสำธำรณรัฐโปแลนด์ของ 
ประธำนวุฒิสภำไทยส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เป็นพัฒนำกำร
ด้ำนรฐัสภำทีส่�ำคญั และช่วยวำงรำกฐำนควำมร่วมมอืระหว่ำง 
ฝ่ำยนิติบัญญัติของท้ังสองประเทศต่อไป ท้ังน้ี โปแลนด์
นับวำ่เป็นประตูสู่กำรค้ำสู่ภูมิภำคยุโรปกลำงของไทย และ
หวังว่ำไทยจะเป็นประตูกำรค้ำกำรลงทุนสู่ภูมิภำคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ของโปแลนด์เช่นเดียวกัน เพื่อที่จะได้
เป็นหุ้นส่วนทำงธุรกิจร่วมกันในอนำคต   

ข่าวสารการต่าง 
ส�านักการต่างประเทศ



8สิงหาคม 2559
August 2016

การลงมติถอดถอนหรือไม่ถอดถอน 
บุคคลออกจากต�าแหน่งในที่ประชุมสภา 
มีขั้นตอนและวิธีการอย่างไร ???????

สำ�นักก�รประชุม

 ในขณะนี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีกระบวนการถอดถอนบุคคลออกจากต�าแหน่ง ตามมาตรา 6 วรรคสอง  
ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช 2557 ประกอบมาตรา 64 แห่งพระราชบญัญตั ิ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2542 ทีอ่ยูร่ะหว่างการด�าเนนิการในทีป่ระชมุสภา 
อยู ่2 กรณ ีคอื กรณกีารด�าเนนิกระบวนการถอดถอนนายประชา ประสพด ีเมือ่ครัง้ด�ารงต�าแหน่งรฐัมนตรช่ีวยว่าการ 
กระทรวงมหาดไทย ออกจากต�าแหน่ง และกรณกีารด�าเนนิกระบวนการถอดถอนพลอากาศเอก สกุ�าพล สวุรรณทตั ิ
เมื่อครั้งด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ออกจากต�าแหน่ง ซึ่งกรณีของท่านประชา ประสพดี  นั้น 
ใกล้จะถงึขัน้ตอนสดุท้าย คอื การออกเสยีงลงคะแนนเพ่ือลงมติว่าจะถอดถอนหรือไม่ถอดถอนออกจากต�าแหน่งแล้ว 
ในขณะทีก่รณขีองท่านพลอากาศเอก สกุ�าพล สวุรรณทตั ินัน้ กระบวนการจะไปเริม่ต้นในปลายเดอืนสงิหาคม 2559 
ดงันัน้ ในวนันีจ้งึใคร่ขอน�าเสนอกระบวนการ ขัน้ตอนการด�าเนนิการของทีป่ระชมุในการลงมตซิึง่เป็นขัน้ตอนสดุท้าย 
ว่ามีกระบวนการและขั้นตอนในที่ประชุมเป็นอย่างไร

 การลงมตถิอดถอนหรอืไม่ถอดถอนออกจากต�าแหน่งนัน้ ถอืเป็นขัน้ตอนสดุท้ายทีด่�าเนนิการในทีป่ระชมุสภา 
ซึ่งก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนสุดท้ายผู้เขียนจะขอเล่าคร่าว ๆ  เกี่ยวกับกระบวนการด�าเนินการที่ผ่านมาก่อน จนสุดท้าย 
จะไปเจาะลึกถึงกระบวนการออกเสียงลงมติซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส�าคัญอย่างยิ่ง กล่าวคือ

ตำมข้อบังคับ ข้อ 149 ซ่ึงจะมีกระบวนกำรย่อย ๆ  ในกำรประชุม
นัดแรกนี้ จ�ำนวน 3 กระบวนกำร คือ 
 1. กำรก�ำหนดวันแถลงของคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ผู้กล่ำวหำ และผู้ถูกกล่ำวหำ  
 2. พจิำรณำค�ำขอเพิม่เตมิพยำนหลกัฐำนของผูถ้กูกล่ำวหำ 
 (ถ้ำมี)  และ 
 3. กำรพิจำรณำตั้งคณะกรรมำธิกำรสำมัญเพื่อท�ำหน้ำที่
สรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมำยและพยำนหลักฐำนอันจ�ำเป็นของ 
คู่กรณีตำมข้อบังคับ ข้อ 154 ข้อ 155 และข้อ 156

เริ่มกระบวนการตั้งแต่

การก�าหนดนัดประชุมนัดแรก
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สำ�นักก�รประชุม

ต่อจากนั้นจะเป็น

เพื่อซักถำมเพิ่มเติมในประเด็นตำมญัตติของสมำชิกสภำนิติบัญญัติ 
แห่งชำติ โดยคณะกรรมำธิกำรซักถำม ตำมข้อบังคับ ข้อ 154 

จะเป็นกำรรบัฟังค�ำแถลงกำรณ์ปิดส�ำนวนด้วยวำจำของคณะกรรมกำร 
ป.ป.ช. ผู้กล่ำวหำ และ ผู้ถูกกล่ำวหำ ตำมข้อบังคับ ข้อ 156

จากนั้นจะเป็นขั้นตอนของ ซึง่จะมกีระบวนกำรย่อย ๆ  ในกำรประชมุนดันี ้จ�ำนวน 3 กระบวนกำร คอื 
 1. กำรรบัฟังกำรแถลงเปิดส�ำนวนตำมรำยงำนและควำมเหน็
ของคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
และกำรแถลงคัดค้ำนโต้แย้งค�ำแถลงเปิดส�ำนวนหรือรำยงำนพร้อม 
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
ของผู้ถูกกล่ำวหำ ตำมข้อบังคับ ข้อ 154 วรรคหนึ่ง  
 2. กำรพิจำรณำประเด็นที่จะซักถำมเพิ่มเติม ตำมข้อบังคับ
ข้อ 154 วรรคสอง และ 
 3. กำรตั้งคณะกรรมำธิกำรซักถำม (ถ้ำมี) ตำมข้อบังคับ ข้อ
154 วรรคสำม

 กระบวนกำรลงมติถอดถอน หรือไม่ถอดถอน
นำยประชำ ประสพดี เมื่อครั้งด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรี 
ช่วยว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย ออกจำกต�ำแหน่ง ในคร้ังน้ี 
จะด�ำเนนิกำรตำมข้อบงัคบั ข้อ 157 ซึง่ประธำนสภำจะต้อง 
นัดประชุมภำยในก�ำหนด 3 วัน นับแต่วันที่สภำได้รับฟัง 
กำรแถลงกำรณ์ปิดส�ำนวนด้วยวำจำของคูก่รณทีัง้ 2 ฝ่ำย 
โดยในขัน้ตอนนีจ้ะเป็นกำรประชมุโดยเปิดเผยแต่จะลงมต ิ
โดยวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับในคูหาลงคะแนน 
ตำมข้อบงัคบั ข้อ 158 โดยจะไม่เปิดโอกำสให้มกีำรอภปิรำย 
ของฝ่ำยใดแล้วทัง้ผูก้ล่ำวหำและผูถ้กูกล่ำวหำ จะเป็นเพยีง 
กำรสรปุกระบวนกำรท่ีได้ด�ำเนนิกำรผ่ำนไปแล้วของสภำ 
ให้สมำชิกและสำธำรณชนได้รับฟังอีกครั้งหนึ่งเท่ำนั้น  
ก่อนจะเริม่กระบวนกำรลงมต ิประธำนในทีป่ระชมุจะจบั 

สลำกรำยชือ่สมำชกิจำกรำยชือ่ทีเ่จ้ำหน้ำทีจ่ะจดัเตรยีมไว้ 
โดยตรวจสอบให้มเีฉพำะรำยชือ่สมำชกิผูม้ำประชมุในวนั 
ดังกล่ำว  จบัสลำกจ�ำนวน 10 คน เพือ่คดัเลอืกเป็นกรรมกำร 
ผูด้�ำเนนิกำรลงคะแนนและตรวจนบัคะแนน  ซึง่กรรมกำร 
ทัง้ 10 ท่ำน ทีถ่กูจับสลำกรำยชือ่นีจ้ะต้องท�ำหน้ำทีค่วบคุม 
ดูแลกำรลงคะแนนของสมำชิก
 ในกำรลงมตว่ิำจะถอดถอนหรอืไม่ถอดถอน จะใช้ 
บัตรออกเสียงลงคะแนนลับซึ่งบรรจุอยู่ในซองเรียบร้อย  
ในบัตรออกเสียงลงคะแนนลับจะระบุชื่อบุคคลที่จะถูก 
ถอดถอน และมช่ีองสีเ่หลีย่มหน้ำข้อควำมทีร่ะบวุ่ำถอดถอน 
กับช่องส่ีเหล่ียมหน้ำข้อควำมท่ีระบุว่ำไม่ถอดถอน เมื่อ 
ประธำนในทีป่ระชมุได้ตรวจสอบองค์ประชมุว่ำมสีมำชิก 
อยู่ในห้องประชุมจ�ำนวนครบเป็นองค์ประชุมแล้ว  

การประชมุนดัทีส่อง 

การนัดประชุมนัดที่สาม

และ

การประชุมนัดที่สี่ 

จะเป็นกำรลงมติถอดถอน หรือไม่ถอดถอนผู้ถูกกล่ำวหำ ออกจำก 
ต�ำแหน่งตำมข้อบังคับ ข้อ 157

และ

การประชุมนัดสุดท้าย
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สำ�นักก�รประชุม

ประธำนในที่ประชุมจะให้เลขำธิกำร (ซึ่งเป็นเลขำนุกำร 
ในที่ประชุม) ขำนรำยชื่อสมำชิกตำมล�ำดับอักษรทีละ  
5 รำยชือ่ เพือ่ให้มำรบับตัรออกเสยีงลงคะแนน และเดนิเข้ำ 
คูหำลงคะแนนซึ่งเจ้ำหน้ำที่จัดเตรียมไว้ด้ำนหน้ำบัลลังก์  

โดยในกำรรบับตัรออกเสยีงลงคะแนนนัน้เพือ่ควำมเรยีบร้อย 
ในกำรตรวจสอบสมำชกิจะต้องลงลำยมอืชือ่และหมำยเลข 
สมำชกิเป็นหลกัฐำนในกำรรบับัตรออกเสยีงลงคะแนนด้วย 
ในการออกเสียงลงคะแนนให้สมาชกิเลอืกท�าเคร่ืองหมาย 
กากบาท (X) ในช่องสีเ่หลีย่ม (   ) หน้าข้อความทีร่ะบวุ่า 
ถอดถอน หรอืในช่องสีเ่หลีย่ม (   ) หน้าข้อความทีร่ะบวุ่า 
ไม่ถอดถอน จำกนัน้จงึน�ำบตัรออกเสยีงลงคะแนนใส่ซอง 
ให้เรียบร้อยแล้วมำหย่อนลงในหีบใส่บัตรออกเสียง 
ลงคะแนนซึ่งเจ้ำหน้ำท่ีจัดไว้ด้ำนหน้ำบัลลังก์เช่นกัน  
ส�ำหรับสมำชิกท่ำนใดท่ีไม่ได้อยู่ในท่ีประชุมระหว่ำงที่ 
เลขำธิกำรขำนรำยชื่อและยังประสงค์จะออกเสียง 
ลงคะแนนอยู่ ให้รอจนกว่ำเลขำธิกำรจะได้ขำนรำยชื่อ 
สมำชิกครบจ�ำนวนทั้ง 218 คนแล้วก่อน ประธำนใน 
ทีป่ระชมุจงึจะอนญุำตให้ออกเสยีงลงคะแนนได้ เมือ่สมำชกิ 
ลงคะแนนจนครบถ้วนแล้วและประธำนในทีป่ระชมุสั่งให้ 
ปิดกำรออกเสียงลงคะแนนแล้วก็จะเข้ำสู่กระบวนกำร 
ตรวจนับคะแนน 
 โดยในกำรตรวจนบัคะแนน  คณะกรรมกำรตรวจนบั 
คะแนนต้องด�ำเนนิกำรโดยเปิดเผย ด้วยกำรขำนคะแนนว่ำ 
“ถอดถอน” หรอื “ไม่ถอดถอน” พร้อมท้ังชบัูตรลงคะแนน 
โดยเปิดให้ผูอ้ยูใ่นห้องประชุมได้เห็นด้วย เมือ่กระบวนกำร 
ตรวจนับคะแนนเสรจ็สิน้แล้วประธำนในทีป่ระชมุกจ็ะได้ 

ประกำศผลกำรออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม และสั่ง 
ให้มีกำรท�ำลำยบัตรออกเสียงลงคะแนนลับตำมระเบียบ 
ว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. 2544  
โดยสุดท้ำยแล้วมติในกำรให้ถอดถอนบุคคลใดออกจำก 
ต�ำแหน่งนัน้ ข้อบงัคบั ข้อ 158 ก�ำหนดว่ำจะต้องเป็นไปตำม 
กฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและ 
ปรำบปรำมกำรทุจริต ซ่ึงมำตรำ 65 วรรคหนึ่ง แห่ง 
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรทจุรติ พ.ศ. 2542 ก�ำหนดว่ำมตทิีใ่ห้ 
ถอดถอนต้องมคีะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 5 ของจ�ำนวน 
สมำชกิทัง้หมดเท่ำทีม่อียูข่องสภำ ดงันัน้ ในกำรออกเสียง 
ลงคะแนนครัง้นีปั้จจบุนัมสีมำชกิสภำนติิบญัญติัแห่งชำติ 
จ�ำนวน 218 ท่ำน มติที่จะถอดถอนจะต้องมีจ�ำนวน 
ไม่น้อยกว่ำ 131 คะแนน จงึจะถอดถอนบคุคลนัน้ออกจำก 
ต�ำแหน่งได้
 เมื่อผลกำรออกเสียงลงคะแนนเป ็นเช ่นใด 
ประธำนสภำจะต้องด�ำเนินกำรตำมข้อบังคับ ข้อ 160  
คอื กำรแจ้งมตใิห้คณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำม 
กำรทุจริตแห่งชำติ ผู้กลำ่วหำ และผู้ถูกกลำ่วหำ รวมทั้ง 
เลขำธิ กำรคณะรั ฐมนตรี และ เจ ้ ำหน ้ ำที่ ของรั ฐ 
ที่เกี่ยวข้องทรำบต่อไป
 ส�ำหรบัสมำชกิสภำนติบิญัญตัแิห่งชำตทิกุท่ำนนัน้ 
ภำยหลังกำรด�ำเนินกระบวนกำรเพ่ือลงมติถอดถอน 
หรือไม่ถอดถอนเสร็จสิ้นแล้ว ยังมีหน้ำที่ต้องด�ำเนินกำร 
ตำมข้อบงัคบั ข้อ 150 วรรคหน้ำ คอื ต้องส่งคนืเอกสำรลบั 
ท่ีส�ำนักงำนได้ส่งถึงท่ำนเพ่ือไปศึกษำประกอบกำร 
พิจำรณำด�ำเนินกระบวนกำรต่อเจ้ำหน้ำที่ภำยใน 7 วัน 
นับแต่วันลงมติเสร็จสิ้นด้วย 
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กรรม 1 NEWS
สำ�นักกรรม�ธิก�ร 1

 หลังจากที่ กรรม 1 News ฉบับเดือนมิถุนายน 2559 ได้น�าเสนอกระบวนการอนุมัติพระราชบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบบัชัว่คราว) พุทธศักราช 2557 ไปแล้วนั้น กรรม 1 News ฉบับนี้จะพาไปท�าความรู้จักกับบทบาทการท�าหน้าที ่
ฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ซึง่กลุม่งานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 2 ส�านักกรรมาธิการ 1 เป็นผู้ท�าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการดังกล่าว 

การท�าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ
ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ขั้นตอนก่อนการประชุม
1  1.1 กำรเตรยีมควำมพร้อมให้แก่บคุลำกร โดยมกีำรมอบหมำยงำนให้เจ้ำหน้ำทีร่บัผดิชอบ

ในแต่ละด้ำน กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
กับกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  
ตลอดจนกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนสถำนที่และอุปกรณ์ตำ่ง ๆ ที่จ�ำเป็น เป็นต้น
 1.2 ศกึษำกฎหมำยทีเ่ก่ียวข้องกบักำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญติังบประมำณรำยจ่ำย
ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ซ่ึงนิติกรประจ�ำคณะกรรมำธิกำรฯ ต้องมีกำรศึกษำและ 
น�ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้ค�ำเสนอแนะหรือให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกระบวนกำรงบประมำณ
ของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
 1.3 ด�ำเนินกำรประสำนงำนกบัหน่วยงำนหรอืผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมำยในกำรจดัเตรยีมเอกสำร
ประกอบกำรพิจำรณำที่แต่ละหน่วยงำนต้องเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจำรณำ
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ขั้นตอนระหว่างการประชุม2
 2.1 ด�ำเนนิกำรจดัท�ำและน�ำเสนอกรอบแนวทำงกำรชีแ้จงร่ำงพระรำชบญัญตังิบประมำณ
รำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ของส่วนรำชกำร และน�ำเสนอล�ำดับก�ำหนดกำรเชิญ 
เข้ำชี้แจงของส่วนรำชกำรต่อคณะกรรมำธิกำรเพื่อพิจำรณำ
  2.2 ด�ำเนินกำรประสำนงำนส่วนรำชกำรหรือผู ้ที่ได้รับมอบหมำยให้มำชี้แจงต่อ 
คณะกรรมำธิกำร
 2.3 ด�ำเนนิกำรจดประเดน็กำรอภปิรำย ค�ำชีแ้จงของส่วนรำชกำร ข้อสงัเกตของทีป่ระชมุ
คณะกรรมำธกิำร ผลกำรพจิำรณำ และมติของท่ีประชมุคณะกรรมำธกิำรอย่ำงละเอยีด ครบถ้วน 
และถูกต้อง เพื่อน�ำไปด�ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ขั้นตอนหลังการประชุม3
 3.1 ด�ำเนินกำรตำมมตท่ีิประชมุคณะกรรมำธกิำร และปฏบิตังิำนเพือ่เตรยีมควำมพร้อม
ด้ำนบุคลำกร ดำ้นเอกสำรประกอบกำรประชุม และดำ้นสถำนที่จัดกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร 
ในกำรประชุมครั้งต่อไป
 3.2 ด�ำเนินกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรท่ีเกี่ยวข้องกับคณะกรรมำธิกำรและสรุปผล   
กำรประชมุแก่สมำชกิสภำนติบัิญญตัแิห่งชำต ิส่วนรำชกำรหรอืหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องและประชำชน 
ที่สนใจทั่วไป ตลอดจนน�ำข้อมูลต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวข้องลงเว็บไซต์ของคณะกรรมำธิกำรเพ่ือเป็นกำร 
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์และอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรสืบค้นข้อมูลต่อไป

กรรม 1 NEWS
สำ�นักกรรม�ธิก�ร 1
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 เมื่อวันอำทิตย์ที่ 7 สิงหำคม 2559 เวลำ 08.30 นำฬิกำ นำยสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธำนสภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติ คนที่หนึ่ง ร่วมวำงพวงมำลำเนื่องใน “วันรพี” ในฐำนะสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เพื่อระลึกถึงพระกรุณำธิคุณของ
พระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมหลวงรำชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดำแห่งกฎหมำยไทย” ณ พระรูปหน้ำอำคำรเนติบัณฑิตยสภำ

 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหำคม 2559 คณะข้ำรำชกำรส�ำนักกฎหมำยและส�ำนักวิชำกำร เป็นตัวแทนผู้บริจำคเงิน ซึ่งเป็น 
บุคลำกรของส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ มอบทุนสมทบเลี้ยงอำหำรกลำงวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้ำนคลองเจ้ำเมือง 
อ�ำเภอลำดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธำนี

ส�ำนักกฎหมำย
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เกร็ดความรู้ด้านภาษา
“ค�ายืมจากภาษาต่างประเทศในภาษาไทย”

 ภาษาเป็นเครือ่งมอืในการตดิต่อสือ่สาร เมือ่แต่ละชนชาตมิกีารตดิต่อสมัพนัธ์กนัทัง้ด้านการค้าขาย การอพยพ 
ย้ายถิน่ การเกดิสงคราม รวมถงึการเผยแผ่ศาสนา จงึเกดิการแลกเปลีย่นและหยบิยมืภาษาของชนชาตอิืน่เข้ามาใช้ปะปน 
กับภาษาท้องถิ่น เมื่อน�ามาใช้เป็นระยะเวลานานจึงกลายเป็นภาษาของท้องถิ่นนั้น เช่นเดียวกับภาษาไทยที่ได้ม ี
การยืมค�ามาจากภาษาต่างประเทศหลายภาษามาใช้ปะปนกับภาษาไทย อาทิ 

 1. ภาษาบาลี เป็นภำษำในตระกูลอินโด-ยูโรเปียน รูปลักษณะภำษำเป็นภำษำมีวิภัตติปัจจัย1 หรือกำรผกผันค�ำ
คอื กำรเปลีย่นแปลงรปูค�ำในประโยค เพือ่แสดงเพศ พจน์ บรุษุ กำล วำจก มำลำ ฯลฯ ภำษำบำลมีถีิน่ก�ำเนดิในแคว้นมคธ 
ประเทศอนิเดยี บำงทจีงึเรยีกว่ำภำษำมคธ ซึง่เข้ำมำปะปนอยูใ่นภำษำไทยเพรำะอทิธพิลของศำสนำพทุธ เช่นค�ำว่ำ วำจำ 
บำป บุญ ปัญญำ พยำกรณ์ เป็นต้น

 2. ภาษาสันสกฤต เป็นภำษำในตระกูลอินโด-ยูโรเปียน รูปลักษณะภำษำเป็นภำษำมีวิภัตติปัจจัยเช่นเดียวกับ
ภำษำบำล ีภำษำสนัสกฤตเป็นภำษำชัน้สงู คมัภร์ีและบทสวดต่ำง ๆ  มกัจะจำรึกเป็นภำษำสันสกฤต ภำษำสันสกฤตเข้ำมำปะปน 
อยูใ่นภำษำไทยเพรำะคนไทยยอมรบันบัถอืศำสนำพรำหมณ์และได้ยดึถอืปฏบิติัในพิธกีรรมบำงอย่ำงของศำสนำพรำหมณ์ 
ถึงปัจจุบัน เช่นค�ำวำ่ กุศล กัลปำวสำน โกรธ เป็นต้น

 3. ภาษาเขมร เป็นภำษำค�ำโดดจดัอยูใ่นตระกลูมอญ-เขมร ค�ำด้ังเดิมส่วนใหญ่เป็นค�ำพยำงค์เดียวและเป็นค�ำโดด
เป็นกำรเรียงค�ำเข้ำประโยคเป็นส�ำคัญเช่นเดียวกับภำษำไทย แต่มีลักษณะบำงอย่ำงต่ำงไปจำกภำษำไทย ภำษำไทยยืม 
ค�ำเขมรมำใช้โดยกำรทับศัพท์ ทับศัพท์เสียงเปลี่ยนไป และเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนควำมหมำย เช่นค�ำว่ำ สังกัด สไบ ส�ำรำญ 
สรร โดย ทรวง เป็นต้น

 4. ภาษาจีน มรีปูลกัษณะภำษำเป็นภำษำค�ำโดด เช่นเดียวกบัภำษำไทย ไม่มเีสยีงควบกล�ำ้ มเีสยีงสงูต�ำ่ มกีำรสร้ำงค�ำ
ขึ้นมำใช้ใหม่ มีโครงสร้ำงประโยคเช่นเดียวกัน กำรเรียงล�ำดับค�ำเข้ำประโยคเช่นเดียวกับภำษำไทย โดยค�ำส่วนใหญ่
เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม และประเพณี กำรค้ำ เป็นต้น ภำษำไทยยืมค�ำภำษำจีนมำใช้หลำยลักษณะ เช่น ใช้ค�ำทับศัพท์ 
ใช้ค�ำไทยแปลค�ำจีน ใช้ค�ำไทยประสมหรือซ้อนกับค�ำจีน เป็นต้น และมักยืมมำจำกภำษำจีนแต้จิ๋วและภำษำจีนฮกเกี้ยน 
มำกกว่ำภำษำจนีส�ำเนยีงอืน่ เนือ่งจำกชำวจนีแต้จิว๋และชำวจนีฮกเกีย้นได้อพยพเข้ำมำอยูใ่นประเทศไทยก่อนชำวจนีกลุม่อ่ืน 
เช่นค�ำวำ่ ก๊ก กงสี กงเต๊ก กังฉิน ก๋วยเตี๋ยว เก้ำอี้ หุ้น เป็นต้น

 5. ภาษาอืน่ ๆ ในภำษำไทยมภีำษำต่ำงประเทศท่ีใช้ปะปนกบัภำษำไทยดังกล่ำวแล้ว ยงัมคี�ำยมืจำกภำษำต่ำงประเทศ 
อืน่ เช่น ภำษำมลำย ูภำษำชวำ ภำษำองักฤษ ภำษำญีปุ่น่ ภำษำฝร่ังเศส เป็นต้น และเรำได้น�ำถ้อยค�ำภำษำเหล่ำนัน้มำใช้ 
สื่อสำรกันโดยทั่วไป จนกลำยเป็นส่วนหนึ่งของภำษำไทย 

ข้อมูลอ้างอิง
 http://www.ipesp.ac.th/learning/thai/chapter3-3.html 
 https://www.gotoknow.org/posts/490649

 1ภำษำมีวิภัตติปัจจัย คือ ภำษำแบบที่มีกำรสร้ำงค�ำด้วยกำรใช้วิภัตติปัจจัยประกอบเข้ำกับรำกศัพท์
ซึง่เป็นหน่วยค�ำไม่อสิระ ท�ำให้เกดิเป็นค�ำทีแ่สดงเพศ พจน์ กำล มำลำ วำจกอย่ำงชดัเจน เพือ่เข้ำสมัพนัธ์ทำงไวยำกรณ์ 
กลมกลืนกับค�ำอื่นในประโยค เช่น ภำษำบำลี ภำษำสันสกฤต ภำษำกรีกโบรำณ ภำษำละติน ภำษำฝร่ังเศส.  
(อ. inflectional language).
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เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรด้วย 

“พี่เลี้ยง : Mentoring Program”

ตอนที่ 1 : รู้จักค�ำวำ่ “Mentoring”
 ก่อนที่จะคุยถึง Mentoring อยำกให้ทรำบถึงควำมหมำย
กันก่อน Mentoring หมำยถึง กระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงหนึ่ง ซึ่งมี
บุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่ 2 ฝ่ำย ได้แก่  ฝ่ำยแรก คือ “Mentor” หรือ 
พ่ีเลีย้ง      เป็นผูท้�ำหน้ำทีใ่นกำรถ่ำยทอดแนวคดิ ควำมรู ้    ประสบกำรณ์  
ในเรื่องต่ำง ๆ   ให้แก่อีกฝำ่ยหนึ่ง นั่นก็คือ “Mentee” หรือ น้องเลี้ยง 
วัถตุประสงค์ของ Mentoring ก็เพื่อช่วยเสริมสร้ำงให้ Mentee 
ได้เพิ่มพูนควำมรู้ เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจ ทั้งในด้ำนของแนวทำง
กำรด�ำรงชีวิต และหนทำงที่จะก้ำวไปสู ่ควำมส�ำเร็จ กำรสร้ำง 
ให้องค์กรมีพี่เลี้ยงและน้องเลี้ยงนี้    ถือเป็นกำรปลูกฝังให้มีกำร 
ถ่ำยทอดประสบกำรณ์จำกคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ซึ่งบำง 
องค์กรถือปฏิบัติต่อเนื่องกันมำจนกลำยเป็นวัฒนธรรมไปแล้ว
 ดังนั้น Mentoring จึงเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนกำรสร้ำง
รำกฐำนให้องค์กรกลำยเป็น องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (Learning 
Organization “LO”) ด้วยกำรโอนถ่ำยควำมรู้จำกคนหน่ึงไปสู ่
อีกคนหนึ่งโดยสำมำรถน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้น
 ยกตัวอย่ำงง ่ำย ๆ ลองย้อนกลับไปในสมัยที่ เข ้ำเรียน 
ในมหำวิทยำลัย พวกเรำก็มีพี่รหัสซึ่งคอยท�ำหน้ำที่ดูแลให้ค�ำ
แนะน�ำต่ำง    ๆ     น�ำต�ำรำ      Sheet    หรอืข้อสอบเก่ำ    ๆ     มำให้เรำ และเมือ่เรำ 
อยู่ปีสองมีนักศึกษำใหม่เขำ้มำ เรำก็ท�ำหน้ำที่เป็นพี่รหัส นั่นเอง
ตอนที่ 2 : ประโยชน์ของพี่เลี้ยง
 เมื่อพูดถึง “ระบบพี่เลี้ยง” หลำยคนมักมีค�ำถำมว่ำ พี่เลี้ยง
มีประโยชน์อย่ำงไร ? 
 พี่เลี้ยงคนแรก เป็นผู้ที่ท�ำงำนในหน่วยงำนเดียวกัน และ 
เป็นรุ่นพี่ 3 ปี เมื่อดิฉันก้ำวเข้ำมำเป็นพนักงำนใหม่ พี่เลี้ยงคนนี้ 
ให้กำรต้อนรบัด้วยควำมอบอุน่ เสมอืนว่ำดฉินัเป็นสมำชกิคนส�ำคญั 
ของหน ่วยงำน พี่ เลี้ยงให ้ค�ำแนะน�ำในกำรปรับตัวเข ้ำกับ 
สภำพแวดล้อมใหม่ที่ไม่คุ้นเคย รวมทั้งผู้คนที่ไม่เคยรู้จักมำก่อน  
พ่ีเลีย้งได้เข้ำมำคยุเพือ่ให้รูส้กึคุ้นเคย ตัง้แต่เรือ่งเส้นทำงกำรเดนิทำง 
มำท�ำงำน สถำนทีต่่ำง ๆ ในองค์กรทีค่วรรูใ้นเบือ้งต้น เช่น ห้องประชุม 
โรงอำหำร สถำนพยำบำล ห้องสมุด ศูนย์กีฬำ เพื่อให้ทรำบว่ำ 
ตั้งอยู ่ตรงไหนและหำกจะต้องไปใช ้บริกำรต ้องท�ำอย ่ำงไร 
ส่วนในเรื่องของคนนั้น พี่เลี้ยงได้พำไปแนะน�ำให้รู้จักกับพ่ี ๆ ท่ีจะ
ต้องตดิต่อประสำนงำนด้วย รวมทัง้ฝำกให้พี ่ๆ ช่วยดแูล นอกจำกนี ้
พี่เลี้ยงยังคอยให้ค�ำแนะน�ำถึงเทคนิคกำรศึกษำและเรียนรู้งำน 
อย่ำงรวดเร็ว และบำงครั้งที่ท�ำงำนผิดพลำด โดนหัวหน้ำส่งงำน 
กลับมำให้แก้ไข พี่เลี้ยงก็จะคอยให้ก�ำลังใจ และชี้แนะถึงแนวทำง 
กำรแก้ไข รวมทั้งแนะน�ำวิธีกำรป้องกันควำมผิดพลำดเพ่ือไม่ให ้
เกิดซ�้ำอีก นอกจำกนั้น พี่เลี้ยงยังแนะน�ำถึงพฤติกรรมที่ควรท�ำ 
และไม่ควรท�ำในองค์กร 

 เวลำผ่ำนไป 5 ปี ดิฉันได้มีโอกำสท�ำงำนในต�ำแหน่งใหม่ 
และโชคดมีำกท่ีหวัหน้ำโดยตรงท�ำหน้ำท่ีเป็นพีเ่ลีย้งอย่ำงไม่เป็นทำงกำร 
ซึ่งพี่เลี้ยงคนน้ีท�ำให้ต�ำรำหลำยเล่มและนักวิชำกำรหลำยคน 
ต้องกลับไปทบทวนแนวคิดที่วำ่ พี่เลี้ยงไม่ควรเป็นหัวหน้ำโดยตรง 
เพรำะหวัหน้ำไม่สำมำรถท�ำหน้ำทีพ่ีเ่ลีย้งทีด่ไีด้ แต่พีเ่ลีย้งคนทีส่อง 
ของดิฉัน ท�ำหน้ำที่ให้ค�ำปรึกษำ แนะน�ำ ส่งเสริมสนับสนุน ชี้แนะ 
ทัง้เรือ่งงำน และเรือ่งส่วนตวั เช่น กำรพฒันำตนเอง กำรบรหิำรเงนิ 
กำรตัง้เป้ำหมำยชวีติ เรยีกว่ำ ปรกึษำได้ทกุเรือ่งแม้กระทัง่เรือ่งเงนิ 
เสมือนเป ็นญำติสนิท พี่ เลี้ยงเป ็นแบบอย ่ำงที่ดีทั้ งในด ้ำน 
กำรบริหำรงำนและบริหำรคน โดยเป ็นหัวหน้ำซึ่งลูกน ้อง 
ท�ำงำนอยำ่งมีควำมสุขที่ส�ำคัญสนับสนุนให้ก้ำวหน้ำ 
 และเม่ือเวลำผ่ำนไปอกี ดฉินัมีโอกำสเป็นน้องเลีย้งอย่ำงเป็น 
ทำงกำรอีกครั้ง เมื่อดิฉันมีกำรเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิต 
กำรท�ำงำน นั่นคือ กำรเปลี่ยนสำยงำนใหม่ เปลี่ยนองค์กรใหม ่
และต�ำแหน่งงำนใหม่ระดับบริหำร กำรเปลี่ยนแปลงหลำยอย่ำง 
ในครำวเดียวกัน ท�ำให้เครียดและกังวลกับภำระหน้ำที่ใหม  ่
ที่แตกต่ำงจำกเดิมอย่ำงสิ้นเชิง และกำรปรับตัวกับสภำพแวดล้อม 
ต่ำง ๆ แต่ควำมกังวลได้หำยไปทันที เม่ือมีพี่เลี้ยงคนนี้ซ่ึงเป็น 
ผูเ้ชีย่วชำญในงำนนัน้ คอยให้ค�ำแนะน�ำและสอนงำนชนดิทีเ่รยีกว่ำ 
สอนตัง้แต่แนวคดิ หลกักำร ขัน้ตอนกำรท�ำงำน จนถงึเทคนคิต่ำง ๆ 
รวมทั้งคอยช่วยเหลือและให้ก�ำลังใจตลอดเวลำ จนท�ำให้ท�ำงำน 
ได้อย่ำงสบำยใจและประสบควำมส�ำเร็จได้
 จำกวิธีกำรพัฒนำดังกล่ำวข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำ กำรพัฒนำ
บุคลำกรด้วย พี่เลี้ยง : Mentoring Program นั้น เป็นอีกวิธีหนึ่ง
ที่จะช่วยพัฒนำบุคลำกรได้เป็นอย่ำงดี เพื่อให้เรียนรู้วีธีกำรเป็น
พี่เลี้ยงให้กับน้อง ๆ ที่เข้ำมำบรรจุใหม่ในองค์กร และเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์และบรรยำกำศที่ดีในกำรท�ำงำนได้ รวมถึงเป็น
วิธีกำรพัฒนำท่ีประหยัดค่ำใช้จ่ำยรูปแบบหน่ึง ซึ่งในฉบับต่อไป 
ผู ้เขียนจะได้น�ำเสนอรำยละเอียดกำรใช้เครื่องมือกำรพัฒนำ 
รูปแบบอื่น ๆ เพื่อเป็นแนวทำงให้ผู ้อ่ำนได้น�ำไปปรับใช้ในกำร
พัฒนำบุคลำกรของส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำต่อไป

อ้างอิงบทความ โดย อุไรวรรณ อยู่ชำ พี่เลี้ยงและวิทยำกรที่ปรึกษำ Mentoring 
Program Email : uraiwan4041@gmail.com 
สืบค้นจาก http://www.hrcenter.co.th/index.php?  
module=columns_detail&ColumnID=828 และ http://www.hrcenter.
co.th/index.php?module=columns_detail&ColumnID=829

“พัฒนำงำน พัฒนำคน พัฒนำองค์กร”
ส�ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
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ICT Insights
ส�ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศฯ

 วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 คณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลกฎหมายอาเซียน น�าโดย นายขวัญชัย โชติพันธุ์ 
นางสาวฉัตรีพัชร ศุภโชคเกษมสันต์ และนายคณวัฒน์ วงศ์แก้ว ผู้อ�านวยการส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สาร เข้าร่วมประชมุหารอืกบักระทรวงอตุสาหกรรม โดยนายปณธิาน จนิดาภ ู รองปลดักระทรวงให้การต้อนรบั
พร้อมสนับสนุนความร่วมมอืในการพฒันาเวบ็ไซต์ aseanlaw.senate.go.th ในรปูแบบ Infographic ในเรว็ ๆ  นี ้ต่อไป

ร่วมประชุมหารือกับกระทรวงอุตสาหกรรม ในการพัฒนาเว็บไซต์
aseanlaw.senate.go.th ในรูปแบบ Infographic
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เลนส์... ส่องกำรพิมพ์
ส�ำนักกำรพิมพ์

วิธีการแปลงไฟล์งานให้เหมาะสมกับงานสื่อสิ่งพิมพ์
กำรส่งไฟล์ต้นฉบับ

 หลงัจำกทีจ่ดัท�ำไฟล์ต้นฉบบัเสรจ็และจดัเตรยีมไฟล์ทีเ่กีย่วข้องไว้เรยีบร้อยแล้ว     กม็ำถงึขัน้ตอนกำรส่งไฟล์ทีใ่นปัจจบุนั 
มีอยู่หลำยวิธี ซึ่งก็ต้องเลือกใช้ตำมควำมเหมำะสม และขั้นตอนกำรท�ำงำนส่วนใหญ่ไฟล์ต้นฉบับใช้โปรแกรม Word 
เป็นโปรแกรมพื้นฐำนที่นักเขียนนิยมใช้ ส่วนมำกใช้พิมพ์ต้นฉบับแล้วส่งไปให้ทีมออกแบบพัฒนำต้นฉบับให้สวยงำม โดยม ี
หลักกำรเลือกใช้วิธีส่งไฟล์เพื่อบันทึกไฟล์ของคุณเป็น PDF เพื่อให้คุณสำมำรถแชร์ไฟล์หรือพิมพ์ไฟล์ของคุณที่โรงพิมพ์ได้

 ในกรณีที่ต้องกำรท�ำป้ำยไวนิล หรือโปสเตอร์ขนำดใหญ่ โดยใช้โปรแกรมกรำฟฟิค AI-PS ซึ่งในกำรท�ำกรำฟฟิคต่ำง ๆ  
ควรค�ำนึงถึงกำรเริ่มตั้งแต่กำรตั้งค่ำขนำดให้ตรงกับงำนจริง และเมื่องำนเสร็จสิ้นก่อนส่งให้โรงพิมพ์ให้แปลงไฟล์งำนเป็น 
CMYK color mode และควรท�ำกำร Create Outline ต้นฉบบัทีจ่ะใช้พมิพ์ก่อนทกุครัง้ แล้วบนัทกึไฟล์ให้เป็น PSD-AI-PDF-EPS 
ไฟล์พวกนี้จะเก็บสีเหมือนต้นฉบับ 

ตัวอย่ำง

- ก่อนอื่นเปิดโปรแกรม Microsoft Word เปิดไฟล์งำน
เอกสำร Word ที่พร้อมส�ำหรับกำรแปลงไฟล์ พร้อม
เลือกค�ำสั่ง Save As ให้เป็น PDF ซึ่งไฟล์ PDF สำมำรถ
ป้องกันกำรแก้ไขข้อมูลตำ่งๆของปลำยทำงได้ สำมำรถส่ง
รูปภำพที่มีควำมคมชัดผ่ำนทำงไฟล์ PDF ได้อยำ่งรวดเร็ว

กำร Export ไฟล์ให้เป็นนำมสกุล (*.PSD) ซึ่งสำมำรถ
กลับมำแก้ไขได้

กำร Save As ไฟล ์ ให ้ เป ็นนำมสกุล (* .A I )  (* .EPS) 
ซ่ึงสำมำรถกลับมำแก้ไขได้อีกเช่นกันและภำพก็คมชัด
เหมือนต้นฉบับ
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เล่าข่าวชาวกรรม 3
สำ นักกรรมาธิการ 3

เล่าข่าวชาวกรรม 3

ขั้นตอนการจัดการเกี่ยวกับเรื่องราว ร้องทุกข์ 

ตามมตกิารประชุมร่วมกันระหว่าง 
รองเลขาธิการวุฒิสภา (นางสาววราภรณ์  มีเปรมปรีดิ์)
ส�านักกรรมาธิการ 1 – 3 ส�านักงานประธานวุฒิสภา 

ส�านักประชาสัมพันธ์ ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และส�านักบริหารงานกลาง
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559  เวลา 13.30 นาฬิกา

 ณ ห้องประชุม 2702 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ
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ขั้นตอนการจัดการเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ 

เล่าข่าวชาวกรรม 3
สำ นักกรรมาธิการ 3

หมายเหตุ : ซ�้ำซ้อน หมำยถึง มีกำรเสนอเรื่องร้องเรียนในเรื่องเดียวกันต่อคณะกรรมำธิกำรมำกกว่ำ 1 คณะ หรือเสนอไปช่องทำงอื่นด้วย

ผู้ร้องทุกข์ยื่นเรื่องรำวร้องทุกข์

ช่องทำงกำรร้องทุกข์

ปธ.สภำ/รอง ปธ.สภำ เลขำธิกำรวุฒิสภำ ปธ.กมธ./กมธ.สำมัญ/วิสำมัญ จดหมำย/มำด้วยตนเอง/อื่น ๆ

ส�ำนักบริหำรงำนกลำง
รับทะเบียนเรื่องรำวร้องทุกข์

แจ้งผู้ร้องทุกข์ทรำบ
กรณีร้องทุกข์ต่อ
 ปธ./รอง ปธ./
เลขำธิกำรฯ ส�ำนักงำนประธำนวุฒิสภำ

กลุ่มงำนรับเรื่องรำวร้องทุกข์

จัดท�ำบันทึก
และเสนอควำมเห็น

ตรวจสอบควำมถูกต้อง  
และจัดท�ำบันทึก

กมธ.วิ.กิจกำรสภำฯ

ปธ.สภำ/รอง ปธ.สภำ/
เลขำธิกำรวุฒิสภำ

มอบคณะใดคณะหนึ่ง 
พิจำรณำ

กรณีเกี่ยวข้อง
คณะกมธ. พิจำรณำตำมกระบวนกำร

กรณีไม่เกี่ยวข้อง
คณะกมธ. ท�ำควำมเห็นวำ่ไม่เกี่ยวข้องเพรำะเหตุใด

/เกี่ยวข้องกับคณะกมธ.ใด เพรำะเหตุใด 
/หรือมีควำมเห็นส่งให้ กมธ.วิ.กิจกำรสภำฯ 

แจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทรำบ
- กมธ.รับเรื่องไว้พิจำรณำ
- กมธ.สรุปผลกำรพิจำรณำ

ท�ำหนังสือลงนำมโดย ปธ.กมธ. ถึง ปธ.กมธ. 
และผอ.ส�ำนัก ลงนำมถึง ผอ.สนง.ประธำนวุฒิสภำ

สนง.ประธำนวุฒิสภำท�ำหนังสือ
ลงนำมโดยผอ.ส�ำนัก ถึง ผอ.ส�ำนักที่เกี่ยวข้อง

ซ�้ำซ้อน*

ไม่ซ�้ำซ้อน*กรณีร้องทุกข์ ปธ./รอง ปธ./เลขำธิกำรฯ

แจ้งควำมคืบหนำ้

กรณีเกี่ยวข้องกับกมธ.
คณะใดคณะหนึ่ง

กรณี กมธ. 
มีควำมเห็นส่งให้  

กมธ.วิ.กิจกำรสภำฯ

เล่าข่าวชาวกรรม 3
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การจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ก�ำหนดให้ส่วน
รำชกำรมีกระบวนกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรที่เป็นรูปธรรม โดย ก.ร. ได้มีมติให้ส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรอย่ำง 
ต่อเนื่อง และมอบหมำยให้ อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลของงำนรำชกำรของรัฐสภำพิจำรณำ
แนวทำงกำรประเมินให้เหมำะสม และสอดคล้องกบัลกัษณะ 
งำนฝ่ำยนิติบัญญัติ  ท้ังน้ี  ได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร 
พิจำรณำก�ำหนดกรอบตัวชี้วัดน�้ำหนัก เป้ำหมำย เกณฑ์
กำรให้คะแนนตัวช้ีวัดของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
โดยมีผู ้แทน ก.พ.ร. บุคลำกรภำยนอก และบุคลำกร
ของทั้งสองส่วนรำชกำรร่วมเป็นคณะกรรมกำรด้วย
 ส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้จัดท�ำค�ำรับรอง 
กำรปฏบิตัริำชกำรครัง้แรก     ตัง้แต่ปีงบประมำณ     พ.ศ.     2549 
จนถงึปัจจบุนั      ตลอดระยะเวลำทีผ่่ำนมำ       ได้ด�ำเนนิกำรจดัท�ำ 
ค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรฯ ตำมแนวทำงของพระรำช 
กฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำร 
บ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มำตลอด โดยน�ำหลัก Balanced 
Scorecard (BSC) ประกอบด้วย 4 มิติ คือ

มิติภำยนอก
มิติที่ 1 : ประสิทธิผลกำรปฏิบัติรำชกำร

มิติที่ 2 : คุณภำพกำรให้บริกำร

มิติภำยใน
มิติที่ 3 : ประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติรำชกำร

มิติที่ 4 : กำรพัฒนำองค์กร

กระบวนกำรขั้นตอนกำรจัดท�ำค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร

 บอกเล่าข่าว ส�านกังานฯ     ในฉบบันีใ้กล้ถงึช่วงระยะ
เวลำของกำรจัดท�ำค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ�ำป ี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 แล้ว และมีกรอบแนวทำงในกำร 
จดัท�ำค�ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำรอย่ำงไรนัน้ ขอสรปุเหตผุล 
และกำรด�ำเนินกำรมำให้ทรำบกันว่ำค�ำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำรนั้น เป็นเครื่องมือกำรบริหำรจัดกำรสมัยใหม ่
ประกำรหน่ึงที่ทุกองค์กำรจะต้องพัฒนำ และปรับเปลี่ยน 
วิธีกำร และกระบวนกำรท�ำงำนต่ำง ๆ โดยอำศัยวิธีกำร
จดัท�ำค�ำรบัรองหรอืข้อตกลงกำรปฏบิตัริำชกำรเป็นเครือ่งมอื 
วัดผลส�ำเร็จของกำรด�ำเนินงำน
 ค�ำรบัรองกำรปฏบัิตริำชกำรเป็นกำรแสดงควำมจ�ำนง 
ของหวัหน้ำส่วนรำชกำรกบัผูใ้ต้บงัคับบญัชำ ซึง่ได้ถ่ำยทอด 
ลงมำในแต่ละระดับ โดยมีตัวชี้วัด เป้ำหมำย และเกณฑ ์
กำรให้คะแนนประเมนิทีช่ดัเจน เพือ่แสดงถงึภำระรบัผดิชอบ 
ต่อผลงำน มีควำมคำดหวังที่ตรงกันเพื่อมุ่งไปสู่กำรบรรลุ
เปำ้หมำยสูงสุดในแต่ละปี อีกทั้งสำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช ้
กับกำรก�ำหนดเป้ำหมำยในกำรประเมนิผลกำรปฏบิตัริำชกำร 
(Performance Management System : PMS) 
ของแต่ละบุคคลได้อีกทำงหนึ่ง โดยวัตถุประสงค์ของ 
กำรจัดท�ำค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร คือ
 1. เพื่อให้ระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
มีควำมโปร่งใส เป็นธรรม น่ำเชื่อถือ มีประสิทธิภำพ  
และสำมำรถด�ำเนินกำรตำมกรอบกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงเหมำะสม
 2. เพื่อน�ำผลประเมินกำรด�ำเนินงำนตำมค�ำรับรอง
มำเป็นข้อมูลในกำรพัฒนำ ปรับปรุงระบบกำรปฏิบัติงำน
 3. เพื่อให้มีแนวทำงในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
ขององค์กำรอย่ำงเป็นรูปธรรม เมื่อทรำบถึงควำมส�ำคัญ
ว่ำจัดท�ำค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรไปเพื่ออะไรแล้ว 
ทน้ีีเรำมำทรำบถงึทีม่ำในกำรจดัท�ำค�ำรบัรองของส�ำนกังำน 
เลขำธิกำรวุฒิสภำกันดีกวำ่ 

ส�ำนักนโยบำยและแผน
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ก.ร. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาก�าหนดการฯ

คณะกรรมการพิจารณาก�าหนดกรอบฯ 
ก�าหนดแนวทางและร่างกรอบตัวชี้วัด

ส�านักนโยบายและแผน 
จัดท�าร่างกรอบตัวชี้วัด (เบื้องต้น)

พิจารณาปรับแก้ไข พิจารณาปรับแก้ไข

ประสานส�านักที่เกี่ยวข้องเพื่อก�าหนดกรอบตัวชี้วัด

เสนอผู้บริหารพิจารณา

ส�านักที่เกี่ยวข้องชี้แจงต่อคณะกรรมการพิจารณาก�าหนดกรอบฯ

คณะกรรมการพิจารณาก�าหนดกรอบฯ 
พิจารณาร่างกรอบตัวชี้วัด

ประธานคณะกรรมการพิจารณาก�าหนดกรอบตัวชี้วัดฯ 
แจ้งส่วนราชการพิจารณากรอบตัวชี้วัดก่อนเสนอ อ.ก.ร. ประเมินฯ พิจารณา

อ.ก.ร. ประเมินฯ พิจารณา

 ส�านักงานเลขานุการ ก.ร. แจ้งมติ อ.ก.ร. ประเมินฯ ให้ส่วนราชการ

ไม่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

เห็นชอบ

เห็นชอบ

เห็นชอบ

พิจารณาปรับแก้ไข

พิจารณาปรับแก้ไข

 กำรจัดท�ำค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรรัฐสภำ (ก.ร.) จะมี 
กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำก�ำหนดกรอบตัวช้ีวัด น�้ำหนัก เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวช้ีวัดของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ ซึ่งมีกระบวนกำรในกำรจัดท�ำกรอบตัวชี้วัด ดังนี้

สรุปกระบวนการจัดท�ากรอบตัวชี้วัดค�ารับรองการปฏิบัติราชการฯ

ส�ำนักนโยบำยและแผน

ส่วนราชการพิจารณาแนวทาง 
และร่างกรอบตัวชี้วัด
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 เมื่อเรำรู้ขั้นตอนกำรจัดท�ำกรอบตัวชี้วัดตำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรฯ แล้ว ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
ผลกำรด�ำเนินกำรตำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรฯ ในรอบ 10 เดือน (ตุลำคม 2558 – กรกฎำคม 2559) 
มีผลกำรประเมินตนเองอยู่ในระดับ 3.1116 คะแนน สรุปได้ ดังนี้

ส�ำนักนโยบำยและแผน
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ส�ำนักนโยบำยและแผน



“บอกเล่าข่าว สนง.”
www.senate.go.th

Facebook

ส�านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD SENATE)
ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา องค์กรแห่งความสุข 

ชั้นวางหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ติดตำม จุลสำร บอกเลำ่ข่ำว สนง.
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