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บรรณาธิการ

 ช่วงนี้ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาว ทำาให้อากาศ
เปลีย่นแปลงบ่อย ขอให้เพือ่น ๆ ข้าราชการและบคุลากรของสำานกังาน
เลขาธกิารวฒุสิภาทกุท่านรกัษาสขุภาพกันด้วยนะคะ และเพือ่สขุภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง ขอเชิญชวนทุกคนร่วมกิจกรรมการออกกำาลังกาย 
ตามนโยบายรัฐบาล ทุกวันพุธ ในช่วงเวลา 15.30 – 16.45 นาฬิกา 
ณ อาคารรัฐสภา 2 หรือหาเวลาว่างหลังเลิกงานมาออกกำาลังกายกัน
เพื่อสุขภาพทีดี่ทัง้ทางร่างกายและจิตใจ 
 อีกกิจกรรมหนึ่งที่สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติมาอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปี นั่นคือ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  
ซึ่งในเทศกาลทอดกฐินประจำาปี 2560 นี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
และสำานกังานเลขาธกิารวฒุสิภา ได้รบัพระมหากรณุาธคุิณจากสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐนิให้นำาไปทอดถวายพระภกิษสุงฆ์
ที่จำาพรรษา ณ วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธท่ี 1 
พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ซึ่งรายละเอียดและภาพกิจกรรมในพิธีดังกล่าว 
ติดตามได้ในเล่ม
   สำาหรบักจิกรรมข่าวสารดี ๆ หรอืความเคลือ่นไหวต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้
ภายในสำานกังานฯ จุลสาร “บอกเล่าข่าว สนง.” ฉบับนีย้งัคงนำามาเสนอ
เหมือนเช่นเคย อาท ิเรือ่ง “การอทุธรณ์และการพจิารณาวนิจิฉยัอทุธรณ์”
ตามพระราชบญัญตัริะเบยีบข้าราชการรฐัสภา พ.ศ. 2554 และกฎ ก.ร.
ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. 2557 เรื่อง 
“การประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนนิงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ” และบทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ ติดตามได้ภายในเล่ม
 กองบรรณาธกิารยงัคงเปิดรบับทความและกจิกรรมข่าวสารด ีๆ 
ที่เกิดขึ้นในสำานักต่าง ๆ ทั้ง 18 สำานัก จึงขอเชิญชวนทุกสำานักร่วมเป็น
ส่วนหนึง่ในจลุสาร “บอกเล่าข่าว สนง.” ส่งข้อมลูข่าวสาร สาระความรู้ 
และกิจกรรมความเคลือ่นไหวต่าง ๆ มาท่ี กลุ่มงานผลติเอกสารเผยแพร่ 
สำานักประชาสัมพันธ์ แล้วพบกันในฉบับหน้า

                                                   กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา
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ส�ำนักประชำสัมพันธ์

เทศกาลทอดกฐิน... สืบสานประเพณีไทย

 ประเพณีการทอดกฐินของไทย เป็นประเพณีท่ีสำาคัญท่ีพุทธศาสนิกชนชาวไทยถือปฏิบัติสืบทอดกันมา
แต่ครัง้พทุธกาลเพือ่จรรโลงทำานบุำารงุพทุธศาสนาให้เจรญิรุง่เรอืง มหีลกัฐานปรากฏว่ามมีาตัง้แต่สมยัสโุขทยั ดงัปรากฏ
ในศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำาแหงหลักที่ว่า “คนเมืองสุโขทัยน้ี มักทาน มักทรงศีล มักโอยทาย พ่อขุนรามค�าแหง 
เจ้าเมืองสุโขทัย ทั้งชาวแม่ ชาวเจ้าท่วยปั่ว ท่วยนาง ลูกเจ้าขุนท้ังสิ้นท้ังหลาย ท้ังชาย ท้ังหญิง ฝูงท่วยมีศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา ทรงศีลเม่ือพรรษาทุกคน เมื่อออกพรรษา กรานกฐินเดือนหน่ึงจ่ึงแล้ว เมื่อกรานกฐินมีพนมเบี้ย
มพีนมดอก มหีมอนนัง่ หมอนนอนบรวิารกฐนิ” และได้ถอืเป็นประเพณสีบืต่อมาจนถงึปัจจบุนั ซึง่มกีฐนิทีพ่ระมหากษตัริย์
ทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลลงไปถึงกฐินของราษฎร

 การทอดกฐินหรือการถวายผ้ากฐินเป็นกาลทาน เป็นการถวายทานท่ีพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ในคัมภีร์
พระวนัิยปิฎก ชือ่ มหาวัคค์ เรือ่ง กฐนิขนัธกะ (หมวดว่าด้วยกฐนิ) ว่า ครัง้หนึง่มภีกิษชุาวเมอืงปาฐาหรอืปาวา จำานวน  30 รปู
ทีเ่ดินทางมาด้วยหวงัจะเข้าเฝ้าพระผูม้พีระภาค ซึง่ประทบัอยู่ ณ พระเชตวนั เมืองสาวตัถี พอถงึเมอืงสาเกต ุอกี 6 โยชน์
จะถึงเมืองสาวัตถีก็ถึงกาลเข้าพรรษา จึงต้องอยู่จำาพรรษา ณ เมืองสาเกตุ ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ในระหว่าง  
จำาพรรษาอยูน้ั่นกม็คีวามกระวนกระวายในการอยากจะเข้าเฝ้าพระผูม้พีระภาค ครัน้เมือ่ออกพรรษา กร็บีเดนิทางไปยงัเมอืง
สาวตัถีเพื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคทันที ทำาให้นำ้าหรือโคลนตมเปรอะเปื้อนจีวรในระหว่างเดินทาง เม่ือภิกษุเหล่านั้น
ได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ทรงปฏิสันถารด้วยภิกษุเหล่านั้น และทรงทราบถึงความลำาบากของภิกษุทั้งหลายเหล่านั้น 
จงึทรงยกเป็นเหตมุพีระพทุธานญุาตให้กรานกฐนิ และโปรดให้เป็นการสงฆ์ คอื เป็นสงัฆกรรมสำาหรบัภกิษทุัง้หลายทัว่ไป 
ในระยะเวลาภายหลังวันออกพรรษาแล้วหนึ่งเดือน (ตั้งแต่วันแรม 1 คำ่า เดือน 11 ถึงวันข้ึน 15 คำ่า เดือน 12)

 ผ้ากฐนิหรอืผ้าทีจ่ะทำาเป็นผ้ากฐนิได้นัน้ เป็นผ้าใหม่กไ็ด้ ผ้าเทยีมใหม่กไ็ด้ ผ้าเก่าหรอืผ้าบงัสกุลุกไ็ด้ แต่ผ้าเหล่านี้
จะต้องมีพอที่จะทำาไตรจีวรผืนใดผืนหนึ่ง (ผ้าไตรจีวรของพระสงฆ์มี 3 ผืน คือ สบง = ผ้านุ่ง, จีวร =  ผ้าห่ม, 
และสังฆาฏิ  =  ผ้าซ้อนห่ม หรือผ้าพาด) ผ้านี้ คือ ผ้าองค์กฐิน ส่วนสิ่งของอื่น ๆ ไม่ใช่องค์กฐิน แต่เป็นบริวารกฐิน 
บริวารกฐินนี้จะมีมากหรือน้อยก็ได้ไม่มีกำาหนด แล้วแต่ตามศรัทธาของผู้ถวาย

 พระกฐินพระราชทาน คือ พระกฐนิทีถื่อว่า ผ้าพระกฐนิ บรขิาร และบรวิารกฐนิ เป็นของหลวง แต่เปิดโอกาสให้
ส่วนราชการ องค์กร หรือบุคคลที่สมควรขอรับพระราชทานอัญเชิญไปถวายยังพระอารามหลวงต่าง ๆ ท่ีอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด และในปีพุทธศักราช 2560 น้ี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้รับพระราชทาน
อญัเชญิพระกฐนิพระราชทานไปถวายพระสงฆ์จำาพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วดัโสมนสัวหิาร ซึง่เป็นพระอารามหลวงชัน้โท 
ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ 646 ถนนกรุงเกษม แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร  
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 ประวตัคิวามเป็นมาวดัโสมนสัวหิารนัน้ พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่4 ทรงสร้างเพือ่อทุศิแด่
สมเดจ็พระนางเจ้าโสมนสัวัฒนาวดี จึงได้พระราชทานนามว่า “วดัโสมนสัวหิาร” ในต้นรัชกาลของพระองค์ โดยทรงวาง
ศิลาฤกษ์พระอุโบสถ เมื่อวันอาทิตย์ แรม 2 คำ่า เดือนยี่ ปีฉลู จุลศักราช 1215 ตรงกับวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2396 
เนื้อที่วัดทั้งหมด ประมาณ 31 ไร่เศษ (รวมทั้งที่ขุดคู) พระราชทานเป็นวิสุงคามสีมา ด้านหน้าจรดคลองผดุงกรุงเกษม 
ด้านข้างขุดคูเป็นเขตทั้ง 3 ด้าน
 ลักษณะของวัดสร้างขึ้นตามแบบแปลนที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางไว้อย่างเหมาะสม
สวยงาม และถูกต้องตามพระธรรมวินัยมากที่สุดวัดหน่ึงในประเทศไทย คือ วัดจะแยกพุทธาวาสและสังฆาวาสที่อยู่
ของพระออกจากกัน และแยกแต่ละคณะออกเป็นสัดส่วน นอกจากน้ี วัดโสมนัสวิหารยังมีสิ่งก่อสร้างและถาวรวัตถุ
ลำ้าค่ามากมาย อาทิ พระอุโบสถ เจดีย์องค์ใหญ่ (เจดีย์ทอง) เจดีย์องค์เล็ก (เจดีย์มอญ) พระวิหาร พระสัมพุทธโสมนัส
วัฒนาวดีนาถบพิตร ซึ่งเป็นพระประธานภายในพระวิหาร ขนาดหน้าตัก 52 น้ิว ประดิษฐานอยู่ในบุษบกท่ีสวยงาม 
พระสัมพุทธสิริ พระประธานในพระอุโบสถ ตุ๊กตาศิลาจีนแบบต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีภาพจิตรกรรมภายในวิหารที่มี
ความงดงามด้านลายเส้น ซึ่งเป็นภาพจากวรรณคดีชิ้นเอกในสมัยรัชกาลที่ 2 คือ เรื่องอิเหนา โดยจิตรกรได้สอดแทรก
ปริศนาธรรมกับคติสอนใจไว้ในทุกผนัง และยังมีเรื่องราวของชีวิตชาวบ้านชาวเมืองในยุคน้ัน ด้วยการวาดอย่างระบบ
ทศันยีวทิยา มกีารผลกัระยะใกล้ไกล อนัเป็นรูปแบบจติรกรรมไทยแบบใหม่ท่ีรบัอทิธพิลจากตะวันตก นำามาผสมผสานกนั
อย่างกลมกลนื งดงาม จึงกล่าวได้ว่า ภาพจิตรกรรมทีว่ดันี ้เป็นสมบตัทิีม่ค่ีาอกีชิน้หนึง่ทีน่่าภาคภมูใิจ และควรอนรุกัษ์ไว้
ให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน

ส�ำนักประชำสัมพันธ์
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 เมือ่วนัพธุที ่1 พฤศจิกายน 2560 ตรงกบัวนัข้ึน 13 คำา่ เดอืน 12 เวลา 14.00 นาฬิกา ศาสตราจารย์พเิศษพรเพชร 
วชิติชลชยั ประธานสภานติบัิญญตัแิห่งชาต ินายสรุชยั เลีย้งบญุเลศิชัย รองประธานสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ คนทีห่นึง่
สมาชกิสภานิติบญัญตัแิห่งชาต ิพร้อมด้วย นายนฑั ผาสขุ เลขาธกิารวฒุสิภา ปฏบิติัหน้าทีเ่ลขาธกิารสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ 
คณะผู้บริหารและข้าราชการสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ได้นำาผ้าพระกฐนิพระราชทานในนาม สภานติิบญัญตัแิห่งชาต ิไปทอดถวายพระภิกษสุงฆ์ทีจ่ำาพรรษา ณ วดัโสมนสัวหิาร 
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร    
 โดยพิธีเริ่มจากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเปิดกรวยดอกไม้ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู แล้วอญัเชญิพระกฐนิพระราชทานเข้าสูพ่ระวหิาร จากนัน้
จดุธปูเทยีนบชูาพระรตันตรยัแล้วยกผ้าพระกฐนิขึน้อุม้ประคอง พร้อมกล่าวคำาถวายผ้าพระกฐนิ จบแล้วจงึวางผ้าพระกฐิน
บนพานแว่นฟ้า ยกประเคนถวายพระสงฆ์รูปที่ 2 พร้อมด้วยเทียนพระปาติโมกข์ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ได้ถวายเครื่องพระกฐินพระราชทานแก่พระองค์ครอง ถวายปัจจัยบำารุงพระอาราม จำานวน 1,295,055 บาท จากนั้น
ได้มอบเงินบำารุงการศึกษาแก่โรงเรียนโสมนัสวิหาร และมอบหนังสือท่ีระลึกแก่ส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เป็นอันเสร็จพิธี
  การจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสำาเร็จไปได้ด้วยดีด้วยความร่วมมือร่วมใจ
ของบุคคลหลายฝ่าย ทั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้าราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในชุมชนใกล้เคียง 
และกศุลผลบุญใดอันเกดิจากการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในคร้ังนี ้สภานติบิญัญติัแห่งชาตแิละสำานกังานเลขาธกิาร
วุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอน้อมเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 
และทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป

อ้างอิง

 สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, กฐินพระราชทานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐ กรุงเทพฯ: สำานักการพิมพ์ 

สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ๒๕๖๐

 เว็บไซต์กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม http://www.dra.go.th

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำาปี 2560
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การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ส�ำนักบริหำรงำนกลำง

ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ ได้แก่    

 1) ผู้ถูกสั่งลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา
 2) ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา 83 ในกรณีดังต่อไปนี้
 - กรณีเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ำาเสมอ 
 - กรณีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้ามบางอย่างของผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
รัฐสภาสามัญ
 - กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 - กรณีเป็นผู้หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตน
ไม่เหมาะสมกับตำาแหน่งหน้าที่ราชการ
 - กรณีมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนว่ากระทำาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
 - กรณีที่เป็นผู้ต้องรับโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงที่สุดให้จำาคุกในความผิดที่ได้กระทำาโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ หรือต้องรับโทษจำาคุกโดยคำาสั่งของศาล ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออก 

1

2

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 กำาหนดให้ผู้ถูกส่ังลงโทษหรือส่ังให้ออกจากราชการเพ่ือ
รับบำาเหน็จบำานาญเหตุทดแทนในบางกรณี มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.ร. ภายใน 30 วัน นับแต่วันรับทราบหรือถือว่ารับทราบคำาส่ัง   
ซ่ึงหลักการในเร่ืองดังกล่าว ก.ร. ได้กำาหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และวิธีการไว้ในกฎ ก.ร. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. 2557 อันมีสาระสำาคัญ ดังนี้

ผู้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์  

 - ให้ ก.ร. ตั้ง อ.ก.ร. อุทธรณ์และร้องทุกข์ เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 
 - องค์ประกอบของ อ.ก.ร. อุทธรณ์และร้องทุกข์ ประกอบด้วยประธาน อ.ก.ร. และ อ.ก.ร. ผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน
ไม่เกินหกคน ผู้แทนสำานักงาน ก.พ. ผู้แทนสำานักงานศาลปกครอง ผู้แทนสำานักงานอัยการสูงสุด และให้ผู้อำานวยการ
สำานักงานเลขานุการ ก.ร. เป็นเลขานุการ โดยประธาน อ.ก.ร. และ อ.ก.ร. ผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ
สี่ปีนับแต่วันแต่งตั้ง 
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ส�ำนักบริหำรงำนกลำง
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4

วิธีการอุทธรณ์ และการดำาเนินการก่อนพิจารณาอุทธรณ์   

	 -	ให้ทำ�เป็นหนังสือลงล�ยมือชื ่อของผู ้อุทธรณ์และอุทธรณ์ได้สำ�หรับตนเองเท่�นั ้น	 จะอุทธรณ์แทนผู้อื ่น
หรือมอบหม�ยให้ผู้อื่นอุทธรณ์แทนไม่ได้	
	 -	ให้ยื ่นหนังสืออุทธรณ์ต่อ	 ก.ร.	 ภ�ยในส�มสิบวันนับแต่วันทร�บหรือถือว่�ทร�บคำ�สั ่งลงโทษหรือคำ�
สั ่งให้ออกจ�กร�ชก�ร	โดยให้ยื่นที่สำ�นักง�นเลข�นุก�ร	ก.ร.	หรือจะส่งท�งไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได	้	
	 -	ผู้อุทธรณ์จะขอแถลงก�รณ์ด้วยว�จ�เพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�ก่อนก�รพิจ�รณ�วินิจฉัยอุทธรณ์เสร็จก็ได	้	
	 -	อุทธรณ์ที่ยื่นไว้แล้ว	 ผู้อุทธรณ์อ�จถอนอุทธรณ์ในเวล�ใด	 ๆ	 ก่อนมีคำ�วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นก็ได้	 เมื่อมีก�รถอน
อุทธรณ์ให้ก�รพิจ�รณ�อุทธรณ์เป็นอันระงับไป		
	 -	 ให้มีก�รตรวจคว�มถูกต้องของคำ�อุทธรณ์ก่อนที่	อ.ก.ร.	อุทธรณ์และร้องทุกข์	จะได้พิจ�รณ�	โดยให้สำ�นักง�น
เลข�นุก�ร	ก.ร.	ตรวจคำ�อุทธรณ์ในเบ้ืองต้นและดำ�เนินก�รต�มท่ีกำ�หนดไว้	แล้วเสนอ	อ.ก.ร.	 อุทธรณ์และร้องทุกข์	 เพ่ือพิจ�รณ�
ต่อไป	
	 -	อุทธรณ์ที่จะรับไว้พิจ�รณ�ได้ต้องเป็นอุทธรณ์ที่ถูกต้อง
	 -	 เมื่อได้รับคว�มเห็นของสำ�นักง�นเลข�นุก�ร	ก.ร.	แล้ว	ให้	อ.ก.ร.	อุทธรณ์และร้องทุกข์	พิจ�รณ�มีคำ�สั่งรับ
หรือไม่รับอุทธรณ์ไว้พิจ�รณ�วินิจฉัย	กรณีมีคำ�สั่งไม่รับคำ�อุทธรณ์นั้นไว้พิจ�รณ�ให้ร�ยง�น	ก.ร.	เพื่อทร�บ

การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์

	 -	คำ�วินิจฉัยอุทธรณ์แยกเป็น	2	กรณี	คือ	คำ�วินิจฉัยอุทธรณ์กรณีที่เป็นก�รอุทธรณ์คำ�สั่งลงโทษท�งวินัยกรณีหนึ่ง
และคำ�วินิจฉัยอุทธรณ์กรณีที่เป็นก�รอุทธรณ์คำ�สั่งให้ออกจ�กร�ชก�รอีกกรณีหนึ่ง	
	 -	 ในก�รพิจ�รณ�วินิจฉัยอุทธรณ์ให้พิจ�รณ�จ�กสำ�นวนก�รดำ�เนินก�รท�งวินัยของผู้บังคับบัญช�	หรือพิจ�รณ�
จ�กก�รดำ�เนินก�รของผู้บังคับบัญช�ในกรณีที่สั่งให้ออกจ�กร�ชก�ร	แล้วแต่กรณี	และอ�จเรียกเอกส�รและหลักฐ�น 
ท่ีเก่ียวข้องเพ่ิมเติมจ�กหน่วยง�น	หรือบุคคลใด	ๆ	หรือให้ผู้แทนหน่วยง�นหรือบุคคลใด	ๆ	ม�ให้ถ้อยคำ�หรือช้ีแจงข้อเท็จจริง
ประกอบก�รพิจ�รณ�ได้	
	 -	 ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญช�ได้ส่ังลงโทษข้�ร�ชก�รรัฐสภ�ส�มัญผู้ใดไปแล้ว	 ถ้�ปร�กฏว่�ผู้น้ันได้อุทธรณ์ก�รถูกลงโทษ 
ต่อ	ก.ร.	ให้พิจ�รณ�เรื่องอุทธรณ์รวมกับเรื่องร�ยง�นก�รลงโทษหรือก�รดำ�เนินก�รท�งวินัย		
	 -	 เมื่อ	อ.ก.ร.	อุทธรณ์และร้องทุกข์	ได้พิจ�รณ�วินิจฉัยอุทธรณ์เสร็จสิ้นแล้ว	ให้ร�ยง�น	ก.ร.	เพื่อทร�บ	ห�ก	ก.ร.	
มีข้อแนะนำ�หรือข้อควรปรับปรุงประก�รใด	ให้แก้ไขปรับปรุงต�มคว�มเห็นของ	ก.ร.	และให้เลข�นุก�ร	ก.ร.	แจ้งให้
ผู้เกี่ยวข้องทร�บหรือดำ�เนินก�รให้เป็นไปต�มมติ	ก.ร.	โดยเร็ว	พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทร�บเป็นหนังสือโดยเร็ว	
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ข่าวสารการต่างฯ
ส�านักการต่างประเทศ

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติน�าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติเดินทางไปเข้าร่วม
การประชุมคณะมนตรีบริหาร ครั้งที่ 1 ของสมัชชารัฐสภาเอเชีย
(The First Meeting of Executive Council of the Asian 

Parliamentary Assembly – APA)
                        ระหว่างวนัท่ี 1-4 ตลุาคม 2560 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจกัรกัมพชูา

สภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิและคณะฯ เข้าร่วมประชุมหารอืทวภิาค ี
กบัสมเดจ็อคัคมหาพญาจักรเีฮง สมัรนิ ประธานสภาแห่งชาต ิ
ราชอาณาจักรกัมพูชา และประธานสมัชชารัฐสภาเอเชีย 
ในโอกาสที่เดินทางเข้าร่วมการประชุม APA เป็นครั้งแรก 
และเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสภา 
นิติบัญญัติแห่งชาติของไทยและสภาแห่งชาติกัมพูชา 
โดยเน้นยำ้าถึงความสมัพนัธ์ของประเทศไทยและกมัพูชา 
ทีม่มีาอย่างช้านาน ตลอดจนการขยายความร่วมมอืระหว่าง 
รฐัสภาไทยและกัมพชูาให้แน่นแฟ้นและเป็นรปูธรรมยิง่ขึน้ 
ทัง้นี ้ ประธานสภานติิบญัญตัแิห่งชาต ิ ได้กล่าวเชิญประธาน 
สภาแห่งชาตกิมัพชูาให้เดนิทางมาเยอืนไทยอย่างเป็นทางการ

 วันที่  2 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 นาฬิกา 
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภา 
นิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศ 
สมาชิกสมัชชารัฐสภาเอเชียได้เข้าเยี่ยมคารวะ สมเด็จ 
อัคคมหาพญาจักรีเฮง สัมริน ประธานสภาแห่งชาต ิ
ราชอาณาจกัรกมัพูชา และประธานสมชัชารฐัสภาเอเชยี

 จากนัน้ ประธานสภานติบิญัญัตแิห่งชาติ พร้อมด้วย 
พลเอก  นิพทัธ์  ทองเลก็ พลอากาศเอก ชชูาต ิ บญุชยั  เข้าร่วม 
การประชุมคณะมนตรีบริหาร ครั้งที่ 1 ของสมัชชารัฐสภา 
เอเชยี (APA) ซ่ึงสมเด็จอคัคมหาพญาจักรเีฮง สมัรนิ ประธาน 
สภาแห่งชาตริาชอาณาจักรกมัพชูา กล่าวต้อนรบัผูเ้ข้าร่วม 
การประชุมฯ

  
  
  
  
  

 นอกจากนี้ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย 
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้นำาคณะผู้แทนสภา 
นิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก นพัิทธ์ ทองเลก็ 
สมาชกิสภานิตบัิญญตัแิห่งชาติ พลอากาศเอก ชชูาต ิบญุชยั 
นายดามพ์ บุญธรรม อุปทูตไทยประจำากรุงพนมเปญ  
นายนัฑ  ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ 
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ข่าวสารการต่างฯ
ส�านักการต่างประเทศ

 ต่อมา เวลา 10.30 นาฬิกา ของวนัเดยีวกนั พลเอก นพิทัธ์   
ทองเล็ก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู ้แทน APA และ 
พลอากาศเอก ชชูาต ิบญุชยั เข้าร่วมการประชมุคณะมนตรบีรหิาร  
ครั้งท่ี 1 ของ APA โดยในการประชุมดังกล่าวท่ีประชุมได้มีการ 
พิจารณาร่างข้อมติของคณะกรรมาธิการด้านการเมือง ร่างข้อมต ิ
ของคณะกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาทีย่ัง่ยืน และร่าง 
ข้อมติจากคณะกรรมาธิการด้านการเงินและกิจการเจ้าหน้าที่ของ  
APA โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาและให้ความเห็นต่อร่างข้อมต ิ
ต่าง ๆ ก่อนนำาไปบรรจใุนร่างระเบยีบวาระการประชุมสมชัชาใหญ่ 
ครั้งที่ 10 ของ APA ณ นครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี ต่อไป

 จากนั้น เวลา 15.30 นาฬิกา ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  
วชิิตชลชัย ประธานสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิพร้อมด้วย พลเอก นพัิทธ์ 
ทองเล็ก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/หัวหน้าคณะผู้แทนสภา 
นิติบัญญัติแห่งชาติ ใน APA  พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย สมาชิก 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายดามพ์ บุญธรรม อุปทูตไทยประจำา 
กรุงพนมเปญ นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที ่
เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะฯ ได้เดินทางไป 
เข้าเยีย่มคารวะ สมเด็จอคัคมหาเสนาบดเีดโช ฮนุ เซน นายกรัฐมนตร ี
กัมพูชา เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสภานิติบัญญัติ 
แห่งชาตแิละรฐับาลของกมัพูชา ในโอกาสท่ีคณะฯ เดนิทางเข้าร่วม 
การประชมุและเดินทางมากมัพชูาในครัง้นี ้ โดยได้มกีารหารอืประเดน็ 
ด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และอนาคตของความสัมพันธ ์
ที่ครอบคลุมในทุกมิติของประเทศทั้งสอง 
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ส�านักกรรมาธิการ 1

 สำานักกรรมาธิการ 1 ได้จัดโครงการ “สร้างความดีด้วยการให้ ก้าวเดินต่อไปตามรอยพ่อ” โดยมีวัตถุประสงค ์
เพื่อเป็นการสร้างความดีด้วยการให้และการแบ่งปันของบุคลากรสำานักกรรมาธิการ 1 และสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
รวมทั้งเสริมสร้างความดีให้เกิดขึ้นกับตัวเองและแบ่งปันไปยังผู้อื่น อีกท้ังยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามทศพิธราชธรรม 
ในระดับประชาชน ในเรื่อง “ทาน” คือ การให้ เช่น การบริจาคทรัพย์สินหรือสิ่งของแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ตกทุกข ์
ได้ยาก หรืออาจจะให้นำ้าใจแก่ผู้อื่นได้ เป็นต้น ล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องกับโครงการทั้งสิ้น

 คณะทำางานดำาเนนิการส่งเสรมิ สนบัสนนุ การดำาเนนิการ 
ด้านคณุธรรม จรยิธรรมและความโปร่งใสของสำานกักรรมาธกิาร 1 
ได้มีการประชุมหารือเพ่ือกำาหนดการจัดกิจกรรมส่งเสริมตาม 
ประมวลจริยธรรมและสนับสนุนให้บุคลากรในสำานัก/กลุ่มงาน 
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมดังกล่าว อันเป็นการส่งเสริมและ 
สนบัสนนุการดำาเนนิการตามประมวลจรยิธรรมข้าราชการรฐัสภา 

ส�านักกรรมาธิการ 1 

จัดโครงการ  “สร้างความดีด้วยการให้ ก้าวเดินต่อไปตามรอยพ่อ”

โดยดำาเนินการขอรบับรจิาคเคร่ืองสำาอางและส่ิงของจำาเป็น 
เพ่ือนำาไปมอบให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ 
บ้านกึง่วถีิ (หญงิ) จงัหวดัปทมุธาน ีเมือ่วนัพฤหสับดีที ่23  
พฤศจกิายน 2560 โดยบคุลากรของสำานกักรรมาธกิาร 1 
และสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ร่วมใจกันสร้างความด ี
ด้วยการให้ และน้อมนำาไปปฏิบัติตามรอยพ่อ อันเป็นการ 
สานต่อปณิธานตามพระราชจริยวัตรและหลักปฏิบัติ 
ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่9 ทรงเป็นต้นแบบ 
ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
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ข้าราชการส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและส�านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเข้าร่วมการอบรม

หลักสูตร Administration et Organisation 
du Travail Parlementaire 
ระหว่างวันที่ 9-14 ตุลาคม 2560 

 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

 สำานกังานเลขาธกิารวฒุสิภาและสำานกังานเลขาธกิาร 
สภาผูแ้ทนราษฎร ได้ส่งข้าราชการเข้ารบัการอบรมหลกัสูตร 
Administration et Organisation du Travail Parlementaire 
(Administration and Organisation of Parliamentary 
Work) ระหว่างวันที่ 9-14 ตุลาคม 2560 ณ กรุงพนมเปญ  
ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามที่สถาบันพระปกเกล้าซึ่งเป็น 
หน่วยงานท่ีมบัีนทกึข้อตกลงทางวิชาการกับ Parliamentary 
Institute of Cambodia (PIC) ขอให้พิจารณา โดยมี  
นายปิยะชาติ ชื่นจิต นักวิเทศสัมพันธ์ชำานาญการ กลุ่มงาน 
ภาษาฝรั่งเศส รัสเซีย และอิตาลี สำานักภาษาต่างประเทศ  
สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และนางสาวจารุพรรณ  
ลาภสุรเทียนทอง นักวิเทศสัมพันธ์ชำานาญการ กลุ่มงาน 
ข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ สำานักความสัมพันธ์ระหว่าง 
ประเทศ สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วม

 การอบรมหลักสูตรดังกล่าว จัดโดย Parliamentary  
Institute of Cambodia (PIC) ร่วมกับสมัชชารัฐสภา 
แห่งประเทศทีใ่ช้ภาษาฝรัง่เศส  (Assemblée parlementaire 
de la Francophonie) มหาวิทยาลัยเซ็นกอร์ (Université  
Senghor) และสมาคมเลขาธิการรัฐสภากลุ่มประเทศที่ใช ้
ภาษาฝรั่งเศส (Association des Secrétaires généraux 
des Parlements Francophones - ASGPF) โดยใช้ภาษา 
ฝรั่งเศสตลอดการอบรม
 การอบรมครั้งนี้มีเจ ้าหน้าที่รัฐสภาจากประเทศ 
กัมพูชา ลาว เวียดนาม และไทย เข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น 

ประมาณ 80 คน โดยมีวทิยากรจากกลุม่ประเทศทีใ่ช้ภาษา 
ฝรั่งเศสจากหลายประเทศร่วมให้เกียรติบรรยาย ดังนี้
 1) ศาสตราจารย์ Fédéric Joël Aïvo คณบดี
คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย l’Université  
d’Abomey-Calavi สาธารณรัฐเบนิน บรรยายหัวข้อ  
1. ระบบการเมอืงการปกครองเปรยีบเทยีบของกลุ่มประเทศ 
ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส 2. หน้าท่ีด้านนิติบัญญัติของรัฐสภา  
3. หน้าที่ด้านการควบคุมฝ่ายบริหารของรัฐสภา
 2) นาง Myriam Seya Ntshikala ผู้อำานวยการ
ฝ่ายจัดการทั่วไปแห่งวุฒิสภา สาธารณรัฐประชาธิปไตย 
คองโก บรรยายหัวข้อ 1. หลักจริยธรรมในงานรัฐสภา  
2. สถานภาพและความก้าวหน้าของอาชีพข้าราชการรัฐสภา
 3) นาย Michel Bonsaint เลขาธิการรัฐสภา
แห่งรฐัควเิบก แคนาดา บรรยายหวัข้อ 1. การจดัทำาเอกสาร : 
การเสนอกฎหมาย หรอืการแก้ไขเพิม่เติมกฎหมาย 2. การจดัทำา 
เอกสาร : บันทึก รายงาน และเอกสารอื่น ๆ  3. การเตรียม 
และการดำาเนนิการประชุมเตม็สภา : การทำางานในระหว่าง
ประชุม
 4) นาย Xavier Baeselen เลขาธิการรัฐสภา
แห่งสหพนัธ์วาโลเนยี-บรสัเซลส์ บรรยายหวัข้อ 1. การทำางาน 
ของคณะกรรมาธิการ 2. ความสมัพนัธ์ภายนอกของรัฐสภา
 5) นาย Philippe Péjo ทีป่รกึษาสำานกังานเลขาธกิาร
สมชัชารฐัสภาแห่งประเทศทีใ่ช้ภาษาฝรัง่เศส บรรยายหวัข้อ 
ประชาคมโลกฝร่ังเศสและสมัชชารัฐสภาแห่งประเทศท่ีใช้ 
ภาษาฝรั่งเศส

 จากการอบรมคร้ังนี ้ข้าราชการจากทัง้สองสำานกังาน 
ได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับงานในวงงานรัฐสภา แลกเปลี่ยน 
ความคดิเหน็กับผูเ้ข้าร่วมอบรมจากประเทศอืน่ ๆ  และสร้าง 
เครอืข่ายการทำางานระหว่างเจ้าหน้าท่ีรฐัสภาอันจะเป็นประโยชน์ 
ในการทำางานเพือ่สนบัสนุนภารกจิด้านนติบิญัญัตต่ิอไป
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Development Starts from Asking the Right Question
การสร้างทักษะและกระบวนการคิดด้วยการตั้งค�าถาม 

เพื่อการพัฒนาการท�างานในองค์กรยุคใหม่

  มองสถานการณ์แบบผู้สังเกตการณ์
  เม่ือเราต้องแก้ปัญหาหรือรับมือกับสถานการณ์
ที่ท้าทาย เรามักจะเร่งหาทางออกจากมุมมองของผู้ที่เป็น
ส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ ทำาให้เรามองสถานการณ์ได้จาก
มุมมองเพียงด้านเดียว สิ่งที่เราควรเรียนรู้ คือ การเปล่ียน
ตัวเองให้มองสถานการณ์แบบบุคคลที่ 3 หรือเป็นเพียง 
ผู ้สังเกตการณ์ จินตนาการว่าเราเป็นผู ้ชมภาพยนตร ์
โดยยังไม่รีบตัดสินหรือลงมือทำาอะไร จะช่วยให้มีมุมมอง 
ที่กว้างขึ้นเห็นทางออกใหม่ ๆ
  ถามอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
  หากต้องการถามเมือ่อยูใ่นทีป่ระชุมหรอืการพูดคยุ 
กับเพื่อนร่วมงาน สามารถนำาคำาถามเหล่านี้ไปใช้ได้
  - สร้างความเข้าใจ ไขข้อกระจ่าง เช่น “คุณ
ช่วยอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ไหม”
  - เสรมิสร้างและพฒันาความสมัพนัธ์ระหว่าง 
ผู้ร่วมงาน เช่น “ผมจะช่วยให้งานของคุณบรรลุเป้าหมาย 
ได้อย่างไรบ้าง”
  - กระตุ ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์หรือ
การคิดวิเคราะห์ เช่น “หากเราเลือกใช้วิธีการน้ีจะมีข้อดี
และข้อเสียอย่างไรบ้าง”
  - สร้างแรงบันดาลใจให้คนได้เรียนรู้จาก
การสะท้อนจากประสบการณ์ เช่น “เพราะเหตุใดงานนี้
จึงประสบความสำาเร็จเป็นอย่างดี”
  - กระตุ้นให้เกิดการคิดนอกกรอบ เช่น “เรา
สามารถใช้แนวทางหรือวิธีการอื่นได้หรือไม่”

ส�ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

 มนุษย ์มีความสงสัยใคร ่รู ้และชอบค ้นคว ้า 
หาคำาตอบโดยธรรมชาติ และสิ่งนี้เองทำาให้มนุษย์เรียนรู ้
และพัฒนาสิ่งต ่าง ๆ ไปจนถึงการค้นพบที่นำาไปสู ่ 
การเปล่ียนในชีวิตของมนุษย์  ไม่ว่าจะเป็นการตรัสรู ้
ของพระพุทธเจ้า ทฤษฎีสัมพันธภาพของอัลเบิร ์ต 
ไอน์สไตน์ หรือแม้กระทั่งนวัตกรรมที่อยู ่ใกล้มือเรา 
อย่างปากกาลูกลื่นที่คิดค้นโดยลาสโล่ บิโร่
 องค์กร กน็บัเป็นนวตักรรมสำาคัญท่ีมนษุย์พฒันาขึน้ 
เพื่อทำางานร่วมกันให้บรรลุเป้าหมาย และองค์กรเองก็ต้อง 
พัฒนาตามบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
เช่นเดียวกัน แน่นอนว่าตราบใดทีปั่ญญาประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence: AI) ยังไม่สามารถทำางานทดแทนมนุษย ์
ได้อย่างสมบูรณ์ หัวใจสำาคัญของการพัฒนาองค์กรก็ยัง 
เป็นการพัฒนาบุคลากรให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องนั่นเอง และแนวทางหนึ่งที่จะทำาให้การพัฒนา 
เกิดขึ้นก็คือ การเรียนรู้ที่จะตั้งคำาถาม
ศิลปะแห ่งการ ต้ังคำาถาม
(The Art of Asking Question)
 คำาถามเป็นเครื่องมือที่สำาคัญอย่างยิ่งสำาหรับ 
การพัฒนาการทำางาน หากเรามีทักษะในการตั้งคำาถาม 
Dr. Marilee Adams ผู ้เขียนหนังสือ Change Your 
Questions, Change Your Life กล่าวไว้ในหนังสือ
ของเธอว่า ทุกนวัตกรรมและแนวคิดใหม่เริ่มจากการ 
ตัง้คำาถามใหม่ ๆ และการคิดเชงิคำาถาม (Question Thinking) 
เป็นวิธีการที่สามารถช่วยพัฒนาทั้งชีวิตและการทำางาน  
การฝึกทักษะการตั้งคำาถามสามารถทำาได้ง่าย ๆ ดังนี้

“Great Results Begin with Great Questions”
Cr.Marilee Adams
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อ้างอิง 
 Berardo, K. Curiosity’s Value in Today’s World: Did curiosity really kill the cat? สืบค้นจาก 
http://www.culturosity.com/articles/curiosityandthecat.htm
 Lopez, I. G., & Hicks, K (2017). Performance Improvement: Asking the Right Questions. สืบค้นจาก 
https://www.td.org/Publications/Newsletters/Links/2017/07/Performance-Improvement-Asking-the-
Right-Questions
 Adams, M. (2009). Change your questions, change your life. Berrett-Koehlr Publishers.
 Ross, J (2009). How to Ask Better Questions. สืบค้นจาก https://hbr.org/2009/05/real-leaders-ask.
html
 Jones, L. K. How to Move Forward by Asking the Right Questions. สืบค้นจาก http://www.lynnkjones.
com/appreciative-coaching-blog/dwelling/

 การเปลี่ยนแนวคิดและฝึกทักษะในการต้ังคำาถามเป็นการนำาจิตวิทยาเชิงบวกมาปรับใช้ในการทำางานในองค์กร 
จะเห็นได้ว่าการตั้งคำาถามในเชิงบวก นำาไปสู่คำาตอบหรือผลลัพธ์ในเชิงบวก สิ่งที่ตามมาคือการลงมือปฏิบัติงานด้วยทัศนคต ิ
เชิงบวกเช่นเดียวกัน สามารถนำาไปใช้ได้ทั้งในการพัฒนาผู้นำา สร้างทักษะบุคลากร และการสร้างทีมงาน เพื่อการแก้ปัญหา 
และพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ในองค์กรเพื่อความสำาเร็จร่วมกัน ครั้งต่อไปเมื่อเจอปัญหา เราสามารถหลีกเลี่ยงการถามว่า “ใคร” 
เป็นคนทำา แล้วเปลี่ยนคำาถามเป็น “เรา”จะมีทางออก “อย่างไร” ได้บ้าง ลองนำาเอาเทคนิคการตั้งคำาถามเหล่านี ้
ปรับใช้แล้วคุณจะได้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่ง

  - ทำาให้ผู้ออกความเห็นเกิดความรู้สึกของ
การมีส่วนร่วม เช่น “จากประสบการณ์ของคุณ คุณคิดว่า
เราควรทำาอย่างไรต่อไป”

  เปลี่ยนค�าถามเชิงลบ ให้เป็นค�าถามเชิงบวก
 คำาถามเชิงลบเป็นคำาถามที่ไม่ก่อให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์หรือทางออกใหม่ ๆ ตรงข้ามกับคำาถามเชิงบวก
จะเป็นคำาถามที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และแก้ปัญหา 
นำาไปสู่ความคิดใหม่ ๆ เริ่มต้นจากการฝึกถามตนเองแล้ว
จึงปรับเปลี่ยนไปสู่การถามผู้อื่นต่อไป

คำาถามเชิงลบ คำาถามเชิงบวก

มีปัญหาอะไร
มันเป็นความผิดของใคร
ฉันจะยืนยันว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกได้อย่างไร
ทำาไมฉันถึงแพ้
ทำาไมฉันถึงรู้สึกเจ็บปวด
ทำาไมคนนั้นถึงไม่รู้เรื่องหรือไม่ได้เรื่องอะไรเลย
ทำาไมฉันต้องสนใจ

อะไรที่จะทำาให้งานสำาเร็จ
ฉันต้องรับผิดชอบอะไรบ้าง
อะไรคือข้อเท็จจริงบ้าง
ภาพใหญ่ของสถานการณ์หรือปัญหานี้เป็นอย่างไร
ฉันมีทางเลือกอะไรบ้าง
สิ่งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างไร
ฉันเรียนรู้อะไรจากสิ่งที่เกิดขึ้น
อะไรคือสิ่งที่ผู้อื่นกำาลังคิด รู้สึก และต้องการ
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 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน  2560  เวลา 13.30  นาฬิกา 
ณ ห้อง 310 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 สำานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับ Mr. Som 
Savuth ผู้อำานวยการสำานักเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสือ่สาร สำานกังานเลขาธิการวุฒิสภาแห่งราชอาณาจกัร 
กัมพูชา นำาคณะฯ ศึกษาดูงานด้าน ICT และระบบงาน 
นิติบัญญัติของวุฒิสภาไทย โดยได้รับฟังบรรยายและ 
การแสดงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา อาทิ ระบบงาน e-office ระบบการ
ตรวจสอบการมาปฏิบัติงานของข้าราชการ ระบบปฏิทิน 
การประชุม และการตรวจสอบระเบียบวาระการประชุม 
ผ ่านระบบ QR Code การรวบรวมฐานข้อมูลจาก
หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงระบบปฏิบัติการ NLA Blog/ 
Click NLA/ e-Library/ NLA Radio และการเผยแพร่
ประชาธิปไตยผ่านระบบ ICT สำานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ได้จำาลองการลงนามความร่วมมือ MOU 
ด้าน ICT ระหว่างสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภาของทั้งสอง
ประเทศ ผ่านระบบ i-Pad เพื่อให้คณะฯ นำากลับไปเป็น 
ที่ระลึกและเป็นตัวอย่างในการพัฒนาเทคโนโลยีต่อไป
 พร้อมทัง้ได้มกีารแลกเปลีย่นความรู้และประสบการณ์ 
ในการพัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของทั้งสองประเทศ ทั้งนี้ ทั้งสองประเทศจะได้นำาความรู ้
ที่ได้รับมาใช้พัฒนาระบบเพื่อตอบสนองต่อภารกิจของ
รัฐสภาต่อไป

ส�ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
ต้อนรับคณะข้ำรำชกำร 
ส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
แห่งรำชอำณำจักรกัมพูชำ

ICT Insights
ส�ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศฯ

เลสน์ส่องกำรพิมพ์
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การเลือกใช้้ฟอนต์ (Font) ตัวอักษร 
ในงานแต่ละประเภท

หลักการเลือก Font
สำหรับงานทั่วไป คุณควรพยายามทำใหเปนตามหลักเกณฑ ดังนี้
 - Font ที่เขาใจไดงาย

 - Font ที่ดูแลวอานงาย ดูแลวอานออกทันที

 - Font ที่ทำใหเราสามารถสื่อใจความสำคัญของงานออกมาสูผูชมไดเร็ว และดึงดูดความนาสนใจในการอาน

 - Font ที่ตรงกับเนื้อหา หรือสิ่งที่กำลังจะนำเสนอ

ลักษณะของ font (type face)
1. normal/regular ประเภทตัวธรรมดา
2. bold ประเภทตัวหนา
3. italic ประเภทตัวเอียง
4. extra ประเภทตัวหนาพิเศษ
5. light ประเภทตัวบางพิเศษ
6. extended ประเภทตัวกวางพิเศษ
7  narrow ประเภทตัวแคบพิเศษ
8. outline ประเภทตัวอักษรแบบมีขอบ

ตัวอยาง เชน Font ภาษาไทย 

Font ภาษาไทย DSN ThaiRat
การเลือกใชฟอนต DSN ThaiRat เปนฟอนตที่อานงาย

และเปนฟอนตที่ถูกออกแบบมาไดดีทั้งสวยงาม 

ใชไดท้ังพาดหัวขอ และตัวบทความ เนนความหนาของขอความ

Font ภาษาไทย TH Sarabun New 
ไทยสารบรรณ เปนฟอนตที่มีหัว และอานงายถูกจริตคนไทย

เปนที่สุด และยังเปนฟอนตมาตรฐานราชการไทยที่ใช

ในหนังสือราชการ

 ในการสรางสรรคงานออกแบบ นอกจากจะตองคำนึงถึงเร่ืองของเน้ือหาท่ีกระชับ เขาใจงายและรูปแบบกราฟกท่ีนาสนใจแลว 

เรื่องของการเลือกใชฟอนตใหเหมาะกับงานก็เปนสิ่งที่สำคัญเชนกัน เพราะรูปแบบฟอนตบงบอกไดถึงแนวคิดในการนำเสนอ 

กำหนดทิศทางของงานใหเปนไปแนวเดียวกันทำใหงานดูมีสไตลและมีการดีไซนที่ดี รวมถึงทำใหผูที่อานเขาใจ Concept ของงาน

ไดงายขึ้นอีกดวย การเลือกฟอนตจะชวยเพิ่มคุณภาพใหงานออกแบบดูสวยงาม นาสนใจยิ่งขึ้น

TH
ไทยสารบรรณ 

DSN
ไทยรัฐ

เลสน์ส่องกำรพิมพ์



เมื่อสิบสามตุลาปีห้าเก้า                ความโศกเศร้าเข้าคลุมทั้งเวหน

 ธุมเกตุครอบนภาทั่วสากล            ภูวดลเสด็จฟ้าสุราลัย

นฤพานสุดแสน ณ แดนสรวง              ไทยทั้งปวงอาลัยรักประจักษ์สมัย

 น�้าตานองท่วมพระบาทแทบขาดใจ          แต่นี้ไปใครเล่าเฝ้าดูแล

เหม่อมองฟ้าแลเพ็ญเห็นพระพักตร์             เหล่าอารักษ์สถิตสรวง ณ ดวงแข

 น้อมถวายพระเป็นเจ้าเฝ้าดวงแด           พระบารมีแผ่ไกลในทุกยาม

ขอถวายมาลัยน้อยร้อยความรัก            ขอจงรักภูบดินทร์์ปิ่นสยาม

 ขอเป็นข้ารองบาททุกเขตคาม             ขอติดตามสนององค์พระทรงธรรม์

ยี่สิบหกตุลาปีหกศูนย์              ไทยอาดูรส่งเสด็จสู่สวรรค์

 ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์             พระจอมขวัญเสด็จผ่านวิมานแมน

นายเจษฎา  ลุประสงค์/ผู้ประพันธ์

ส�ำนักกรรมำธิกำร 3

เล่ำข่ำวชำวกรรม 3
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การด�าเนินการตามมาตรา 77 วรรคสอง 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

กรณีการตรากฎหมายล�าดับรอง 

 การดำาเนนิงานของสำานักกรรมาธกิาร 3 ตามบทบาทภารกจิการสนบัสนนุข้อมลูทางวิชาการ ตลอดจนดำาเนนิการ 
ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะด้านวิชาการและกฎหมาย เพื่อประกอบเรื่องเข้าสู ่
การพิจารณาของคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการด้านสังคมและกิจการวุฒิสภา หรือกิจการสภานิติบัญญัติ 
แห่งชาติ

 โดยการปฏิ บั ติงานที่ผ ่ านมา กลุ ่มงานคณะ
กรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา สำานักกรรมาธิการ 3 
ได้มีบทบาทหน่ึงที่สำาคัญในการสนับสนุนงานของคณะ
อนุกรรมาธิการติดตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
กิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการ 
วิสามัญได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการพิจารณา
ศึกษา เรื่อง การดำาเนินการตามมาตรา 77 วรรคสอง ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในกรณีที่เป็นการตรา
กฎหมายลำาดับรอง ดังนั้น การท�าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ 
จึงได้ด�าเนินการรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย 
รวมท้ังศึกษาวิเคราะห์ในเรื่องดังกล่าว เพื่อสนับสนุน
การจัดท� ารายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่ อง 
การด�าเนินการตามมาตรา 77 วรรคสอง ของรฐัธรรมนญู 
แห่งราชอาณาจกัรไทย กรณกีารตรากฎหมายล�าดบัรอง

 ทั้งนี้ รายงานผลการพิจารณาศึกษาฉบับนี้ถือได้ว่า
เป็นรายงานฉบับภายในของ สนช. ฉบับแรกที่รวบรวม 
ข ้ อมู ล เกี่ ย วกั บมาตรา  77  ของรั ฐ ธรรมนูญแห ่ ง
ราชอาณาจักรไทย ท่ีเกี่ยวกับการตรากฎหมายลำาดับรอง 
โดยนอกจากจะได้มีการรวบรวมข้อความคิดเก่ียวกับ 
กฎหมายลำาดับรอง การอรรถาธิบายถึงหลักการตาม 
มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ที่เป็นการกำาหนดมาตรการสำาคัญเกี่ยวกับการปฏิรูป
กระบวนการตรากฎหมายในปัจจุบันไว้ 4 ประการสำาคัญ 
แล้ว ยังได้อธิบายถึงการดำาเนินการตามมาตรา 77 ของ 
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย         ในส่วนของฝ่ายบรหิาร 
และฝ่ายนิติบัญญัติ รวมถึงการดำาเนินการตามมาตรา 77 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่จะพึงมีขึ้น 
ในอนาคต พร้อมท้ังได้แนบภาคผนวกท่ีเก่ียวข้องกับ 
มาตรา 77 ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย ไว้ด้วย
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บทความโดย
 ว่าที่ร้อยตรี รัฐสภา  จันทร์ตากอง, น.บ., น.ม., น.บ.ท., นิติกร กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา สำานักกรรมาธิการ 3
 1บทความส่วนนีเ้ป็นส่วนหนึง่ของรายงานผลการพจิารณาศกึษาของคณะอนกุรรมาธกิารตดิตามมตขิองสภานติบิญัญติัแห่งชาต ิ     โดยมไิด้เป็นความเหน็ 
ของสำานักกรรมาธิการ 3 หรือสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภาแต่อย่างใด 

 สำาหรับรายงานผลการพิจารณาศึกษาดังกล่าว 
สรุปความได้ว่า1 หลักการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย นั้น มีที่มาจากกระบวนการตรา
กฎหมายในอดีตที่ผ่านมายังไม่มีการกำาหนดกระบวนการ
มีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องหรือผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจาก
การตรากฎหมายไว้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน   ด้วยเหตุนี้ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน    ซึ่งมีผล 
บังคับใช้ ณ วันที่ 6 เมษายน 2560 จึงได้มีการเพิ่มเติม
หลักการในการจัดทำากฎหมายขึ้นใหม่ ซึ่งไม่เคยมีปรากฏ 
ในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้านี้แต่อย่างใด โดยได้บัญญัติ
ไว้ในมาตรา 77 ซึ่งกำาหนดให้การจัดทำากฎหมายจะต้องม ี
การตรวจสอบความจำาเป็นในการมีกฎหมาย มีการรับฟัง 
ความคิดเหน็ของผูเ้กีย่วข้อง และมกีารวเิคราะห์ผลกระทบ 
ที่อาจเกิดจากกฎหมาย รวมทั้งกำาหนดให้มีการเปิดเผย 
ผลการรบัฟังความคิดเห็นและการวเิคราะห์นัน้ต่อประชาชน
และนำามาประกอบการพจิารณาในกระบวนการตรากฎหมาย 
ทุกขั้นตอน อีกทั้งยังได้กำาหนดให้มีการตรวจสอบเนื้อหา
ของร่างกฎหมาย ซึ่งเม่ือกฎหมายใช้บังคับแล้วจะต้องมี 
การประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายทุกรอบระยะเวลา 
ทีก่ำาหนดอกีด้วย แต่อย่างไรกต็าม ยงัมีประเดน็ทีพ่งึพิจารณา
ต่อไปว่า  กฎหมายตามที่บัญญัติไว ้ในมาตรา ๗๗ ของ 
รัฐธรรมนูญน้ัน จะมีความหมายถึงกฎหมายในระดับ 
พระราชบญัญตัเิท่านัน้ หรอืรวมถงึกฎหมายลำาดบัรองด้วย
 ในประเด็นนี้ ผลการพิจารณาศึกษา สรุปได้ว่า 
ความหมายของคำาว่า “กฎหมาย” ทีป่รากฏในบทบญัญตั ิ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ถือหลักการ 
ตีความทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็น
สำาคัญ  โดยจะตีความ คำาว ่า “กฎหมาย” ที่ปรากฏ
อยู ่ในบทบัญญัติต่าง ๆ จะหมายความถึง กฎหมาย
ในระดับพระราชบัญญัติเท่านั้น มิได้หมายความรวมถึง 

กฎหมายลำาดับรอง อันได้แก่ กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ 
ต่าง ๆ แต่ประการใด อย่างไรก็ดี หากรัฐธรรมนูญ 
มุง่หมายทีจ่ะให้บทบญัญตัใินมาตราใด หมายความรวมถงึ 
บรรดากฎหมายลำาดบัรองด้วยแล้วนัน้ ย่อมจะบญัญตัถิงึ
กฎหมายลำาดบัรองในบทบัญญัตมิาตราดงักล่าวไว้โดยตรง 
ดังนั้น คำาว่า “กฎหมาย” ที่ปรากฏในบทบัญญัติของ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในมาตรา 77 
วรรคสอง จึงใช้บังคับเฉพาะกรณีการตรากฎหมาย 
ระดับพระราชบัญญัติเท ่านั้น กฎหมายลำาดับรอง 
จึงไม่อยู ่ในบังคับให้ต้องดำาเนินการตามมาตรา 77 
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 แต่อย่างไรกต็าม ในปัจจบุนักระบวนการตรากฎหมาย 
ลำาดับรองของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ 
บางกรณีมีการกำาหนดข้ันตอนในการรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชนและผู ้ เ ก่ียวข้องเพื่อประกอบการตรา 
กฎหมายลำาดับรองด้วย แต่ปรากฏว่าไม่มีเกณฑ์บังคับ 
เป็นการท่ัวไปว่าจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ โดยหากพิจารณา
กรณีกฎหมายลำาดับรองบางประเภทที่มีลักษณะจำากัด
สิทธิเสรีภาพหรือกระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชน หรือ
ก่อให้เกิดหน้าท่ีหรือมีผลกระทบต่อการดำารงชีวิตหรือ
เพิ่มภาระให้แก่ประชาชนนั้น ส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ของรัฐ อาจดำาเนินการให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการตรากฎหมาย
ลำาดับรองดังกล่าวด้วยก็ได้
 อนึ่ ง  ผู ้ สนใจสามารถสืบค ้นรายงานผลการ 
พิจารณาศึกษาเรื่ อ ง ดั งกล ่ าว ในรายละเอียดโดย
ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.senate.go.th เว็บไซต์
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ค้นหา คณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นเครื่องมือที่จะช่วย 
ยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ อันจะเป็น 
การแก้ไขปัญหาการทจุริตทีย่ัง่ยนื เพือ่ให้หน่วยงานนำาข้อมลู
ผลการประเมินไปช ่วยในการพัฒนาและยกระดับ
คุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำาเนินงานของ 
หน่วยงานได้อย่างเหมาะสม รวมถงึสามารถใช้เป็นเครือ่งมอื 
ในการป้องกันการทุจริตของประเทศในภาพรวม
 โดยสำ านั ก งานคณะกรรมการป ้ อ ง กันและ 
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำานักงาน ป.ป.ช.)             
เป ็นผู ้รับผิดชอบดำาเนินการประเมินคุณธรรมและ 
ความ โปร ่ ง ใ ส ในการดำ า เนิ น ง านของหน ่ วย งาน 
ภาครัฐ ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็น 
มาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้าง
ความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำาเนินงาน 
อย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA)”
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได ้ เริ่มดำาเนินการ       
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา และเมื่อวันที่ 5 
มกราคม       2559         คณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิหน็ชอบให้หน่วยงาน 
ภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 ตามที่สำานักงาน 
ป.ป.ช. เสนอ
 ปัจจุบัน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกกำาหนดเป็น
กลยุทธ์ที่สำาคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น 
“มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐ 

ทั่วประเทศจะต้องดำาเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน 
ภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับผลการประเมินและ
แนวทางในการพัฒนา และยกระดับหน ่วยงานใน 
ด ้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานได้
อย่างเหมาะสม และที่ผ ่านมาพบว่าหลายหน่วยงาน 
นำ าการประเมินคุณธรรมและความโปร ่งใสในการ 
ดำาเนินงานของหน่วยงานภาครฐัไปเป็นกรอบในการพฒันา 
และยกระดับการบริหารจัดการให ้เป ็นไปตามหลัก 
ธรรมาภบิาล เกดิการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการให้บริการ
และการอำานวยความสะดวกต่อประชาชนให้เข ้าถึง 
การบรกิารสาธารณะด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏบิตังิาน
อย่างมีมาตรฐาน มีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลา 
ในการให้บริการอย่างชัดเจน 
 นอกจากนี้ จากความสำาเร็จของการดำาเนินการ 
ที่ผ่านมาดังกล่าว ทำาให้ “การประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” ถูกยก 
ระดับให้เป็นกลไกและเป็นตัวช้ีวัดสำาคัญในการขับเคลื่อน
การดำาเนินการท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล อาทิ
 ระดับประเทศ
 1.  เป ็นกลไกการขับเคลื่ อนและถูกกำ าหนด
เป็นตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร ์ตามยุทธศาสตร ์ชาติ
ว ่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 - 2564)
 2.  เป็นกลไกขบัเคลือ่นการป้องกนัและปราบปราม 
การทุจริตตามแนวนโยบายของคณะกรรมการต่อต้าน
การทุจริตแห่งชาติ (คตช.) โดยมีศูนย์อำานวยการต่อต้าน 
การทจุรติแห่งชาต ิ(ศอตช.) เป็นกลไกหลกัในการขับเคล่ือน 
การดำาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
(ศปท.)
 3.  ถูกกำาหนดให้เป็นตัวชี้วัดแนวทางที่ 2 “การ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ตามแผนบูรณาการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

ส�ำนักนโยบำยและแผน

ITA (Integrity and Transparency Assessment)
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
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	 4.		เป็นกลไกขับเคลื่อนการยกระดับธรรมาภิบาล 
ตามรายงาน	เรื่อง	“การปฏิรูปมาตรการเสริมสร้างระบบ 
การบริหารงานที่มีธรรมาภิบาลในภาครัฐ”	 โดยคณะ
กรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้าน 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
	 ระดับสากล
	 1.		เป็นเครื่องมือในการยกระดับดัชนีการรับรู ้ 
การทุจริต	(Corruption	Perceptions	Index:	CPI)	ของ
ประเทศไทย
	 2.		เป ็นเค ร่ืองมือในการวัดความส�าเร็จตาม
เป้าประสงค์ที	่16.5	เรือ่ง	“การลดการทุจรติในต�าแหน่งหน้าที่
และการรับสินบนทุกรูปแบบ”	ตามเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน	(Sustainable	Development	Goals:	SDGs)

นโยบายและทิศทางของโครงการ ITA ในอนาคต
	 1.		การประเมินจะมีความเหมาะสมกับหน่วยงาน
ภาครัฐแต่ละประเภทมากยิ่งขึ้น
	 2.		การบูรณาการเคร่ืองมือ	ITA	กับเครื่องมือของ
หน่วยงานที่ก�ากับดูแล
	 3.		การพัฒนาการประเมนิให้เท่าทนัต่อสถานการณ์
ทุจริต
	 4.		ระบบการประเมนิจะมกีารปรบัปรงุให้มเีสถยีรภาพ
มากยิ่งขึ้น
	 5.		การน�าระบบเทคโนโลยีน�ามาประยุกต์ให้เพื่อ
ลดระยะเวลา	และขั้นตอนการประเมิน
	 6.		การประเมินโครงการ	ITA	ถึงความส�าเร็จ 
ในการพฒันาระบบราชการให้มคีณุธรรมและความโปร่งใส
เพิ่มขึ้น

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านมา
	 การประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครฐัท่ีผ่านมา	 ได้เริม่ด�าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ.	2557	เป็นต้นมา	และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามล�าดับ	โดยสรุปผลของโครงการ
ที่ผ่านมาพอสังเขป1	ดังนี้

ส�ำนักนโยบำยและแผน

ปีงบประมาณ ข้อมูลโครงการพอสังเขป
ผลการประเมิน
ในภาพรวม

พ.ศ.	2557 -	กลุ่มเป้าหมาย	ได้แก่	หน่วยงานภาครัฐ	รวมจ�านวน	259	หน่วยงาน 
-	หน่วยงานรับผิดชอบประเมิน	ได้แก่	ส�านักงาน	ป.ป.ช.

73.04	คะแนน

พ.ศ.	2558 -	กลุม่เป้าหมาย	ได้แก่	องค์กรอสิระ	องค์กรอืน่ตามรฐัธรรมนญู	ศาล	(เฉพาะหน่วยงาน		
		ธุรการ)	หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา	หน่วยงานภาครัฐระดับกรม	ส่วนราชการระดับ 
		จังหวัด	หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ	องค์กรมหาชน	และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
		รวมจ�านวน	8,197	หน่วยงาน
-	หน่วยงานรับผิดชอบประเมิน	ได้แก่	ส�านักงาน	ป.ป.ช.	ส�านักงาน	ป.ป.ท.	และ 
		กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

76.56	คะแนน

พ.ศ.	2559 -	กลุม่เป้าหมาย	ได้แก่	องค์กรอิสระ	องค์กรอืน่ตามรฐัธรรมนญู	ศาล	(เฉพาะหน่วยงาน 
		ธุรการ)	หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา	หน่วยงานภาครัฐระดับกรม	ส่วนราชการระดับ 
		จังหวัด	หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ	องค์การมหาชน	และสถาบันอุดมศึกษา	รวมจ�านวน 
		417	หน่วยงาน
-	หน่วยงานรับผิดชอบประเมิน	ได้แก่	ส�านักงาน	ป.ป.ช.	ส�านักงาน	ป.ป.ท.	และ 
		กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

79.64	คะแนน

 1 ศูนย์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	ส�านักงาน	ป.ป.ช.	.คู่มือการประเมิน	ITA	2561	Integrity	and 
Transparency	Assessment	การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561.	หน้า	1-3
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เกณฑ์การประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ITA
ยกระดับคุณธรรม ปลอดจำกกำรทุจริต

สร้ำงควำมโปร่งใส

ส�ำนักนโยบำยและแผน

เครื่องมือ 

การประเมิน

ดัชน ี

การประเมิน

การประเมินภายในองค์กร

แบบส�ำรวจควำมคดิเห็น 
ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีภำยใน

Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT

แบบส�ำรวจควำมคดิเหน็ 
ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีภำยนอก

External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT

การประเมินภายนอกองค์กร

แบบส�ำรวจหลกัฐำนเชงิประจกัษ์
Evidence - Based Integrity and 

Transparency Assessment: EBIT

ดัชนีความโปร่งใส 
(Transparency Index)1

ดัชนีความพร้อมรับผิด 
(Accountability Index)2

ดัชนีความปลอดจากการทุจริต 
ในการด�าเนินงาน 

(Corruption - Free Index)
3

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรม 
ในองค์กร 

(Integrity Culture Index)
4

ดัชนีคุณธรรมการท�างาน 
ในหน่วยงาน 

(Work Integrity Index)
5

 สำาหรบัผลการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนนิงาน ITA ของสำานกังานเลขาธกิารวฒุสิภา พ.ศ. 2557 
ได้คะแนน 73.83 คะแนน จดัอยูใ่นระดบัสงู ปี พ.ศ. 2558 ได้คะแนน 90.23 และปี พ.ศ. 2559 ได้คะแนน 84.56 คะแนน 
ซึง่จัดอยูใ่นระดบัทีส่งูมาก2 ทัง้นี ้สำานกังานฯ ได้แจ้งผลการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนนิงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ (ITA) ที่ผ่านมา ให้กับบุคลากรของสำานักงานฯ ทราบแล้ว

 2 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP). รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559., หน้า 41-43
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ส�ำนักนโยบำยและแผน

 สำาหรับการเตรียมความพร้อมในการดำาเนินการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของ 
หน่วยงานภาครฐั (ITA) ของสำานกังานเลขาธกิารวฒุสิภา ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดงันี้
 1.  เสริมสร้างการรับรู้ให้บุคลากรทราบถึงความชัดเจนในเรื่องขอบเขต และภาระความรับผิดชอบตำาแหน่งหน้าที่ตน 
โดยวางกลยุทธ์ในการนำาองค์การไปสู่บุคลากรภาครัฐยุคใหม่
 2.  ส่ือสารและให้ความรู้ (Train & Educate) เรื่อง กรอบการประเมินแบบสำารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันให้แก่บุคลากร
ภายในสำานักงานฯ ในการตอบแบบสำารวจ IIT ในรอบการประเมินถัดไป
 3.  ผู้ประสานงานการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั (ITA) ของสำานกังานฯ
จัดทำาตารางสรุปสิ่งที่องค์กรจะต้องดำาเนินการตามโครงการ ITA และสื่อสารให้สำานักผู้รับผิดชอบได้จัดเตรียมเอกสาร/ 
หลักฐานต่าง ๆ  เพื่อประกอบการตอบแบบสำารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence - Based Integrity and Transparency 
Assessment: EBIT
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