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บรรณำธิกำร
 สวสัดีค่ะ พีน้่องข้าราชการ พนกังานราชการ และบคุลากร 
ส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภาทกุท่าน จลุสาร “บอกเล่าข่าว สนง.” 
มาพบกันเป็นประจ�าทุกเดือนกับสาระความรู้และกิจกรรม
ที่น ่าสนใจของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภามาน�าเสนอ 
ให้ทุกท่านได้รับทราบเช่นเคย ส�าหรับเดือนเมษายน 2560 
เป ็นเดือนที่หลายท ่านเฝ ้ารอคอยให ้ เวียนมาบรรจบ 
โดยเร็ว น่ันคือ วันสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทย ซึ่งเป ็น
ป ร ะ เพณี ไ ทยอั น ดี ง า มที่ สื บ ทอดกั น ม าแต ่ โ บ ร าณ 
เป็นประเพณีที่ทุกคนจะได้มาพบปะและท�ากิจกรรมร่วมกัน 
ในครอบครัว ได้รดน�้าขอพรผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือเพื่อความ
เป็นสิริมงคล ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจ�าปี 2560 นี้ 
จลุสาร     “บอกเล่าข่าว   สนง.”    ขอส่งความสขุไปยงัพีน้่องทกุท่าน 
ด้วยการน�าค�าอวยพรเน่ืองในวนัสงกรานต์ หรอืวนัขึน้ปีใหม่ไทย 
ของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และรองประธานสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติทั้งสองท่าน มาถ่ายทอดเพื่อเป็นก�าลังใจ 
ในการท�างาน พร้อมทัง้น�ากจิกรรม “สบืสานประเพณีสงกรานต์ 
รดน�้าขอพร” เนื่องในวันสงกรานต์ 2560 ที่ส�านักงาน 
เลขาธิการวฒุสิภา ได้ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามมาน�าเสนอ 
ในครั้งนี้ ขอเชิญทุกท่านมาติดตามได้ภายในเล่ม
 นอกจากน้ี ยังมีสาระความรู้ และกิจกรรมที่น่าสนใจ 
อีกมากมาย อาทิ การอบรมบุคลากรตามโครงการพัฒนา 
สมรรถนะบุคลากรสู ่การเป็นนักประชาสัมพันธ์อย่างมือ 
อาชีพ การจัดการฐานข้อมูลขององค์กรอย่างไรให้สอดคล้อง 
กบันโยบายประเทศไทย 4.0 เทคนคิการประชมุแบบ “Smarter 
Meeting” และความรู้เกี่ยวกับอินโฟกราฟิก รวมทั้งบทความ 
อื่น ๆ อีกมากมาย ติดตามได้ภายในเล่ม
 ท้ายนี้ กองบรรณาธิการขอเชิญชวนทุกส�านักร่วมส่ง 
ข ้อมูลข่าวสาร ความรู ้  และกิจกรรมต่าง ๆ ของส�านัก 
เพื่ อ เ ผยแพร ่ ใ นจุ ลส า ร  “บอก เล ่ า ข ่ า ว  สนง”  ได ้ ท่ี 
กลุ ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร ่  ส� านักประชาสัมพันธ ์ 
โทร. 0 2831 9349-50 และโทรสาร 0 2831 9349 หรือ
ทาง e-mail: senatesarn@gmail.com แล้วพบกันใหม่
ฉบับหน้าค่ะ

                                                   กองบรรณาธิการ
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ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย 
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจ�าปี 2560 
ซึ่งเป็นวันปีใหม่ไทย 

ผมในนามของสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ
ขอมอบความรักของสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ

มายังพี่น้องชาวไทยทุกท่าน 
ขอให้เทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงเวลาแห่งความสุข 

เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดอง 
เพื่อให้สังคมไทยของเรามีความสุขอย่างแท้จริง



4เมษายน  2560
   April  2017

สามัคคีคือพลังแห่งอ�านาจ 
เสริมให้ชาติมั่นคงด�ารงได ้
ชาติรุ่งเรืองฟูเฟื่องระบือไกล 

ด้วยคนไทยในสังคมกลมเกลียวกัน
นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง

นายพีระศักดิ์ พอจิต 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง

ขอให้ทุกท่านเริ่มต้นปีใหม่ไทย 
ด้วยความรัก ความเข้าใจ 
ความหวังซึ่งกันและกัน 

และขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัย 
โดยสวัสดิภาพ
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นายพีระศักดิ์ พอจิต 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง

Bird Eye View: PR Senate
ส�ำนักประชำสัมพันธ์

 นอกจากนี้ ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ร ่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม พิธีท�าบุญตักบาตร งานเทศกาล 
มหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจ�าปีพุทธศักราช 2560 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2560 ณ บริเวณลานคนเมือง 
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร น�าโดย นางสาวสุภางจิตต ไตรเพทพิสัย ท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย พร้อมด้วยนายสุรัตน ์
หวังต่อลาภ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ เป็นผู้แทนส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมในพิธีครั้งนี้ 

“สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน�้าขอพร” 
เนื่องในวันสงกรานต์ 2560

 ประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีที่มีความเก่าแก่และคนไทยยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ นับเป็นประเพณ ี
ที่สอดคล้องกับธรรมชาติและวิถีชีวิตของคนไทยอย่างกลมกลืน ซึ่งวันสงกรานต์นั้นจะมีพิธีส�าคัญ ๆ ซึ่งปฏิบัติกันมาช้านาน 
เช่น การท�าบุญตักบาตร การสรงน�้าพระ การท�าบุญอุทิศให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับ การละเล่นสาดน�้าเพื่อความสนุกสนาน 
และทีข่าดไม่ได้ คือ การรดน�า้ด�าหวัเพือ่ขอพรต่อบดิา มารดา ตลอดจนญาตผิูใ้หญ่ทีเ่คารพนบัถอืเพือ่แสดงถงึความกตัญญรูู้คณุ 
และความรักความผูกพันที่มีให้แก่กัน ซึ่งเป็นประเพณีที่งดงามและควรค่าที่คนไทยจะร่วมสืบสานและอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู ่
คู่สังคมไทยสืบไป
 โอกาสนี้ ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ร่วมงาน “สืบสำน 
ประเพณไีทยพธิที�ำบญุเลีย้งพระ และพธิรีดน�ำ้ขอพรสมำชกิสภำนติบิญัญตัแิห่งชำตอิำวโุส เนือ่งในเทศกำลวนัสงกรำนต์”
เมื่อวันพุธท่ี 5 เมษายน 2560 ณ ห้องบุษราคัม สโมสรรัฐสภา น�าโดย นางวรารัตน์ อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา 
คณะผู้บริหาร และบุคลากรส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมพิธีรดน�้าขอพรในครั้งน้ี ซ่ึงบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วย 
ความสุขและความอบอุ่น 
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Bird Eye View: PR Senate
ส�ำนักประชำสัมพันธ์

 ส�ำนกังำนเลขำธิกำรวฒุสิภำ ร่วมกบัส�ำนกังำนเลขำธกิำร 
สภำผู้แทนรำษฎร จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่การ 
เป็นนกัประชาสมัพนัธ์อย่างมอือาชีพ โดยวตัถปุระสงค์ของการจัด 
โครงการครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรส�านักประชาสัมพันธ์ ส�านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา และส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ซึ่งมีบทบาทในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
ผลการด�าเนินงาน และภารกิจต่าง ๆ ขององค์กรนิติบัญญัต ิ
ซึ่งเป็นองค์กรระดับประเทศเพื่อให้สาธารณชนทั่วไปได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวขององค์กรนิติบัญญัต ิ
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง 
สูย่คุเทคโนโลยดีจิทิลั จงึจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องพฒันาสมรรถนะ 
ของ บุคลากร ท่ีปฏิ บั ติ หน ้ าที่ ใ นส� านั กประชาสั มพั น ธ ์ 
ของทั้งสองส�านักงานฯ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทักษะ
การประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล 4.0 และสามารถน�าความรู ้
มาเสริมสร้างประสิทธภิาพในการปฏบัิตงิานด้านการประชาสมัพนัธ์ 
ได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสม รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ ์
อย่างมืออาชีพต่อไป 
 ส�าหรับการจัดอบรม แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรที่  1 เรื่อง “การประชาสัมพันธ ์ในยุคดิจิทัล 4.0” 
และการแบ่งกลุ ่มศึกษาดูงานนอกสถานที่  จ�านวน 4 แห่ง 
รวมระยะเวลา 2 วัน หลักสูตรที่  2 เรื่อง “การเขียนเพื่อ
การประชาสัมพันธ์” เริ่มตั้งแต่วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2560 
รวมระยะเวลา 2 วัน โดยสรุปผลการอบรมได้ดังนี้
 หลกัสูตรที่ 1 เรื่อง “การประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล 4.0” 
จั ดอบรม เมื่ อ วั นที่  20  เมษายน 2560  ณ ห ้ อ งประชุ ม 
คณะกรรมาธิการ 307-308 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 นำยสุรชัย 
เล้ียงบญุเลศิชยั       รองประธำนสภำนิตบัิญญัติแห่งชำต ิ       คนทีห่นึง่ 
เป ็นประธานเปิดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรสู่การเป็นนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ พร้อมบรรยาย
พิเศษ เรื่อง “ทิศทำงและนโยบำยด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ของ
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ” ให้แก่ผู ้เข้ารับการอบรม ซึ่งเป็น 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของส�านักประชาสัมพันธ์ 
ส�านกังานเลขาธิการวฒุสิภา และส�านักงานเลขาธกิารสภาผูแ้ทน 
ราษฎร โดยมี นางสาวสุภางค์จิตต ไตรเพทพิสัย ที่ปรึกษา 
ด้านกฎหมาย ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา กล่าวรายงาน 
และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยาย ดังนี้

 1. ดร. ตรี บุญเจือ ผู้อ�านวยการส่วนไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
และเลขานุการ คณะอนุกรรมการ ส�านักคุ ้มครองผู ้บริโภค 
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ส�านักงาน กสทช. บรรยาย 
เรื่อง “สื่อกับการประชาสัมพันธ์”
 2. พ.อ.ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานกิจการ 
โทรคมนาคม และรองประธาน กสทช. บรรยายเรื่อง “ทิศทาง 
การประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล 4.0” 
 3. ผศ. เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ สมาชิกสภานิติบัญญัติ 
แห่งชาต ิบรรยายเรื่อง “การประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์”
 4. นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา สมาชิกสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ บรรยายเรื่อง “การมีสัญชาตญาณนักข่าว
เพื่อการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล 4.0 (Nose for News)”
 จากนัน้ วนัที ่24 เมษายน 2560 บคุลากรส�านกัประชาสัมพันธ์ 
ของท้ังสองส�านักงานฯ จ�านวน 100 คน ได้เดินทางไปศกึษาดงูาน 
นอกสถานที ่จ�านวน 4 แห่ง (แบ่งออกเป็น 4 กลุม่ กลุม่ละ 25 คน) 
ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ศึกษาดูงานที่ บริษัทสี่พระยาการพิมพ์ จ�ากัด 
(หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) กลุ่มที่ 2 ศึกษาดูงานที่ บริษัท บางกอก 
มเีดยี แอนด์ บอร์ดคาสติง้ จ�ากดั (PPTV) กลุม่ที ่3 ศกึษาดงูานที ่
บริษัทไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (TNN) และกลุ่มที่ 4 ศึกษาดูงานที่
บริษัท ผู้จัดการ 360 จ�ากัด ซ่ึงหลังจากได้ศึกษาดูงาน ได้ให้
แต่ละกลุ่มสรุปและถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงาน เพ่ือน�ามา 
ประยุกต์ใช้ในการท�างานต่อไป
 หลกัสูตรที่ 2 เรื่อง “กำรเขียนเพื่อกำรประชำสัมพันธ์” 
จะจัดอบรมในระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2560 นี้ เพื่อให ้
ผู ้เข้ารับการอบรมได้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียน 
เพื่อประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต ่อองค์กร 
ก า ร คั ด เ ลื อ ก ป ร ะ เ ด็ น แ ล ะ ก า ร เ ขี ย น ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ์ 
เทคนิคการสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อการประชาสัมพันธ์บนสื่อ
ออนไลน์ : เขียนเนื้อหาอย่างไรให้ได้รับการเผยแพร่ และเทคนิค 
การจัดท�าอินโฟกราฟฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์
 ส�าหรับการจัดโครงการฝึกอบรมครั้งนี้ คาดว่าผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมจะได้มีความรู้ความเข้าใจหลักการประชาสัมพันธ์
ในยุคดิจิทัล 4.0 และทราบหลักการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
รวมท้ังสามารถสร้างสรรค์งานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ ์
ได้อย่างถกูต้อง      เหมาะสม     รวดเรว็     และทนัต่อสถานการณ์ปัจจบุนั 
ตลอดจนสอดคล้องกับช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์
ในสื่อออนไลน์รูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
สู่การเป็นนักประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ
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Bird Eye View: PR Senate
ส�ำนักประชำสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมวันที่ 20 เมษายน 2560 อบรมหลักสูตรที่ 1 “การประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล 4.0”

ภาพกิจกรรมวันที่ 24 เมษายน 2560 ศึกษาดูงานนอกสถานที่

ดูงาน เดลินิวส์

ดูงาน PPTV
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ส�านักบริหารงานกลาง

 ท่านผู้อ่านคงงงว่าเป็นเร่ืองเกีย่วกบัอะไร... แต่ทีแ่น่ ๆ 
ไม่เก่ียวข้องและเป็นเลขเด็ดของส�านักงานสลากกิน 
แบ่งรัฐบาลแน่นอน !!!!
 ดังนั้น ผู้เขียนขอเฉลยดีกว่า.. ว่ำด้วยเรื่อง... “46” 
เป ็น. . .  มำตรำ 46 แห ่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรรัฐสภำ พ.ศ. 2554 มีทั้งหมด 4 วรรค... 
 วรรคแรก ได้บัญญัติว่า การย้าย การโอน หรือการ
เลื่อนข้าราชการรัฐสภาสามัญ ไปแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง
ข้าราชการรัฐสภาสามัญในหรือต่างส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา แล้วแต่กรณีให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎ ก.ร.  
 (หมายความว่า การย้าย การโอน หรือการเลื่อน 
ข้าราชการรัฐสภา จะด�าเนินการอย่างไร ต้องเป็นไปตาม 
ที่ก�าหนดในกฎ ก.ร.)
 วรรคสอง บญัญตัว่ิา การย้ายหรอืการโอนข้าราชการ 
รัฐสภาสามัญไปแต ่งตั้ ง ให ้ด�ารงต�าแหน ่งในระดับ 
ที่ต�่ากว่าเดิมจะกระท�ามิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอม 
จากข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้นั้น 
 (วรรคน้ีจะบัญญัติไว้ชัดเจนว่า การย้ายหรือการ
โอนข้าราชการฯ ให้ไปด�ารงต�าแหน่งในระดับที่ต�่ากว่า 
ไม่ได้ เว้นแต่ข้าราชการผู้นั้นยินยอม) 
 วรรคสำม บัญญัติว่า การบรรจุข้าราชการรัฐสภา
สามัญที่ได้ออกจากราชการไป เนื่องจากถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการ
รับราชการ หรือได้รับอนุมัติจาก ก.ร. ให้ไปปฏิบัติงานใด ๆ  
ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นส�าหรับการค�านวณบ�าเหน็จ 
บ�านาญเหมือนเต็มเวลาราชการหรือออกจากราชการไป 
ที่มิใช่เป็นการออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัต ิ
หน้าที่ราชการ กลับเข้ารับราชการในส่วนของราชการ
สงักัดรฐัสภาตลอดจนจะส่ังบรรจุและแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่ง 
ประเภทใดสายงานใด ระดบัใด และให้ได้รบัเงนิเดอืนเท่าใด 
ให้กระท�าได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ร. ก�าหนด 
(วรรคนี้เป็นเรื่องการกลับเข้ารับราชการของผู้ที่ถูกสั่งให ้
ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหาร)
 วรรคสี่ บัญญัติว่า เพื่อประโยชน์ในการนับเวลา 
ราชการตามพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายว่าด้วย 
บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ ข้าราชการรัฐสภาสามัญที่ได้
ออกจากราชการไป เนื่องจากถูกสั่งให้ออกจากราชการ 
เพือ่ไปรบัราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรบัราชการ 
ทหารหรือได้รับอนุมัติจาก ก.ร. ให้ไปปฏิบัติงานใด ๆ 
ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นส�าหรับการค�านวณบ�าเหน็จ 

บ�านาญเหมือนเต็มเวลาราชการเมื่อได้รับบรรจุกลับ 
เข้ารับราชการ ให้มีสทิธนัิบวนัรบัราชการก่อนถูกสัง่ให้ออก 
จากราชการรวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมายว่า
ด้วยการรับราชการทหาร หรือวันที่ได้ปฏิบัติงานใด ๆ 
ตามทีไ่ด้รบัอนมุตัจิาก     ก.ร.      แล้วแต่กรณ ีและวนัรบัราชการ 
เม่ือได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นเวลาราชการติดต่อ
กันเสมือนว่าผู ้ น้ันมิได้เคยถูกสั่งให้ออกจากราชการ 
ส�าหรับผู ้ซึ่งออกจากราชการไปท่ีมิใช่เป็นการออกจาก 
ราชการ ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ซ่ึงได้รับ 
บรรจุกลับเข้ารับราชการตามวรรคสาม ให้มีสิทธินับเวลา 
ราชการก่อนออกจากราชการเพื่อประโยชน์ในการนับ 
เวลาราชการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (วรรคน้ีจะเป ็นการบอกถึงสิทธิในการนับวัน 
รับราชการของผู ้ที่ถูกสั่งให ้ออกจากราชการเพ่ือไป 
รับราชการทหารตามวรรคสี่)
 จากที่เข้าใจแล้วว่า.. ว่ำด้วยเรื่อง... “46” เป็นเรื่อง 
เก่ียวกับอะไร ...    แต่มีหลายคนท่ียังสับสนในการใช้ค�าว่า 
“ย้าย” “โอน” และ “เลื่อน” โดยใช้ค�าไม่ถูกต้อง ดังนั้น 
จึงมีการก�าหนดความหมายของทั้ง  ๓  ค�า ไว้ใน กฎ ก.ร. 
ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการรัฐสภา 
สามัญ พ.ศ. 2556 ดังนี้
 “ย้ำย” หมายความว่า การแต่งตั้งข้าราชการ
รัฐสภาสามัญผู้ด�ารงต�าแหน่งหนึ่งให้ด�ารงต�าแหน่งอื่น 
ในส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเดียวกัน ซึ่งจะเป็นต�าแหน่ง 
ประเภทเดียวกันหรือต่างประเภทกันก็ได้
 “โอน” หมายความว่า การแต่งตั้งข้าราชการ
รัฐสภาสามัญผู้ด�ารงต�าแหน่งในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
หน่ึงให้ด�ารงต�าแหน่งในส่วนราชการสังกัดรัฐสภาอื่น 
ซึง่จะเป็นต�าแหน่งประเภทเดียวกนัหรอืต่างประเภทกนักไ็ด้

 “เลื่อน” หมายความว่า การแต่งตั้งข้าราชการ 
รัฐสภาสามัญให้ด�ารงต�าแหน่งประเภทเดียวกันในระดับ 
ที่สูงกว่าเดิม

 ท้ำยนี้ ชีวิตการรับราชการจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ 
ค�า 3 ค�าข้างต้น ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญตัริะเบียบ 
ข้าราชการรฐัสภา พ.ศ. 2554 ประกอบกบัชีวติการรับราชการ 
จะประสบความส�าเรจ็หรอืไม่นัน้ ต้องขึน้อยูก่บัการปฏบิตัติน 
ด้วยความถูกต้อง ซ่ือสัตย์ บริสุทธิ์ ยุติธรรม ประพฤต ิ
ปฏบิตัตินเป็นคนด ี มคุีณธรรมมจีรยิธรรมทีด่งีาม ด่ังค�าทีว่่า 
“ข้ำรำชกำรเป็น... ข้ำของแผ่นดิน”

ว่าด้วยเรื่อง... “46”
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 กำรรับรองนำยเจี่ยง เจี้ยนกั๋ว (H.E. Mr. Jiang Jianguo)
รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักงำนกิจกำรสำรนิเทศจีนและคณะ ในโอกำสเดินทำงมำเยือนประเทศไทย

เพื่อเข้ำร่วมพิธีเปิดตัวหนังสือ “สีจิ้นผิง ยุทธศำสตร์กำรบริหำรประเทศ” 
(Xi Jinping: The Governance of China)

วันศุกร์ที่ 7 เมษำยน 2560 ณ อำคำรรัฐสภำ 1

ข่าวสารการต่างฯ
ส�านักการต่างประเทศ

 วันศุกร์ท่ี 7 เมษายน 2560 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องรับรอง 2 อาคารรัฐสภา 1 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย 
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ให้การรับรอง นายเจี่ยง เจี้ยนกั๋ว (H.E. Mr. Jiang Jianguo) รัฐมนตรีประจ�าส�านักงาน
กิจการสารนิเทศจีนและคณะ ในโอกาสน�าคณะเดินทางเยือนประเทศไทย เพ่ือเข้าร่วมพิธีเปิดตัวหนังสือ “สีจ้ินผิง ยุทธศาสตร์
การบริหารประเทศ” (Xi Jinping: The Governance of China) โดยมีคณะกรรมาการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิก
รัฐสภาไทย-จีน นายหนิง ฟู่ขุย (H.E. Mr. Ning Fukui) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�าประเทศไทยและคณะ 
ร่วมให้การรับรอง

 ในการพบปะสนทนาครั้งนี้ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้กล่าวเน้นย�้าถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่าง
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีมายาวนานนับพันปี สมดังค�ากล่าวว่า “ไทยจีนใช่อ่ืนไกล พี่น้องกัน” ในส่วน
ความสัมพันธ์ด้านนิติบัญญัติ ได้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างสมาชิกรัฐสภาอย่างสม�่าเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประธานสภานิติบัญญตัแิห่งชาตเิคยเดินทางไปเยอืนสาธารณรฐัประชาชนจนีอย่างเป็นทางการถงึ 2 ครัง้ ในระดบัประชาชน
มีนักท่องเที่ยวจีนจ�านวนมากที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยและมีปริมาณเพิ่มมากข้ึนทุกปี ซึ่งการท่องเท่ียวถือเป็น
สะพานเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ โอกาสน้ี รัฐมนตรีประจ�าส�านักงานกิจการสารนิเทศจีน กล่าวแสดง
ความยนิดีท่ีได้มโีอกาสมาร่วมพธีิเปิดตวัหนงัสอืชือ่ “สจีิน้ผงิ ยทุธศาสตร์การบรหิารประเทศ” ทีป่ระเทศไทย พร้อมทัง้กล่าว
แสดงความขอบคณุประธานสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิทีใ่ห้การสนบัสนนุการจดังานพธิเีปิดตวัหนงัสอื ณ รฐัสภาไทยเป็นอย่างดี 
โดยส�านักพมิพ์มตชินร่วมกบัหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องของไทยและจีนได้จัดท�าค�าแปลและจัดพมิพ์หนังสอืดงักล่าว ซึง่เป็นหนงัสอื
ทีจ่ะช่วยยกระดบัการรบัรูแ้ละความเข้าใจในระดับสากลเกีย่วกบัแนวคดิการพฒันาของสาธารณรฐัประชาชนจีน และแนวทาง
การพฒันาเกีย่วกบันโยบายภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้เป็นการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละกระชบัความสมัพนัธ์อนัดี
ระหว่างทั้งสองประเทศ
 จากน้ัน เวลา 10.00 นาฬิกา ณ บรเิวณห้องโถง อาคารรฐัสภา 1 มพีธิเีปิดตวัหนงัสอื “Xi Jinping: The Governance
of China” ฉบับภาษาไทย โดยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวต้อนรับ และนายเจี่ยง เจี้ยนกั๋ว รัฐมนตรีประจ�า
ส�านักงานกิจการสารนิเทศจีน กล่าวเปิดงานฯ โดยมี ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ และ
มีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเข้าร่วมพิธีเปิดตัวหนังสือฯ ในครั้งนี้ด้วย

...........................................................



10เมษายน  2560
   April  2017

เล่าข่าวส�านักวิชาการ

 เม่ือวันจันทร์ท่ี 3 เมษายน 2560 เวลา 09.00-14.00 นาฬิกา คณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และสถาบันพระปกเกล้า ได้ร่วมกันจัดโครงกำรสัมมนำเรื่อง “ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดเกี่ยวกับกำรขัดกัน
ระหว่ำงประโยชน์ ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....” ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 306 – 308 
ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 โดยมี นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง เป็นประธานเปิดงาน

 ส�าหรับวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาคร้ังน้ี เพ่ือให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมาธิการ นักวิชาการ 
และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม และสาระส�าคัญ
ของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... 
อันจะท�าให้กระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวของสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป

กลุ่มเป้ำหมำย ประกอบด้วย
1. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2. สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
3. คณะกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4. ผู้แทนหน่วยงานและสถาบันการศึกษา  
5. ผู้บริหารและข้าราชการของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
6. บุคคลที่เกี่ยวข้องในวงงานสภา

วิทยำกรประกอบด้วย 
   นำยวิชำ  มหำคุณ 
 อดีตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
    นำยณวัฒน์  ศรีปัดถำ                           
   นักวิชาการสถาบันพระปกเกล้า
   นำยวรรณชัย  บุญบ�ำรุง
   รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

ด�ำเนินรำยกำร โดย
   ดร.โฆสิต  ล้อศิริรัตน์      
   กรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

โครงกำรสัมมนำ เร่ือง “ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดเก่ียวกับกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ 
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....” 
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เล่าข่าวส�านักวิชาการ

 เม่ือวันจันทร์ท่ี 3 เมษายน 2560 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องสารนิเทศ ช้ัน 1 อาคารรัฐสภา 1 คณะกรรมการวิจัย
และพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
จัดสัมมนาทางวิชาการน�ำเสนอผลงำนวิจัยสู่กำรใช้ประโยชน์ในกระบวนกำรนิติบัญญัติ เรื่อง “กำรทุจริตเชิงนโยบำย: 
มำตรกำรในทำงกฎหมำยเพ่ือควบคุมและป้องกันปัญหำกำรทุจริตเชิงนโยบำยในประเทศไทย” โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ
พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนา และนายพีระศักด์ิ พอจิต รองประธาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนท่ีสอง ในฐานะประธานคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวรายงาน

 การสัมมนาดังกล่าวเป็นการด�าเนินงานภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการสนับสนุนการด�าเนินงานใน
กระบวนการนิติบัญญัติของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อท�าให้
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลและองค์ความรู้ รวมถึงผลงานวิจัยเกี่ยวกับการทุจริต
เชิงนโยบายที่ได้มีการศึกษาวิจัยขึ้นในประเทศไทย เพื่อให้เกิดการน�าไปใช้ประโยชน์และประกอบการพิจารณาด�าเนินงาน
ในกระบวนการนิติบัญญัติ รวมท้ังเพ่ือท�าให้เกิดมุมมองต่อมิติของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและแนวทางการแก้ไขปัญหา
ที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามหลักการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และทิศทางการ
ปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

สัมมนำทำงวิชำกำร เรื่อง “กำรทุจริตเชิงนโยบำย: มำตรกำรในทำงกฎหมำยเพื่อควบคุมและป้องกัน
ปัญหำกำรทุจริตเชิงนโยบำยในประเทศไทย” 

ต่อต
้ำนคอร

ัปชั่น
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สืบสานประเพณีสรงน้ำาพระ รดน้ำาดำาหัวขอพรผู้ใหญ่ ประจำาปี 2560

ส�านักกรรมาธิการ 1

	 ส�ำนักกรรมำธิกำร	1	ร่วมสืบสำนประเพณีอันดีงำมของไทย	โดยจัดให้ข้ำรำชกำร	พนักงำนรำชกำร
ได้สรงน�้ำพระ	รดน�้ำด�ำหัวขอพรจำกผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักกรรมำธิกำร	1	เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกำลสงกรำนต์
หรือวันขึ้นปี ใหม่ของไทย	และเป็นกำรแสดงถึงควำมเคำรพนอบน้อมผู้ ใหญ่	กำรขอขมำลำโทษที่เคยล่วงเกินท้ังกำย
วำจำ	ใจ	อีกทั้งเป็นกำรขอพรเพื่อควำมเป็นสิริมงคลแก่ตนเองในกำรเริ่มต้นท�ำส่ิงดี	ๆ	ในปีใหม่อีกด้วย
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สืบสานประเพณีสรงน้ำาพระ รดน้ำาดำาหัวขอพรผู้ใหญ่ ประจำาปี 2560

 

 เมือ่วนัที ่28 มนีาคม 2560 ส�านกัภาษาต่างประเทศ ร่วมกบัส�านกัพฒันาทรพัยากรบคุคล จดั “โครงการเปิดโลกกว้าง 
กับภาษาต่างประเทศ” ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 2801 อาคารสุขประพฤต ิ
โครงการนี้ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก คือ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน กระทรวงวัฒนธรรม กรมอาเซียน 
กระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์วฒันธรรมแห่งประเทศจนี สถาบันขงจือ๊ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ สมาคมฝรัง่เศสกรงุเทพ 
และสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจ�าประเทศไทย โดยมุ่งหวังให้บุคลากรของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและส�านักงาน 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงความส�าคัญของภาษาต่างประเทศและความหลากหลาย 
ของวัฒนธรรม เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคโลกไร้พรมแดนท่ีมุ่งเน้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง 
ประเทศในทุกระดับและทุกมิติ

 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คนทีห่นึง่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและบรรยายพเิศษหัวข้อ “ความส�าคญั
ของภาษาต่างประเทศกับงานด้านนิติบัญญัติ” ซึ่งท่านเน้นว่าหน้าที่และ 
อ�านาจของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ ด้านกฎหมาย การตรวจสอบการท�างาน 
ของฝ่ายบรหิาร การให้ความเหน็ชอบข้อตกลงหรอืสนธิสญัญากบัต่างประเทศ
และการสร้างความสมัพนัธ์กบัองค์กรรฐัสภาระหว่างประเทศ ล้วนเชือ่มโยง 
ระหว่างบริบทภายในประเทศกับบริบทโลก เช่น การบัญญัติกฎหมาย 
ต้องให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก และการยกระดับกฎหมายไทย
ให้มีความเป็นสากล เป็นต้น ดังนั้นความรู้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะ 
ภาษาองักฤษ จงึส�าคัญต่อการสนบัสนนุภารกจิของสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ 

 จากนั้น นางละออ ภูธรใจ รองเลขาธิการวุฒิสภา บรรยายต่อ 
ในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาภาษาต่างประเทศ” การรู้ภาษาต่างประเทศ
จ�าเป็นส�าหรับทุกคนเพราะเป็นประตูสู่โลกแห่งความรู้ การพัฒนาทักษะ 
ด้านภาษาด้วยตนเองมีความส�าคัญที่สุดต้องหมั่นขยันฝึกฝน เพิ่มคลัง 
ค�าศพัท์ใหม่ ๆ นอกจากนี ้ส�านกังานเลขาธิการวุฒสิภายงัเพิม่โอกาสในการศกึษา 
หรอืฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ โดยการสนับสนนุทนุการศกึษา และจากการ 
เสรมิสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืกบัรฐัสภาต่างประเทศผ่านโครงการฝึกอบรมต่าง ๆ เช่น โครงการพฒันาทกัษะด้านการวจิยั 
ส�าหรับรัฐสภา ณ สถาบันส่งเสริมรัฐสภาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นต้น

เปิ
ดโลก

กว้างกับภาษาต่างประเทศสวัสดี
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 ภายในงาน ประกอบด้วย ซุม้นทิรรศการภาษาและวฒันธรรมของอาเซยีน จนี องักฤษ ฝรัง่เศส และรสัเซยี รวมถึง 
ซุม้นทิรรศการของส�านกัภาษาต่างประเทศ นอกจากผูเ้ข้าชมงานได้รบัความรูแ้ละความสนกุสนานจากการเล่นเกมชงิรางวลั 
ของแต่ละซุม้แล้ว ยงัได้รบัชมการแสดงทางวัฒนธรรม ได้แก่ การบรรเลงเพลงด้วยกูเ่จงิ โดยอาจารย์หลี ่หยาง การวาดภาพ 
พู่กันจีน โดยอาจารย์เจิ้ง เอี้ยน เอี้ยน ศิลปะการชงชาจีน โดยผู้อ�านวยการและคณาจารย์จากสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ การแสดงลลีาประกอบเพลงจนีของข้าราชการส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา การแสดงบลัเลต์ และการแสดง 
ลีลาประกอบเพลง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจ�าประเทศไทย และการแสดงดนตรีไทย 
โดยคณะนักเรียนจากโรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา
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“พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองค์กร”
ส�านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

        นักกีฬาเกือบทุกประเภทจ�าเป็นต้องมีการอบอุ่นร่างกายเพื่อให้ร่างกายพร้อมที่จะท�าการแข่งขัน นอกจากน้ี
เป็นการท�าสมาธขิองนักกฬีาได้อีกทางหนึง่ด้วย เพราะเมือ่ไหร่ก็ตามทีน่กักฬีาลงเล่นโดยไม่มกีารอบอุน่ร่างกายก่อน อาจจะ 
ท�าให้เกิดการบาดเจ็บหรอืไม่กท็�าให้ผลการเล่นหรอืการแข่งขนัไม่เป็นไปตามทีเ่คยท�าได้ การประชมุกเ็ช่นเดยีวกนั จ�าเป็นต้องมี 
การวอร์มอพัเพือ่อบอุน่จิตใจของผูเ้ข้าร่วมประชมุก่อนทกุครัง้ ซึง่การวอร์มอพันีอ้าจจะใช้วธิกีารพดูคยุเร่ืองอืน่ ๆ ก่อนเข้าวาระ 
การประชมุ เช่น การสอบถามสารทกุข์สุกดิบ การพดูคยุเรือ่งท่ัว ๆ ไปเกีย่วกบัชีวติท่ีผ่านมาของแต่ละคน ท้ังน้ี เพือ่ตรวจสอบ 
สภาวะจติใจและอารมณ์ของผูเ้ข้าประชมุว่าอารมณ์ของแต่ละคนเป็นอย่างไร การวอร์มอพัจงึถอืเป็นการผ่อนคลายก่อนทีจ่ะเข้า 
วาระการประชมุ เป็นการตรวจสอบอารมณ์ซึง่กนัและกนั ไม่มกีารบนัทกึไว้ในวาระการประชมุ และจะช่วยลดวาระซ่อนเร้น 
เมื่อถึงวาระการประชุมจริง

  วอร์มอัพรับกำรประชุม (Warm up)1

       คนเข้าประชุมส่วนใหญ่มักจะยึดติดกับท่ีน่ังประชุม น่ังติดกับคนบางคนท่ีรู้สึกอบอุ่นและไว้ใจได้ ถ้าปล่อย
ให้เป็นเช่นนี้ไปนาน ๆ คนก็จะฝังรากลงลึกและขีดเส้นว่าบริเวณนี้เป็นที่ที่รู้สึกสะดวกสบายและปลอดภัยกับจิตใจ ไม่อยาก 
จะเปลีย่นแปลง ซึง่จะส่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพการประชุม เนือ่งจากคนจะเริม่คุน้เคย ขาดความกระตอืรอืร้น ขาดการเรยีนรู ้
ส่ิงใหม่ ขาดการปรับตวั ดงันัน้ ควรจะมกีารแทรกกจิกรรมต่าง ๆ ในระหว่างการประชมุ เพือ่ให้คนถอนรากออกจากเก้าอีต้วัเดมิ 
แยกจากคนกลุม่เดมิบ้าง เช่น มกีารก�าหนดท่ีนัง่ในการประชุมแต่ละครัง้แตกต่างกนัไป หรอืระหว่างพกัต้องมกีจิกรรมเพือ่แยก 
ที่นั่งไม่ให้นั่งที่เดิมนานเกินไป

  ลดกำรยึดติดและลดพื้นที่สะดวก (Comfort Zone)2

       เพื่อให้ทุกคนเข้าใจความรู้สึกของการเป็นประธานในท่ีประชุม
และเข้าใจบทบาทหน้าทีข่องตวัเองมากยิง่ขึน้ น่าจะมกีารก�าหนดให้มกีารหมนุเวยีน 
สับเปลี่ยนกันเป็นประธานในท่ีประชุมบ้าง เพราะนอกจากจะได้กระโดดออก 
จากกล่อง (สายงาน) ของตัวเองมาดูโลกภายนอกแล้ว ยังจะเป็นการฝึกทักษะ 
ของการเป็นผู้น�าคนอื่นได้อีกทางหนึ่งด้วย 

  หมุนเวียนกันเป็นประธำน3

เทคนิคการประชุม 
 

Smarter Meeting
 เมื่อพูดถึงกำรประชุมแล้ว ผู้บริหำรหรือคนท�ำงำนหลำยคนคงจะนึกถึงบรรยำกำศในห้องส่ีเหล่ียมท่ีมีประธำน 
น่ังอยู่หวัโต๊ะ เป็นสถำนท่ีถกเถยีงกนัอย่ำงถูกกฎระเบยีบขององค์กร เป็นสถำนทีว่พิำกษ์วจิำรณ์กำรท�ำงำน เป็นสถำนที ่
ที่ผู้บริหำรบำงคนใช้เวลำอยู่มำกกว่ำที่ห้องท�ำงำนของตัวเอง ดังนั้น จึงจะขอแนะน�ำเทคนิคในกำรพัฒนำกำรประชุม 
ให้ดีกว่ำที่ผ่ำนมำ ดังต่อไปนี้
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  ใช้ร่ำงรำยงำนกำรประชุมเป็นตัวก�ำหนดพฤติกรรมในกำรประชุม

        เพื่อป้องกันไม่ให้วาระจรมามีอิทธิพลต่อวาระการประชุมจริงท่ีก�าหนดไว้ จึงควรมีการจัดท�าร่างของรายงาน
การประชมุ และเว้นช่องว่างไว้ส�าหรบัเตมิผลสรปุของการประชมุ และควรจะแจกร่างรายงานนีใ้ห้กบัผูเ้ข้าร่วมประชมุทกุคน 
และใช้ร่างรายงานการประชมุนีเ้ป็นตวัก�าหนดและควบคมุพฤตกิรรมในการประชุม เช่น บางวาระจะก�าหนดว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่ 
ผลทีต้่องการเตมิลงในช่องว่างของร่างรายงานการประชมุคอือะไร ถ้ายงัไม่สมบรูณ์กไ็ม่ควรผ่านวาระน้ัน ๆ ไป หรอืถ้าวาระไหน 
ต้องใช้เวลามากก็อาจจะต้องเลื่อนไปเป็นวาระสุดท้ายก็ได้ 

4

        หลงัจากประชุมกนัมาจนเครยีดแล้ว น่าจะมกีารลด
อุณหภูมิจากการประชุมลง โดยการค่อย ๆ ปรับจากเรื่องเครียด 
เรือ่งหนักมาเป็นเรือ่งเบา ๆ จนทกุคนสามารถปรับอารมณ์ของตวัเอง 
กลับคืนสู่สภาวะปกติให้ได้ก่อนเลิกการประชุม เพื่อให้สามารถ 
ออกไปท�าหน้าที่ของตัวเองได้ต่อไปอย่างไม่มีสภาวะอารมณ์อื่น 
มาแอบแฝงอยู่ด้วย      

  วอร์มดำวน์ (Warm down)5

 การพัฒนาการประชุมให้มีประสิทธิภาพเหนือกว่าองค์กรอ่ืนและดีกว่าการประชุมในอดีตท่ีผ่านมา จึงจ�าเป็นต้องมี 
การออกแบบเพือ่ก�าหนดรปูแบบและเทคนคิการประชุมทีแ่ตกต่าง และสามารถการนัตไีด้ว่าผลทีอ่อกมาจะมคีวามแตกต่างด้วย 
และองค์กรต่าง ๆ ควรมีความจริงจังกับการพัฒนาประสิทธิภาพการประชุมให้มากกว่าการจ้างวิทยากรค่าตัวแพงมาอบรม 
เกีย่วกับเทคนิคการประชุมแต่สดุท้ายอาจจะไม่ได้น�ามาปรบัใช้เลย และทีส่�าคญัคอืการประชมุเป็นกระจกสะท้อนการบรหิารงาน 
ขององค์กรนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี เพราะถ้าไม่สามารถบริหารจัดการการประชุมให้มีประสิทธิภาพได้แล้ว คงจะเชื่อได้ยาก 
ว่าการบริหารจัดการองค์กรจะมีประสิทธิภาพแตกต่างจากประสิทธิภาพของการประชุม
 
 เมือ่พิจารณาในมติิของการพฒันาบุคลากรขององค์กรจะเห็นได้ว่าการประชุม (Meeting) ถือเป็นหน่ึงในวธีิการพฒันา 
บคุลากรทีเ่กิดขึน้หรอืพบเหน็อยูเ่ป็นประจ�าสม�า่เสมอ โดยการประชุมเป็นการเรยีนรูผ่้านการแลกเปลีย่นซ่ึงกนัและกนัระหว่าง 
บุคคล (Learn by Exchange) เป็นเวทีในการสนับสนุนการเรียนรู้ของบุคคลด้วยการพูดคุย หารือ แลกเปลี่ยน รับฟัง และ 
ระดมความคิดเห็นระหว่างกัน เป็นโอกาสที่ผู้เข้าร่วมการประชุมจะได้ฝึกฝนทักษะหรือแสดงออกซึ่งสมรรถนะต่าง ๆ เช่น 
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การเจรจาต่อรอง การโน้มน้าว การเป็นผู้น�าหรือผู้ตาม เป็นต้น ซึ่งในระยะยาวเมื่อบุคลากร 
สามารถพัฒนาเทคนิคในการประชุมแบบ Smarter Meeting ตามที่กล่าวมาข้างต้น นอกจากจะส่งผลให้การประชุมเป็นไป 
อย่างมปีระสทิธิภาพแล้ว ยงัเป็นช่องทางหนึง่ในการพัฒนาบคุลากรให้มคีวามรูค้วามสามารถ ทกัษะ หรอืสมรรถนะทีเ่กีย่วข้อง 
ได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

อ้ำงอิงบทควำม
 ณรงค์วิทย์ แสนทอง. (มิถุนายน 2549). เทคนิคการประชุมแบบ Smarter Meeting. สืบค้นเม่ือวันที่ 12 เมษายน 2560,  
จาก http://www.hrcenter.co.th/index.php?module=columns_detail&ColumnID=595

“พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองค์กร”
ส�านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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เลนส์... ส่องการพิมพ์
ส�านักการพิมพ์

Infographic มาจากค�าว่า  Information รวมกับค�าว่า Graphic
อินโฟกราฟิก (Infographic) คือ การแปลงข้อมูลให้เป็นภาพ เพ่ือสื่อสารข้อมูลให้เข้าใจง่าย
เป็นการแปลงข้อมูลที่มีความสลับซับซ้อนออกมาให้เป็นภาพ ซึ่งต้องมีการเลือกใช้ข้อมูลที่ม ี
การเรียบเรียงแบ่งเป็นประเภทให้เป็น และเรียงล�าดับความส�าคัญของข้อมูลที่ต้องการใช้สื่อสาร
ดังนัั้น จึงจ�าเป็นต้องมีทักษะพื้นฐาน 3 ด้าน ที่จ�าเป็น คือ

1

2

3

4

5

ทักษะด้านการวิเคราะห์   ทักษะด้านเรียบเรียง  และทักษะด้านการออกแบบ

ประทับใจ

เข้าใจง่าย

มีความหมาย

เป็นเอกสารให้ข้อมูล

การแนะน�า

ท�าข้อมูลให้เป็นภาพ
อย่างมีความหมาย

เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน
เป็นมิตรกับผู้อ่าน

น่าสนใจ
เตะตาผู้อ่าน

เนื้อหาดี มีประโยชน์
       คนอ่านรู้สึก
         อยากจะเก็บไว้

จุดประกาย
ให้คนอ่าน

คิดหรือท�าต่อ
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 ส�าหรับการจัดกิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากร “พูดได้หมด...ถ้าสดชื่น” ครั้งที่ 4 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 
เวลา 09.00 - 10.35 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 2702 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ นั้น เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยน 
และรับฟังปัญหาต่าง ๆ ในการท�างานของข้าราชการ และพนักงานราชการ 
ของส�านักกรรมาธิการ 3 โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร  
น�าโดย นางสาววราภรณ์ มเีปรมปรดีิ ์ทีป่รกึษาด้านระบบงานนติบิญัญตั ิ เข้าร่วม 
พูดคุยซักถามด้วยบรรยากาศเป็นกันเอง ซึ่งมีบุคลากรของส�านักกรรมาธิการ 3  
และบุคลากรจากส�านักอื่นที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจ�านวนมาก 
โดยการด�าเนินกจิกรรมมุง่เน้นให้บคุลากรทกุระดับทกุต�าแหน่งมส่ีวนร่วมโดยตรง 
ด้วยวิธีการ 2 รูปแบบ คือ

 ในระหว่ำงกำรจัดกิจกรรม ให้แสดงควำมจ�ำนงสอบถำมผู้บริหำรได้เป็นรำยบุคคล 
 ซ่ึงในภาพรวมได้สอบถามเกี่ยวกับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานราชการ ท้ังในต�าแหน่งประเภทวิชาการ 
และต�าแหน่งทั่วไป
 เปิดโอกำสให้ส่งค�ำถำมเพือ่สอบถำมก่อนกำรจดักจิกรรมเป็นกำรล่วงหน้ำ และเมือ่ถงึกำรจดักจิกรรมพธิกีร 
จะรวบรวมค�ำถำมต่ำง ๆ เพื่อสอบถำมคณะผู้บริหำร 

 ตำมทีเ่ลขำธกิำรวฒุสิภำ มดี�ำรใิห้ส�ำนกันโยบำยและแผนด�ำเนนิกำรจดักจิกรรมผูบ้รหิำรพบบคุลำกร “พดูได้หมด... 
ถ้ำสดชื่น” โดยก�ำหนดให้มีกำรพูดคุยแลกเปลี่ยนและรับฟังปัญหำต่ำง ๆ  ในกำรท�ำงำน ในลักษณะที่ไม่เป็นทำงกำร 
และมีบรรยำกำศในกำรพูดคุยเป็นกันเอง เปิดโอกำสให้ผู้ปฏิบัติได้ซักถำมข้อสงสัยในกำรปฏิบัติ พร้อมทั้งกระตุ้นจูงใจ 
ให้เกิดกำรสื่อสำรระหว่ำงผู้บริหำรกับบุคลำกร

ผู้บริหารพบบุคลากร

ส�านักกรรมาธิการ 3
“พูดได้หมด...ถ้าสดชื่น” ครั้งที่ 4 

เล่าข่าวชาวกรรม 3
ส�านักกรรมาธิการ 3

เล่าข่าวชาวกรรม 3

 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเปิดโอกาส 
ให้ผู ้ปฏิบัติงานได้ซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ พร้อมทั้งกระตุ ้น 
แรงจูงใจให้เกิดการสือ่สารระหว่างผูบ้รหิารกับบุคลากรของส�านัก 
กรรมาธิการ 3 แล้ว ยังท�าให้ผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามแก่ผู้ที ่
มีข้อสงสัยและยังได้ทราบปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการท�างาน 
ในมมุมองของบุคลากรส�านักกรรมาธิการ 3 และจะได้หาแนวทาง 
แก้ไขต่อไป จากนั้นในช่วงท้ายของกิจกรรมได้มีการถ่ายรูปหมู ่
ของคณะผู้บริหารพร้อมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 ซ่ึงในภาพรวมได้สอบถามเกีย่วกบัลักษณะความเหมาะสมของสถานทีท่�างาน สวสัดกิารในการท�างาน และปัญหา 
อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท�างาน

 “ประเทศไทย 4.0”
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 การบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ใช้หลักการเก็บสถิติ 
ข้อมูลในอดีตที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์พฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้บริโภคหรือผู้รับบริการ   
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวท�าให้องค์กรธุรกิจวางแผนการจัดท�าแผนส่งเสริมการตลาด 
ได้ตรงตามเป้าหมายและก�าหนดกลุ่มเป้าหมายได้แม่นย�าขึ้น ตัวอย่างเช่น
 - ท�าให้ห้างสรรพสินค้าในสหรัฐอเมริกา ค้นพบว่าผู้ชายที่จะซื้อสินค้า
ในช่วงสุดสัปดาห์มักจะมีการซื้อผ้าอ้อมเด็กคู่กับเบียร์เสมอ
 - ท�าให้บริษัทแห่งหนึ่งค้นพบว่าสีของรถมีส่วนสัมพันธ์กับความเสียหาย
ของรถ เช่น รถสีส้ม มักมีความเสียหายจากการใช้งานและเกิดอุบัติเหตุน้อยกว่า 
รถสีอื่น ๆ

                       “ประเทศไทย 4.0”
 กบัการจัดการ

 ฐานข้อมูล

  1ส�านักข่าวอิสรา, Big Data ฉบับชาวบ้าน, (https://isranews.org/isranews/54956-big-data.html)

 ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายประเทศไทย 4.0 มีเป้าหมายในการยกระดับประเทศให้เอื้อต่อการสร้างเศรษฐกิจ  
และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจ�าเป็นต้องปฏิวัติระบบฐานข้อมูลของประเทศ  โดยเฉพาะข้อมูลของภาครัฐนั้น 
เป็นสิ่งส�าคัญและจ�าเป็นที่จะต้องให้ประชาชนรับรู้ เช่น ข้อมูลสภาพอากาศ ข้อมูลการเดินทาง ข้อมูลการให้บริการ 
ต่าง ๆ ข้อมูลการจดทะเบียนขออนุญาต และข้อมูลผลผลิตทางการเกษตร เพื่อน�าไปสู่การลงทุนหรือประกอบธุรกิจ 
ให้เกดิความสะดวกต่อประชาชน  ซึง่การบรหิารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เป็นองค์ประกอบหน่ึงในการพฒันา 
ที่จะก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนอย่างแท้จริง

 กำรบริหำรจดักำรฐำนข้อมลูขนำดใหญ่ (Big Data) เป็นฐำนข้อมลูขนำดใหญ่ทีม่คีณุสมบตัหิลกัสำมอย่ำง 
หรือเรียกง่ำย ๆ ว่ำ 3 V1 ประกอบด้วย

คุณสมบัติทำงปริมำณ 
(Volume)  

เปน็ข้อมูลที่มีปริมาณมาก

คุณสมบัติทำงควำมเร็ว 
(Velocity) 

เป็นขอ้มูลที่ถูกสร้างขึ้น 
อย่างรวดเร็วและเคลื่อนไหว 

ไปทั่วโลกตลอดเวลา

คุณสมบัติทำงควำมหลำกหลำย 
(Variety) 

เป็นข้อมูลที่มาจากแหล่งข้อมูล 
ต่าง ๆ เช่น ข้อมูลจากสื่อสังคม 
ข้อมูลจากอุปกรณ์ตรวจจับ และ 
ข้อมูลจากการบันทึกเสียง เป็นต้น

1 2 3

ส�ำนักนโยบำยและแผน
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 - ท�าให้ห้างสรรพสนิค้าใหญ่อย่าง Wal-Mart พบความสมัพนัธ์
ของสินค้าสองชนิดในช่วงเวลาก่อนเกดิพายเุฮอรเิคน ซึง่นอกจาก 
ไฟฉายจะมียอดขายพุ่งขึ้นแล้ว ของกินเล่นอย่าง Pop Tarts 
ก็มียอดสูงขึ้นด้วย ดังน้ัน สินค้าท้ังสองชนิดน้ีจึงต้องพร้อมอยู ่
ในสต็อกเสมอในช่วงเวลานั้น
 - ท�าให้องค์กรสามารถตัดสินใจทางธุรกิจตามความจริง
ที่ปรากฏตามข้อมูลแทนการตัดสินใจจากสมมุติฐานหรือ 
ความเห็นของผู้บริหารระดับสูงอย่างที่เคยเป็นมาในอดีต
 - ท�าให้บริษัทบัตรเครดิตรู้ว่าบัตรเครดิตบัตรไหนที่มีการ
ใช้งานมากผิดปกติ ณ จุดไหนของโลก ซึ่งอาจมีความเป็นไปได ้
ว่าบัตรนั้นก�าลังถูกใช้งานจากใครก็ตามที่ไม่ใช่เจ้าของบัตร

 - ท�าให้บริษัทขายปลีกออนไลน์อย่างบริษัท Amazon สามารถแนะน�าหนังสือหรือสินค้าที่ใกล้เคียงกับสินค้าที่ลูกค้า 
ก�าลังดูผ่านอินเทอร์เน็ตหรือสินค้าที่ซื้อไปแล้ว เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ซื้อและอาจเพิ่มยอดขายอีกด้วย

 ส�าหรับภาครัฐเองได้มีการน�าฐานข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการอ�านวยความสะดวกให้เกิดการส่งมอบ
บริการที่รวดเร็วในการบริการประชาชน หรือการที่ประชาชนได้รับข้อมูลในการติดต่อกับภาครัฐได้สะดวก 
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เช่น

 1. กรมธนำรักษ์  ให้ประชาชนสามารถน�าเลขท่ีโฉนดหรือเลขท่ีดินไปกรอกในระบบเผยแพร่ราคา
ประเมินผ่านเว็บไซต์ เพื่อตรวจสอบราคาประเมินท่ีดินในเบื้องต้นและน�าไปประกอบการตัดสินใจในการ 
จัดการทางธุรกรรมในด้านต่าง ๆ  
 2. กรมกำรกงสุล  ได้ตดิตัง้เครือ่งอ่านข้อมลูจากบตัรประชาชน
เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับผู ้รับบริการที่เข้ามารับบริการท�า 
หนังสือเดินทาง  โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มท�าให้ลด 
ระยะเวลาในการให้บริการ 
 3. ส�ำนกังำนหลกัประกนัสขุภำพแห่งชำต ิ(สปสช.) ให้ประชาชน
และสถานพยาบาลสามารถตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพการรักษาพยาบาลของประชาชนที่จะ 
เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลสิทธิกับหลายหน่วยงาน เช่น กรมบัญชีกลาง 

ส�านักงานประกันสังคมแห่งชาติ เป็นต้น ซึ่งไม่ต้องขอเอกสารรับรองสิทธิหรือรอการติดต่อจากหน่วยงานที่ให้สิทธิท�าให ้
ผู้ป่วยเข้าถึงการรกัษาพยาบาลได้รวดเรว็ข้ึน
 

 ทัง้หมดทีย่กตัวอย่างมาข้างต้นน้ีคือการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมลูของภาครฐั เพือ่เสรมิสร้างความสามารถการให้บริการ 
สาธารณะ  และเป็นการเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้กับทุกภาคส่วนทั้งทางตรงและทางอ้อม  ในการเข้าถึง 
ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ จึงเป็นทรัพย์สินท่ีมีค่ามากและหากมีข้อมูลแต่ไม่ใช้ประโยชน์นับว่าเป็นการสูญเปล่า 
ทางทรัพย์สินอย่างยิ่ง  

 ดังนั้น การบริหารจัดการข้อมูลเพ่ือให้สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 ทุกส่วนราชการจะต้องเตรียมการรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งบุคลากรด้าน IT / ความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล / ผู้ที่จะน�าเข้าข้อมูล  และรวมไปถึงการเชื่อมโยง 
ข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ  เพ่ือให้สามารถน�าข้อมูลไปใช้ในการก�าหนดนโยบายหรือการตัดสินใจท่ีอยู่บนฐานข้อมูลจริง 
แทนการคาดเดา รวมทั้งจะเป็นการอ�านวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้  ซึ่งสอดคล้องกับ  
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ด้วย
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