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บรรณำธิกำรแถลง
 สวัสดีปีใหม่ บอกเล่าข่าว “สนง.” ฉบับต้อนรับ 
ศักราชใหม่ พ.ศ. 2560 ขอส่งความสุขให้แก่พี่น้องข้าราชการ 
และบุคลากรของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาทุกท่าน ขอเป็น
ก�าลังใจในการท�างาน และขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข
ความเจริญ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยและ
อุปัทวันตรายทั้งหลายทั้งปวง และเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ี 
การงานสืบไป

 ส�าหรับสาระความรู ้ และกิจกรรมข่าวสารดี ๆ จาก
ส�านักต่าง ๆ  ยังคงมีมาน�าเสนอเช่นเคย เริ่มต้นด้วยการร่วมมอบ 
ความสุขให้แก่เด็กและเยาวชนผู้เป็นบุคลากรที่ส�าคัญของชาติ 
ในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2560 ภายใต้ค�าขวัญ 
“เด็กไทย ใส่ใจเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม สร้างสรรค์เทคโนโลยี” 
ของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งมีกิจกรรมเสริมสร้าง 
ความรู้และซุ้มสันทนาการต่าง ๆ  พร้อมแจกของขวัญของรางวัล
มากมาย ตดิตามภาพบรรยากาศได้ในบทความ “วนัเดก็แห่งชำต ิ
2560 @ รัฐสภำ” 

 นอกจากนี้ ยังมีบทความที่น่าสนใจ อาทิ ส�านักวิชาการ 
บอกเล่าข่าวเกีีี่ยวกับโมเดลประเทศไทย 4.0 : หลักการส�าคัญ
ในการพัฒนา และมิติใหม่ของประเทศไทยในการมีศาลอาญา
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งมีสาระที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง 
ส�านกันโยบายและแผน น�าเสนอเรือ่งแนวทางการวดัและประเมนิ 
ความส�าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ฉบับที ่4 (พ.ศ. 2560-2564) เพือ่ให้บคุลากรได้ร่วมกนัขบัเคลือ่น
องค์กรให้บรรลตุามแผนยทุธศาสตร์ทีก่�าหนดไว้ และยงัมบีทความ 
รวมถงึกจิกรรมข่าวสารความเคลือ่นไหวทีน่่าสนใจ จากหลายส�านกั 
ติดตามได้ภายในเล่ม

 กองบรรณาธิการยังคงเปิดรับบทความและกิจกรรม
ข่าวสารด ีๆ ทีเ่กดิขึน้ในส�านกัต่าง ๆ ทัง้ 18 ส�านกั จงึขอเชญิชวน 
ทุกส�านักร่วมเป็นส่วนหนึ่งในจุลสาร บอกเล่าข่าว “สนง.” 
ส่งข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ และกิจกรรมความเคลื่อนไหว
ต่าง ๆ มาที่กลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ ส�านักประชาสัมพันธ ์
แล้วพบกันในฉบับหน้าคะ

                                                   กองบรรณาธิการ
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 ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับส�านักงานเลขาธิการ
สภาผูแ้ทนราษฎร จดังานฉลองเนือ่งในวนัเดก็แห่งชาต ิประจ�าปี 2560 
ในนาม “รัฐสภา” เม่ือวนัเสาร์ที ่14 มกราคม 2560 โดยมวีตัถปุระสงค์ 
เพื่อให ้เด็กและเยาวชน ได ้น ้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ 
เป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร อีกทั้งเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับทราบ 
ถงึบทบาทอ�านาจหน้าทีข่องสภานติบิญัญัตแิห่งชาตแิละสภาขบัเคลือ่น 
การปฏิรูปประเทศ ตลอดจนเพื่อส ่งเสริมให้เด็กและเยาวชน 
ได้เรียนรู ้ กล้าแสดงออกและตระหนักถึงคุณค่า บทบาท และ 
ความส�าคัญของเด็กและเยาวชนอันเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีเป็น 
พลังส�าคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต

Bird Eye View: PR Senate
ส�ำนักประชำสัมพันธ์

 พิธีเปิด เวลา 09.00 นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 
รัฐสภา 1 ศำสตรำจำรย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธำนสภำ 
นติบิญัญตัแิห่งชำติ เป็นประธานเปิดงานฉลองวนัเดก็แห่งชาต ิประจ�าปี 
2560 ในนามรฐัสภา โดยม ีนำยพงศ์กติติ ์อรณุภกัดสีกลุ รองเลขำธกิำร 
วุฒิสภำ ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาต ิ
ประจ�าปี 2560 กล่าวรายงาน และมนีำยอสิระ ว่องกศุลกจิ สมำชกิ 

สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ พร ้อมด้วย นำงวรำรัตน์ อติแพทย ์
เลขำธกิำรวุฒิสภำ และผู้บริหารของทั้งสองส�านักงานฯ ร่วมพิธี
 ส�าหรับซุ้มกิจกรรมต่าง ๆ เน่ืองในวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าป ี
2560 จัดขึ้นระหว่างเวลา 08.30-16.00 นาฬิกา ณ บริเวณรัฐสภา 
ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ โดยเปิดให้เด็กและเยาวชนเข้าชมห้อง 
ประชุมรัฐสภา พิพิธภัณฑ์รัฐสภานิทรรศการร�าลึกพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณ      บดนิทรเทพยวรางกูร     พร้อมทัง้ 
กิจกรรมเสริมความรู ้ ถาม-ตอบ เกี่ยวกับสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ
สภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ ความรูเ้กีย่วกบัการเมืองการปกครอง 
พร้อมแจกของขวัญของรางวัลมากมาย
 โอกาสน้ี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มอบค�าขวัญ 
เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2560 ว่า “เด็กไทยใส่ใจ 
เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม สร้ำงสรรค์ เทคโนโลยี”

วันเด็กแห่งชำติ 2560 @ รัฐสภำ
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 เมื่อผ่ำนพ้นเทศกำลเฉลิมฉลองในช่วงปีใหม ่
ก็ถึงวันที่ เด็ก ๆ  ทุกคนเฝ้ารออย่างใจจดใจจ่อนั่นคือ 
“วันเด็กแห่งชาติ” เทศกาลวันเด็กที่ถูกก�าหนดให้ตรง
กับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมเป็นประจ�าทุกปี และ 
วนัเดก็แห่งชาติประจ�าปี 2560 ตรงกบัวนัเสาร์ที ่14 มกราคม 
ส� า นักประชาสัมพันธ ์ขอน�า เสนอเรื่ องราวประวัต ิ
วันเด็กแห่งชาติ มาน�าเสนอเพื่อให้เพื่อนข้าราชการและ 
บคุลากรในส�านักงานให้ความส�าคัญ    และร่วมส่งมอบความสขุ 
ให้เด็ก ๆ ผู้เป็นเยาวชนของชาติ
 งานวนัเดก็แห่งชาติจัดข้ึนเป็นครัง้แรก เมือ่วันจันทร์แรก 
ของเดือนตุลาคม พ.ศ.  2498 ตามค�า เชิญชวนของ 
นายวี.เอ็ม. กุลกานี ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพ 
เด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ เพื่อให้ประชาชน 
เหน็ความส�าคญัและความต้องการของเดก็ และเพือ่กระตุน้ 
ให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันส�าคัญของตนในประเทศ 
โดยปลกูฝังให้เดก็มส่ีวนร่วมในสงัคม เตรียมพร้อมให้ตนเอง 
เป็นก�าลังส�าคัญของชาติ
 รฐับาลไทยในขณะนัน้ ได้ก�าหนดให้มคีณะกรรมการ 
จดังานวนัเดก็แห่งชาตขิึน้มาคณะหนึง่ ท�าหน้าทีป่ระสานงาน 
กับหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภาครัฐบาล รฐัวสิาหกจิ และเอกชน 
ก�าหนดให้มีการฉลองวันเด็กแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและ 
ส่วนภูมิภาค จุดประสงค์เพื่อให้เด็กทั่วประเทศทั้งในระบบ 
โรงเรยีน     และนอกระบบโรงเรยีนได้รูถ้งึความส�าคัญของตน 
เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อ 
ตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัรย์ิ และการปกครองในระบอบประชาธปิไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

 งานวันเด็กแห่งชาติจัดข้ึนทุกปีในวันจันทร์แรก 
ของเดือนตุลาคม จนถึงปี พ.ศ. 2506 แต่ในปี พ.ศ. 2507 
ไม่สามารถจัดงานวันเด็กได้ทัน จึงได้เริ่มจัดอีกครั้ง   ในป ี
พ.ศ. 2508 โดยเปลีย่นมาเป็นวนัเสาร์ที ่2 ของเดอืนมกราคม 
เนือ่งจากเห็นว่าเป็นช่วงหมดฤดฝูนและเป็นวนัหยดุราชการ 
จนถึงปัจจุบัน
 นอกจากกิจกรรมความสนกุสนานในวนัเดก็แห่งชาต ิ
สิง่ทีเ่ดก็รอคอยเป็นประจ�าทกุปี นัน่คอื ค�าขวญัวนัเดก็แห่งชาติ1

โดยนายกรัฐมนตรี ซึ่งค�าขวัญวันเด็กมีข้ึนครั้งแรกเมื่อป ี
พ.ศ. 2499 ในสมยั จอมพล ป. พบิลูสงคราม ด�ารงต�าแหน่ง 
นายกรัฐมนตรี ได้มอบค�าขวัญวันเด็กประจ�าปีนั้นว่า 
“จงบ�าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ ต่อผู้อื่นและส่วนรวม”
ต่อมาในปี พ.ศ. 2502 จอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต์ นายกรฐัมนตร ี
ในขณะนั้น ได้ให้คุณค่าความส�าคัญของเด็กเป็นอย่างมาก 
จึงได้มอบค�าขวัญให้เป็นข้อคิดคติเตือนใจส�าหรับเด็ก 
ปีละ 1 ค�าขวัญ ก่อนที่จะถึงวันเด็กแห่งชาติ เป็นเหตุให ้
นายกรัฐมนตรีในสมัยต่อมาถือเป็นธรรมเนียมสืบเนื่อง 
มาจนถึงปัจจุบันนี้
 ส�าหรับค�าขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2560 
โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ 
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้แก่  
“ เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง “ 

 1โรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัย แผนกประถม, “ประวัติความเป็นมา 
ของวันเด็กแห่งชาติ,”  http://www.mcp.ac.th/print_text.php?mm 
=22&sm=49&ssm=40&id=157 (สืบค้นข้อมูลเมื่อวันที่ 19 มกราคม  
2560)

ประวัติวันเด็กแห่งชำติ
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 “ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้” ขอกล่าวสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังส�าหรับปี พ.ศ. 2560 ในฉบับนี้กลับมาอีกครั้งกับการ 
บอกเล่าในเรือ่งน่ารูข้องการท�าผลงานวชิาการเพือ่เลือ่นระดบัทีส่งูขึน้ส�าหรบัต�าแหน่งประเภทวชิาการ เพือ่ให้ผูอ่้านได้ทราบ 
ถึงองค์ประกอบของผลงานหรือผลส�าเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ (ผลงานที่ผ่านมา) และผลงาน
ที่เป็นข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางานในต�าแหน่งท่ีจะได้รับแต่งตั้ง (ผลงานในอนาคต) แนวทางการจัดท�า
และกลเม็ดการท�าผลงานวิชาการให้ผ่านได้อย่างไม่ยากเย็น
 อย่างท่ีเพื่อนข้าราชการได้ทราบกันมาบ้างแล้วว่าหลังจากท่ีมีประกาศรายช่ือผู้ผ่านการประเมินบุคคลแล้ว จะต้อง
ส่งผลงานวิชาการภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีประกาศ ท้ังน้ี ส�าหรับองค์ประกอบของผลงานวิชาการตามท่ี ก.ร. ได้มี
ประกาศ หนังสือ ก.ร. ที่ 86/2556 (ว 30) เรื่อง การประเมินข้าราชการรัฐสภาสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งประเภท
วิชาการ ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2556 ซึ่งองค์ประกอบของผลงานที่ผ่านมา และผลงานในอนาคต จะประกอบไปด้วย

ประเมินผลงานไม่ยากอย่างที่คิด

ผลงำนหรือผลส�ำเร็จของงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ (ผลงำนที่ผ่ำนมำ)

ผลงำนที่เป็นข้อเสนอแนวคิดในกำรปรับปรุงหรือ
พัฒนำงำนในต�ำแหน่งที่จะได้รับแต่งตั้ง 

(ผลงำนในอนำคต)

1) ชื่อผลงานและระยะเวลาที่ด�าเนินการ
2) บทน�า/สภาพปัญหาหรือความส�าคัญของเรื่อง
3) หลักวิชาการ/แนวความคิดที่ใช้ในการด�าเนินการ 
4) สรุปสาระส�าคัญและขั้นตอนการด�าเนินการ
5) ผู้ร่วมด�าเนินการ และสัดส่วนผลงาน (ถ้ามี)
6) ผลงานในส่วนที่ผู้เสนอเป็นผู้ด�าเนินการ/ปฏิบัต ิ
(ระบุรายละเอียดของผลงานพร้อมทั้งสัดส่วนของผลงาน)
7) ผลส�าเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
8) การน�าไปใช้ประโยชน์
9) ความยุ่งยากในการด�าเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค
10) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

1) ชื่อเรื่อง
2) บทน�า/หลักการและเหตุผล/ความส�าคัญของเรื่อง
3) หลักวิชาการ/แนวความคิด/ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
4) บทวิเคราะห์/ข้อเสนอ
5) แผนงาน/แนวทางการด�าเนินการ
6) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7) ตัวชี้วัดความส�าเร็จ
8) เงื่อนไขความส�าเร็จอื่น ๆ

บอกเล่าเก้าสิบ 
กับส�านักบริหารงานกลาง
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 จากองค์ประกอบของผลงานวิชาการที่ทาง ก.ร. ก�าหนดมานั้น จะเห็นได้ว่าไม่มีอะไรซับซ้อนเลยใช่ไหมล่ะครับ 
ขอเพียงแต่เพื่อนข้าราชการที่จะท�าผลงานวิชาการเพียงท�าให้ครบถ้วนในทุกประเด็นเท่านั้นเอง โดยแนวทางการจัดท�าและ
กลเม็ดการท�าผลงานวิชาการให้ผ่านได้อย่างไม่ยากเย็นนั้น มีหลักการจัดท�าอยู่ 3 หลัก โดยจะประกอบด้วย

 จากองค์ประกอบของผลงานวิชาการ แนวทางการจัดท�าและกลเม็ดการท�าผลงานวิชาการ จะเห็นได้ว่าการท�า 
ผลงานวชิาการน้ันไม่ยากอย่างทีค่ดิกนัเลยใช่ไหมล่ะครบั      ขอเพยีงแต่เพือ่นข้าราชการเริม่ท�าเท่านัน้เอง และขอให้ใช้หลกัการ 
ท�างานผลงานวิชาการ 3 หลัก คือ “เป็นประโยชน์” “ชัดเจน” “ถูกต้องและครบถ้วน” ดังกล่าว มาเป็นแนวทาง
การท�าผลงานวิชาการของทุกท่านนะครับ ขอฝากอีกหนึ่งกลเม็ดในการประเมินผลงานวิชาการครับ เมื่อคณะกรรมการ
ประเมินผลงานวิชาการ มีมติให้ปรับแก้ไขปรับปรุงผลงานวิชาการในส่วนใด ก็ให้ปรับแก้ไขมาให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามที ่
คณะกรรมการฯ      มมีต ิ    ทัง้นี ้     หากมปัีญหาหรอืไม่เข้าใจในประเดน็การปรบัปรงุแก้ไขผลงานวชิาการในประเดน็ใดต้องสอบถาม 
คณะกรรมการฯ ให้เข้าใจถูกต้องตรงกัน หรือหากมีข้อสงสัยใด ๆ ในการจัดท�าผลงานวิชาการ เพื่อนข้าราชการสามารถ
ติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ส�านักบริหารงานกลาง ทางเรายินดีให้บริการเป็นอย่างยิ่ง เพื่อประโยชน์และ
สิทธิประโยชน์ของเพื่อนข้าราชการทุกท่าน 
 สุดท้ายนี ้ขอแจ้งข่าวเพื่อให้เพื่อนข้าราชการได้เตรียมตัวกันนะครับ โดยได้ทราบมาว่า ก.ร. อยู่ระหว่างการพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมี 
การประกาศใช้ช่วงประมาณเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 นี้ ดังนั้น จึงขอให้เพื่อนข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบประเมินแล้ว 
เร่งจัดท�าและส่งผลงานวิชาการเข้าสู่กระบวนการประเมินเพื่อที่จะใช้หลักเกณฑ์การประเมินเดิม ทั้งนี้ หากมีข้อมูลที่ชัดเจน
แล้วจะแจ้งข่าวให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ในการนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับผลงานวิชาการของเพื่อน ๆ ข้าราชการในเร็ววันนี้
นะครับ

ผลงานที่น�าเสนอจะต้องเป็นเรื่องในส่วนที่ผู ้ขอรับการประเมินเป็นผู ้ด�าเนินการ 
หรือเป็นเรื่องท่ีจะสามารถพัฒนางานของผู้ขอรับการประเมินให้ดีข้ึน รวดเร็วขึ้น 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์กับส่วนราชการ

เป็นประโยชน์1.

ชัดเจน ผลงานที่น�าเสนอจะต้องมีความชัดเจนและสอดคล้องกัน ทั้งในส่วนของความส�าคัญ
ของเรื่อง สภาพปัญหา วัตถุประสงค์ แผนการด�าเนินงาน หลักวิชาการที่อ้างอิง ทั้งนี้ 
การอ้างอิงแนวคิด ทฤษฎี หรือหลักวิชาการต่าง ๆ ควรน�าแนวคิด ทฤษฎี หรือหลัก
วิชาการ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับผลงานจริง ๆ เท่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน 

2.

ถูกต้องและครบถ้วน ผลงานที่น�าเสนอจะต้องถูกต้องและครบถ้วน ในส่วนของหัวข้อผลงาน รูปแบบของ 
ผลงาน การพิมพ์ตัวอักษร การเรียบเรียงล�าดับหัวข้อ การเยื้องหน้า รูปแบบการอ้างอิง
เชิงอรรถ และบรรณานุกรม รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้แนบมาเป็น 
ภาคผนวก 

3.

บอกเล่าเก้าสิบ 
กับส�านักบริหารงานกลาง
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ข่าวสารการต่างฯ
ส�านักการต่างประเทศ

กำรมสีำรแสดงควำมเสียใจระหว่ำงบคุคลส�ำคญัในรฐัสภำ
ในโอกำสกำรสญูเสยีบคุคลส�ำคญัและกำรเกดิควำมเสียหำยทำงธรรมชำติ

อบุตัเิหต ุและกำรก่อกำรร้ำย

 อ�านาจหน้าทีห่นึง่ของกลุ่มงานพธีิการทูต ส�านักการต่างประเทศ คอืการจดัท�าสารแสดงความยนิดแีละความเสยีใจ
ในโอกาสต่าง ๆ ของประธานสภานิติบัญญติัแห่งชาตท่ีิมีไปยงัประธานสภาประเทศต่าง ๆ ซึง่การมีสารแสดงความยนิดีนัน้
กระท�าในโอกาสการเข้ารับต�าแหน่งใหม่ และการเฉลิมฉลองวนัชาตขิองประเทศต่าง ๆ เป็นต้น ส่วนวนันีจ้ะขอกล่าวเน้นถงึ
สารแสดงความเสยีใจ ซึง่จดัท�าขึน้ในโอกาสทีป่ระเทศใดประเทศหน่ึงสญูเสยีบุคคลคนส�าคญั เกิดความเสยีหายทางธรรมชาติ
อุบัติเหตุร้ายแรง หรือการก่อการร้ายที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บมากมาย เป็นต้น
 กลุม่งานพิธีการทตูจะจัดท�าสารแสดงความเสยีใจขึน้ทนัททีีไ่ด้รบัทราบข่าว และน�าความกราบเรยีนประธานสภา
นติบิญัญติัแห่งชาตเิพือ่ลงนามไปยงัประธานสภาประเทศนัน้ ๆ โดยผ่านช่องทางการทตู อนัได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ 
และสถานเอกอัครราชทูตประจ�าประเทศไทย ด้วยว่าสารแสดงความเสียใจน้ีถือเป็นการร่วมแสดงความเห็นอกเห็นใจ
ระหว่างกันในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าสูญเสีย อันสะท้อนถึงไมตรีจิตอันดีที่มีระหว่างรัฐสภาของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ซ่ึงนบัเป็นส่วนหนึง่ของการทตูประเภทหนึง่ด้วย โดยช่วงปีทีผ่่านมา (2559) ได้จดัท�าสารแสดงความเสยีใจ
จากประธานสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิไปยงัประธานสภาหลากหลายประเทศในโอกาสต่าง ๆ ได้แก่ การระเบดิในกรุงจาการ์ตา 
อนิโดนีเซีย (มกราคม) การเกดิเหตรุะเบดิท่าอากาศยานในนครอิสตันบูล ตรุกี (มิถุนายน) เหตกุราดยงิในเมืองออร์แลนโด 
สหรัฐอเมริกา (มิถุนายน) การโจมตีรุนแรงในกรุงธากา บังกลาเทศ (กรกฎาคม) เหตุรถบรรทุกพุ่งชนระหว่างการ
เฉลิมฉลองวันชาติ เมืองนีส ฝรั่งเศส (กรกฎาคม) การสวรรคตของพระปิตุลา (อา) ในสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ
แห่งญี่ปุ่น (ตุลาคม) เหตุรถไฟตกรางที่รัฐอุตตระประเทศ อินเดีย (พฤศจิกายน) 
 ในขณะเดยีวกนั ประธานสภาประเทศต่าง ๆ  มีการแสดงความเสยีใจ มายงัประธานสภานติบิญัญตัแิห่งชาตขิองไทย
ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ประธานสภาจากประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีน 
ประธานวุฒิสภาญี่ปุ ่น ประธานสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ ่น ประธานสภาสหพันธรัฐรัสเซีย ประธานวุฒิสภาเบลเยียม 
ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรเบลเยยีม ประธานสภาผู้แทนราษฎรแคนาดา ประธานรฐัสภาศรลัีงกา ประธานรฐัสภากมัพชูา 
ประธานวฒุสิภากมัพชูา ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรมาเลเซยี ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรลเิบีย รวมถึงประธานคณะกรรมการ
ด้านการประมงของรัฐสภายุโรป และเอกอัครราชทูตกัมพูชา เอกอัครราชทูตอิตาลี และเอกอัครราชทูตโปแลนด์
ประจ�าประเทศไทย ได้ส่งสารแสดงความอาลัยมายังประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้วย โดยสาระส�าคัญของเนื้อหา
ในสารทุกฉบับ ล้วนแล้วแต่ร่วมอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสวรรคตของรัชกาลท่ี 9 องค์พระมหากษัตริย์อันเป็นท่ีรักและ
เป็นศูนย์รวมใจของพสกนิกรชาวไทย อีกทั้งยังชื่นชมและยกย่องพระอัจฉริยภาพของพระองค์ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่
นานาประเทศทั่วโลก และพระองค์ทรงเป็นพระประมุขผู้ทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานท่ีสุดในโลกอีกด้วย
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	 ประเทศไทยมีการปรับโมเดลเศรษฐกิจอยู่หลายครั้ง	จาก	“โมเดลประเทศไทย	1.0”	ที่เน้นภาคการเกษตรไปสู	่
“โมเดลประเทศไทย	2.0”	ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา	และก้าวสู่	“โมเดล	ประเทศไทย	3.0”	ที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก	
ซ่ึงจาก	“โมเดลประเทศไทย	3.0”	ท�าให้ประเทศไทยต้องประสบกบัปัญหาความเหลือ่มล�า้ทางสงัคม	และความไม่สมดลุในการพัฒนา
ท�าให้รฐับาลชดุปัจจุบันต้องปฏริปูโครงสร้างทางเศรษฐกจิ	เพือ่ก้าวข้ามจาก	“โมเดลประเทศไทย	3.0”	ไปสู	่“โมเดลประเทศไทย	4.0”	
เพื่อให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม	“Value–Based	Economy”	ส�าหรับประเทศไทยที่จะต้องพึ่งพาอุตสาหกรรม
การผลติในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศ	จ�าเป็นอย่างยิง่ทีภ่าครฐัจะต้องให้ความส�าคญัต่ออตุสาหกรรม	4.0	(Industry	4.0)	
เพราะเป็นการผสมผสานเทคโนโลยทีีมี่อยูใ่ห้มปีระสทิธภิาพ	ซึง่ท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงใน	3	มิติ	ที่ส�าคัญ	ดังนี	้
	 	 1.	 เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า	“โภคภัณฑ์”	ไปสู่สินค้าเชิง	“นวัตกรรม”
	 	 2.	 เปลีย่นจากการขบัเคลือ่นประเทศด้วยภาคอตุสาหกรรม	ไปสูก่ารขับเคลือ่นด้วยเทคโนโลย	ีความคดิสร้างสรรค์	
และนวัตกรรม
	 	 3.	 เปลี่ยนจากการเน้นภาคอุตสาหกรรม	ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน

 ในการนี้	“ประเทศไทย	4.0”	จึงเป็นการเปล่ียนผ่านท้ังระบบใน	4	องค์ประกอบส�าคัญ	คือ	
	 	 1.	 เปลี่ยนจากการเกษตรแบบด้ังเดิม	(Traditional	Farming)	ในปัจจุบันไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการ
บริหารจัดการและเทคโนโลยี	(Smart	Farming)	โดยเกษตรกรต้องร�่ารวยขึ้น	และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ
(Entrepreneur)
	 	 2.	 เปลีย่นจาก	Traditional	SMEs	หรอื	SMEs	ทีร่ฐัต้องให้ความช่วยเหลอือยูต่ลอดเวลา	ไปสูก่ารเป็น	Smart	
Enterprises	และ	Startups	ที่มีศักยภาพสูง2

	 	 3.	เปลี่ยนจาก	Traditional	Services	ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต�่า	ไปสู่	High	Value	Services
	 	 4.	เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต�่าไปสู่แรงงานที่มีความรู้	ความเชี่ยวชาญ	และทักษะสูง	

	 เป้าหมายทีไ่ด้จากโมเดลนี	้คอื	เปลีย่นประเทศไทยทีจ่ดัอยูใ่นกลุม่ประเทศ	“รายได้ปานกลางขัน้สงู”	ให้กลายเป็น
กลุ่ม	“ประเทศที่มีรายได้สูง”	ด้วยนวัตกรรมท่ีช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน	และยกระดับคุณภาพของ
เศรษฐกิจสังคมด้วยการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	การวิจัยและพัฒนา	และนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้
ให้เกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น
 

	 การจัดท�าบทความทางวิชาการเป็นอีกบทบาทภารกิจหนึ่งของส�านักวิชาการ	ในการที่จะผลิตข้อมูลทางวิชาการ
เพือ่เป็นคลงัข้อมลูในการสนบัสนนุการปฏบัิตหิน้าทีต่ามกรอบภารกจิบนพืน้ฐานทางวชิาการ	ให้กบัสมาชกิสภานติบิญัญตัิ
แห่งชาติ	และคณะกรรมาธิการ	เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินงานท่ีเก่ียวข้องในวงงานของรัฐสภา	ซึ่งในเดือนธันวาคม
มีบทความที่น่าสนใจอันมีเนื้อหาสอดรับกับเหตุการณ์บ้านเมืองซึ่งส�านักวิชาการจัดท�าข้ึนเพื่อเผยแพร่แก่กลุ่มเป้าหมาย	
จ�านวน	2	เรื่อง	ได้แก่	1)	โมเดลประเทศไทย	4.0	:	หลักการส�าคัญในการพัฒนา	และ	2)	มิติใหม่ของประเทศไทยในการ
มีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ	โดยมีสาระส�าคัญของเนื้อหาในการน�าเสนอ	ดังนี้

 1. โมเดลประเทศไทย 4.0 : หลกัการส�าคญัในการพฒันา

เล่าข่าวส�านักวิชาการ

 		2สุวิทย์		เมษินทรีย์	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์,	สร้างการเปล่ียนแปลงประเทศ	[Online],	2559	
	 		แหล่งที่มา	https://goo.gl/lYfLpV	[1	สิงหาคม	2559]	



9 มกราคม  2560
January  2017

เล่าข่าวส�านักวิชาการ

โมเดลประเทศไทย	4.0	(Thailand	4.0)1

 1ประเทศไทย	4.0	Thailand	4.0	คอื	[Online],	2559	แหล่งทีม่า	https://goo.gl/sFMytr	[24	กนัยายน	2559]
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เล่าข่าวส�านักวิชาการ

 2. มิติใหม่ของประเทศไทยในการมีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
	 การทุจริตประพฤติมิชอบเป็นปัญหาส�าคัญของประเทศไทย	ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	รัฐบาล	รวมถึง
สภาปฏิรูปแห่งชาติ	เห็นพ้องให้เป็นวาระแห่งชาติ	จ�าเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนและร่วมมือกันให้เกิดความสอดคล้อง
สามารถสร้างระบบการป้องกันปราบปรามทีม่ปีระสทิธภิาพและยัง่ยนื	จนท�าให้มัน่ใจได้ว่า	จะด�าเนนิการกบัภาคการเมอืง
ภาครัฐ	(ข้าราชการประจ�า	เจ้าหน้าท่ีของรัฐ)	และภาคเอกชน	ท่ีสมคบกันทุจริตและประพฤติมิชอบ	หาผลประโยชน์
เบียดบังประโยชน์ของส่วนรวมได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด	โดยเฉพาะการปรับปรุงกระบวนการเอาคนผิด	มาลงโทษ
ให้เกิดความรวดเร็วและเกิดผลจริงในทางปฏิบัติ	เร่งแก้ปัญหาการปล่อยให้คดีขาดอายุความ	ซึ่งหาผู้รับผิดชอบไม่ได้	
และยังปล่อยให้จ�าเลยในคดีหลบหนีโทษไปอย่างลอยนวล	ความไร้ประสิทธิภาพดังกล่าวท�าให้สังคม	ยอมจ�านนก่อเกิด
ค่านิยมท่ีผิด	ๆ	ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบที่สั่งสมมาเป็นเวลายาวนานนี้	ได้สร้างความเสียหายให้แก่ประเทศ
เป็นมูลค่าปีละหลายแสนล้านบาท	และที่ประเมินไม่ได้อีกมหาศาล	อีกท้ังแพร่หลายไปท่ัวทุกระดับทุกวงการ	ก่อให้เกิด
ความไม่เป็นธรรม	มผีลกระทบต่อการพฒันาผลติเศรษฐกจิและสงัคมโดยรวม	ด้วยเหตผุลดงักล่าว	จงึสมควรพจิารณาหา
แนวทางแก้ไข	และน�าเสนอ	ข้อเสนอในการปฏริปูการป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิิชอบ	อย่างเป็นรปูธรรม
รวมทั้งการปลูกฝังและการเสริมสร้างจิตส�านึกในเรื่องนี้ให้แก่สังคมไทย	เพื่อขจัดปัญหาการทุจริต	และประพฤติมิชอบ
ให้ลดน้อยลงไป	ประกอบกับรัฐบาล	พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	เข้ามาบริหารประเทศได้ให้ความส�าคัญ
กับการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน	ซึ่งเป็น	1	ใน	11	ด้าน	ของการปฏิรูปประเทศและเป็นนโยบายเร่งด่วน

 ทั้งน้ี	เมื่อวันที่	30	กันยายน	2559	พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริต	และประพฤติมิชอบ	พ.ศ.	2559 
ได้ประกาศในราชกจิจานเุบกษา	โดยพระราชบญัญตันิีใ้ห้มผีลใช้บงัคบันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา
ซ่ึงก�าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทุจริต	และประพฤติมิชอบข้ึน	เพื่อใช้ในการด�าเนินคดีของศาลที่มีอ�านาจ
พิจารณาพิพากษาคดีตามกฎหมาย	ว่าด้วยการจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ	มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การ
พิจารณาพิพากษาอรรถคดีทุจริต	และประพฤติมิชอบเป็นไปด้วยความรวดเร็ว	เสมอภาค	และเป็นธรรม	โดยค�านึงถึง
ความมีประสิทธิภาพของระบบไต่สวนในการพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ	อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง
ต้นกระบวนการยุติธรรมและจะส่งผลดีต่อการด�าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล	อีกท้ังยังเป็นการแสดง
เจตจ�านงอย่างเด่นชัดของรัฐบาลไทยต่อประชาคมโลกถึงความมุ่งม่ันอย่างต่อเน่ืองในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบอย่างจริงจังเพื่อความมั่นคงและภาพลักษณ์ท่ีดีของประเทศ

	 บทความดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งของการผลิตบทความทางวิชาการเดือนธันวาคม	2559	ซึ่งยังมีบทความ 
ทางวิชาการที่ให้บริการที่ส�านักวิชาการ	อาคารสุขประพฤติ	ช้ัน	26	หรือสืบค้นได้ทาง	http://www.senate.go.th/ 
book_shelf/book_detail.php



11 มกราคม  2560
January  2017

	 ในส่วนของชาวฝรั่งเศสก็จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองที่น่าสนใจเริ่มจาก
ในค�่าคืนวันที่	24	ธันวาคม	หลังจากกลับจากพิธีมิซซาเที่ยงคืนที่โบสถ์
เรยีกว่า	“la	messe	de	minuit”	(ลา	แมส	เดอ	มนิยุ)	ทกุคนในครอบครัว
จะมานั่ งรวมตัวกัน ท่ี โต ๊ะอาหารเพื่อรับประทานอาหารร ่วมกัน	
ซึ่งเมนูอาหารยอดนิยม	 ประกอบด้วย	 “le	 foie	 gras”	 (เลอ	 ฟัว	 กราส์)
หรอืตบัห่านบด	ไก่งวงย่างหรืออบเสิร์ฟพร้อมเมด็เกาลัด	หอยนางรม	และ
ปิดท้ายมื้ออาหารด้วย	“la	bûche	de	Noël”	(ลา	บุช	เดอ	โนแอล)	
หรือเค้กรูปขอนไม้
	 ในวันรุ่งขึ้นซึ่งตรงกับวันที่	25	ธันวาคมหรือวันคริสต์มาส	จะมีการมอบของขวัญให้กัน
และเด็ก	ๆ	ก็จะรอรับของขวัญจาก	“le	Père	Noël”	(เลอ	แปร์	โนแอล)	หรือซานตาครอส
อย่างใจจดใจจ่อ	โดยที่ของขวัญของเด็ก	ๆ	ส่วนมากมักจะวางไว้ใต้ต้นสนที่ประดับด้วยสายรุ้ง
และลกูบอลหลากส	ีส�าหรบัวนันีท้กุคนจะพูดอวยพรให้กันว่า	“Joyeux	Noël”	(ชวัเยอ	โนแอล)
แปลว่า	“ขอให้มีความสุขในวันคริสต์มาส”	

	 ในช่วงวนัขึน้ปีใหม่	ชาวฝรัง่เศสจะต้อนรบัวนัปีใหม่ด้วยการดืม่ฉลองด้วยแชมเปญ	และรบัประทานอาหารทะเล
จ�าพวกหอย	กุง้	และป	ูหรอืตบัห่านบด	และในวนันีผู้้ใหญ่จะให้	“les	étrennes”	(เล	เซแทรนน์)	หรือของขวญัปีใหม่
แก่บุตรหลานของตนซึ่งส่วนมากมักจะเป็นเงิน	ส�าหรับวันนี้ทุกคนจะพูดอวยพรเมื่อเจอกันว่า	“Bonne année”
(บอน	อาเน่)	แปลว่า	“สุขสันต์วันปีใหม่”

เทศกาลเฉลมิฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ของชาวฝร่ังเศส

	 ในช่วงปลายปีของทกุปีเป็นช่วงเทศกาลเฉลมิฉลองของชาวตะวนัตกเพือ่เตรยีมเข้าสูปี่ใหม่	 และถอืเป็นฤกษ์งามยามดี
ที่จะต้อนรับสิ่งใหม่	ๆ	ความโชคดี	ความเจริญก้าวหน้า	การเริ่มต้นใหม่ที่จะเข้ามาในชีวิตตลอดทั้งปีใหม่	นอกจากนี้
ยังเป็นเทศกาลแห่งครอบครัวที่สมาชิกหลายคนในครอบครัวต่างพร้อมใจมารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองเช่นกัน

ส�า
นัก
ภา
ษา
ต่า
งป
ระ
เท
ศ
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ส�านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
(Individual Development Plan: IDP)

เป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์
หลักของกำรออกแบบงำน 

ในลักษณะของ  
Job Enrichment  

ได้แก่

 Renewal 
 การท�าให้เกิดความแปลกใหม่ ไม่ให้พนักงานเกิดความเบื่อหน่าย โดยการ 
เปลี่ยนแปลงลักษณะงานบุคคลท่ีจะต้องติดต่อประสานงานด้วย เปลี่ยนมุมมองหรือ 
ความคิดจากงานเดิม

 Exploration 
 การพัฒนาและการแสวงหาทักษะความช�านาญที่มากขึ้น พัฒนาสัมพันธภาพ 
ที่เกิดขึ้นจากการท�างานใหม่ ๆ 

Specialization 
 การช�านาญในงานเป็นพเิศษ ก่อให้เกิดความสามารถในการบรหิารจัดการงานนัน้ 
ที่ลึกขึ้น ยากและท้าทายมากขึ้น 

 อย่างไรก็ตาม ถงึแม้ว่าการออกแบบงานในลกัษณะ 
ของ Job Enrichment จะมีประโยชน์กับพนักงาน แต่ม ี
พนกังานบางกลุม่ท่ีต่อต้าน ปฏเิสธไม่ยอมรับงานทีต้่องเพิม่ 
มากขึ้น พวกเขาจะมองว่าเป็นการสูญเสียเวลาที่จะต้อง 
บริหารจัดการงานที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นหากผู้บังคับบัญชา 
ต้องการทีจ่ะมอบหมายงานให้พนกังานทีย่ากและท้าทายขึน้ 
ผูบ้งัคบับญัชาจะต้องชีแ้จงวัตถปุระสงค์ทีช่ดัเจน (Clarity) 
เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าและเป้าหมายในอาชีพ โดยให ้
ค�าแนะน�า/กรอบแนวทางปฏิบัติ หน้าที่ เป ็นพี่ เลี้ยง

แก่พนักงานในการบริหารจัดการกับงานท่ีเพิ่มมากข้ึน 
(Introduction) เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจในตัวพนักงาน 
ว่าพวกเขาสามารถบริหารงานที่ก่อให้เกิดมูลค่าในงาน  
(Job Value Added) ทีม่ากขึน้และยากกว่าเดมิได้ พบว่า 
เครื่องมือการออกแบบงานที่เน้นการเพิ่มคุณค่าในงาน 
หรอื Job Enrichment จงึเหมาะกับการเตรยีมความพร้อม 
ในสายอาชีพ (Career Path) ให้กับพนักงาน เพื่อช่วย 
เตรียมพนักงานให้สามารถรับผิดชอบงานที่ เ พ่ิมข้ึน 
ในต�าแหน่งงานที่สูงขึ้น

 การเพิม่คณุค่าในงาน เป็นเครือ่งมอืหนึง่ในการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน 
ที่มีพื้นฐานส�าคัญมาจากแนวคิดของ Frederick Herzberg ในปี 1950 และ 1960 
ผู้ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) ต่อมา Hackman และ  
Oldham ได้น�ามาศึกษาต่อ มุง่เน้นไปทีคุ่ณลกัษณะของงาน (Job Characteristics 
Model) ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดพื้นฐานที่ส�าคัญ ของ Job Enrichment ดังนั้น 
แนวคิดของเครื่องมือการพัฒนาบุคลากร “Job Enrichment” จึงเป็นกิจกรรม 
ด้านการบรหิาร จดัการทีเ่น้นการออกแบบลกัษณะงาน เป็นงานทีแ่ตกต่างจากเดมิ 
ที่เคยปฏิบัติ เน้นให้พนักงานเกิดความช�านาญในงานที่หลากหลายขึ้น (Skill  
Variety) เกิดความรับผิดชอบในงานของตน (Task Identity) เป็นลักษณะงาน 
ที่มีความส�าคัญ (Task Significance) มีอิสระสามารถบริหารจัดการงานนั้นด้วย 
ตนเอง (Autonomy) และการได้รบัข้อมลูป้อนกลบัจากผูบ้งัคบับญัชา (Feedback) 
เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

ตอน พัฒนาบุคลากรดว้ยการเพิม่คุณคา่ในงาน : Job Enrichment
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          อ้างอิงบทความจาก ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development  

          Plan: IDP)

          แหล่งที่มา http://www.hrcenter.co.th/index.php?module=columns_detail&ColumnID=801

 - ขัน้ตอนกำรน�ำไปปฏบิตั ิผูบ้งัคบับญัชาควรตดิตาม
การทางานพนักงานและสอบถามพนักงานอย่างสม�่าเสมอ  
เพราะพนกังานจะต้องปรบัตวักบังานใหม่ ๆ  ผูบ้งัคบับญัชา 
จึงจะต้องเป็นพี่เลี้ยงให้กับพนักงานในช่วงที่พนักงาน 
ยังต้องรับผิดชอบงานที่ยากและท้าทายขึ้นกว่าเดิม
  - ขัน้ตอนกำรประเมนิและสรปุผล ผูบ้งัคบับญัชา
จะต้องตรวจสอบและประเมนิผลความส�าเรจ็ในการพฒันา 
ความสามารถของพนักงานจากการมอบหมายงานที่เพ่ิม 
คุณค่ามากขึ้นพร้อมทั้งสรุปผล และแจ้งผลให้พนักงาน 
รับรู้ว่าพนักงานสามารถบริหารงานที่มอบหมายให้ได้มาก 
น้อยแค่ไหน 

 กลุ่มเป้ำหมำย – กลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมในการ
พัฒนาความสามารถด้วยวิธีการเพิ่มคุณค่าในงาน คือ  
พนักงานที่ท�างานเดิม ๆ ซ�้า ๆ มาเป็นระยะเวลานาน  
เป็นการท�างานที่ใช้ทักษะซ�้าไม่มีโอกาสคิดสร้างสรรค์ 
การท�างานและกระบวนการท�างานใหม่ ๆ  หรืองานที ่
รับผิดชอบไม่มีความท้าทาย ซึ่งการเพิ่มคุณค่าในงาน 
จะช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน และสร้าง 
ความพงึพอใจในการท�างานให้กบัพนกังาน เพือ่ให้พนกังาน 
รู้รอบ รู้กว้างข้ึน และเม่ือพนักงานได้มีโอกาสเรียนรู้งาน 
ทีก่ว้าง และระดบัสงูกว่างานปัจจบุนัหรอืได้ท�างานจนครบ 
กระบวนการแล้ว ย่อมส่งผลให้พนักงานมีโอกาสเติบโต 
หรือมีความก้าวหน้าในสายอาชีพต่อไป

 สรุปว่ำเครื่องมือกำรเพิ่มคุณค่ำงำนเป็นอีก 
เครื่องมือกำรพัฒนำท่ีผู ้บังคับบัญชำสำมำรถเลือก 
น�ำมำใช้ในกำรพัฒนำควำมสำมำรถของพนักงำนได้  
อย่ำงไรกต็ำมเครือ่งมอืดงักล่ำวนีจ้ะเกิดประสทิธิภำพได้นัน้ 
จะต้องใช้ควบคูไ่ปกบัเครือ่งมอืกำรพฒันำอืน่ ๆ  ด้วย เช่น 
กำรสอนงำน กำรให้ค�ำปรกึษำแนะน�ำกำรให้ข้อมลูป้อนกลบั 
เป็นต้น โดยองค์กำรจะต้องจดัอบรมถงึวธิกีำรและเทคนคิ 
ในกำรใช้เครือ่งมอืกำรพฒันำควำมสำมำรถอืน่ ๆ เหล่ำนัน้ 
ไปพร้อมกับกำรเพิ่มคุณค่ำในงำน

 รูปแบบของกำรเพิ่มคุณค่ำในงำน พบว่า Job 
Enrichment ที่นิยมใช้อยู่ในองค์การนั้นมี 2 รูปแบบ 
ท่ีแตกต่างกันตามลักษณะงานที่มอบหมายให้พนักงาน 
รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
 - กำรเพ่ิมคุณค่ำงำนในงำนที่มีระดับหรือค่ำงำน
เช่นเดียวกับงานที่พนักงานได้รับมอบหมายในปัจจุบัน  
หมายถึง การเพิ่มคุณค่างานให้กับพนักงานได้ท�างานที่ม ี
ระดบังานทีเ่ท่ากบังานปัจจบุนั เป็นงานทีม่คีวามหลากหลาย 
ท�าให้ต้องใช้ความคดิสร้างสรรค์มากขึน้หรอืเป็นการท�างาน 
ที่ท้าทาย โดยอาจเป็นการท�างานเชิงเทคนิคมากขึ้น
  - กำรเพิ่มคุณค่ำงำนในงำนที่มีระดับหรือค่ำงำน
สูงกว่างานที่พนักงานได้รับมอบหมายในปัจจุบัน หมายถึง 
การเพิ่มคุณค่างานโดยมอบหมายให้พนักงานท�างาน 
ในขอบเขตงานที่สูงมากขึ้น และพนักงานมีโอกาสในการ 
ตดัสนิใจมากขึน้ ซ่ึงการเพิม่คุณค่างานในลกัษณะนีเ้ป็นการ 
ช่วยกระตุน้ ส่งเสรมิให้พนกังานมคีวามพร้อมทีจ่ะรบัผดิชอบ 
งานในต�าแหน่งงานที่สูงขึ้นต่อไปได้ 

 ขั้นตอนกำรเพิ่มคุณค่ำในงำน  การเพิ่มคุณค่างาน 
มีขั้นตอนและหลักปฏิบัติในรายละเอียด ดังต่อไปนี้
  - ข้ันตอนกำรส�ำรวจ ผูบ้งัคับบญัชาจะต้องตรวจสอบ
ว่าพนักงานมขีอบเขตความรบัผิดชอบงานปัจจุบันอะไรบ้าง 
โดยดจูาก Job Description (JD) หรอืใบก�าหนดหน้าทีง่าน 
ของต�าแหน่งงานหรอือาจสอบถามพนกังานว่า ในการท�างาน 
ปัจจุบัน อะไรจะท�าให้งานมีความท้าทาย และน่าสนใจ 
มากยิ่งขึ้น กระบวนการนี้จะท�าให้ผู้บังคับบัญชาออกแบบ 
การเพิ่มคุณค่างานให้พนักงาน  ได้ถูกต้องและเหมาะสม 
มากที่สุด
  - ขัน้ตอนกำรรวบรวมงำน ผูบ้งัคับบญัชารวบรวม
จัดหมวดหมู่งานที่เกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงกับงานปัจจุบัน 
ท่ีพนักงานรับผิดชอบและพิจารณาคัดเลือกงานที่จะ 
มอบหมายให้พนักงาน ประกอบกบัน�าข้อมลูทีไ่ด้สอบถาม 
จากพนักงานมาใช้ประกอบการพิจารณามอบหมายงาน 
ที่ยากขึ้นให้กับพนักงาน 
 - ข้ันตอนกำรสือ่สำรและให้ค�ำแนะน�ำ  ผูบ้งัคับบัญชา
จะต้องส่ือสารกับพนกังาน โดยบอกจุดประสงค์และเป้าหมาย 
ที่ชัดเจนและควรให้ค�าแนะน�าแก่พนักงานถึงแนวทาง 
ปฏิบัติในการบริหารงานให้บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมาย 
ท่ีก�าหนด ซึ่งผู้บังคับบัญชาต้องแจ้งเป้าหมาย ผลลัพธ ์
ทีต้่องการให้พนักงานทราบ โดยเชือ่มโยงกับความก้าวหน้า 
และเป้าหมายในอาชีพของพนักงานแต่ละคน 



14 มกราคม  2560
 January  2017

ICT Insights
ส�ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศฯ

1. เขา้ศึกษาดูงานสถานีวิทยุโทรทัศนเ์พื่อการศึกษา (ETV)

 วันที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 10.30 น. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสถานีโทรทัศน์รัฐสภาไอพีทีวี1 น�าโดย 
นายจารุพงศ์ จีนาพันธุ์ ประธานอนุกรรมการฯ นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล รองเลขาธิการวุฒิสภา นายคณวัฒน์ วงศ์แก้ว  
ผู้อ�านวยการส�านักเทคโนโลยีฯ เข้าศึกษาดูงานสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) ส�านักบริหารงานการศึกษา 
นอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนสถานีโทรทัศน์รัฐสภาไอพีทีวี1 พร้อมทั้งแนวทาง 
การร่วมผลิตเนื้อหาสู่ประชาชนต่อไป

2. รับพรปีใหม ่จากนายสุรชัย เลีย้งบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนทีห่นึ่ง

 วันที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. นายคณวัฒน์ วงศ์แก้ว ผู้อ�านวยการส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้น�า 
ข้าราชการเข้ารบัพรปีใหม่ จากนายสรุชยั เลีย้งบญุเลศิชยั รองประธานสภานติิบญัญตัแิห่งชาต ิคนทีห่น่ึง พร้อมทัง้รับแนวทาง 
การปฏิบัติงานด้าน IT อย่างต่อเนื่องตลอดปี 2560
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เลนส์... ส่องการพิมพ์
ส�านักการพิมพ์

ความหมายและความส�าคัญ
ของภาพประกอบ

   บางครั้งการอธิบายถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใด ตัวอักษรมีข้อจ�ากัดที่จะบ่งบอก 
ถงึสิง่ท่ีอธบิายน้ันว่าเป็นอย่างไร ในบางกรณีแม้ว่าผูบ้รรยายจะมีความสามารถ 
ในการใช้ถ้อยค�ามากสักเพียงใด ก็ไม่อาจท�าให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เช่น 
การจะอธิบายความแตกต่างระหว่างม้ากับลา ให้กับคนที่ไม่เคยเห็นสัตว ์
ทั้งสองชนิดนี้คงเป็นเรื่องที่ล�าบากมาก

1. ใช้สร้ำงควำมเข้ำใจ

  ในกรณีที่ข้อความสามารถสร้างความเข้าใจได้ระดับหน่ึงแล้วแต่ยัง 
ไม่ชัดเจน จึงจ�าเป็นต้องใช้ภาพประกอบเพ่ือเสริมความเข้าใจให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
เช่น การอธิบายพุทธลักษณะของพระพุทธรูปสมัยต่าง ๆ ถ้ามีภาพประกอบ 
เพื่อเสริมความเข้าใจในรายละเอียดเพิ่มเติม ก็จะท�าให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

2. ใช้เสริมควำมเข้ำใจ

   การน�าเสนอภาพเพื่อบ่งบอกถึงตัวบุคคล ไม่อาจใช้ข้อความอธิบาย
ให้เห็นได้ว่า บุคคลผู้น้ีมีหน้าตาเป็นอย่างไร แต่ถ้าพิมพ์ภาพลงแล้วบอกชื่อ 
ผู้ที่เห็นก็จะรู้จักและจดจ�าได้ทันที

3. ใช้เป็นหลักฐำนเพื่อบ่งบอกบุคคล

 ภาพประกอบมีความส�าคัญต่องานพิมพ์มาก เพราะสามารถให้รายละเอียด และความเหมือนจริงเกินค�าบรรยาย 
ให้ความสวยงามและความประทับใจ ความส�าคัญของภาพประกอบงานพิมพ์ได้ ดังนี้

ควำมส�ำคัญของภำพประกอบงำนพิมพ์

     ภาพประกอบช่วยให้งานพมิพ์สวยงามน่าอ่านมากยิง่ข้ึน  เทคโนโลยี
การถ่ายภาพ ตกแต่งภาพและการพิมพ์ในปัจจุบัน เอ้ืออ�านวยให้การท�างาน 
กบัภาพประกอบสะดวกยิง่ขึน้ การถ่ายภาพท�าได้ง่ายข้ึน ลดขัน้ตอนการตกแต่ง 
ภาพลง ใช้เวลาน้อยลง การจ�าลองภาพ อย่างการถ่ายเอกสารหรอืการกราดภาพ 
(scan) กท็�าได้คณุภาพดแีละสะดวกรวดเรว็ อีกทัง้เทคโนโลยด้ีานคอมพวิเตอร์  
ยังช่วยให้ตกแต่งดัดแปลงภาพท�าได้หลายรูปแบบ

4. ใช้ตกแต่งหน้ำสิ่งพิมพ์

 ภำพประกอบงำนพิมพ ์หมายถึง เนื้อหาส่วนที่เป็นภาพซึ่งปรากฏในเอกสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ นอกเหนือจากเนื้อหา
ข้อความที่เป็นตัวอักษร ภาพเหล่านี้อาจเป็นภาพวาด หรือภาพถ่ายก็ได้ และยังนับรวมถึงภาพกราฟิกต่าง ๆ เช่น จุด เส้น 
สี แถบกราฟิก หรือภาพลายเส้นเรขาคณิตอื่น ๆ ที่ใช้ในการตกแต่งงานพิมพ์อีกด้วย
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เล่ำข่ำวชำวกรรม 3
ส�ำนักกรรมำธิกำร 3

เล่ำข่ำวชำวกรรม 3

กำรบรรยำยหลักสูตร เทคนิคกำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียนของคณะกรรมำธิกำรขั้นพ้ืนฐำน

 ส�านักกรรมาธิการ 3 ร่วมกับส�านักกรรมาธิการ 1 และส�านักกรรมาธิการ 2 และส�านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้
จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะงานของบุคลากร (Functional Competency) หลักสูตร “เทคนิคการจัดการ
เรือ่งร้องเรยีนของคณะกรรมาธกิารข้ันพืน้ฐาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” ซึง่เป็นหลกัสตูรส�าหรบันิตกิร และวิทยากร
สังกัดส�านักกรรมาธิการ 3 ส�านกั จ�านวน 2 รุน่ รุน่ละ 30 คน โดยรุน่ที ่1 ระหว่างวนัจนัทร์ที ่28 – วนัพธุที ่30 พฤศจกิายน 2559
และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันจันทร์ที่ 19 – วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนางวรารัตน์ อติแพทย์
เลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานเปิดโครงการเมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแนวทาง 
รปูแบบ และวิธกีารพจิารณาเรือ่งร้องเรยีน นบัแต่การรบัเรือ่งร้องเรยีน การรบัฟังข้อเทจ็จรงิ การแสวงหาพยานหลกัฐาน
การสรปุข้อเทจ็จรงิและข้อกฎหมาย การเสนอความเหน็ และการท�ารายงานผลการพจิารณา อนัเป็นการเพิม่พนูความรู้ 
ทักษะและความสามารถของเจ้าหน้าที่ส�านักกรรมาธิการ 3 ส�านัก ท�าให้การสนับสนุนภารกิจด้านการพิจารณา
เรือ่งร้องเรยีนของคณะกรรมาธกิารสามารถกระท�าได้อย่างมีประสทิธิภาพ อันจะส่งผลให้ปัญหาความเดอืนร้อนของประชาชน
ผู้ร้องทุกข์มีโอกาสได้รับการแก้ไขมากยิ่งขึ้นด้วย ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานรัฐ
และองค์กรอสิระทีม่อี�านาจหน้าทีเ่ก่ียวกบัการจัดการเรือ่งร้องเรยีนของประชาชน ได้แก่ ศนูย์บรกิารประชาชนส�านกังาน
ปลัดส�านักนายกรัฐมนตร ี(สปน.) ส�านกัสอบสวนและนติกิาร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ส�านกังานศาลปกครอง
ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นอกจากนั้น ยังได้
เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน ณ ศูนย์ด�ารงธรรม
จังหวัดสมุทรปราการ และโครงการพระราชด�าริในพื้นท่ีของจังหวัดดังกล่าว

กำรจดัโครงกำรพฒันำสมรรถนะเฉพำะงำนของบคุลำกร (Functional Competency)
หลักสูตร “เทคนิคกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมำธิกำรขั้นพื้นฐำน”

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
ของส�ำนักกรรมำธิกำร 3 ส�ำนัก

กำรจัดโครงกำรพัฒนำสมรรถนะเฉพำะงำนของบุคลำกร 
(Functional Competency)
หลักสูตร “เทคนิคกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมำธิกำรขั้นพื้นฐำน” 

ประจ�ำปีงบประมำณ 2560
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เล่ำข่ำวชำวกรรม 3
ส�ำนักกรรมำธิกำร 3

เล่ำข่ำวชำวกรรม 3

ศึกษำดูงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน ณ ศูนย์ด�ำรงธรรม  
และโครงกำรพระรำชด�ำริ จังหวัดสมุทรปรำกำร
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แนวทางการวัดและประเมิน 
ความส�าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์

ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564)

 ส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา มแีผนยทุธศาสตร์เป็นแนวทางในการพฒันาองค์กร ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 
จนถึงปัจจุบัน ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) เมื่อวันที่ 3 
ตุลาคม 2559 ส�าหรับแผนยุทธศาสตร์ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 4 ได้ก�าหนดแนวทางในการน�าไปปฏิบัต ิ
เพื่อให้เกิดความชัดเจน คือ มีการก�าหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนขึ้น (ที่ปรึกษา รองเลขาธิการ และผู้อ�านวยการส�านัก)  
ทั้งในระดับยุทธศาสตร์ และระดับกลยุทธ์ ซึ่งผู้บริหารก็พร้อมจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และจะเป็น 
ข้อมลูทีจ่ะแสดงให้เหน็ว่า ส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภาจะมีข้อมลูมายนืยนัความส�าเรจ็ในระดบัยทุธศาสตร์ และกลยทุธ์  
ตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในแต่ละระดับ อันจะเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงไปสู่ความส�าเร็จในการบรรลุวิสัยทัศน์ยิ่งขึ้น  
จึงได้ก�าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 4 ซึ่งเป็นความส�าเร็จที่อยู่เหนือขึ้นไปจากระดับโครงการ/กิจกรรม   

 เปรียบเทียบแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการก�าหนดตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และผู้รับผิดชอบระหว่าง 
แผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 3 และแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 4 ดังนี้          

ระดับ
ก�ำหนดตัวชี้วัด ก�ำหนดค่ำเป้ำหมำย ก�ำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

ฉบับที่ 3 ฉบับที่ 4 ฉบับที่ 3 ฉบับที่ 4 ฉบับที่ 3 ฉบับที่ 4

ระดับ
กลยุทธ์

ระดับ
ยุทธศาสตร์

 ขณะนี ้ ส�านักนโยบายและแผนอยูร่ะหว่างด�าเนนิการจดัท�า “คู่มอืการวดัและประเมินความส�าเรจ็ตามแผนยทุธศาสตร์ 
ส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา ฉบบัที ่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) (ระดบักลยทุธ์และระดบัยทุธศาสตร์)” มจีดุประสงค์เพ่ือให้ 
ทุกฝ่ายที่มีส่วนเก่ียวข้องได้มีแนวทางในการด�าเนินการประเมินความส�าเร็จระดับต่าง ๆ ส�าหรับขอบเขตในการจัดท�า 
คู่มือการวัดและประเมินความส�าเร็จฯ ดังกล่าว จะเน้นเฉพาะในระดับกลยุทธ์และระดับยุทธศาสตร์  โดยแบ่งออกเป็น 
6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 21 กลยุทธ์ ประกอบด้วยตัวชี้วัด, ค่าเป้าหมาย, แหล่งข้อมูลตัวชี้วัด, เครื่องมือและวิธีการ 
เก็บรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด, เกณฑ์และวิธีการประเมินความส�าเร็จ (ระดับยุทธศาสตร์), เกณฑ์และวิธีการประเมิน 
ความส�าเร็จ (ระดับกลยุทธ์), และผู้รับผิดชอบ (ที่ปรึกษา, รองเลขาธิการ และผู้อ�านวยการส�านัก) ซึ่งผู้รับผิดชอบ 

ส�ำนักนโยบำยและแผน
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ส�ำนักนโยบำยและแผน

จะได้ใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินการ หรือการมอบหมาย สั่งการ ส�านักในก�ากับดูแลเก็บข้อมูลตัวชี้วัด เพื่อส่งต่อให้ส�านัก 
นโยบายและแผนซึ่งจะท�าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานกลางในการรับรายงานข้อมูลตัวชี้วัดและน�าข้อมูลดังกล่าวมาประกอบ 
การประเมินความส�าเร็จในระดับกลยุทธ์และระดับยุทธศาสตร์  รายละเอียดในเบื้องต้นตามแบบฟอร์ม ดังนี้

 กล่าวโดยสรุป คู่มือการวัดและประเมินความส�าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับท่ี 4  
(พ.ศ. 2560-2564) (ระดับกลยุทธ์และระดับยุทธศาสตร์) ท่ีก�าลังจะเกิดข้ึนน้ี จะใช้เป็นแนวทางร่วมกันในการประเมิน 
ความส�าเร็จในการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ และเราทุกคนต้องปรับทัศนคติในการใช้ยุทธศาสตร์เพื่อเป็นเครื่องมือในการ 
พัฒนาองค์กร สิ่งที่ส�าคัญที่ต้องตระหนัก คือ ยุทธศาสตร์เป็นเรื่องของทุกคนในองค์กร เราทุกคนเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน  
ดงันัน้ หน้าทีใ่นการด�าเนนิการตามยทุธศาสตร์ตัง้แต่การจดัท�ายทุธศาสตร์, การบรหิารโครงการ, การตดิตามและประเมผิล 
ในระดับต่าง ๆ ทั้งระดับโครงการ ระดับกลยุทธ์ และระดับยุทธศาสตร์ เป็นหน้าท่ีท่ีทุกคนในองค์กรต้องมีส่วนร่วมกัน 
เมือ่ทกุคนทราบหน้าทีข่องตนเองแล้ว และท�าหน้าทีข่องตนให้บรรลเุป้าหมาย ทกุคนกจ็ะกลายเป็นฟันเฟืองทีม่คีวามส�าคญั 
ทีจ่ะมส่ีวนท�าให้ยทุธศาสตร์เกดิการขบัเคลือ่น และเราทกุคนจะก้าวไปถงึวสิยัทศัน์ทีจ่ะเป็น “องค์กรทีเ่ป็นเลศิ (Excellence 
Organization)” ไปพร้อมกัน 



บอกเล่าข่าว “สนง” www.senate.go.th

www.senate.go.th “บอกเล่ำข่ำว สนง.”

ชั้นวำงหนังสือ หัวข้อ “สิ่งพิมพ์ส�ำนักงำน”

http://www.senate.go.th/book_Shelf/book_detail.php

ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-office)

ส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ องค์กรแห่งควำมสุข 

ส�ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

ส�ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (HRD SENATE)

ติดตามจุลสาร บอกเล่าข่าว สนง. ได้ที่ ...


