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จัดท�าขอ้มูลโดย
หน่วยงำนภำยในรวม 18 ส�ำนัก
ของส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ปฏิบัติหน้ำที่
ส�ำนักงำนเลขำธิกำรสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ

บรรณาธิการ
 
 ส�ำนกังำนเลขำธกิำรวฒุสิภำ ได้จัดกจิกรรมเนือ่งในวนัคล้ำย 
วันก่อตั้งส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ครบปีที่ 24 เมื่อวันจันทร์ที่  
12 กันยำยน 2559 นับเป็นโอกำสอันดียิ่งที่ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร 
พนกังำนรำชกำร และลูกจ้ำงของส�ำนกังำนฯ ได้ร่วมพธีิท�ำบญุตกับำตร 
ข้ำวสำรอำหำรแห้ง พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และโอกำสนี้ ได้มีพิธ ี
มอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลำกรของส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ผู ้ยึดมั่นและปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ
ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 จ�ำนวน 31 คน   
 เดอืนกนัยำยนของทกุ ๆ ปี ถอืเป็นเดอืนทีส่ิน้สดุปีงบประมำณ 
และเป็นเดือนแห่งกำรสิ้นสุดกำรท�ำงำนของบุคลำกรในองค์กร 
ภำครัฐที่มีอำยุครบ 60 ปี ซึ่งต้องเกษียณอำยุรำชกำรไปในวันที ่
1 ตุลำคม และในปีนี้ ส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ได้มีผู้บริหำร  
ข้ำรำชกำร และลกูจ้ำงทีต้่องเกษยีณอำยรุำชกำร จ�ำนวน 11 รำย  
โดยเมือ่วนัที ่21 กันยำยน 2559 ได้จัดงำนพธิอี�ำลำรำชกำร เนือ่งใน 
โอกำสเกษยีณอำยรุำชกำร ประจ�ำปี 2559 ซึง่บรรยำกำศเป็นไปด้วย 
ควำมอบอุ่นและควำมซำบซึ้ง ติดตำมภำพควำมประทับใจได ้
ภำยในเล่ม
   ส�ำหรับกิจกรรมข่ำวสำรดี ๆ หรือควำมเคลื่อนไหวต่ำง ๆ  
ที่เกิดขึ้นภำยในส�ำนักงำนฯ จุลสำร “บอกเลำ่ข่ำว สนง.” ฉบับนี ้
ยังคงน�ำมำเสนอเหมอืนเช่นเคย อำท ิเรือ่ง “สทิธปิระโยชน์พนกังำน 
รำชกำรทัว่ไป” เรือ่ง “เปรียบเทยีบกำรก�ำหนดกรอบกำรประเมนิผล 
กำรปฏบิติัรำชกำรระหว่ำงฝ่ำยบรหิำร (กระทรวงมหำดไทย) กบัฝ่ำย 
นติบิญัญตั ิ (ส�ำนกังำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ)” ซึง่น�ำเสนอผลคะแนน 
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส่ในกำรด�ำเนินงำนของ 
หน่วยงำนภำครฐั ประจ�ำปี 2558 โดยส�ำนกังำน ป.ป.ช. ปรำกฏว่ำ 
ส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำมีระดับคะแนน 90.23 อยู่ในล�ำดับ 7 
จำก 115 หน่วยงำน และเป็นอันดับที่ 1 ของหน่วยงำนที่เป็น 
ส่วนรำชกำร นอกจำกนี้ ยังมีบทควำมอื่น ๆ ที่นำ่สนใจ ติดตำมได ้
ภำยในเล่ม
 กองบรรณำธกิำรยงัคงเปิดรบับทควำมและกิจกรรมข่ำวสำร 
ดี ๆ  ที่เกิดขึ้นในส�ำนักต่ำง ๆ  ทั้ง 18 ส�ำนัก จึงขอเชิญชวนทุกส�ำนัก 
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในจุลสำร “บอกเล่ำข่ำว สนง.” โดยส่งข้อมูล 
ข่ำวสำร สำระควำมรู้ และกิจกรรมควำมเคลื่อนไหวต่ำง ๆ มำที่  
กลุ่มงำนผลิตเอกสำรเผยแพร่ ส�ำนักประชำสัมพันธ์ แล้วพบกัน 
ในฉบบัหน้ำ

              กองบรรณาธิการ
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วันก่อตั้งส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยำยน 2559 ณ อำคำรสุขประพฤติ ส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ได้จัดกิจกรรมเนื่องใน 
วันคล้ำยวันก่อตั้งส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ครบรอบปีท่ี 24 โดยมีพิธีท�ำบุญตักบำตรพระสงฆ์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์  
และพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลำกรของส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำผู้ยึดมั่นและปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมขำ้รำชกำร 
รัฐสภำ ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 จ�ำนวน 31 คน โดยมี นำยสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธำนสภำนิติบัญญัติ 
แห่งชำติ คนที่หนึ่ง เป็นประธำนในพิธี และมีสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ผู้บริหำรและบุคลำกรของส�ำนักงำนเลขำธิกำร 
วุฒิสภำ ร่วมในพิธี

ครบรอบ2424ปี
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 ในโอกำสนี้ ส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้รับมอบดอกไม้แสดงควำมยินดีจำกสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ และ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ประกอบด้วย

พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ
สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ

ผู้แทน พลเรือเอก ณะ อำรีนิจ
ผู้บัญชำกำรทหำรเรือ

รองศำสตรำจำรย์วุฒิสำร ตันไชย
เลขำธิกำรสถำบันพระปกเกลำ้

นำยรักษเกชำ แฉ่ฉำย
เลขำธิกำรส�ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน

พันโท ภำคภูมิ ศิลำรัตน์
รองเลขำธิกำรส�ำนักงำน 

ศำลรัฐธรรมนูญ

นำงสำวตรญำ กอบศิริกำญจน์
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำร

สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ

นำงสมฤดี ธัญญสิริ
รองเลขำธิกำรส�ำนักงำนศำลปกครอง

นำงสำวจงเดือน สุทธิรัตน์
ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกัประชำสมัพนัธ์
ผูแ้ทนเลขำธกิำรสภำผูแ้ทนรำษฎร

นำงสำวขนิษฐำ ทัศนำพิทักษ์
ผู้แทนผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดิน

พันต�ำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมำ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง

นำยทวิชัย นิลกำญจน์
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักประชำสัมพันธ์

ผูแ้ทนเลขำธกิำรคณะกรรมกำร ป.ป.ช.
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 “ส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา” เกดิขึน้มำจำกด�ำรขิอง นายอกุฤษ มงคลนาวนิ 
ประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อปี พ.ศ. 2534 ได้มีนโยบำยที่จะจัดตั้ง 
ส่วนรำชกำรขึน้ใหม่ จึงได้ตรำกฎหมำยแบ่งส่วนรำชกำรออกจำก “ส�ำนกังำนเลขำธกิำร 
รัฐสภำ” เพือ่ให้เกดิควำมเหมำะสมและสอดคล้องกบัข้ำรำชกำรประเภทอืน่ ๆ จงึได้ยบุเลกิ 
ส�ำนกังำนเลขำธกิำรรฐัสภำ โดยตรำพระรำชบญัญตัจัิดระเบียบปฏบัิตริำชกำรฝ่ำยรฐัสภำ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ซึ่งก�ำหนดให้มีส่วนรำชกำรในสังกัดรัฐสภำ คือ “ส�ำนักงำน 
เลขำธิกำรวุฒิสภำ”และ “ส�ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร” โดยให้มีฐำนะ 
เทียบเท่ำกรม และเป็นนิติบุคคล พร้อมทั้งให้โอนอ�ำนำจหน้ำท่ีเก่ียวกับรำชกำร 
อ�ำนำจหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนเลขำธิกำรรัฐสภำ ตลอดจนกิจกำร ทรัพย์สิน 
สิทธิ หนี้ ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง เงินงบประมำณของส�ำนักงำนเลขำธิกำรรัฐสภำมำเป็น 
ของส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำและส�ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 

 เมื่อประกำศรัฐสภำ เรื่อง แบ่งส่วนรำชกำรส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 109 
ตอนที่ 93 ลงวันที่ 11 กันยำยน 2535 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษเป็นต้นไป 
นั่นคือ วันที่ 12 กันยำยน 2535 จึงถือว่ำ วันที่ 12 กันยำยนของทุกปี เป็นวันก่อตั้งส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

  ส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำในยุคปัจจุบัน อยู ่ภำยใต้กำรบริหำรรำชกำรของ 
นางวรารัตน์ อติแพทย์ เลขำธิกำรวุฒิสภำ คนที่ 6 โดยมีแผนยุทธศำสตร์ส�ำนักงำน 
เลขำธิกำรวุฒิสภำ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) ซึ่งมีวิสัยทัศน์ที่ว ่ำ “ส�ำนักงำน 
เลขำธกิำรวฒุสิภำ เป็นองค์กรธรรมำภบิำลทีไ่ด้รบักำรยอมรบัจำกสมำชกิวฒุสิภำและประชำชน” 

 โดยมีพันธกิจหลัก 3 ประกำร คือ 1) กำรสนับสนุนและส่งเสริมงำนด้ำนนิติบัญญัติตำมหลัก 
ธรรมำภิบำล 2) กำรพัฒนำฐำนข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนงำน 
ด้ำนนิติบัญญัติ และ 3) กำรพัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพเพื่อตอบสนองควำมต้องกำร 
ของสมำชิกวุฒิสภำและประชำชน ทั้งนี้ เพื่อให้องค์กรมุ่งไปสู่ควำมส�ำเร็จและเป็นไปตำมหลัก 
กำรบรหิำรกิจกำรบ้ำนเมอืงทีด่ ีและเป็นองค์กรธรรมำภบิำลด้ำนนติบิญัญตัทิีไ่ด้รบักำรยอมรบั 

                                   จำกประชำชน
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 ส�ำหรับข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ�ำ ส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ท่ีครบเกษียณอำยุรำชกำร ประจ�ำปี พ.ศ. 2559 
จ�ำนวน 11 รำย ประกอบด้วย 

 1) นำยไพโรจน์ โพธิไสย  ที่ปรึกษำด้ำนกำรเมือง กำรปกครองและกำรบริหำรจัดกำร    
   (วิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิ) 
  2) นำงสำวศศิธร ศรีสุจริต  ที่ปรึกษำด้ำนระบบงำนนิติบัญญัติ  
   (วิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิ) 
 3) นำยวิบูลย์ เอี่ยมกระสินธุ์  ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข  
   (อ�ำนวยกำรสูง) 
 4) นำงอุบล คุณวุฒิฤทธิรณ  วิทยำกรเชี่ยวชำญ กลุ่มช่วยอ�ำนวยกำรนักบริหำร 
 5)  นำยสุพจ หุตำยน  ผูบ้งัคบับญัชำกลุม่งำนภำษำองักฤษ (นกัวเิทศสมัพนัธ์ช�ำนำญกำรพเิศษ) 
    ส�ำนักภำษำต่ำงประเทศ 
 6)  นำยวีระพัฒน์ คหินทพงษ์  ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนบริกำรเอกสำรอ้ำงอิงในกำรประชุม 
   คณะกรรมำธิกำร (นิติกรช�ำนำญกำร) ส�ำนักกรรมำธิกำร 2 
 7)  นำงวันดี อริยพฤกษ์  ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป (เจำ้พนักงำนธุรกำรอำวุโส)  
   ส�ำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข 
 8) นำยทวี ท้ำวโพธิ์เอน   ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป (เจำ้พนักงำนธุรกำรอำวุโส)  
   ส�ำนักก�ำกับและตรวจสอบ 
 9) นำงสำวสุภำภรณ์ มำลัยทัต  ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนชวเลข 2 (เจำ้พนักงำนชวเลขอำวุโส)  
   ส�ำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข 
 10) นำยจรัส ทองนุ่น  เลขำนกุำรรองเลขำธกิำรวฒุสิภำ (นกัจดักำรงำนทัว่ไปช�ำนำญกำรพเิศษ)  
   กลุ่มช่วยอ�ำนวยกำรนักบริหำร 
 11) นำยประมวล รำชำนนท์  พนักงำนขับรถยนต์โดยสำร ส.2 กลุ่มงำนยำนพำหนะ  

 เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน ๒๕๕๙ เวลา 13.00 นาฬิกา ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดพิธีอ�าลาราชการ 
เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจ�าปี พ.ศ. 2559 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจ�าส�านักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภาที่ครบเกษียณอายุราชการ ประจ�าปี พ.ศ. 2559 จ�านวน 11 ราย โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ 
พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติ 
แห่งชาติ คนท่ีหนึ่ง นางวรารัตน์ อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน 
ราชการและลูกจ้างส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 2801 ชั้น 28 อาคารสุขประพฤติ

จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน
พิธีอ�ำลำรำชกำร

เนื่องในโอกำสเกษียณอำยุรำชกำร ประจ�ำปี พ.ศ. 2559
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จำกใจถึงใจ ด้วยสำยใยที่ผูกพัน....

ประมวลภำพ
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 สวสัดพีี ่ๆ เพือ่น ๆ ทกุคนนะคะ บอกเล่าเก้าสิบ กับ ส�านกับรหิาร 
งานกลาง ฉบบันี ้ เรามาพดูถึงเรือ่งสทิธปิระโยชน์พนกังานราชการทัว่ไป 
กนับ้างนะคะ ส�าหรบัพนกังานราชการทัว่ไปของส�านกังานเลขาธิการ 
วฒุสิภา นอกเหนอืจากจะได้รบัค่าตอบแทนหรอืเงนิเดอืนแล้ว ยงัได้รบั 
สิทธิประโยชน์อื่นๆ ดังนี้ 

 ในกรณีที่พนักงำนรำชกำรรำยใดได้รับคำ่ตอบแทนไม่ถึงเดือนละ 13,285 บำท จะได้รับ
เงนิเพิม่กำรครองชพีชัว่ครำวอีก เดือนละ 2,000 บำท แต่เมือ่รวมกบัค่ำตอบแทนทีไ่ด้รบัแล้วจะ
ต้องไม่เกินเดือนละ 13,285 บำท

• เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

 ส�ำหรับพนักงำนรำชกำรของส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำจะได้รับค่ำตอบแทนพิเศษ 
เช่นเดียวกับข้ำรำชกำร (ซึ่งจะมีพนักงำนรำชกำรเพียงบำงส่วนรำชกำรท่ีได้รับค่ำตอบแทน 
พิเศษนี้) โดยได้รับคำ่ตอบแทนพิเศษตำมประเภทกลุ่มงำน ดังนี้
 -  กลุ่มงำนบริกำร    จ�ำนวน  5,000 บำท
 -  กลุ่มงำนเทคนิค        จ�ำนวน  6,000 บำท
 -  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป     จ�ำนวน  7,000 บำท
 -  กลุ่มงำนเชี่ยวชำญเฉพำะ   จ�ำนวน  8,000 บำท
 ทั้งนี้ พนักงำนรำชกำรที่จะได้รับค่ำตอบแทนพิเศษดังกล่ำวจะต้องมำปฏิบัติรำชกำร 
ไม่น้อย 3 ใน 4 ของจ�ำนวนวันท�ำกำร

• เงินค่าตอบแทนพิเศษ

 โดยพนักงำนรำชกำรสำมำรถใช้สทิธเิบกิจำกประกนัสงัคม ซึง่ในกำรส่งเงนิสมทบ 
จะหักจำกเงินเดือน 5% และส�ำนักงำนฯ สมทบให้อีก 5%

• ค่ารักษาพยาบาล

น่ารู้นะ
สิทธิประโยชน์

พนักงานราชการทั่วไป
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 โดยพนักงำนรำชกำรจะได้รับสิทธิในกำรลำประเภทต่ำง ๆ คล้ำยคลึงกับของ 
ข้ำรำชกำร ดังนี้
 - ลาป่วย มีสิทธิลำป่วยได้เท่ำที่ป่วยจริง (โดยนับแต่วันท�ำกำร) กำรลำป่วยตั้งแต ่
 3 วันท�ำกำรขึ้นไป ผู ้มีอ�ำนำจอนุญำตอำจสั่งให้มีใบรับรองแพทย์เพื่อประกอบ 
กำรพิจำรณำอนุญำตได้
 - ลาคลอดบุตร  มีสิทธิลำได้ 90 วัน
 - ลากิจส่วนตัว  มีสิทธิลำได้ปีละไม่เกิน 10 วันท�ำกำร
 - ลาพักผ่อน  มีสิทธิลำได้ปีละ 10 วันท�ำกำร ส�ำหรับปีแรกที่ได้รับกำรจ้ำงเป็น
พนักงำนรำชกำรยังไม่ครบ 6 เดือน ไม่มีสิทธิลำพักผ่อน ท้ังน้ี เว้นแต่ผู ้ท่ีเคยได้รับ 
กำรจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน และได้พ้นจำกกำรเป็น 
พนักงำนรำชกำรไปแล้ว แต่ต่อมำได้รับกำรว่ำจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรในส�ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำอีก
 - ลาเพื่อไปรับราชการทหาร  ในกำรเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชำทหำร 
เข้ำรบักำรระดมพล หรอืเพือ่ทดลองควำมพรัง่พร้อมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรบัรำชกำร 
ทหำร ทั้งนี้ เมื่อพ้นจำกกำรเข้ำรับกำรตรวจเลือกหรือเตรียมพล ให้รำยงำนตัวกลับเข้ำ
ปฏบิตังิำนภำยใน 7 วนั
 - ลาเพื่อไปอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจญ์ พนักงำนรำชกำรท่ีได้รับกำรจ้ำง
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ 4 ปี มสีทิธลิำเพือ่ไปอปุสมบท หรอืประกอบพธิฮีจัญ์ได้จ�ำนวน 1 ครัง้  
ตลอดช่วงเวลำของกำรมีสถำนภำพเป็นพนักงำนรำชกำร โดยกำรลำอุปสมบทมีสิทธิลำ 
ได้ไม่เกิน 120 วนั และกำรลำไปประกอบพธิฮีจัญ์มีสทิธิลำได้ไม่เกนิ 120 วัน ตำมระยะเวลำ 
ที่ใช้ในกำรประกอบศำสนกิจตำมหลักกำรของศำสนำอิสลำม ทั้งนี้ ให้ผู้บังคับบัญชำ 
พจิำรณำอนมุตักิำรลำดงักล่ำวตำมควำมเหมำะสมเพือ่ไม่ให้เกดิควำมเสยีหำยต่อรำชกำร 

• สิทธิเกี่ยวกับการลา 

 - ลาป่วย  ให้ได้รบัค่ำตอบแทนระหว่ำงลำปีหน่ึงไม่เกนิ  30 วัน  ส่วนท่ีเกนิ 30 วัน 
 มีสิทธิได้รับเงินทดแทนกำรขำดรำยได้จำกกองทุนประกันสังคม ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ ์
และเงื่อนไขตำมกฎหมำยว่ำด้วยประกันสังคม
 - ลากิจส่วนตัว  ได้รับคำ่ตอบแทนระหว่ำงลำได้ปีหนึ่งไม่เกิน 10 วัน
 - ลาพักผ่อนประจ�าปี  ได้รับคำ่ตอบแทนระหวำ่งลำปีหนึ่งไม่เกิน 10 วัน
 - ลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบเพื่อฝึกวิชาทหาร  
เข้ารับการระดมพล หรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม  ได้รับค่ำตอบแทนระหว่ำงลำ 
ปีหนึ่งไม่เกิน 60 วัน
 - ลาเพือ่อปุสมบท ในกรณทีีพ่นกังำนรำชกำรเข้ำมำท�ำงำนไม่ถงึหนึง่ปี ให้ทอนสทิธ ิ
ที่จะได้รับค่ำตอบแทนกำรลำกิจส่วนตัว และกำรลำพักผ่อนลงตำมส่วนของจ�ำนวนวัน 
ที่จ้ำง

• สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา ดังนี้
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• สิทธิในการได้รับเงินทดแทนกรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย  

  หรือสูญหายเนื่องจากการท�างานให้ราชการ 

• สิทธิในการขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

• การได้รับรถประจ�าต�าแหน่ง

 - พนักงำนรำชกำรที่ปฏิบัติงำนติดต่อกันครบ 4 เดือน แต่ไม่ครบ 1 ปี 
ให้ได้รับคำ่ตอบแทนเท่ำกับอัตรำคำ่ตอบแทนที่ได้รับอยู่ก่อนวันออกจำกรำชกำร
 - ปฏิบัติงำนติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี ให้ได้รับคำ่ตอบแทนจ�ำนวน 
สำมเท่ำของอัตรำคำ่ตอบแทนที่ได้รับอยู่ก่อนวันออกจำกรำชกำร
 - ปฏิบัติงำนติดต่อกันครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี ให้ได้รับคำ่ตอบแทนจ�ำนวน 
หกเท่ำของอัตรำค่ำตอบแทนที่ได้รับอยู่ก่อนวันออกจำกรำชกำร
 - ปฏิบตังิำนตดิต่อกนัครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี ให้ได้รบัค่ำตอบแทนจ�ำนวน 
แปดเท่ำของอัตรำคำ่ตอบแทนที่ได้รับอยู่ก่อนวันออกจำกรำชกำร
 - ปฏบัิตงิำนตดิต่อกนัครบ 10 ปี ขึน้ไป ให้ได้ค่ำตอบแทนจ�ำนวนสบิเท่ำของ 
อัตรำค่ำตอบแทนที่ได้รับอยู่ก่อนวันออกจำกรำชกำร

• ค่าตอบแทนการออกจากราชการโดยไม่มีความผิด  

 

 - ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
 - ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร  
 - ค่ำเบี้ยประชุม
 - ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม

• สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ดังนี้

ทีม่ำ : - ประกำศคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรฝ่ำยรฐัสภำ เรือ่ง มำตรฐำนทัว่ไปเกีย่วกบักำรก�ำหนดสทิธปิระโยชน์ของพนกังำนรำชกำร พ.ศ. 2553
 - ระเบยีบรฐัสภำว่ำด้วยเงนิค่ำตอบแทนพเิศษของพนกังำนรำชกำรของส่วนรำชกำรสงักดัรฐัสภำ พ.ศ. 2555
 - ประกำศคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรรฐัสภำ เรือ่ง ค่ำตอบแทนและสทิธปิระโยชน์ของพนกังำนรำชกำร (ฉบบัที ่10) พ.ศ. 2555

 เหน็แล้วใช่ไหมคะว่ำ พนกังำนรำชกำรของส�ำนกังำนเลขำธกิำรวฒุสิภำ ได้รบัสทิธปิระโยชน์ต่ำง ๆ เทยีบเคยีง 
ได้กับของข้ำรำชกำรเลย และหำกเปรียบเทียบกับส่วนรำชกำรอื่นแล้ว ส�ำนักงำนของเรำได้ให้สิทธิประโยชน ์
กบัพนักงำนรำชกำรอย่ำงมำก ฉะนัน้แล้ว น้อง ๆ ทีไ่ด้รับกำรจดัจ้ำงเป็นพนกังำนรำชกำรกค็วรใช้ควำมรู ้ควำมสำมำรถ 
ที่มีอยู่ทุ่มเทในกำรปฏิบัติงำนนะคะ
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“บทบาทในการสนับสนุนภารกิจด้านประชาคมอาเซียน”

การเสวนาวนัอาเซียน 
(ASEAN DAY)

ในหัวข้อ

 วนัที ่8 สงิหาคม ของทุกปี เป็นวนัครบรอบการก่อตัง้ประชาคมอาเซียน ส�านกังานเลขาธิการวุฒสิภาได้ส่งเสรมิให้ 
ข้าราชการมีความตระหนักรู้ ตื่นตัว และมีบทบาทในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นประจ�าทุกปี โดยในปีนี้ ได้ม ี
การจัดกรรมวันอาเซียนขึ้น ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2559 กิจกรรมส�าคัญอย่างหนึ่งภายในงาน คือ การเสวนา 
ในหัวข้อ “บทบาทในการสนับสนุนภารกิจด้านประชาคม 
อาเซียน” โดยมวีทิยากรผู้ทรงคณุวฒุเิข้าร่วมการเสวนา ได้แก่ 
นางละออ ภูธรใจ รองเลขาธิการวุฒิสภา นางสาวอุรุษยา 
อินทรสุขศรี ผู้อ�านวยการกลุ่มความสัมพันธ์พหุภาคี ศูนย์
วัฒนธรรมอาเซียน กระทรวงวัฒนธรรม และนางสาวโชติมา 
เอี่ยมสวัสดิกุล ผู้อ�านวยการส�านักอาเซียน กรมเจรจาการค้า 
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  โดยสาระส�าคัญเกี่ยวกับ 
บทบาทของหน่วยงาน อนัได้แก่ ส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา 
กระทรวงวฒันธรรม และกระทรวงพาณชิย์ ในการสนบัสนนุ 
ภารกิจด้านประชาคมอาเซียน มีดังนี้ 

 1. ภารกิจด้านประชาคมอาเซียนของหน่วยงาน 
 นำงละออ ภูธรใจ รองเลขำธิกำรวุฒิสภำ กล่ำวว่ำ 
ส�ำนกังำนเลขำธกิำรวุฒสิภำได้ด�ำเนนิกำรเตรยีมควำมพร้อม 
เพื่อรองรับกำรเข้ำสู ่ประชำคมอำเซียนอย่ำงต่อเน่ือง  
ประกอบด้วย 3 มำตรกำร  คือ 1) กำรพัฒนำศักยภำพ 
ของบุคลำกรส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  2) กำรสร้ำง 
ควำมตระหนักรู้ให้กับบุคลำกรของส�ำนักงำนเลขำธิกำร 
วุฒิสภำด้วยกำรเรียนภำษำอังกฤษและภำษำอำเซียน  
และ 3) กำรส่งข้ำรำชกำรของส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ไปอบรมยังกลุ่มประเทศอำเซียน 
 นำงสำวโชติมำ เอี่ยมสวัสดิกุล ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนัก 
อำเซียน กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กระทรวง 
พำณิชย์ กล่ำวว่ำ กระทรวงพำณชิย์มบีทบำทเป็นหน่วยงำน 
ประสำนงำนหลกัด้ำนเศรษฐกิจของไทย ซึ่งประสำนงำนกับ 
หน่วยงำน 30 กระทรวง 47 หน่วยงำน เพื่อเป็นไปตำม 
เปำ้หมำยภำยในประเทศ 611 มำตรกำร

 นำงสำวอุรุษยำ อินทรสุขศรี ผู ้อ�ำนวยกำรกลุ่ม 
ควำมสัมพันธ์พหุภำคี ศูนย์วัฒนธรรมอำเซียน กระทรวง 
วัฒนธรรม กล่ำวว่ำ กระทรวงวัฒนธรรมมีบทบำทหลัก 
ในเสำประชำสังคมและวัฒนธรรมอำเซียน เป็นหน่วยงำน 
กลำงในกำรประสำนควำมร่วมมือภำยใต้กรอบอำเซียน 
ในประเทศไทยและต่ำงประเทศ โดยเข้ำร่วมประชุมตำม 
ควำมร่วมมอืต่ำง ๆ  จดักจิกรรมด้ำนศลิปวฒันธรรม เผยแพร่ 
องค์ควำมรูเ้กีย่วกบัอำเซยีนในมติวิฒันธรรม เชือ่มโยงเครอืข่ำย 
ทำงวัฒนธรรมและองค์ควำมรู้ 

 2. แนวคิดในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ในภารกิจด้านประชาคมอาเซียน
 นำงละออ ภูธรใจ รองเลขำธิกำรวุฒิสภำ กล่ำวว่ำ 
กำรมีควำมรู ้ด ้ำนกฎหมำยเพียงด้ำนเดียวไม่เพียงพอ 
ต่อกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน จึงมีกำรพัฒนำเครือข่ำย 
ควำมร่วมมอืในภำรกจิด้ำนประชำคมอำเซยีน โดยกำรอบรม 
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ภำษำต่ำงประเทศ อำทิ ภำษำอังกฤษ ภำษำอำเซียน 
ให้กับบุคลำกรของหน่วยงำน และมีกำรแลกเปลี่ยน 
บคุลำกรหรืออบรมกับหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก 
ประเทศ ซึ่งเป็นโครงกำรต่อเนื่อง
 นำงสำวโชติมำ เอี่ยมสวัสดิกุล ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนัก 
อำเซียน กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กระทรวง 
พำณิชย์ กล่ำวว่ำ กระทรวงพำณิชย์มีกำรน�ำเทคโนโลย ี
สำรสนเทศมำใช้เพ่ือติดต่อประสำนงำนกับต่ำงประเทศ  
เช่น WeChat Line ทีผ่่ำนมำมกีำรสัมมนำในต่ำงจงัหวดั 
อยำ่งต่อเนื่องมำ 6-7 ปี ซึ่งเป็นกำรสร้ำงเครือขำ่ย โดยจัด 
เป็นกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรและท�ำกิจกรรมเกี่ยวกับ 
อำเซียน รวมทั้งกำรจัดประกวด Business Plan ในระดับ 
มหำวิทยำลัย ซึ่งจัดมำแล้ว 2-3 ปี และได้รับควำมสนใจ 
เป็นอย่ำงมำก
 นำงสำวอุรุษยำ อินทรสุขศรี ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่ม 
ควำมสัมพันธ์พหุภำคี ศูนย์วัฒนธรรมอำเซียน กระทรวง 
วัฒนธรรม กล่ำวว่ำ กระทรวงวัฒนธรรมมีแนวคิดว่ำ 
กำรสร้ำงควำมตระหนกัรูไ้ม่จ�ำเป็นต้องอยูเ่พยีงในชัน้เรยีน 
สำมำรถหำข้อมูลจำกอินเทอร์เน็ตได้ หน้ำที่อีกอย่ำงหน่ึง 
ของกระทรวงวัฒนธรรม คือ กำรช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ซึ่งจ�ำเป็นต้องมีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงประเทศ 
ในอำเซียนและเกิดเป็นเครือขำ่ยด้ำนขึ้น 

 3. กจิกรรมหรอืโครงการเกีย่วกบัอาเซียนทีจ่ดัแล้ว 
สร้างความประทับใจและจะด�าเนินการจัดต่อไปอย่าง
ต่อเนื่อง
 ส�ำหรบักระทรวงพำณชิย์ โครงกำรเกีย่วกบัอำเซยีน 
ที่สร้ำงควำมประทับใจและได้รับควำมสนใจ คือ โครงกำร 
Business Plan กำรประกวดหนังสั้น โครงกำร AEC 
Information Center ซึง่ช่วยตอบค�ำถำมเกีย่วกบัประชำคม 
เศรษฐกจิอำเซยีนและเขตกำรค้ำเสรอีำเซยีน โดยประชำชน 
ทัว่ไปสำมำรถสมคัรเป็นสมำชกิของศนูย์เพือ่รบัข้อมลูและ 
เขำ้ร่วมกำรสัมมนำได้ 
 ด้ำนกระทรวงวัฒนธรรมมีกำรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ 
อำเซยีนหลำยโครงกำร เช่น กำรจดัตัง้ศนูย์วฒันธรรมอำเซยีน 
ทีมี่กำรสร้ำงเครอืข่ำยจำกสถำนเอกอคัรรำชทตูประจ�ำประเทศ   
กำรจดันทิรรศกำรหมนุเวยีนภำยใต้หวัข้อหลกั “ต่ำง คล้ำย 
ใช่เลย” ทุก 3 เดือน กำรจัดกำรเสวนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้ำนวัฒนธรรมทุก 2 เดือน เป็นต้น
 นอกจำกน้ี ภำยในงำนวันอำเซียน (ASEAN DAY) 
ยังมีกิจกรรมกำรประกำศผลและมอบรำงวัลแก่ผู ้ตอบ 
ค�ำถำมเกี่ยวกับประชำคมอำเซียน กำรจัดนิทรรศกำร 
เกีย่วกบัอำเซยีน กำรฉำยวดีทีศัน์ นบัเป็นประโยชน์อย่ำงยิง่ 
ต่อกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ 
ประชำคมอำเซียน เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีเกี่ยวข้อง 
ภำยหลงักำรเข้ำสูป่ระชำคมอำเซยีนได้อย่ำงมีประสทิธภิำพ 
และประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น 
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การส�ารวจความคิดเห็น 
ของประชาชน สถิติ และอินโฟกราฟิก เพื่อการจัดท�าข้อมูล

ประกอบการด�าเนินงานของฝ่ายนิติบัญญัติ”

 วันจันทร์ที่ 12 - วันพุธที่ 14 กันยำยน 2559 ที่ผ่ำนมำ ส�ำนักวิชำกำร 
ได้จัดกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรในหัวข้อ “การส�ารวจความคิดเห็นของประชาชน 
สถิติ และอินโฟกราฟิกเพื่อการจัดท�าข้อมูลประกอบการด�าเนินงานของฝ่ายนิติบัญญัติ” ขึ้น
ณ อำคำรสุขประพฤติ โดยมี รศ.ดร.กรรณิกำร์ สุขเกษม ผู้เชี่ยวชำญด้ำนสถิติในงำนวิจัย และกรรมกำรวิจัยและพัฒนำ 
ของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ อำจำรย์ณัฐพล แย้มฉิม ประธำนด�ำเนินงำนสวนดุสิตโพล ทีมวิทยำกรสวนดุสิตโพล และทมี 
วทิยำกรนิด้ำโพล เป็นวทิยำกรบรรยำยและฝึกปฏบิตั ิ สร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจเกีย่วกบักำรส�ำรวจกำรวิเครำะห์และจัดท�ำข้อมูล 
ตลอดจนกำรน�ำเสนอข้อมูลวิชำกำรในรูปแบบของอินโฟกรำฟิก เพื่อให้บุคลำกรของส�ำนักวิชำกำร ส�ำนักประชำสัมพันธ ์
และส�ำนักเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร สำมำรถน�ำมำประยกุต์ใช้ในกำรพฒันำกำรให้บรกิำรวชิำกำร และกำรประชำสมัพนัธ์ 
ข้อมูลข่ำวสำรของส�ำนักงำนฯ ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ท้ังต่อกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
ของส�ำนักวิชำกำร ส�ำนักประชำสัมพันธ ์ และส�ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ตลอดจนกำรปฏิบัติหนำ้ที่ของ 
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ

เล่าข่าวส�านักวิชาการ
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 ส�ำนักวิชำกำร โดยกลุ่มงำนห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ ได้น�ำสมุดทะเบียนประวัต ิ
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ประเภทที่ 2 สมำชิกพฤฒสภำ และสมำชิกวุฒิสภำ ตั้งแต่ป ี
พ.ศ. 2476 อำทิ สมุดทะเบียนประวัติของ มหำอ�ำมำตย์เอก เจ้ำพระยำธรรมศักดิ์มนตร ี
(สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยำ)  หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) เรือเอก หลวงธ�ำรง 
นำวำสวัสดิ์ (ถวัลย์ ธำรีสวัสดิ์) เจ้ำพระยำศรีธรรมำธิเบศ พลโท พระยำสีหรำช 
เดโชไชย (สวำสดิ์ บุนนำค) เข้ำร่วมจัดแสดงในนิทรรศกำรพิเศษ “ของดีมีมาอวด” 
ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพฯ ในงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย 2559 
“อัศจรรย์พิพิธภัณฑ์ไทย” Thailand Museum Expo 2016 เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจ�าปี 2559 
ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 กันยายน 2559 
 ภำยในงำนดังกล่ำว มีหน่วยงำนพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ ทั้งจำกภำครัฐและเอกชนกว่ำ 60 แห่ง น�ำโบรำณวัตถ ุ
ศิลปวัตถุ ของสะสมล�้ำค่ำและหำชมได้ยำก ที่เป็น “ของดี” ของแต่ละหน่วยงำนมำจัดแสดง “อวด” ให้ผู ้สนใจ 
ได้ชมกันเป็นจ�ำนวนถึง 166 รำยกำร อำทิ ของเล่นส่วนพระองค์ครั้งทรงพระเยำว์ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
จำกฝ่ำยรำชพัสดุชำวที่ กองชำวที่ ส�ำนักพระรำชวัง พระเก้ำอ้ีสนำมในพระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช 
จำกพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ พระนคร กรุงเทพฯ เครื่องทรงเทวรูปท�ำจำกทองค�ำ จำกพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำต ิ
พิมำย จงัหวดันครรำชสมีำ และรฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย พทุธศกัรำช 2475 ฉบบัสมดุไทยจำกพพิธิภณัฑ์รฐัสภำ  
ส�ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมนิทรรศการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมจัดนิทรรศการพิเศษ ในงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย 
2559 “อัศจรรย์พิพิธภัณฑ์ไทย” ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พระนคร กรุงเทพฯ 

เล่าข่าวส�านักวิชาการ

งานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย 2559 “อัศจรรย์พิพิธภัณฑ์ไทย” 
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กรรม 1 NEWS
สำ�นักกรรม�ธิก�ร 1

 ตำมที่ได้มีประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริม สนับสนุน 
กำรด�ำเนินกำรด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของส�ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุสิภำ    ประจ�ำปีงบประมำณ      พ.ศ. 2559   เรือ่ง    ผลกำร 
คัดเ ลือกข ้ำรำชกำรรัฐสภำผู ้มีคุณธรรมและจริยธรรม 
ดีเด่น และส�ำนักที่มีผลงำนด้ำนกำรส่งเสริมตำมประมวล
จริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำและควำมโปร่งใส ของส�ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ซึ่งผล
กำรคัดเลือกส�ำนักที่มีผลงำนด้ำนกำรส่งเสริมตำมประมวล
จริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำและควำมโปร่งใส ของส�ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ปรำกฏว่ำ 
ส�ำนักกรรมำธิกำร 1 ได้ล�ำดับที่ 2 ได้รับรำงวัล “ระดับดี”
 เมื่อวันอังคำรที่ 20 กันยำยน 2559 เวลำ 09.00 นำฬิกำ 
นำยกิตติ เจริญยงค์  ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักกรรมำธิกำร 1 ได้เข้ำรับ 
รำงวัลส�ำนักที่มีผลงำน “ระดับดี” ด้ำนกำรส่งเสริมตำมประมวล 
จรยิธรรมข้ำรำชกำรรฐัสภำและควำมโปร่งใส ประจ�ำปี พ.ศ. 2559 
ศำสตรำจำรย ์พิ เศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธำนสภำ 
นิติบัญญัติแห่งชำติ ณ ห้องโถง ชั้น 1 อำคำรรัฐสภำ 1
 ส�ำนักกรรมำธิกำร 1 ได้มุ่งมั่นในกำรส่งเสริมให้บุคลำกร
ในส�ำนักได ้ตระหนักและให้ควำมส�ำคัญในกำรประพฤต ิ
ปฏิบัติตนตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ ในกำร
ท�ำควำมดีอย่ำงบูรณำกำร โดยใช้หลัก “คุณธรรมน�ำควำมดี” 
เพื่อประโยชน์สูงสุดของรำชกำรส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
และเพื่อเป็นต้นแบบด้ำนคุณธรรมขององค์กรในกำรท�ำควำมดี

ส�านักกรรมาธิการ 1 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นส�านักที่มีผลงาน “ระดับดี” 
ด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส ประจ�าปี พ.ศ. 2559
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ศูนย์ประสานงานประชาคมอาเซียน

 ปัจจุบันประเทศไทยเข้ำสู ่ประชำคมอำเซียนอย่ำงเต็มตัว เพื่อให้สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติและบุคลำกร
ในวงงำนรัฐสภำมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับอำเซียน ข้อมูลต่ำง ๆ  เก่ียวกับอำเซียนจึงมีควำมส�ำคัญมำก ส�ำนักภำษำต่ำงประเทศ 
ส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ จึงได้จัดท�ำศูนย์ประสำนงำนประชำคมอำเซียนท่ีรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับอำเซียนทุกแง่ทุกมุม 
ไม่ว่ำจะเป็นกิจกรรม สนช. ด้ำนอำเซียนพร้อมรำยละเอียด เสำหลัก (Pillar) ทั้ง 3 ด้ำน ของอำเซียน ได้แก่ เสำประชำคม
กำรเมืองและควำมมั่นคงอำเซียน เสำประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน และเสำประชำคมสังคมและวัฒนธรรมอำเซียน 
ซึ่งนักวิเทศสัมพันธ์ และบุคลำกรกลุ่มงำนบริหำรท่ัวไป ส�ำนักภำษำต่ำงประเทศ ได้รวบรวมบทควำมท่ีเกี่ยวกับเสำหลัก
ทั้ง 3 ด้ำนเอำไว้ เช่น ปัญหำข้อพิพำททะเลจีนใต้ ท่ำเรือน�้ำลึกทวำย กำรป้องกันปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์-วำระแห่งชำต ิ
นอกจำกน้ียังมีข้อมูลกำรไปเยือนประเทศสมำชิกอำเซียน กำรรับรองคณะจำกประเทศสมำชิกอำเซียน ระบบรัฐสภำ
ของประเทศสมำชิกอำเซียนทั้ง 10 ประเทศ และยังได้มีกำรเช่ือมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์ท่ีมีประโยชน์ เช่น สมัชชำ
รัฐสภำอำเซียน ส�ำนักงำนเลขำธิกำรอำเซียน ยิ่งกว่ำน้ันยังมีกำรเช่ือมโยงไปยังหน่วยรำชกำรพันธมิตรต่ำง ๆ เช่น 
ศูนย์วัฒนธรรมอำเซียน กระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้ ส�ำนักภำษำต่ำงประเทศได้ท�ำกำรปรับปรุงข้อมูลให้มีควำมทันสมัย
ตลอดเวลำ โดยสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติและบุคลำกรในวงงำนรัฐสภำสำมำรถค้นควำ้ข้อมูลตำมขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: เขำ้เว็บไซต์ที่ www.senate.go.th และคลิกที่ส�ำนักงำน 
                เลขำธิกำรวุฒิสภำ

ขั้นตอนที่ 3: คลิกเลือกหัวข้อที่ต้องกำร เช่น ถำ้คลิกหัวข้อ ASCC     
                ประชำคมสังคมและวัฒนธรรมอำเซียนจะได้ข้อมูล ดังนี้
1. Blueprint for ASEAN Socio-Cultural Community 
2. รำยงำนคณะกรรมำธิกำร เช่น รำยงำนกำรศึกษำดูงำนปัญหำ 
   กำรค้ำมนุษย์ จังหวัดพะเยำและจังหวัดเชียงรำย
3. รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง กำรสังเครำะห์กำรดูแลผู้สูงอำยุใน  
   ประเทศไทย

ขั้นตอนที่ 2: คลิกเลือกหัวข้อประชำคมอำเซียน

คลิกเลือก สถำนกำรณ์ปัจจุบันจะได้ข้อมูล ดังนี้
1. ประชำกรสูงอำยุอำเซียน
2. กำรป้องกันปรำบปรำมกำรคำ้มนุษย์-วำระแห่งชำติ

1.

1.

3.

2.

4.

1.
2.

2.3.
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IDP : ตอน - เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรด้วย
 “การเรียนรู้ด้วยตนเอง - Self Learning”

 กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นเทคนิควิธีกำรพัฒนำบุคลำกรขององค์กำรท่ีเน้นให้พนักงำนมีควำมรับผิดชอบในกำร
เรียนรู้และพัฒนำตนเองโดยไม่จ�ำเป็นต้องใช้ช่วงเวลำในกำรปฏิบัติงำนเท่ำน้ัน พนักงำนสำมำรถแสวงหำโอกำสเรียนรู้ได้
ด้วยตนเองผ่ำนช่องทำงกำรเรียนรู้และสื่อต่ำง ๆ ท่ีต้องกำรได้ ซึ่งวิธีกำรน้ีเหมำะกับบุคลำกรท่ีชอบเรียนรู้และพัฒนำ
ตนเองอยู่เสมอ (Self Development) โดยเฉพำะกับพนักงำนท่ีมีผลกำรปฏิบัติงำนดี และมีศักยภำพในกำรท�ำงำนสูง
(Talented People) พบว่ำเครื่องมือกำรพัฒนำด้วยวิธีกำรเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจะเกิดประสิทธิภำพมำกน้อยแค่ไหนนั้น
องค์กำรจะต้องก�ำหนดสือ่หรอืแหล่งข้อมลูเพือ่ให้พนกังำนเลอืกสือ่ต่ำง ๆ ส�ำหรบักำรเรยีนรูไ้ด้ด้วยตนเองได้ง่ำย ดงัต่อไปนี้
  

รูปแบบของ Self Learning – กำรเรียนรู้ด้วยตนเองแบ่งออกเป็น ๒ รูปแบบ ดังนี้
  1. การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (Computer-based Learning) 
  หมำยถงึ กำรเรยีนรูด้้วยตนเองโดยกำรใช้สือ่ผ่ำนระบบคอมพวิเตอร์ เช่น กำรด ูVCD หรอืกำรค้นคว้ำผ่ำน Internet
หรือกำรเรียนแบบ E-Learning หรือกำรเรียนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม เป็นต้น ซึ่งจะท�ำให้พนักงำนสำมำรถเรียนรู้ได้ทุกที่
สะดวกในกำรจดัสรรเวลำผ่ำนกำรเรียนรู้ด้วยสื่อที่ทันสมัย

  2. การเรียนรู้โดยสื่ออื่นไม่ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (Non Computer-based Learning)
  หมำยถึง กำรเรียนรู้ผ่ำนสื่อกำรเรียนรู้ท่ีไม่ต้องเรียนผ่ำนระบบคอมพิวเตอร์ เช่น หนังสือ วำรสำร หนังสือพิมพ์
ต�ำรำเรียน เป็นต้น ซึ่งพนักงำนสำมำรถศึกษำค้นควำ้ได้ด้วยตนเองแม้ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นกำรเรียนรู้ที่ง่ำยสะดวก
และสำมำรถเรียนได้ทุกหนทุกแห่ง 

                                                 
“พัฒนำงำน พัฒนำคน พัฒนำองค์กร”

ส�ำนักประชำสัมพันธ์

   - หนังสือภำษำไทย-ต่ำงประเทศ   - แผ่นพับ/ใบปลิว
   - รำยงำนกำรประชุม    - ตัวอย่ำงชิ้นงำน
   - CD/VCD     - Internet
   - วำรสำร/นิตยสำรที่เกี่ยวกับงำน   - บทควำม
   - คู่มือกำรปฏิบัติงำน    - รำยงำนกำรปฏิบัติงำน
   - VDO      - Intranet
   - หนังสือพิมพ ์     - ผลงำนวิจัย
   - เอกสำรในงำนที่เกี่ยวข้อง    - กำรเรียนผ่ำนดำวเทียม
   - เทปบันทึก     - E-Learning
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“พัฒนำงำน พัฒนำคน พัฒนำองค์กร”

ส�ำนักประชำสัมพันธ์

 ขั้นตอนของ Self Learning – กำรเรียนรู้ด้วยตนเองมีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้
 1. ขัน้ตอนการส�ารวจความต้องการของพนกังาน 
  – ผู้บังคับบัญชำจะต้องสอบถำมควำมคิดเห็นของพนักงำนว่ำสำมำรถ
เรยีนรูด้้วยตนเองได้หรอืไม่ สนใจเรยีนรูด้้วยสือ่กำรเรยีนรูล้กัษณะใด รวมท้ังส�ำรวจ
สื่อกำรเรียนรู้ที่มีอยู่ในองค์กำร ทั้งนี้ ในกำรเรียนรู้ด้วยตนเองพนักงำนสำมำรถ
เลอืกใช้สือ่กำรเรยีนรูห้ลำยอย่ำงพร้อมกนัได้ ขึน้อยูก่บัควำมพร้อมควำมเหมำะสม 
และสื่อกำรเรียนรู้ที่มีอยู่ในองค์กำร
 2. ขั้นตอนการสื่อสารและให้ค�าแนะน�า
  – ผู้บังคับบัญชำจะต้องสื่อสำรกับพนักงำน โดยอธิบำยถึงวัตถุประสงค์
และเป้ำหมำยที่ชัดเจน และควรให้ค�ำแนะน�ำแก่พนักงำนในกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่ำนสื่อตำ่ง ๆ  รวมถึงแนวทำงกำรบริหำรเวลำของตนเองในกำรเรียนรู้จำกสื่อต่ำง ๆ  ที่เลือกขึ้นมำ และกำรน�ำควำมรู้ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรงำนที่ได้รับมอบหมำยให้เกิดประสิทธิภำพมำกขึ้น
 3. ขัน้ตอนการเรยีนรูด้้วยตนเอง
  – ผูบ้งัคับบญัชำจะต้องก�ำหนดระยะเวลำในกำรเรยีนรูด้้วยตนเอง มกีำรสอบถำมควำมคบืหน้ำในกำรเรยีนรูข้อง
พนักงำนเป็นระยะ รวมถึงกำรให้ข้อเสนอแนะถึงเทคนิค ในกำรเรียนรู้ด้วยตนเองได้เร็วตลอดจนกำรกระตุ้นให้ก�ำลังใจแก่
พนกังำนในช่วงของกำรเรยีนรูด้้วยตนเอง เนือ่งจำกพนกังำนอำจยุง่อยูก่บักำรบรหิำรงำนของตนเอง จนท�ำให้ไม่มเีวลำในกำร
เรยีนรูด้้วยตนเองตำมสือ่ทีเ่ลอืกขึน้ภำยใต้ระยะเวลำทีต่กลงร่วมกบัผูบ้งัคบับญัชำ
 4. ขัน้ตอนการสรปุผล 
  – ผู้บังคับบัญชำจะต้องจัดสรรเวลำในกำรประชุมหรือพูดคุยกับพนักงำนถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้เพื่อเป็นกำรติดตำมว่ำ
พนกังำนได้เรยีนรูจ้ำกส่ือตำมทีต่กลงกันไว้หรอืไม่ รวมถึงกำรจดักจิกรรมแลกเปลีย่นองค์ควำมรูท้ีไ่ด้รบักบัสมำชิกในทีมหรอื
ผูท้ีส่นใจ ซึง่อำจจะจัดเป็นกิจกรรม Book Briefing หรอื Book Reading Club หรอื Book Sharing เพือ่น�ำเรือ่งรำวทีไ่ด้
จำกกำรเรยีนรูไ้ปบอกต่อให้กบัผูอ้ืน่ ถอืว่ำเป็นกำรถ่ำยโยงควำมรูข้องตนไปสูพ่นกังำนคนอืน่ ๆ เกดิเป็นกำรบรหิำรจดักำร
ควำมรู้ (Knowledge Management) ขึ้นภำยในองค์กำร

  ตัวอย่างของ Self Learning - ต�าแหน่งเจ้าหน้าที่ IT Help Desk ฝ่ายคอมพิวเตอร์
 หน้าที่ปัจจุบันของพนักงาน
  – ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ Network, กำรสื่อสำร VDO – Conference, Internet และ Email
  – ประสำนงำนกับ User และชำ่งเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหำด้ำน Software และ Hardware
  – วิเครำะห์สำเหตุของปัญหำและน�ำเสนอแนวทำงเพื่อลดกำรเกิดซ�้ำของปัญหำในอนำคต
  – พัฒนำระบบและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ภำยในสม�่ำเสมอ
 การเรียนรู้ด้วยตนเอง
  1. ศกึษำค้นคว้ำรปูแบบระบบกำรเกบ็ประวตัปัิญหำและวธิแีก้ไข เพือ่น�ำใช้วเิครำะห์ปัญหำ ในอนำคตจำกใน Internet
  2. ศกึษำระบบกำรรกัษำควำมปลอดภยัให้ระบบคอมพวิเตอร์ภำยในจำกหนงัสอืและวำรสำรต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วข้อง

อ้างอิงบทความ
 อำภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, ๒๐๑๔.  IDP:ตอน – เครื่องมือกำรพัฒนำบุคลำกรด้วย “กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง – Self Learning”. ออนไลน์. สืบค้นจำก
อินเทอร์เน็ต http://peoplevalue.co.th/246/ ค้นเมื่อวันศุกร์ที่ 9  กันยำยน 2559

 สรปุว่ำกำรเรยีนรูด้้วยตนเองเป็นแนวทำงหนึง่ในกำรบรหิำรจดักำรควำมรู ้หรอื Knowledge Management ด้วย
ตวัพนกังำนเอง ทัง้นี ้เนือ่งจำกพนกังำนอำจมหีน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบทีต้่องท�ำในช่วงเวลำท�ำงำนจ�ำนวนมำกต้องประสำนงำน
กบัผูเ้กีย่วข้องในเวลำท�ำงำนปกต ิท�ำให้ผูบ้งัคับบญัชำไม่สะดวกทีจ่ะใช้เครือ่งมอืกำรพฒันำพนกังำนอืน่ ๆ เช่น กำรฝึกอบรม
(Training) กำรเพิ่มปริมำณงำน (Job Enlargement) กำรหมุนเวียนงำน (Job Rotation) และกำรติดตำม/สังเกต (Job 
Shadowing) เป็นต้น ซึ่งกำรเรียนรู้ด้วยตนเองนี้ ผู้บังคับบัญชำสำมำรถมอบหมำยให้พนักงำนจัดสรรเวลำที่จะเรียนรู้
ที่เหมำะสมส�ำหรับตนเอง เลือกสื่อกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมภำยใต้ระยะเวลำที่จ�ำกัดของพนักงำนแต่ละคน 

กลุ่มงำนวิชำกำรและกำรพัฒนำ ส�ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
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ICT Insights
ส�ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศฯ

 วนัองัคำรที ่6 กนัยำยน 2559 เวลำ 09.30 นำฬิกำ ณ อำคำรรฐัสภำ 1 นำยสรุชยั เลีย้งบญุเลศิชยั รองประธำนสภำ
นติบิญัญตัแิห่งชำต ิคนทีห่นึง่ ในฐำนะประธำนคณะกรรมกำรบรูณำกำร ประสำนงำน กรณกีูชี้พฉกุเฉนิ สภำนิตบิญัญตัแิห่งชำติ
แถลงข่ำวแผนกำรบูรณำกำร กำรกู้ชีพฉุกเฉิน “ให้ทำง = ช่วยชีวิต ควำมดีที่คุณท�ำได้” และลงนำมบันทึกควำมร่วมมือ
ระหว่ำงคณะกรรมกำรบูรณำกำร ประสำนงำน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ และองค์กรหน่วยงำนภำครัฐ
ภำคเอกชน จ�ำนวนทัง้สิน้ 27 องค์กร โดยม ีพลต�ำรวจเอก พงศพศั พงษ์เจรญิ รองผูบ้ญัชำกำรต�ำรวจแห่งชำต ินำยแพทย์อนชุำ
เศรษฐเสถยีร เลขำธกิำรสถำบนักำรแพทย์ฉกุเฉนิแห่งชำต ินำยณนัทพงศ์ เชิดชู รองอธบิดกีรมกำรขนส่งทำงบก ร่วมแถลงข่ำว
ทัง้นี ้สำมำรถรบัชมกำรถ่ำยทอดสดกำรแถลงข่ำวและพธิลีงนำมฯ เวลำ 10.00 - 11.00 นำฬิกำ ทำงสถำนวีทิยกุระจำยเสยีง
สถำนีโทรทัศน์รัฐสภำ และ Mobile Application Senate Chanel

ร่วมแถลงข่าวและลงนามบันทึกความร่วมมือ
ระหว่างคณะกรรมการบูรณาการ ประสานงานการกู้ชีพฉุกเฉิน

 วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยำยน 2559 เวลำ 13.30 นำฬิกำ คณะอนุกรรมกำรรวบรวมข้อมูลกฎหมำยในกลุ่มอำเซียน 
ได้เข้ำพบปะหำรอืกบักระทรวงยตุธิรรม ในกำรจัดท�ำฐำนข้อมลูกฎหมำยในกลุม่อำเซยีน น�ำโดย รศ.นรวีรรณ จนิตกำนนท์ 
อดีตสมำชิกวุฒิสภำ ในฐำนประธำนอนุกรรมกำรฯ คนที่สำม โดยมี นำยสมณ์ พรหมรส ที่ปรึกษำเฉพำะด้ำนนโยบำยและ
กำรบริหำรงำนยุติธรรม ให้กำรต้อนรับ

คณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน 
ได้เข้าพบปะหารือกับกระทรวงยุติธรรม
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เลนส์... ส่องกำรพิมพ์
ส�ำนักกำรพิมพ์

หลักในการใช้ภาพประกอบ

 1.1 การคดัเลอืกภาพ เพือ่ใช้ในกำรประกอบแบบนัน้
ต้องพจิำรณำถึงเน้ือหำ ข่ำวสำร เนือ้ควำมทีส่�ำคญั และองค์อืน่
ที่จะช่วยให้เกิดกำรรับรู้ของผู้อ่ำนได้ดีขึ้น ไม่ควรค�ำนึงถึง
ควำมรู้สึกของช่ำงภำพมำกเกินไปว่ำเขำจะรู้สึกอย่ำงไรท่ี
ไม่ใช้ภำพที่เขำถ่ำยมำ เพรำะกำรฝืนเลือกใช้ภำพที่ไม่มีควำม
เหมำะสมจะท�ำให้สิ่งพิมพ์นั้นลดคุณคำ่ลงไป

 1.2 ภาพที่คมชัด สวยงาม ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นภำพ
ที่เหมำะสมกับกำรออกแบบเสมอไปหำกไม่เข้ำกับเนื้อเรื่อง
ภำพท่ีตรงกับเรื่องและสำมำรถอธิบำยหรือเสริมเนื้อเรื่องได้
จะเป็นภำพทีเ่หมำะสมในกำรน�ำมำใช้มำกทีส่ดุ แต่อย่ำงไรกต็ำม
ในกรณทีีไ่ด้ภำพทีค่มชดัสวยงำมมำแล้วและยงัไม่มโีอกำสทีจ่ะ
ใช้กค็วรเก็บรกัษำไว้และจดัระบบกำรจดัเกบ็ให้ด ีเพือ่สำมำรถ
น�ำมำใช้ได้ในโอกำสต่อไป

 1.3 ภาพคณุภาพต�า่ บำงครัง้อำจมคีวำมจ�ำเป็นทีจ่ะ
ต้องใช้ภำพทีม่คีณุภำพต�ำ่อย่ำงหลีกเล่ียงไม่ได้ ก็อำจใช้เทคนิค
กำรออกแบบมำช่วยโดยกำรจัดให้ภำพนั้นอยู่ทำงด้ำนล่ำง
ของหน้ำและไม่พยำยำมเน้นหรอืท�ำให้เป็นจุดสนใจมำกเกนิไป
และใช้ตัวอักษรพำดหัวที่มีขนำดใหญ่ เพื่อหันเหควำมสนใจ
ออกไป หรือใช้สกรีนแบบต่ำง ๆ ที่แปลกออกไปมำใช้ในกำร
ท�ำภำพให้ดูแปลกตำมำกขึ้น

 1.4 การบงัภาพ (cropping) ในบำงกรณภีำพถ่ำยที่
ได้มำเป็นภำพที่ถ่ำยในระยะไกลเกินไป ท�ำให้ครอบคลุมส่วน
อืน่ ๆ ทีไ่ม่ต้องกำรตดิตำมมำด้วย ฉะนัน้ จงึจ�ำเป็นต้องปิดหรือ
บงัส่วนทีไ่ม่ต้องกำรออกไป แล้วน�ำภำพนัน้มำขยำยเฉพำะส่วน
ทีต้่องกำรเท่ำนัน้ ซึง่เป็นควำมจ�ำเป็นทีจ่�ำต้องท�ำเช่นนีเ้พรำะ
ส่วนอืน่ทีไ่ม่เกีย่วข้องนัน้ บำงครัง้กลำยเป็นสิง่ทีล่ดควำมสนใจ
ของผู้อ่ำนลงไปเพรำะเม่ือดูภำพนั้นแล้วหำจุดที่เป็นจุดเด่น
ของภำพไม่ได้ ถึงแม้ว่ำกำรบังภำพจะท�ำให้ขนำดของภำพ
เล็กลงแต่จะได้รำยละเอียดของภำพมำกขึ้น

 1.5 การคดัเลอืกภาพ กำรคดัเลอืกภำพเพือ่ใช้ประกอบ
กำรออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์นั้นจะต้องคิดอยู่เสมอว่ำงำนที่เรำ
ก�ำลงัท�ำอยูน้ั่น คอื กำรเลอืกภำพใช้ภำพเพือ่ธุรกจิของกำรพิมพ์
มิใช่กำรพิจำรณำว่ำภำพนั้นมีศิลปะหรือมีควำมสวยงำมในแง่
ของภำพน้ันมำกน้อยเพยีงไร น่ันคอื ภำพน้ันจะต้องให้ผลดต่ีอ
เนื้อเรื่องที่จะพิมพ์เป็นส�ำคัญ ถึงแม้บำงครั้งภำพที่ได้จะมิใช่
ภำพท่ีดใีนแง่ของศลิปะกำรถ่ำยภำพกต็ำม ในกรณทีีม่ภีำพทีม่ี
คณุภำพดใีห้เลอืกหลำยภำพ เกณฑ์กำรตดัสนิใจกค็อื เลอืกภำพ
ที่มีควำมหมำยตรงกับเนื้อควำม และเสริมเนื้อหำมำกที่สุด

 ภาพประกอบของสื่อเป็นสิ่งที่ช่วยเร้าความสนใจ และท�าให้สิ่งพิมพ์น่าสนใจ
มากยิง่ขึน้ เพราะผูด้จูะให้ความสนใจในเบือ้งแรกต่อภาพมากกว่าข้อความทีต้่องอ่าน
เพราะใช้เวลาในการท�าความเข้าใจน้อยกว่า ฉะนัน้ หากภาพทีใ่ช้ประกอบในการออกแบบ
มคีณุภาพ สามารถสือ่ความหมายได้ด ีและมคีวามเหมาะสมกบัเนือ้หาและวตัถปุระสงค์
ของการใช้สื่อสิ่งพิมพ์นั้น ๆ  แล้ว จะท�าให้ส่ิงพิมพ์ได้ประโยชน์ตรงตามความต้องการ
ยิ่งขึ้น

การใช้ภาพประกอบ
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 1.6 การท�าให้ภาพน่าสนใจขึ้นโดยการจัดเรียงภาพ กำรใช้ภำพเดี่ยวในบำงกรณีอำจดูไม่น่ำสนใจหำกใช้ภำพที่มี
ควำมสัมพันธ์ต่อเนื่องมำจัดเรียงล�ำดับกันขึ้นจะท�ำให้ภำพนั้นดูสะดุดตำ และน่ำสนใจ ซึ่งอำจจัดเรียงในลักษณะใดก็ได้ เช่น
เรยีงตำมล�ำดับไปอยำ่งปกติ เรียงซ้อนเหลื่อมกัน เรียงในแนวทแยง เป็นต้น

 1.7 การจดัภาพขนาดเลก็ให้รวมกนัเป็นกลุม่ กำรใช้ภำพขนำดเลก็สอดแทรกอยูใ่นเนือ้ควำมทัว่ไป อำจไม่เป็นทีน่่ำสนใจ
เท่ำทีค่วร จงึอำจพจิำรณำจดัให้ภำพเหล่ำนัน้อยูร่วมกนัเป็นกลุม่ ในรปูทรงทีน่่ำสนใจ และจะท�ำให้เรยีกควำมสนใจได้มำกกว่ำ 
แต่ต้องค�ำนึงด้วยว่ำ กำรจัดเป็นกลุ่มอำจท�ำได้หลำยวิธีต่ำง ๆ เช่น 
 1) จัดวำงภำพทั้งหมดไว้บนแบ๊กกรำวด์เดียวกัน
 2) จัดให้ภำพทั้งหมดอยู่ในกรอบที่ปิดทุกด้ำน
 3) จัดวำงบนเส้นตำรำงห่ำง ๆ
 4) จัดเรียงภำพให้มีลักษณะรูปร่ำงเดียวกันซ�้ำ ๆ กันท้ังกลุ่ม
 5) จับคู่ภำพที่มีควำมต่อเนื่องกันหรือใกล้เคียงกันเข้ำกัน

 1.8 การเร้าความสนใจโดยการท�าภาพให้มีความต่อเนื่อง บ่อยครั้งกำรใช้ภำพเพียงภำพเดียวไม่สำมำรถอธิบำย
เรือ่งรำวได้ทัง้หมด ไม่ว่ำภำพทีใ่ช้จะเป็นภำพทีด่เีพยีงใดกต็ำม จงึจ�ำเป็นต้องใช้ภำพหลำยภำพมำจดัเรยีงไว้ในลกัษณะคล้ำยกบั
กำรจัดล�ำดับเป็นระยะ ๆ แต่ไม่ต่อเนื่องบนหน้ำเดียวกัน เป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ให้เกิดขึ้น และพัฒนำควำมคิดของผู้อ่ำน
ตำมล�ำดับ ซึ่งในกำรพิจำรณำใช้ภำพมำประกอบมำสร้ำงควำมคิดให้เกิดเป็นล�ำดับ จะต้องพิจำรณำภำพให้ดีและต้องอธิบำย
เหตุผลของกำรใช้ภำพแต่ละภำพได้เสมอว่ำ ท�ำไมถึงได้ใช้ภำพน้ัน ๆ ต้องแน่ใจว่ำมีควำมสอดคล้องและสร้ำงเสริมควำมเข้ำใจ
เนือ้หำได้มำกกว่ำ และที่ส�ำคัญต้องไม่ใช่ภำพมำกเกินไป

                                                
เลนส์... ส่องกำรพิมพ์
ส�ำนักกำรพิมพ์



22  กันยายน 2559
September 2016

 มิติภายนอก เป็นมิติที่ส�ำคัญมุ่งผลสัมฤทธ์ิต่อกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีตอบสนองบุคคลภำยนอก ซึ่งประกอบไปด้วย
มิติที่ 1 มิติด้ำนประสิทธิผลกำรปฏิบัติรำชกำร และ มิติที่ 2 มิติด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร โดยแต่ละมิติเปรียบเทียบได้ดังนี้ 

 มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เป็นมิติที่ส�ำคัญวัดผลกำรด�ำเนินงำนตำมภำรกิจหลักและนโยบำยที่
ส�ำคัญของแต่ละส่วนรำชกำร ไม่ว่ำจะเป็น กระทรวง กรม ที่เป็นหน่วยงำนฝ่ำยบริหำร และหน่วยงำนอื่น ๆ เช่น รัฐสภำ ศำล 
องค์กรอิสระ ฯลฯ ซึ่งเปรียบเท่ียบตัวชี้วัดบำงส่วน ดังนี้

ส�ำนักนโยบำยและแผน

เปรียบเทียบการก�าหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ระหว่างฝ่ายบรหิาร (กระทรวงมหาดไทย) กบัฝ่ายนติบิญัญตั ิ(ส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา)

 ในบอกเล่ำข่ำว สนง. ฉบับที่แล้ว House of Plan ได้น�ำเสนอกระบวนกำรขั้นตอนกำรจัดท�ำค�ำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำรของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำให้ทุกท่ำนทรำบไปแล้ว ในฉบับนี้จึงขอน�ำแนวทำงกำรก�ำหนดกรอบกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติรำชกำรของฝ่ำยบริหำร (กระทรวงมหำดไทย) มำเปรียบเทียบกับแนวทำงกำรก�ำหนดกรอบกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรของฝ่ำยนิติบัญญัติ (ส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ) ตำมหลัก Balanced Scorecard (BSC) 4 มิติ ดังนี้

มิติ ฝ่ายบริหาร
(กระทรวงมหาดไทย)

ฝ่ายนิติบัญญัติ
(ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา)

มิติที่ 1
ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการ

1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักตามแนวทางปฏิรูป/
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง และตัวชี้วัดระหว่าง
กระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) 
และตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงและจังหวัด 
(Function-Area KPIs) ตามนโยบายส�าคัญ
ของรัฐบาล เช่น

1.1 ระดับควำมส�ำเร็จในกำรแก้ไขปัญหำ
ควำมเดือดร้อนและกำรให้บริกำรประชำชน
ของศูนย์ด�ำรงธรรม
1.2 ระดับควำมส�ำเร็จในกำรควบคุมพื้นที่
เสี่ยงเพื่อป้องกันผู้มีโอกำสเขำ้ไปเกี่ยวข้อง
กับยำเสพติด
1.3 อัตรำผู้เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนน
ต่อประชำกรหนึ่งแสนคน

1. ระดับความส�าเร็จในการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ เช่น

1.1 ระดับควำมส�ำเร็จของกำรสนับสนุน
กระบวนกำรตรำพระรำชบัญญัติ
1.2 กำรติดตำมกำรบังคับใช้กฎหมำยที่ผ่ำน
กำรพิจำรณำของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
1.3 ระดับควำมส�ำเร็จในกระบวนกำรรับฟัง
ปัญหำและข้อคิดเห็นของประชำชนผำ่น
โครงกำรสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
พบประชำชน

 จำกตำรำงเปรยีบเทยีบจะพบว่ำ ในมติทิี ่1 มติด้ิำนประสทิธผิลกำรปฏบิตัริำชกำรของฝ่ำยบรหิำรนอกจำกมแีนวทำง
ในกำรก�ำหนดกรอบกำรประเมินที่มุ่งเน้นวัดผลกำรด�ำเนินกำรให้สอดคล้องตำมภำรกิจหลักแล้ว ยังน�ำนโยบำยของรัฐบำลมำ
เป็นแนวทำงในกำรขับเคลื่อนสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยของรัฐบำลอย่ำงชัดเจนยิ่งข้ึน ส�ำหรับในส่วนของฝ่ำยนิติบัญญัติได้มุ่งเน้น
ภำรกจิหลกัในกำรสนบัสนนุภำรกจิของสภำนติบิญัญตัแิห่งชำตใิห้เกดิประสทิธผิลในกำรปฏบิตัริำชกำร

มิติ
ภายนอก

มิติที่ 1 : ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ มิติที่ 2 : คุณภาพการให้บริการ

มิติ
ภายใน มิติที่ 3 : ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ มิติที่ 4 : การพัฒนาองค์การ

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการ
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 จำกผลกำรประเมินดังกล่ำวสะท้อนว่ำ กำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นสิ่งที่บุคลำกรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนควำมโปร่งใส ควำมมคุีณธรรม จรยิธรรม จึงส่งผลต่อภำพลกัษณ์ขององค์กรเป็นอย่ำงด ี(ส�ำหรบัในส่วนของกำรวดัผลเรือ่ง
กำรด�ำเนนิกำรด้ำนคณุธรรมและควำมโปร่งใสนัน้ ฝ่ำยบรหิำรน�ำไปวัดผลในมิตท่ีิ 4 มิตด้ิำนกำรพฒันำองค์กำร)

 มติภิายใน เป็นมติิทีเ่ก่ียวข้องกับกำรบรหิำรจดักำรหน่วยงำนและกำรพฒันำองค์กำร ซึง่เป็นกระบวนกำรทีมุ่ง่เน้น
ให้องค์กำรมปีระสทิธิภำพและคุณภำพในด้ำนต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็น เรือ่งระบบงำนกำรบรหิำรทรพัยำกร กำรบรหิำรงบประมำณ
ต่ำง ๆ ซึ่งมิติภำยในประกอบไปด้วย มิติที่ 3 มิติด้ำนประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติรำชกำร และ มิติที่ 4 มิติด้ำนกำรพัฒนำ
องค์กำร

ส�ำนักนโยบำยและแผน

 จำกตำรำงมติทิี ่2 มติด้ิำนคณุภำพกำรให้บรกิำร พบว่ำท้ังฝ่ำยบรหิำรและฝ่ำยนิตบิญัญตัมีิกำรวดัผลควำมพงึพอใจของ
ผูร้บับรกิำรเช่นเดยีวกนั รวมทัง้เรือ่งของคณุธรรมและควำมโปร่งใส ทีก่่อให้เกดิภำพลกัษณ์ทีด่ต่ีอองค์กร ซึง่จำกผลกำรด�ำเนนิ
กำรเรื่องคุณธรรมและควำมโปร่งใสนั้น ตามประกาศของส�านักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ�าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วนัที ่30 สงิหาคม 2559 โดย ส�ำนกังำน ป.ป.ช. ได้ประมวลผลคะแนนแล้ว ปรำกฏว่ำ 
ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีระดับคะแนนอยู่ที่ 90.23 อยู่ในอันดับที่ 7 จำกจ�ำนวน 115 หน่วยงำน ซึ่งเป็นอันดับที่ 1
ของหน่วยงานที่เป็นส่วนราชการ (อันดับที่ 1-6 เป็นหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ)

เอกสำรแนบทำ้ยประกำศ
ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ

(Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 จ�ำนวน 115 หน่วยงำน

อันดับที่ หน่วยงำน คะแนน

1 ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 96.02

2 ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ 94.50

3 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด 91.41

4 องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ 90.79

5 กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 90.39

6 กำรไฟฟ้ำนครหลวง 90.30

7 ส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 90.23

8 ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 89.98

มิติ ฝ่ายบริหาร
(กระทรวงมหาดไทย)

ฝ่ายนิติบัญญัติ
(ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา)

มิติที่ 2
คุณภาพการ
ให้บริการ

2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 3. ร้อยละความส�าเร็จของการส่งเสริม 
สนับสนุน การด�าเนินการด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ

 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เป็นกำรวัดผลโดยวัดควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรท่ีมีต่อกำรให้บริกำรของ
หน่วยงำน เช่น ฝ่ำยบรหิำรวัดควำมพงึพอใจจำกประชำชน ฝ่ำยนติบิญัญตัวิดัควำมพงึพอใจของสมำชกิสภำนติบิญัญตัแิห่งชำติ
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ส�ำนักนโยบำยและแผน

มิติ ฝ่ายบริหาร
(กระทรวงมหาดไทย)

ฝ่ายนิติบัญญัติ
(ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา)

มิติที่ 4
การพัฒนาองค์การ

6. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ
7. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
การด�าเนินการของหน่วยงาน

7. ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาระบบ
การบริหารต�าแหน่งนักกฎหมายนิติบัญญัติ
เพื่อรองรับการพัฒนาองค์การรัฐสภามืออาชีพ

 ส่วนมติทิี ่4 มติกิำรพฒันำองค์กำร พบว่ำ ทัง้ฝ่ำยบรหิำรและฝ่ำยนติบิญัญตัต่ิำงมุง่เน้นในกำรพฒันำองค์กำร บคุลำกร
ให้สอดคล้องกับภำรกิจต่ำง ๆ ของแต่ละองค์กำร ซึ่งฝ่ำยนิติบัญญัติได้เน้นกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรต�ำแหน่งนักกฎหมำย
นติบัิญญัตเิพือ่เป็นกำรส่งเสรมิและสนบัสนนุกำรพฒันำบคุคลำกรท่ีสนับสนุนกระบวนกำรนิตบิญัญตัใิห้เป็นบคุลำกรท่ีมคีณุภำพ

 อย่ำงไรก็ตำม ทัง้มติภิำยนอก (มติทิี ่1 มติด้ิำนประสทิธิผลกำรปฏบิตัริำชกำร และ มิตท่ีิ 2 มิตด้ิำนคณุภำพกำรให้บริกำร)
และมติิภำยใน (มติิที ่3 มติด้ิำนประสทิธิภำพของกำรปฏบิตัริำชกำร และมติทิี ่4 มติด้ิำนกำรพฒันำองค์กำร) นัน้ มติภิำยนอก
เป็นมติทิีส่�ำคญัของกำรจดัท�ำค�ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำรฯ ซึง่จะเหน็ได้จำกกำรก�ำหนดค่ำน�ำ้หนักในมิตภิำยนอกน้ัน ท้ังฝ่ำยบริหำร
และฝ่ำยนิติบัญญัติต่ำงให้น�้ำหนักมำกกวำ่มิติภำยใน โดยเปรียบเทียบตำมตำรำงกำรก�ำหนดค่ำน�้ำหนักย้อนหลัง 3 ปี ดงันี้

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.

ค่าน�้าหนัก (ร้อยละ)

มิติภายนอก มิติภายใน

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ

มิติ 1 มิติ 2 รวม มิติ 1 มิติ 2 รวม มิติ 3 มิติ 4 รวม มิติ 3 มิติ 4 รวม

2557 60 10 70 50 20 70 20 10 30 15 15 30

2558 65 10 75 60 20 80 15 10 25 10 10 20

2559 65 10 75 60 20 80 15 10 25 10 10 20

 จำกตำรำงพบว่ำ มิติที่ 3 มิติด้ำนประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติรำชกำร ทั้งฝ่ำยบริหำร และฝ่ำยนิติบัญญัติเน้นเร่ือง
ของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณและกำรวัดผลในเรื่องของต้นทุนผลผลิตมำเป็นกรอบกำรประเมินผล อีกท้ังเพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบำยของรัฐบำลในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล

 มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์การ เป็นกำรวัดผลกำรด�ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำองค์กำรและบุคลำกร เพ่ือให้มี
ศกัยภำพในกำรปฏบิตังิำน

มิติ ฝ่ายบริหาร
(กระทรวงมหาดไทย)

ฝ่ายนิติบัญญัติ
(ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา)

มิติที่ 3
ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติราชการ

3. การเบิกจ่ายงบประมาณ
4. การประหยัดพลังงาน
5. การประหยัดน�า้

5. ระดับความส�าเร็จในการบริหารงบประมาณ
6. ระดับความส�าเร็จของการจัดท�าต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิต และด�าเนินงานตามแผน
เพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงาน ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 มติทิี ่3 มติด้ิานประสทิธภิาพของการปฏบิตัริาชการ เป็นกำรวดัผลด้ำนควำมคุม้ค่ำในกำรจดัสรรทรพัยำกรและกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณ โดยค�ำนงึถงึกำรจดัสรรทรพัยำกรและกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้เกดิประโยชน์สงูสดุ

 จำกตำรำงดงักล่ำว ควำมเข้มข้นในกำรวัดผลกำรด�ำเนนิกำรจะถกูก�ำหนดไว้ในแต่ละมิตซิึง่จะเป็นตวับ่งช้ีถงึกำรให้ควำม
ส�ำคญัของกำรตอบสนองมติภิำยนอกให้กบัประชำชน สมำชิกสภำนิตบัิญญตัแิห่งชำต ิและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี อันสะท้อนให้เหน็
ถงึควำมมุง่หมำยจะไปให้ถงึเป้ำหมำยกำรด�ำเนนิงำนของหน่วยงำน ซึง่ผูเ้กีย่วข้องทกุคนต้องร่วมมือกนัในกำรด�ำเนินกำรให้บรรลุ
ผลส�ำเร็จ นอกจำกนี้ ในกำรก�ำหนดกรอบตัวชี้วัดของฝ่ำยนิติบัญญัตินั้น ได้ค�ำนึงถึงลักษณะงำนของฝ่ำยนิติบัญญัติเป็นหลัก
แต่ก็เทียบเคียงฝ่ำยบริหำรเพื่อน�ำมำปรับใช้ในกำรก�ำหนดกรอบตัวช้ีวัดอีกทำงหน่ึง 
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ส�ำนักนโยบำยและแผน

มิติ ผลการประเมินตนเอง
รอบ 11 เดือน

มิิติที่ 1 ประสิทธิผลกำรปฏิบัติรำชกำร 3.8973

มิติที่ 2 คุณภำพกำรให้บริกำร 3.0625

มิติที่ 3 ประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติรำชกำร 3.6875

มิติที่ 4 กำรพัฒนำองค์กำร 1.0000

คะแนนประเมินตนเองรวม 3.4197

หมำยเหตุ ผลกำรประเมินองค์กำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 อยู่ในระดับที่ 4.7553 คะแนน

  ในกำรก�ำหนดตวัชีว้ดัในแต่ละมตินิัน้ ย่อมมคีวำมเข้มข้น ยำกง่ำยในแต่ละปีแตกต่ำงกนั แต่สิง่ทีส่�ำคญัคอืกำรทีบ่คุลำกร
ทุกคนในองค์กรได้ร่วมมือกันพัฒนำและปรับปรุงองค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 สดุท้ำยน้ี House of Plan ขอแจ้งผลกำรประเมนิตนเองกำรด�ำเนนิกำรตำมค�ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร ในรอบ 11 เดอืน
(ตุลำคม 2558 - สิงหำคม 2559) โดยมีคะแนนประเมินตนเองรวม 3.4197 คะแนน ท้ังน้ี ในรอบ 12 เดือน คำดว่ำผล
กำรประเมินนำ่จะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่ำนมำ 
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