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ประกาศเจตจำานงสุจริตของสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา



 

 
 สวสัด ีพีน้่องข้าราชการ ลกูจ้าง และบคุลากรส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา 
จุลสาร “บอกเล่าข่าว สนง.” กลับมาพบกับท่านอีกครั้งในฉบับประจ�าเดือน
กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อน�าเสนอข่าวสาร กิจกรรม ความเคลื่อนไหวภายใน
ส�านกัต่าง ๆ ของส�านักงานเลขาธกิารวฒุสิภา ให้ผูอ่้านได้รบัทราบอย่างต่อเนือ่ง  
 ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ตระหนักและให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินงาน 
ด้านคณุธรรมและความโปร่งใส โดยผูบ้รหิารของส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา 
ได้แสดงเจตนารมณ์ว่าจะบรหิารงานด้วยความซือ่สตัย์สจุรติ และให้ความส�าคญั 
กบัการบรหิารงานอย่างมคีณุธรรม เพือ่ให้เจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงานและสาธารณชน 
เกิดความเชื่อม่ันในการด�าเนินงานของหน่วยงาน จึงได้มีการประกาศ
เจตจ�านงสุจริตดังกล่าวให้บุคลากรและหน่วยงานและสาธารณชนทราบ 
โดยสาระส�าคัญของประกาศเจตจ�านงสุจริตของส�านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา จุลสาร “บอกเล่าข่าว สนง.” น�ารายละเอียดมาให้ผู้อ่านได้รับทราบ 
ติดตามได้ในเล่ม 
 นอกจากนี ้ยงัมบีทความและการด�าเนนิงานของส�านกัต่าง ๆ ทีน่่าสนใจ 
อาทิ แผนยุทธศาสตร์ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 
- 2579) พธิลีงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืทางวิชาการเพือ่จดัท�าสือ่ดจิทิลั 
สหภาพรัฐสภา และบทความอื่น ๆ นอกจากน้ี ขอเชิญชวนทุกส�านักร่วมส่ง 
ข้อมลูข่าวสาร ความรู ้กจิกรรมต่าง ๆ ของส�านกัเพือ่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
ใน จุลสาร “บอกเล่าข ่าว สนง.” ได ้ที่  กลุ ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร ่
ส�านักประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2831 9349-50 โทรสาร 0 2831 9349 หรือ 
ทาง email : senatesarn@gmail.com แล้วพบกันฉบับหน้า
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ส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ประกำศเจตจ�ำนงสุจริต

ประกาศเจตจ�านงสุจริตของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 ด้วยนางวรารัตน์ อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา ได้ลงนามในประกาศเจตจ�านงสุจริตของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อให ้
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซ่ึงผู้บริหารของหน่วยงานต้องแสดงเจตนารมณ์ว่าจะบริหารงานด้วยความ
ซ่ือสตัย์สจุรติ      และให้ความส�าคญักับการบรหิารงานอย่างมคีณุธรรมและมกีารเผยแพร่เจตจ�านงสจุริตของส�านกังานเลขาธกิารวุฒสิภา 
ให้บุคลากรภายในองค์กร และสาธารณชนรับทราบ
 โอกาสน้ี จุลสาร “บอกเล่าข่าว สนง.” จึงขอน�าประกาศเจตจ�านงสุจริตของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา มาเผยแพร่เพ่ือให้
บุคลากรของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้รับทราบ ดังนี้

 Bird Eye View : PR Senate
ส�ำนักประชำสัมพันธ์
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มาตรา 9 สมาชิกภาพของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสิ้นสุดลงเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 6 วรรคหนึ่ง หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8

(4) สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพตามมาตรา 12

(5) ไม่แสดงตนเพื่อลงมติในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเกินจ�านวนที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับการประชุม

 ในกรณทีีม่ปัีญหาเกีย่วกบัการสิน้สดุสมาชกิภาพของสมาชกิสภานติบิญัญตัแิห่งชาตติามวรรคหนึง่ให้สภานติบิญัญตั ิ
แห่งชาติเป็นผู้วินิจฉัย

 ข้อ 82 สมาชิกท่ีไม่แสดงตนเพื่อลงมติในที่ประชุมสภาตามข้อ 63 เกินกว่าหนึ่งในสามของจ�านวนครั้งที่มี
การแสดงตนเพื่อลงมติทั้งหมดในรอบระยะเวลาเก้าสิบวัน ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงตามมาตรา 9 (5) ของ
รัฐธรรมนูญ วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของแต่ละรอบระยะเวลาให้เป็นไป

ตามที่ประธานสภาก�าหนด  

 กรณีที่สมาชิกไม่แสดงตนเพื่อลงมติตามวรรคหนึ่งเนื่องจากได้ลาการประชุม โดยได้รับอนุญาตจากประธานสภา 
มิให้ถือว่าสมาชิกผู้นั้นไม่แสดงตนเพื่อลงมติ และมิให้นับจ�านวนครั้งที่มีการแสดงตนเพื่อลงมติที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สมาชิก
ได้รับอนุญาตให้ลาการประชุม รวมเป็นจ�านวนครั้งที่สมาชิกผู้นั้นไม่ได้แสดงตนเพื่อลงมติตามวรรคหนึ่ง

 การอนุญาตให้ลาการประชุมตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานสภาก�าหนด

 เลขาธิการต้องมีหนังสือแจ้งให้สมาชิกแต่ละคนทราบถึงจ�านวนครั้งท่ีสภามีมติ และจ�านวนครั้งท่ีสมาชิกคนนั้นได้
แสดงตนเพ่ือลงมติในรอบสามสิบวันทีผ่่านมา และอาจด�าเนินการทางโทรสาร สือ่อเิลก็ทรอนิกส์ หรอืสือ่เทคโนโลยสีารสนเทศ
ประเภทอื่นด้วยก็ได้

 ในกรณีที่ปรากฏว่าสมาชิกผู้ใดไม่ได้แสดงตนเพื่อลงมติเกินกว่าจ�านวนครั้งที่ได้ก�าหนดไว้ในวรรคหนึ่งให้เลขาธิการ
แจ้งให้ประธานสภาทราบและให้ประธานสภาแจ้งให้สมาชิกผู้นั้นและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทราบถึงการสิ้นสุดสมาชิก
ภาพโดยเร็ว

 สมาชกิทีไ่ด้รับแจ้งถงึการสิน้สดุสมาชกิภาพตามวรรคห้าอาจใช้สทิธโิต้แย้งเป็นหนังสอืถึงความถูกต้องของการบนัทกึ
การแสดงตนเพือ่ลงมตไิด้ภายในเจด็วนันบัแต่วนัทีไ่ด้รบัแจ้งตามวรรคห้าเพือ่ให้ประธานสภาวนิจิฉยั ค�าวนิจิฉยัของประธาน
สภาถือเป็นที่สุด

กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557

ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557

สรุปกฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับการมา ลา ขาด
ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ส�ำนักบริหำรงำนกลำง
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ส�ำนักบริหำรงำนกลำง

 มาตรา 3 ให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้รับเงินประจ�าต�าแหน่งและเงินเพิ่มเป็นรายเดือน 
ตามบัญชีอัตราเงินประจ�าต�าแหน่งและเงินเพิ่มท้ายพระราชกฤษฎีกาน้ีนับแต่วันที่ด�ารงต�าแหน่งแต่ไม่ก่อนวันที่รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ใช้บังคับ

 ให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งในสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาปฏิรูปแห่งชาติได้รับเงินประจ�าต�าแหน่งและเงินเพิ่มเป็น 
รายเดือน ตามบัญชีอัตราเงินประจ�าต�าแหน่งและเงินเพิ่มท้ายพระราชกฤษฎีกาน้ีนับแต่วันท่ีมีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง
ให้ด�ารงต�าแหนง่ แต่สมาชิกผู้ใดไมม่าประชุมเกินกึ่งหนึง่ของก�าหนดนัดประชมุในแต่ละเดอืน ไม่มสีิทธไิด้รบัเงนิเพิม่เป็น
รายเดอืนส�าหรบัเดอืนนัน้ เว้นแต่กรณไีม่มาประชมุเพราะเหตไุปราชการของสภาโดยได้รบัอนญุาตจากประธานแห่งสภา
ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่

 ข้อ 6 สมาชิกผู้ใดมีความจ�าเป็นไม่อาจมาประชุมสภา หรือมาประชุมสภาแต่ไม่อาจอยู่แสดงตนเพ่ือลงมติ 
ได้ ให้แจ้งลาการประชุมโดยท�าเป็นหนังสือหรือใบลาการประชุมสภา ตามแบบที่ส�านักงานก�าหนดยื่นต่อประธานสภา
เพื่อขออนุญาตลาการประชุมสภาเป็นการล่วงหน้า

 สมาชิกผู้ใดมีเหตุจ�าเป็นที่ไม่อาจแจ้งลาการประชุมสภาล่วงหน้าได้ตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้งลาการประชุมสภาโดยท�า
เป็นหนงัสอืหรือใบลาการประชมุสภายืน่ต่อประธานสภาเพือ่ขออนุญาตภายหลงัได้แต่ต้องไม่เกนิเจ็ดวันนับแต่วันประชมุสภา

 วันที่มีการประชุมสภาดังกล่าวให้หมายถึงก�าหนดวันประชุมสภาตามที่สภามีมติก�าหนดไว้และวันเรียกประชุมสภา
เป็นพิเศษตามที่ประธานสภาจะได้ก�าหนดเมื่อเห็นสมควร

 ข้อ 7 การลาประชุมสภาของสมาชิก ประธานสภาจะพิจารณาอนุญาตตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 (1) การลาป่วยเพื่อรักษาตัวให้แจ้งเป็นหนังสือหรือใบลาตามแบบที่ส�านักงานก�าหนดต่อประธานสภาก่อนหรือ 
ในวันลา เว้นแต่กรณีที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วนและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ให้แจ้งเป็นหนังสือหรือใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติหน้าที่
ก็ได้การลาป่วยตดิต่อกนัต้ังแต่สองวนัขึน้ไป ต้องมใีบรบัรองแพทย์ซึง่เป็นผูท้ีไ่ด้ขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนญุาตเป็นผูป้ระกอบ
วิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย

 (2) การลากิจให้แจ้งเป็นหนังสือหรือใบลาตามแบบที่ส�านักงานก�าหนดพร้อมทั้งเหตุผลประกอบต่อประธานสภา
เพื่อพิจารณาอนุญาตเป็นการล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม และจะอนุญาตเฉพาะกรณีที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วนและไม่อาจ 
หลีกเลี่ยงได้เท่านั้น

 (3) การลาไปราชการของสภาให้แจ้งเป็นหนังสือหรือใบลาตามแบบที่ส�านักงานก�าหนดต่อประธานสภา 
เพื่อพิจารณาอนุญาตเป็นการล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม เว้นแต่กรณีที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วนและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

 ข้อ 9 ในกรณีที่สมาชิกผู้ใดไม่แสดงตนเพื่อลงมติ เนื่องจากได้ลาการประชุมสภาโดยได้รับอนุญาตจากประธานสภา 
มิให้ถือว่าสมาชิกผู้นั้นไม่แสดงตนเพื่อลงมติและมิให้นับจ�านวนครั้งท่ีมีการแสดงตนเพื่อลงมติท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาท่ีสมาชิก 
ได้รับอนุญาตให้ลาการประชุมสภารวมเป็นจ�านวนครั้งที่สมาชิกผู้นั้นไม่ได้แสดงตนเพื่อลงมติ

 ข้อ 10 สมาชิกผู้ใดไม่มาประชุม โดยมิได้แจ้งลาการประชุมสภาต่อประธานสภาหรือแจ้งลาการประชุมสภาแต่ไม่
ได้รับอนุญาตจากประธานสภา ให้ถือว่าขาดประชุมสภา และให้เลขาธิการแจ้งให้สมาชิกผู้นั้นทราบโดยทันที

 ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 ข้อ 82 ก�าหนดว่าสมาชิกท่ีไม่แสดงตนที่ลงมต ิ
ในที่ประชุมสภาตามข้อ 63 เกินกว่าหนึ่งในสามของจ�านวนครั้งที่มีการแสดงตนเพื่อลงมติทั้งหมดในรอบระยะเวลาเก้าสิบ
วันให้สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงตามมาตรา 9 (5) ของรัฐธรรมนูญ วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของแต่ละรอบระยะเวลา
ให้เป็นไปตามที่ประธานสภาก�าหนด นั้น

พระราชกฤษฎกีาเงนิประจ�าต�าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอืน่ของผูด้�ารงต�าแหน่งตามรฐัธรรมนญูบางต�าแหน่ง พ.ศ. 2557 

ระเบียบสภานิติบัญญัติแห่งชาติว่าด้วยการลงชื่อมาประชุมและการลาประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2

ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของแต่ละรอบระยะเวลาเก้าสิบวันของการประชุมสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ
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 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงก�าหนดวันเริ่มและวันส้ินสุดของแต่ละรอบระยะเวลาเก้าสิบวันของการประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ครั้งที่ 1 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2558

 รอบที่ 1 เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557   ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557

 รอบที่ 2 เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558  ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558

 รอบที่ 3 เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558   ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2558

 รอบที่ 4 เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558  ถึงวันที่ 28 กันยายน 2558

 รอบที่ 5 เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558   ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2558

ครั้งที่ 2 ประจ�าปี พ.ศ. 2559 

 รอบที่ 1 เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559  ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2559

 รอบที่ 2 เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559   ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2559

 รอบที่ 3 เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559  ถึงวันที่ 28 กันยายน 2559

 รอบที่ 4 เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559   ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2559

ครั้งที่ 3 ประจ�าปี พ.ศ. 2560 

 รอบที่ 1 เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560  ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560

 รอบที่ 2 เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560   ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2560

 รอบที่ 3 เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560  ถึงวันที่ 28 กันยายน 2560

 รอบที่ 4 เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560   ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560

สรุปเกี่ยวกับการมา ลา ขาดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 การไม่มาประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือมาประชุมฯ แต่ไม่อยู่ ลงมติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
จะมี 2 ประเด็น คือ  สมาชิกภาพและการได้รับเงินเพิ่ม ดังนี้

 1. สมาชกิภาพสิน้สุดลง คอื สมาชกิไม่อยูแ่สดงตนเพือ่ลงมตใินทีป่ระชมุสภาฯ เกนิกว่าหนึง่ในสามของจ�านวนครัง้
ที่มีการแสดงตนเพื่อลงมติทั้งหมดในรอบระยะเวลาเก้าสิบวันให้สมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลง เว้นแต่ กรณีท่ีสมาชิก 
ไม่แสดงตนเพื่อลงมติและได้ลาประชุมโดยได้รับอนุญาตจากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว จะไม่นับจ�านวนคร้ังที ่
ไม่ได้แสดงตนเพื่อลงมติ สรุปได้ว่าถ้าสมาชิกไม่อยู่ลงมติแต่ได้ลาประชุมและประธานอนุญาต จะไม่ส้ินสุดสมาชิกภาพ 
ซึ่งการลาประชุมสภาฯ สามารถลาได้ทั้งเต็มวันและลาเป็นช่วงเวลาที่ไม่อยู่ลงมติ

 2. การตัดเงินเพิ่ม คือ ไม่มาประชุม1เกินก่ึงหน่ึงของก�าหนดนัดประชุมในแต่ละเดือน จะไม่มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิม 
เป็นรายเดือนส�าหรับเดือนนั้น ยกตัวอย่างเช่น เดือน กันยายน มีประชุม 8 ครั้ง ขาดได้ไม่เกิน 4 ครั้ง เดือน ตุลาคม มีประชุม 
5 ครั้ง ขาดได้ไม่เกิน 2 ครั้ง แต่ยังคงได้รับเงินประจ�าต�าแหน่งเว้นแต่กรณีไม่มาประชุม เกินกึ่งหนึ่ง เพราะเหตุไปราชการ
ของสภาโดยได้รับอนุญาตจากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะไม่ถูกตัดเงินเพิ่ม

1การไม่มาประชุม คือ การไม่มาลงชื่อในการประชุมครั้งนั้นๆ ถึงแม้ว่าจะได้ส่งใบลา ป่วย ลากิจ ลากิจไปราชการต้นสังกัด และได้รับอนุญาตจากประธานสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ ก็ตาม

ส�ำนักบริหำรงำนกลำง
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สหภาพรัฐสภา
(Inter-Parliamentary Union: IPU)

 สหภาพรัฐสภา เป็นองค์การความร่วมมือระหว่างรัฐสภานานาประเทศก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2432 (ค.ศ. 1889)  
ปัจจบัุนมปีระเทศสมาชกิจ�านวน 171 ประเทศ ซึง่ประเทศไทยได้เป็นประเทศสมาชกิสหภาพรฐัสภาเช่นกนั และมสีมาชกิ 
สมทบจ�านวน 11 ประเทศ

 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหภาพรัฐสภาได้บัญญัติไว้ในธรรมนูญของสหภาพรัฐสภา มาตรา 1 (Article 1 of the  
Statutes of the Inter-Parliamentary Union) ความว่า “วัตถุประสงค์ของสหภาพรัฐสภา คือ เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพ 
ระหว่างบุคคลของสมาชิกแห่งรัฐสภาทั้งมวลและเพื่อรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการใช้มาตราร่วมกันเพื่อให้ได้มา 
และรักษาไว้ซ่ึงความร่วมมืออย่างสมบูรณ์ของรัฐในอันท่ีจะสร้างและพัฒนาอย่างม่ันคงของสถาบันประชาธิปไตย และ 
ความก้าวหน้าในกิจการเพื่อความสงบและความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่ออนุวัติตามวัตถุประสงค์นี้สหภาพรัฐสภา 
ได้แสดงออกถึงความคิดเห็นในปัญหาระหว่างประเทศทั้งหลายในทางที่เหมาะแก่การปกครองด้วยวิถีทางแห่งรัฐสภา  
และได้เสนอแนะในเรื่องการพัฒนาสถาบันรัฐสภา ทั้งนี้ เพื่อท�าให้งานก้าวหน้าและเป็นศักดิ์ศรีแก่สถาบันนั้น”

 สหภาพรัฐสภาจึงเป็นองค์การที่ส่งเสริมให้มีการติดต่อสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด 
ระหว่างประเทศสมาชิกรัฐสภาทั่วโลก อันจะเป็นทางหนึ่งที่น�ามาซึ่งความสามัคค ี
และความเข้าใจอันดีผ่านทางผู ้แทนของประเทศสมาชิก มีการแลกเปลี่ยน 
ความคดิเหน็ระหว่างรฐัสภาและสมาชิกรฐัสภาทัว่โลก รวมทัง้การพจิารณาประเดน็ 
ที่เป็นความสนใจของนานาประเทศและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นนั้น 
เพือ่น�าไปสูก่ารปฏบิตัขิองรฐัสภาและสมาชกิรฐัสภา รวมทัง้เสรมิสร้างความป้องกนั 
และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นปัจจัยที่ส�าคัญต่อประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา  
นอกจากนี้ สหภาพรัฐสภายังได้สนับสนุนในการท�างานร่วมมือกับสหประชาชาต ิ
และรัฐบาลนานาชาติ

 การประชุมสมชัชาสหภาพรฐัสภา (Inter-Parliamentary Assembly) สหภาพ 
รัฐสภามีการประชุมสมัชชาปีละ 2 ครั้ง โดยครั้งแรกจะประชุมกันในฤดูใบไม้ผล ิ
ประมาณเดือนเมษายนหรือพฤษภาคม การประชุมในครั้งแรกน้ันจะประชุมกัน 
ตามเมืองหลวงของประเทศสมาชิก ซึ่งคณะมนตรีบริหาร (Governing Council) 
จะเป็นผูก้�าหนดสถานทีป่ระชมุในแต่ละปี ส�าหรบัการประชุมครัง้ท่ีสองของปีจะจัดข้ึน 
ในฤดูใบไม้ร่วงประมาณเดือนกันยายนหรือตุลาคม ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 
เป็นประจ�าทกุปี ในปี พ.ศ. 2560 นี ้เป็นการประชมุสมชัชาสหภาพรฐัสภา ครัง้ที ่136 
(136th Assembly and related meeting) ณ กรุงธากา สาธารณรัฐบังคลาเทศ ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2560 
ส่วนการประชมุสมชัชาสหภาพรฐัสภา ครัง้ที ่137 และการประชมุทีเ่ก่ียวข้องอืน่ๆ (137th Assembly and related meeting) 
จะจัดขึ้น ณ St. Peterburg สหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ 14-18 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้ สหพันธรัฐรัสเซียขอเปล่ียนเป็น 
เจ้าภาพจดัการประชมุในเดอืนตลุาคม 2560 แทนการประชุมระหว่างวนัที ่24-28 มนีาคม 2561 โดยจะจดัขึน้ ณ นครเจนวีา 
สมาพันธรัฐสวิส

 ทั้งนี้ หน่วยประจ�าชาติไทยในสหภาพรัฐสภาได้มีการส่งผู้แทนไทยในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา 
เป็นประจ�าทุกปี เนื่องจากเป็นการประชุมที่เป็นพันธกรณี

ข่าวสารการต่างฯ
ส�านักการต่างประเทศ
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ส�ำนักวิชำกำร

ส�ำนักวิชำกำรร่วมงำนพิธีบ�ำเพ็ญกุศลสตมวำร (100 วัน)

 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ
เป็นประธานในพิธีบ�าเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) ท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม 
ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย เวลา 06.20 นาฬิกา 
พิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ สโมสรรัฐสภา เวลา 06.35 นาฬิกา พิธีท�าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 
ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งนิมนต์มาจากวัดบวรนิเวศวิหาร และวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร รวมจ�านวน 89 รูป ณ บริเวณ 
หน้าศาลพระสยามเทวาธิราช และพธีิแสดงความอาลยัและน้อมร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุ ณ บรเิวณหน้าอาคารรฐัสภา 2 

เล่ำข่ำวส�ำนักวิชำกำร

           ส�านักวิชาการในฐานะฝ่ายเลขานุการ 
คณะอนุกรรมการจัดพิธีท�าบุญตักบาตรเพื่อถวาย 
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสบ�าเพ็ญกุศล 
ปัญญาสมวาร (50 วัน) และบ�าเพ็ญกุศลสตมวาร  
(100 วัน) ได้เข้าร่วมปฏิบัติหน้าท่ีในการสนับสนุน 
การด�าเนินงานพิธีส�าคัญดังกล่าว โดยส�านักวิชาการ 
ได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่อ�านวยความสะดวก 
ติดต่อประสานงานและรับผิดชอบในส ่วนพิธ ี
ถวายภัตตาหารเช้า ณ สโมสรรัฐสภา รวมถึงภารกิจ 
ดูแลและควบคุมกิจกรรมในภาพรวม ได ้แก  ่
ประสานงานภายในอาคารสโมสรรฐัสภา ประสานงาน 
การรบัลงทะเบยีน ประสานงานกิจกรรมถวายภัตตาหาร 
และกิจกรรมตักบาตร และจัดเตรียมอื่น ๆ ทั้งนี ้
บุคลากรของส�านักวิชาการได ้ให ้ความร ่วมมือ 
ในการท�าหน้าทีต่ามทีไ่ด้รบัมอบหมายโดยพร้อมเพรียง 
เพื่อให้งานพิธีดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
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ส�ำนักวิชำกำร

กำรจัดสัมมนำ เรื่อง “ร่ำงพระรำชบัญญัติยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. ....”  
จัดโดยคณะกรรมกำรวิชำกำร ของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ร่วมกับ สถำบันพระปกเกล้ำ

 เมือ่ปลายเดอืนมกราคมทีผ่่านมา ส�านกัวชิาการในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการวิชาการของสภานิตบิญัญตั ิ
แห่งชาต ิได้ให้การสนบัสนนุการด�าเนนิกิจกรรมทางวชิาการ อนัเป็นการส่งเสรมิและสนบัสนนุการปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้แก่สมาชกิ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติในการใช้ข้อมูลทางวิชาการเพื่อประกอบการตัดสินใจในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส�าคัญ 
ตามบทบาทอ�านาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการน้ี คณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ได้ตระหนักถงึความส�าคญัของเรือ่งยทุธศาสตร์ชาต ิซึง่มีความเชือ่มโยงและมีส่วนส�าคัญในการขับเคลือ่นการปฏริปูประเทศ 
ให้ประสบความส�าเรจ็ โดยมเีป้าหมายการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนืตามหลกัธรรมาภบิาล จงึได้ร่วมกบัสถาบนัพระปกเกล้า 
ก�าหนดจัดสัมมนาเร่ือง “ร่างพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ....”  ขึ้น ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 
09.00-16.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรอง 1-2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเร่ือง 
ยทุธศาสตร์ชาตใิห้แก่สมาชกิสภานติบิญัญติัแห่งชาต ิซึง่จะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อกระบวนการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ 
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป  

 การจัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกสภานิติบัญญัต ิ
แห่งชาต ิคณะกรรมาธกิาร นกัวชิาการและผูที้เ่กีย่วข้องได้รบัทราบข้อมลู 
สาระส�าคัญของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สาระส�าคัญของ 
ร่างพระราชบญัญัตยิทุธศาสตร์ชาต ิพ.ศ. .... และเพือ่เป็นการระดมสมอง 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สมาชิก 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ผูบ้ริหารและข้าราชการของส�านกังานเลขาธิการวฒุสิภา และภาคส่วนต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย 
ประธานสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิ เป็นประธานกล่าวเปิดการสมัมนาและบรรยายพเิศษ เรือ่ง “คณะกรรมการบรหิารราชการ 
แผ่นดนิตามกรอบการปฏริปูประเทศ ยทุธศาสตร์ชาต ิและการสร้างความสามคัคปีรองดอง (ป.ย.ป)” และวทิยากรผูท้รงคุณวฒุ ิ
ทีเ่ก่ียวข้องกับเรือ่ง ยทุธศาสตร์ชาต ิมาร่วมอภปิรายให้ความรูใ้นครัง้นี ้จ�านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 1. นายอสิร์กลุ อณุหเกต ุ
นกัวจิยั สถาบนัวจัิยเพือ่การพฒันาประเทศไทย ได้น�าเสนอผลการศกึษา เรือ่ง “ภาพรวมร่างพระราชบญัญตัยิทุธศาสตร์ชาต ิ
พ.ศ. .... (ฉบับร่าง สปช.)” 2. พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ กรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ บรรยายเรื่อง ร่างพระราชบัญญัต ิ
การจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ....  
3. ศาสตราจารย์ ดร.เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศ์ศักดิ ์ประธานสถาบนัอนาคตศกึษาเพือ่การพฒันา บรรยายเรือ่ง “ยทุธศาสตร์ชาติ  
20 ปี น�าประเทศสู่ “สยามอารยะ””
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ส�ำนักกำรประชุม

 คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้าง 
ความสามัคคีปรองดอง หรือท่ีเรียกโดยย่อว่า “ป.ย.ป.”  
ถูกจัดตั้งขึ้นโดยค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที ่3/2560 เรือ่ง การขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ ยทุธศาสตร์ชาต ิ
และการสร้างความสามคัคีปรองดอง ลงวนัที ่17 มกราคม 25601 

โดยอาศัยอ�านาจตามความ ในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 25572  
เพื่อท�าหน้าท่ีในการขับเคล่ือนภารกิจส�าคัญในช่วงสุดท้าย 
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ภายใต้โรดแมป  
(Road Map)3 ระยะที่ 3 ซึ่งว่าด้วยการเลือกตั้งตามระบอบ 
ประชาธิปไตย 

 ทัง้น้ี โดยก�าหนดองค์ประกอบของ ป.ย.ป. ให้ประกอบด้วย 
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตร ี
ประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการ4   

 1 ประกาศราชกิจจานุเบกษา หน้าที่ 39 เล่มที่ 134 ตอนพิเศษ 19ง ลงวันที่ 17 มกราคม 2560
 2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 44 บัญญัติว่า 
 “ในกรณีที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นเป็นการจ�าเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ  การส่งเสริม 
ความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ หรือเพ่ือป้องกัน ระงับ หรือปราบปรามการกระท�าอันเป็นการบ่อนท�าลาย 
ความสงบเรยีบร้อยหรอืความมัน่คงของชาต ิราชบลัลงัก์ เศรษฐกิจของประเทศ หรอืราชการแผ่นดนิ ไม่ว่าจะเกดิขึน้ภายในหรอืภายนอก 
ราชอาณาจักร ให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีอ�านาจสั่งการระงับยับยั้ง  
หรือกระท�าการใด ๆ ได้ ไม่ว่าการกระท�านั้นจะมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ และให้ถือว่าค�าสั่งหรือ 
การกระท�า รวมทั้งการปฏิบัติตามค�าสั่งดังกล่าว เป็นค�าส่ังหรือการกระท�า หรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญนี้และ 
เป็นที่สุด ทั้งนี้ เมื่อได้ด�าเนินการดังกล่าวแล้ว ให้รายงานประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว”
 3 “คืนความสุขให้คนในชาติ” โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ
(คสช.) : การก�าหนดโรดแมป (Road Map) 3 ระยะ ดังนี้
 ระยะที่ 1 ช่วงแรกของการควบคุมอ�านาจการปกครองประเทศ ด�าเนินการเร่ืองการปรองดองสมานฉันท์ โดยจัดต้ังศูนย ์
การปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปท้ังในส่วนกลางและในระดับพื้นที่ รวมทั้งจัดตั้งคณะท�างานเตรียมการปฏิรูป เพื่อเตรียมการ 
สู่การปฏิบัติให้พร้อมในระยะท่ี 2 ซ่ึงมิได้มีการด�าเนินการปรับโครงสร้างของส่วนราชการ หรือเรียกผลประโยชน์ค่าตอบแทน หรือ 
การนิรโทษกรรมใด ๆ ทั้งสิ้น
 ระยะที ่2 การใช้รฐัธรรมนญูชัว่คราว โดยการจดัตัง้สภานติบิญัญตั ิสรรหานายกรฐัมนตร ีตัง้คณะรฐัมนตร ีร่าง/จดัท�ารฐัธรรมนญู  
พร้อมกับการตั้งสภาปฏิรูปเพื่อการปฏิรูปประเทศ
 ระยะที ่3 การเลอืกตัง้ตามระบอบประชาธปิไตยโดยสมบรูณ์ โดยทกุคนทกุพวกทกุฝ่ายพอใจ กฎหมายทนัสมยัในทกุด้าน รวมทัง้ 
กฎ ระเบียบ กติกาต่าง ๆ ได้รับการแก้ไขเพื่อให้ได้คนดี สุจริต มีคุณธรรม มาปกครองบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาล
 อนึ่ง โรดแมปใหม่ในสูตร 6-4-6-4 ยังคงอยู่ภายใต้หลักการ 3 ระยะ กล่าวคือ ระยที่ 1 การตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
ชดุใหม่ (6 เดอืน)  ระยะที ่2 การจดัท�าประชามติ (4 เดือน) และจดัท�ากฎหมายประกอบรฐัธรรมนญู (6 เดอืน)  และระยะท่ี 3 การเลอืกต้ัง 
ตามระบอบประชาธิปไตย (4 เดือน)

 4 ค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้าง 
ความสามัคคีปรองดอง ข้อ 1

ป.ย.ป. กับกำรปฎิรูปประเทศ 
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 5 ค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้าง
ความสามัคคีปรองดอง ข้อ 3
 6 ค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้าง
ความสามัคคีปรองดอง ข้อ 4
 7 ค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้าง
ความสามัคคีปรองดอง ข้อ 6
 8 ค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้าง
ความสามัคคีปรองดอง ข้อ 5

โดยให้มีคณะที่ปรึกษาของ ป.ย.ป. ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน ได้แก่ ผู้ด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการ 
ร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) และคณะกรรมการหรือคณะท�างานสานการพัฒนาตามนโยบายประชารัฐ และผู้ทรงคุณวุฒ ิ
จากภาครัฐและอื่น ๆ ตามจ�านวนและรายชื่อที่นายกรัฐมนตรีก�าหนด5

 ในการน้ี เพือ่ผลสมัฤทธิใ์นการปฏริปูประเทศได้ก�าหนดให้มกีารจดัตัง้คณะกรรมการข้ึน จ�านวน 4 คณะ เพือ่ท�าหน้าที ่
กลั่นกรอง ตรวจสอบ ก�าหนด เสนอแนะ จัดล�าดับความส�าคัญ พิจารณาความเป็นไปได้ และติดตามการด�าเนินการด้าน 
การบริหารราชการแผ่นดิน การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ หรือการสร้างความสามัคคีปรองดองในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อเสนอ ป.ย.ป. ต่อไป ดังนี้6

 1. คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเรื่อง โครงการ หรือแนวทาง 
การแก้ปัญหาต่าง ๆ ในเชิงยุทธศาสตร์และในลักษณะบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนที่รวดเร็ว โดยจัดล�าดับความรับผิดชอบ 
ในการด�าเนินการเพื่อการท�างานที่ประสานเชื่อมโยงกัน 3 ระดับ คือ (1) ระดับหน่วยงานหรือกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง (2) ระดับ
ก�ากับการบริหารราชการ และ (3) ระดับบัญชาการ7

 2. คณะกรรมการเตรยีมการปฏริปูประเทศ มหีน้าทีเ่ตรียมการเก่ียวกบัการปฏริปูประเทศในด้านหรอืประเดน็ต่าง ๆ
 3. คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ มีหน้าที่เตรียมการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 4. คณะกรรมการเตรยีมการเพือ่สร้างความสามคัคปีรองดอง มหีน้าทีเ่ตรยีมการเกีย่วกบัการสร้างความสามคัคปีรองดอง

 คณะกรรมการข้างต้นล้วนอยู่ภายใต้การควบคุมลูแลของนายกรัฐมนตรี โดยคณะกรรมการคณะที่ 2 คณะที่ 3 และ 
คณะที่ 4 ให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ และรองประธานสภานิติบัญญัติ 
แห่งชาตแิละรองประธานสภาขบัเคลือ่นการปฏิรปูประเทศคนหนึง่ตามทีป่ระธานสภามอบหมาย เป็นกรรมการโดยต�าแหน่ง

 นอกจากองค์ประกอบและการจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือด�าเนินงานดังกล่าวแล้วยังก�าหนดให้จัดตั้งส�านักงานบริหาร 
นโยบายของนายกรัฐมนตรีขึ้นเป็นหน่วยงานภายในส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ในการกลั่นกรอง ตรวจสอบ  
ประเมินผล ก�าหนดตัวชี้วัด และติดตามความก้าวหน้าในการด�าเนินการต่าง ๆ  หรือตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย และ 
ประสานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการสร้างความรบัรูค้วามเข้าใจแก่ประชาชน มุง่เน้นภารกจิเชงิยทุธศาสตร์และเชงิบรูณาการ 
ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ในทางวิชาการและธุรการให้ ป.ย.ป. เลขานุการ ป.ย.ป. คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ  
หรือคณะท�างานต่าง ๆ  และให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรีขึ้นตรงต่อ 
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และประสานกับเลขานุการ ป.ย.ป. ในการขับเคลื่อนงานต่าง ๆ ให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ โดยให้ส�านัก 
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีจัดให้ส�านักงานดังกล่าวมีเจ้าหน้าท่ี งบประมาณ สถานท่ีท�างาน อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ 
ในการท�างานและสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามที่ ป.ย.ป. ก�าหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง และ 
สามารถรบัโอนทรพัย์สนิของส�านกังานสภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิส�านกังานสภาพฒันาการเมอืง และส�านกังาน 
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายมาดูแลรักษา ใช้สอย รวมท้ังรับโอนข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของส�านักงานดังกล่าวและ 
ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนตลอดจนจ้างผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาบรรจุ แต่งตั้ง หรือปฏิบัติงานในส�านักงานบริหาร 
นโยบายของนายกรัฐมนตรีได้ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ในทางวิชาการและธุรการให้ ป.ย.ป. เลขานุการ ป.ย.ป. และ 
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท�างานต่าง ๆ8
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 ส�าหรับการสนับสนุนการด�าเนินงานการปฏิรูปประเทศให้เป็นที่รู้จักและรับรู้โดยทั่วไปนั้น ก�าหนดให้โฆษกประจ�า 
ส�านักนายกรัฐมนตรีท�าหน้าที่ในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ ป.ย.ป. คณะกรรมการ 
ทั้ง 4 คณะ และส�านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี โดยประสานกับโฆษกหรือผู้รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ ์
ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง กรมประชาสัมพันธ์ และส่ือต่าง ๆ ของรัฐทุกประเภท รวมท้ังการประสานกับส�านักงานรัฐบาล 
อิเล็กทรอนิกส์และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อการสร้างสื่อความรับรู้ความเข้าใจ
 จะเหน็ได้ว่า องค์ประกอบ อ�านาจหน้าที ่หน่วยงานสนบัสนนุ และการประชาสมัพนัธ์ ตามทีก่ล่าวมาข้างต้น ล้วนเป็น 
กลไกการด�าเนินงานของ คสช. ภายใต้การปฏิบัติและบูรณาการของ ป.ย.ป. เพื่อวัตุประสงค์ส�าคัญในการปฏิรูปประเทศ 
ตามนโยบายของ คชส. และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งการด�าเนินการจ�าต้องอาศัยความร่วมมืออย่างเต็มก�าลัง 
ความสามารถของทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งเป็นองคาพยพหน่ึงใน 
คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้าง 
ความสามคัคปีรองดอง  ดงันัน้ ส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา ปฏบิตัหิน้าทีส่�านกังานเลขาธกิารสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิจงึต้อง 
เตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานดังกล่าว ส�าหรับความส�าเร็จซึ่งเป็นบทพิสูจน์การด�าเนินการของ ป.ย.ป. 
ในครั้งนี้ ผลจะออกมาเป็นประการใดคงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไป
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ส�ำนักภำษำต่ำงประเทศ

 ส�านกัภาษาต่างประเทศร่วมกบัส�านักพฒันาทรพัยากรบคุคล ได้จดัอบรมภาษาอนิโดนเีซยี ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ถึง 11 มกราคม 2560 โดยมี ดร. ฮามัม สุปรียาดี อาจารย์ประจ�าคณะ 

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในการอบรม 
ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ค�าศัพท์ ฝึกทักษะการสนทนาด้วยภาษาอินโดนีเซีย 
ในชวิีตประจ�าวันอย่างง่าย ๆ  และเรยีนรู้วฒันธรรมอินโดนเีซีย โดยประเทศไทยและ 
ประเทศอินโดนีเซียมีประวัติศาสตร์การติดต่อแลกเปลี่ยนกันมายาวนานทั้งด้าน 
การค้าขาย ศาสนา และวัฒนธรรม ซึง่ท�าให้เกิดวฒันธรรมร่วมของท้ังสองประเทศ 
อาทิ การท�าผ้าบาติกหรือผ้าปาเต๊ะ การแสดงเชิดหุ่น รวมถึงเครื่องดนตรีอังกะลุง 
ที่แพร่หลายในประเทศไทย โดยเดิมทีมีต้นก�าเนิดมากจากประเทศอินโดนีเซีย

 เครือ่งดนตร ี“องักะลงุ” เป็นเครือ่งดนตรปีระเภท “ต”ี มเีสยีงทีเ่กดิจากการกระทบ 
ของไม้ไผ่กับรางไม้ มีต้นแบบจากประเทศชวาหรือประเทศอินโดนีเชียในปัจจุบัน ซึ่งเข้ามา 
ในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2450 โดยหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศลิปบรรเลง) เป็นผูน้�าเข้ามา 
เผยแพร่ในประเทศ ในการตามเสด็จพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัเสด็จประพาส 
ประเทศชวา ต่อมาในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัได้มีการพฒันาองักะลงุ 
เพิ่มเป็น 3 กระบอก ลดขนาดให้เล็กและเบาลง เพิ่มเสียงจนครบ 7 เสียง และได้พัฒนา 
การบรรเลงจากการไกวเป็นการเขย่าแทน นบัว่าเป็นต้นแบบของการบรรเลงองักะลงุในปัจจบุนั  
ซึ่งนับว่าเป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศร่วมกัน

 ในการอบรมภาษาอินโดนีเซียในครั้งนี้ 
นอกจากได้เรียนรู ้ วัฒนธรรมเครื่องดนตรี 
พื้นเมืองอินโดนีเซีย “อังกะลุง” แล้ว ยังได้ฝึก 
การเล่นอังกะลุงจากเครื่องดนตรีจริง ท�าให ้
มีความรู้ ความเข้าใจ และได้รบัความสนกุสนาน 
เพลิดเพลิน อีกทั้งยังเป็นการสร้างทัศนคติที่ด ี
และความสมัพนัธ์ระหว่างประชาชนของทัง้สอง 
ประเทศต่อไป

“อังกะลุง”

การเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมระหว่างไทยและอินโดนีเซีย  
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 Job Enrichment – การเพิ่มคุณค่าในงาน เป็นเครื่องมือที่ออกแบบขึ้น 
เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์การที่ไม่ใช่เรื่องการฝึกอบรม (Non-Training Intervention) 
แต่จะเก่ียวข้องกับการออกแบบงาน (Job Design) ท่ีหลากหลาย พื้นฐานส�าคัญของ 
Job Enrichment มาจากแนวคิดของ Frederick Herzberb ในปี 1950 และ 1960 ผู้ศึกษาเกี่ยวกับ 
ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) ต่อมา Hackman และ Oldham ได้น�ามาศึกษาต่อ มุ่งเน้นไปที่คุณลักษณะ
ของงาน (Job Characteristics Model) ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดพื้นฐานท่ีส�าคัญของ Job Enrichment  ดังน้ัน แนวคิดของ
เครือ่งมอืการพฒันาบคุลากร “Job Enrichment” จงึเป็นกจิกรรมด้านการบรหิารจดัการ ทีเ่น้นการออกแบบลกัษณะงาน 
เป็นงานท่ีแตกต่างจากเดมิทีเ่คยปฏิบตั ิเน้นให้เกดิความช�านาญในงานทีห่ลากหลายขึน้ (Skill Variety) เกดิความรับผดิชอบ 
ในงานของตน (Task Identity) เป็นลกัษณะงานทีม่คีวามส�าคญั (Task Significance) มอีสิระสามารถบรหิารจดัการงานนัน้ 
ด้วยตนเอง (Autonomy) และได้รับข้อมูลป้อนกลับจากผู้บังคับบัญชา (Feedback)

 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าการออกแบบงานในลักษณะของ Job Enrichment จะมีประโยชน์กับพนักงาน 
แต่มีพนักงานบางกลุ่มที่ต่อต้าน ปฏิเสธไม่ยอมรับงานที่ต้องเพิ่มมากขึ้น พวกเขาจะมองว่าเป็นการสูญเสียเวลาที่จะต้อง
บริหารจัดการงานที่เพิ่มมากข้ึน ดังนั้น หากผู้บังคับบัญชาต้องการที่จะมอบหมายงานให้พนักงาน ยากและท้าทายข้ึน 
ผู้บงัคับบญัชาจะต้องชีแ้จงวตัถปุระสงค์ทีช่ดัเจน (Clarity) เช่ือมโยงกบัความก้าวหน้าและเป้าหมายในอาชีพ โดย ให้ค�าแนะน�า 
/กรอบแนวทางปฏิบัติ ท�าหน้าที่เป็นพ่ีเล้ียงแก่พนักงานในการบริหารจัดการกับงานที่เพิ่มมากข้ึน (Introduction) 
เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจในตัวพนักงาน ว่าพวกเขาสามารถบริหารงานท่ีก่อให้เกิดมูลค่าในงาน (Job Value Added) 
ในตัวพนักงานที่มากขึ้น พบว่าเครื่องมือการออกแบบงานที่เน้นการเพิ่มคุณค่าในงานหรือ Job Enrichment จึงเหมาะกับ
การเตรียมความพร้อมในสายอาชีพ (Career Path) ให้กับพนักงาน เพื่อช่วยเตรียมพนักงานให้สามารถรับผิดชอบงาน 
ที่เพิ่มขึ้นในต�าแหน่งงานที่สูงขึ้น
 จากวธีิการพฒันาเลอืกตวัใดตวัหน่ึง  จะเห็นได้ว่า การพฒันาบคุลากรด้วย “Job Enrichment – การเพิม่คณุค่าในงาน” นัน้ 
เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาบุคลากรได้เป็นอย่างดี เพื่อให้เรียนรู้วิธีการออกแบบงานที่เน้นการเพิ่มคุณค่าในงานที่ยาก 
และท้าทายข้ึน รวมถึงเป็นวิธีการพัฒนาที่เตรียมความพร้อมให้กับบุคลากร ท่ีจะสามารถรับผิดชอบงานในต�าแหน่ง 
ท่ีสูงขึ้นได้ ซ่ึงในฉบับต่อไป ผู้เขียนจะได้น�าเสนอรายละเอียดการใช้เครื่องมือการพัฒนารูปแบบอื่น ๆ เพื่อเป็นแนวทาง 
ให้ผู้อ่านได้น�าไปปรับใช้ในการพัฒนาบุคลากรของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาต่อไป

อ้างอิงบทความ 
โดย...อาภรณ์  ภู่วิทยพันธุ์   E-Mail : p_arporn11@yahoo.com
สืบค้นจาก http://hrcenter.co.th/index_hr.php?module=columns_detail&ColumnID=839
 

เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร 
ด้วย “Job Enrichment – การเพิ่มคุณค่าในงาน”

“พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองค์กร” 
ส�านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Renewal Exploration Spedalization

 การท�าให้เกิดความแปลกใหม่ 
ไม ่ให ้พนักงานเกิดความเบื่อหน ่าย 
โดยการเปลี่ ยนแปลงลักษณะงาน 
บุคคลท่ีจะต้องติดต่อประสานงานด้วย 
เปลี่ยนมุมมองหรือความคิดจากงานเดิม

 การพัฒนาและการแสวงหา
ทักษะความช�านาญที่มากขึ้น พัฒนา
สัมพันธภาพที่เกิดข้ึนจากการท�างาน
ใหม่ ๆ

 การช�านาญในงานเป ็นพิเศษ 
ก่อให้เกิดความสามารถในการบริหาร
จดัการงานนัน้ได้ลกึขึน้ ยาก และท้าทาย 
มากขึ้น

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการเพื่อจัดท�าสื่อดิจิทัล 
ระหว่าง 

ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส�านักเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
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ICT Insights
ส�ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศฯ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการเพื่อจัดท�าสื่อดิจิทัล 
ระหว่าง 

ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส�านักเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
 

 วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 นาฬิกา ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย เป็นประธาน 
ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง  ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการเพื่อจัดท�าสื่อดิจิทัล ระหว่างส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
โดย นางวรารัตน์ อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา และมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี 
ซึ่งมี ดร. โกศล เพ็ชรสุวรรณ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวรายงาน
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เลนส์ส่อง...การพิมพ ์
ส�านักการพิมพ์

 การใช้ภาพประกอบสิ่งพิมพ์นั้น อาจกล่าวได้ว่าใช้ภาพได้ทุกประเภทเพราะเทคโนโลยีทางด้านการพิมพ์สามารถ
ถ่ายทอดภาพประเภทใด ๆ  ก็ได้ลงบนส่ิงพิมพ์  การแบ่งประเภทของภาพประกอบสิ่งพิมพ์สามารถแบ่งได้หลายแนวทาง 
ขึ้นอยู ่กับความรู้ที่ต้องศึกษา ที่จะกล่าวต่อไปนี้ เป็นการแบ่งประเภทภาพประกอบสิ่งพิมพ์ตามสื่อที่ใช้ในการผลิต 
ดังจะกล่าวในรายละเอียดเป็นล�าดับไป

ประเภทของภำพประกอบสิ่งพิมพ์

1 . ภาพถ่าย
 ภาพถ่าย เป็นภาพที่เกิดจากวิธีการถ่ายภาพ ใช้ประโยชน์ได้ดีในงานพิมพ์ เพราะภาพถ่ายมีคุณลักษณะ 
เฉพาะตัวหลายอย่าง ทั้งในแง่ความเหมือนจริงและความละเอียดลออ สามารถสร้างสรรค์ได้ตามความรู้สึก การถ่ายภาพ 
เพือ่น�ามาใช้ประกอบสิง่พมิพ์ปัจจุบนันยิมใช้กล้องดจิติอล ผลทีไ่ด้ส่วนใหญ่จงึออกมาเป็นภาพส ี(color print) แต่ถ้าต้องการ 
ภาพขาว-ด�า มักใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยแปลงจากภาพสีให้เป็นภาพขาว-ด�า

2 . ภาพวาดลายเส้น
 ภาพวาดลายเส้นเป็นภาพทีใ่ช้ประกอบสิง่พมิพ์มาต้ังแต่ยคุแรก    ๆ     และยงัคงได้รบัความนยิมอยูจ่นถงึปัจจบุนั    มกีารใช้ 
เทคนิคการวาดภาพผสมผสานกันหลายอย่าง เช่นการวาดลายเส้นแบบภาพการ์ตูนโดยการใช้ดินสอ พู่กัน ปากกาหมึกด�า 
รวมทั้งการผสมสกรีนหรือการสร้างพื้นผิวลวดลายต่าง ๆ ร่วมกับภาพลายเส้นด้วย

3 . ภาพวาดน�้าหนักสีต่อเนื่องและภาพระบายสี
 ภาพวาดน�้าหนักสีต่อเนื่องกับภาพระบายสี ภาพทั้งสองชนิดมีลักษณะภาพคล้ายคลึงกัน ค�าว่า “ภาพวาดน�้าหนักส ี
ต่อเนื่อง” ใช้เรียกภาพวาดสีเดียวที่มีน�้าหนักอ่อนแก่ลดหลั่นกันส�าหรับ ”ภาพระบายสี” จะประกอบด้วยสีต่าง ๆ มากมาย 
หลายสี โดยการเขียนหรือระบายสีด ้วยวิธีหรือเทคนิคต่าง ๆ กันไป ภาพวาดอาจเป็นภาพท่ีวาดในมุมมองและ 
รายละเอียดเหมือนกับภาพถ่ายได้และยังสามารถวาดในมุมที่ภาพถ่ายอาจท�าไม่ได้อีกด้วย ภาพวาดจึงเป็นภาพอีกชนิดหนึ่ง 
ที่ใช้เป็นภาพประกอบได้อย่างดี
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เลนส์ส่อง...การพิมพ ์
ส�านักการพิมพ์

4 . ภาพพิมพ์
 ภาพพิมพ์ หมายถึง ภาพที่ผ่านการพิมพ์มาแล้ว มีทั้งชนิดที่พิมพ์เป็นภาพลายเส้นและพิมพ์เป็นภาพเม็ดสกรีน 
ภาพทั้งสองประเภทนี้สามารถน�ามาพิมพ์ซ�้าได้ ถ้าเป็นภาพลายเส้นจะได้คุณภาพใกล้เคียงของเดิม แต่ภาพที่เป็นเม็ดสกรีน 
รายละเอียดอาจหายไปบ้าง

5 . ภาพดิจิตอล
 ภาพดจิติอล หมายถงึ ภาพทีผ่่านกระบวนการจดัการโดยคอมพวิเตอร์มาแล้ว  ด้วยพฒันาการของเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ 
ในปัจจุบัน ท�าให้ภาพทุกชนิดที่จะเข้าสู่ระบบการพิมพ์  ต้องผ่านกระบวนการแปลงรูปภาพนั้นให้เป็นภาพดิจิตอลเสียก่อน 
เช่น การกราดภาพ (scan) การถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล และการสร้างภาพขึ้นใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
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 ส�านักกรรมาธิการ 3 ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมขึ้น เนื่องในโอกาส 
วนัขึน้ปีใหม่ พทุธศกัราช 2560 โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เป็นการตอบแทนสงัคม ร่วมเป็นก�าลงัใจ และแบ่งปันน�า้ใจให้กบั 
ผู้ขาดแคลน โดยได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 กิจกรรม คือ

 พิธีท�าบุญถวายภัตตาหารเพลและถวายสังฆทาน 
แด่พระสงฆ์ จ�านวน 9 รูป ซ่ึงได้จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 23 
มกราคม 2560 ณ บริเวณหน้าห้อง KM ชั้น 12 อาคาร 
สขุประพฤต ิโดยได้รบัเกยีรตจิาก นางสาววราภรณ์ มเีปรมปรดีิ ์
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ เป็นประธานในพิธี  
ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานราชการ 
ของส�านักกรรมาธิการ 3 

ส�ำนักกรรมำธิกำร 3  

จัดกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม 

เนื่องในโอกำสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักรำช 2560

เล่าข่าวชาวกรรม 3

เล่าข่าวขาวกรรม 3 
ส�านักกรรมาธิการ 3
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        บริจาคส่ิงของให้กบัสถานคุม้ครองสวสัดิภาพผูเ้สียหาย
จากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ) จังหวัดนนทบุร ี
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา 
คณะผู้แทนผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ข้าราชการ และพนักงาน 
ราชการ ส�านกักรรมาธิการ 3 จ�านวน 30 คน ได้เดนิทางไปร่วม 
บริจาคโทรทัศน์ LED ขนาด 32 นิว้ เสือ้ผ้า เครือ่งนุ่งห่ม นมกล่อง 
ขนม และสิ่งของอื่น ๆ  ที่จ�าเป็น ให้กับบ้านเกร็ดตระการ โดยม ี
นางภญิญา จ�ารญูศาสน์ ผูอ้�านวยการสถานคุม้ครองสวสัดภิาพ 
ผูเ้สยีหายจากการค้ามนษุย์ (บ้านเกรด็ตระการ) ให้การต้อนรบั 
และร่วมรับมอบสิ่งของต่าง ๆ เพื่อน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์  
ด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง 

 
         บ้านเกร็ดตระการ เป็นหน่วยงานในสังกัดส�านักป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาการค้าหญงิและเดก็ กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ ท�าหน้าทีเ่ป็น 
ศนูย์สงเคราะห์และคุม้ครองสวสัดภิาพสตร ีช่วยเหลอืหญงิทีป่ระสบ 
ปัญหาทางสงัคมทกุประเภท เช่น ถกูละเมดิทางเพศ มคีวามประพฤต ิ
ไม่เหมาะสม ประสบปัญหาครอบครัว หรือปัญหาสังคมอื่น ๆ  
นอกจากน้ี  ยังได้ให้ความคุ้มครองต่อหญิงและเด็กท่ีตกเป็นเหยื่อ 
การค้ามนุษย์ เช่น การถูกหลอกมาบังคับใช้แรงงาน ถูกบังคับหรือ 
แสวงหาประโยชน์ในธรุกจิบรกิารทางเพศหรอืเป็นขอทาน ทัง้ทีเ่ป็น 
ชาวไทยและชาวต่างชาติ ปัจจุบันมีผู ้ ท่ีอยู ่ในความคุ ้มครอง 

จ�านวนกว่า 200 คน ทั้งนี้ คณะผู้แทนที่ร่วมกิจกรรมยังได้ช่วยกันอุดหนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์งานฝีมือ เพื่อเสริมสร้าง 
รายได้และเป็นขวัญก�าลังใจให้กับผู้ที่อยู่ในความคุ้มครองในสถานคุ้มครองดังกล่าว

 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสร้างจิตส�านึกที่จะรับใช้สังคมและท�าประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยการ 
แบ่งปันน�้าใจให้กับผู้ที่ขาดแคลนแล้ว ยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพท่ีดี สร้างความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจระหว่างบุคลากร 
ในส�านักกรรมาธิการ 3 อีกด้วย ซึ่งได้ท�าให้กิจกรรมดังกล่าวส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สร้างความอิ่มอก อิ่มใจ อิ่มบุญให้กับ 
ชาวกรรมาธิการ 3 และเป็นสิริมงคลยิ่งในการเริ่มต้นท�างานในปีพุทธศักราช 2560 นี้

เล่าข่าวชาวกรรม 3

เล่าข่าวขาวกรรม 3 
ส�านักกรรมาธิการ 3
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มหีน้าทีร่วบรวมกลัน่กรอง  ผลจากการสมัมนาเชงิปฏิบตักิาร  เพือ่จัดท�า 
แผนยุทธศาสตร์ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560 - 2579) โดยคณะกรรมการฯ ได้มีการประชุม เพื่อร่วมกัน
ก�าหนดวิสัยทัศน์ของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระยะ 20 ปี และ
ร่วมกันพิจารณาถึงโครงการที่สอดรับกับหน่วยงานในระยะ 20 ปี
 แผนยุทธศาสตร์ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 - 2579) ได ้ก�าหนดข้ึน โดยมีความเช่ือมโยงกับ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ซึ่งแบ่งออกเป็น 
6 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ

 ส�าหรับแผนยุทธศาสตร์ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) จะเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
ยุทธศาสตร์ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ประกอบกับมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ในยุทธศาสตร ์
ท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤต ิ
มิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย นอกจากนี้ ยังค�านึงถึงความ 
สอดคล้องกับแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างย่ังยืน เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 โดยยึดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง (SEP for SDGs)

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรหลักในการสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภา 
ตามรัฐธรรมนูญ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในงาน
ด้านนิติบัญญัติ เพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของประเทศชาติ และ
ประชาชนอย่างยั่งยืน

ความมั่นคง

1 

การพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

3 

การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ

6 

การสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม

5 

การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาคและ 
เท่าเทียมกันทางสังคม

4 

การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

2 

ความเป็นมา       
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 แต่งตั้ง 
คณะกรรมการจัดท�า ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 
2579) ในการจัดท�า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560 - 2579) เพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
 ต่อมา ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือด่วนที่สุด     
แจ้งให้ทุกส่วนราชการจัดท�าแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ส�าหรับใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารราชการให้เกิดประสทิธภิาพ ประสทิธผิล และเพือ่ขบัเคล่ือน 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการจัดท�าแผนงาน 
ในภารกิจหลักของหน่วยงาน ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
โดยระบุรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่จะด�าเนินการ และผล 
ทีจ่ะได้รบัในแต่ละระยะเวลาบูรณาการการท�างาน และงบประมาณ 
ร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพือ่ส่งให้ส�านกัเลขาธกิารนายกรัฐมนตร ี
เพื่อพิจารณา ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 การด�าเนินการ
การด�าเนินการ
 จากความเป็นมาข้างต้น ส�านกันโยบายและแผน จงึได้ด�าเนนิการ 
จัดท�า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และ 
แจ้งเวยีนให้ผูบ้รหิารได้พจิารณาในเบือ้งต้น พร้อมทัง้น�าเข้าทีป่ระชมุ 
ผู้บริหารเพือ่พิจารณา โดยมตใินทีป่ระชมุได้มอบหมายส�านกันโยบาย 
และแผนร่วมกบัส�านกัพฒันาทรัพยากรบคุคล จัดท�าโครงการสมัมนา 
เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท�า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ส�านักงานเลขาธิการ 
วุฒิสภา ระยะ 20 ป ี  (พ.ศ. 2560 - 2579) เมื่อวันเสาร ์ที่  5 - 
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัด 
พระนครศรอียธุยา กลุม่เป้าหมาย คอื ผูบ้รหิาร ผูบ้งัคบับญัชากลุม่งาน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง จ�านวน 
140 คน โดยจดัให้มกีารบรรยายพเิศษ เรือ่ง ทศิทางยทุธศาสตร์ชาต ิ
ระยะ 20 ปี โดย พลเอก ชศูกัดิ ์เมฆสวุรรณ (ประธานอนกุรรมการจดัท�า 
ยุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป) ในด้านการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ได้แบ่งกลุม่ 6 กลุม่ ตามประเดน็ยทุธศาสตร์หลักของแผนยทุธศาสตร์ 
ส�านกังานเลขาธกิารวฒิุสภา ฉบบัที ่4 (พ.ศ. 2560 - 2564) เพือ่ระดม 
ความคิดเห็น ในการทบทวนทิศทางการพัฒนาส�านักงานเลขาธิการ
วฒุสิภา ภายใต้กรอบยทุธศาสตร์ชาต ิระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
 จากนั้นเลขาธิการวุฒิสภา ได้มีค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท�าแผนยุทธศาสตร์ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2579) ประกอบด้วย นายนัฑ ผาสุข (รองเลขาธิการ
วุฒิสภา) เป็นประธานกรรมการ ผู้อ�านวยการส�านัก ผู้บังคับบัญชา
กลุ่มงาน และข้าราชการที่เก่ียวข้องเป็นกรรมการ โดยมีส�านัก
นโยบายและแผนเป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ดังกล่าว

แผนยุทธศาสตร์ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)

ส�านักนโยบายและแผน
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แผนงาน/โครงการในภารกิจหลักตามแผนยุทธศาสตร ์
ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)

ส�านักนโยบายและแผน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ช่วงระยะเวลา
(ปีงบประมาณ)

ผลที่จะได้รับ 
ในแต่ละช่วงระยะเวลา

งบประมาณ
รวม 20 ปีพ.ศ. 

58 - 
60

พ.ศ. 59 - 79

ช่วงระยะที่

1 2 3 4

1. โครงการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท
ภารกิจ และกรอบอตัราก�าลงัของส�านกังานเลขาธกิาร 
วุฒิสภา ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และการปฏิรูปประเทศ

5 
ล.บ.

5 
ล.บ.

5 
ล.บ.

5 
ล.บ.

มีโครงสร้าง บทบาทภารกิจ และ
กรอบอัตราก�าลังที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
(ยุทธศาสตร์ที่ 6 (1) และ (3))

20 ล.บ.

2. โครงการพฒันาระบบและกลไกการบรหิารราชการ 
ของฝ่ายนิติบัญญัติ เพื่อรองรับสถานการณ์ทางการ
เมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนไป

2 
ล.บ. 

2 
ล.บ.

2 
ล.บ.

2 
ล.บ.

มแีนวทางในการรองรบัการเปลีย่นแปลง 
ในด้านต่าง ๆ
(ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6) 

8 ล.บ.

3. โครงการบูรณาการระบบสารสนเทศด้าน              
งานนิติบัญญัติ ระหว่างส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา                 
กับกระทรวง ทบวง กรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

55 
ล.บ.

40
ล.บ.

40
ล.บ.

40
ล.บ.

สามารถเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ               
ด้านนิตบิญัญตั ิเพือ่รองรับการปฏิบตัิ 
หน้าที่ของสมาชิก/สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ/สมาชิกวุฒิสภา 
(ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 (2))

175 ล.บ.

4. โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลกฎหมาย 
ระหว่างส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภากับประเทศ
สมาชิกในกลุ่มอาเซียน

55 
ล.บ.

40
ล.บ.

40
ล.บ.

40
ล.บ.

มกีารเช่ือมโยงข้อมลูกฎหมายระหว่าง 
ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
กับประเทศสมาชิกอาเซียน 
(ยุทธศาสตร์ที่ 6 (5))

175 ล.บ.

5. โครงการพัฒนาระบบโทรทัศน์รัฐสภา IPTV1 
และวิทยุอินเตอร์เน็ต IPRADIO เพื่อเป็นช่องทาง
ส�าหรับการเผยแพร่งาน ด้านนิติบัญญัติของชาต ิ
สู่สาธารณะ

65 
ล.บ.

65 
ล.บ.

65 
ล.บ.

65 
ล.บ.

มช่ีองทางการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ 
ภารกิจ ความรู้ แก่ประชาชนอย่าง
ทั่วถึงและรวดเร็ว 
(ยุทธศาสตร์ที่ 6 (6))

260 ล.บ.

6. โครงการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและเรียนรู้การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ในระบบรัฐสภาอันมีพระมหา
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข

80 
ล.บ.

80 
ล.บ.

80 
ล.บ.

80 
ล.บ.

- เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยว
กับประชาธิปไตยให้กับประชาชน 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
มีพลเมืองประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง
- ประชาชนเข้าใจและเข้าถงึกฎหมาย
- รู้หน้าที่ของตัวเองตามระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
(ยทุธศาสตร์ที ่6 (6)) (รธน. มาตรา 77) 

320 ล.บ.
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ช่วงระยะเวลา
(ปีงบประมาณ)

ผลที่จะได้รับ 
ในแต่ละช่วงระยะเวลา

งบประมาณ
รวม 20 ปีพ.ศ. 

58 - 
60

พ.ศ. 59 - 79

ช่วงระยะที่

1 2 3 4

7. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง 
เพื่อเป็นข้อมูลส�าหรับประกอบการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 77

23 
ล.บ.

15 
ล.บ.

15 
ล.บ.

15 
ล.บ.

มีข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา 
(รธน. มาตรา 77) 

168 ล.บ.

8. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบกลไก ในการ 
ขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมและการต่อต้าน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

3 
ล.บ.

3 
ล.บ.

3 
ล.บ.

3 
ล.บ.

-  ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
มีระบบกลไกในการขับเคลื่อน
ประมวลจริยธรรมและการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ยุทธศาสตร์ที่ 6 (4) 

12 ล.บ.

9. โครงการเชื่อมโยงข้อมูลทางวิชาการและงานวิจัย            
ด้านงานนิติบัญญัติกับรัฐสภาและสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ  

10 
ล.บ.

10 
ล.บ.

10 
ล.บ.

10 
ล.บ.

-  มีการเชื่อมโยงข้อมูลทางวิชาการ
และงานวจิยัด้านนิตบิญัญตักัิบรฐัสภา 
และสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 
(ยุทธศาสตร์ที่ 6)

40 ล.บ.

หมายเหต ุ:  ระยะที่ 1  คือ ปี พ.ศ. 2560 - 2564   ระยะที่ 2  คือ ปี พ.ศ. 2565 - 2569
                ระยะที่ 3  คือ ปี พ.ศ. 2570 - 2574   ระยะที่ 4  คือ ปี พ.ศ. 2575 - 2579

ส�านักนโยบายและแผน



ผู้บริหารพบบุคลากร
พูดได้หมด...ถ้าสดชื่น

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ที่...

Click.senate.go.th

G-New Application NLA(@Click_NLA)

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

www.senate.go.th “บอกเล่ำข่ำว สนง.”
ชั้นวำงหนังสือ หัวข้อ “สิ่งพิมพ์ส�ำนักงำน”
http://www.senate.go.th/book_Shelf/book_detail.php
ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)
Facebook 
 ส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ องค์กรแห่งควำมสุข
 ส�ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
 ส�ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (HRD SENATE)

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ


