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ออมวันน้ี.. เพ่ือส่ิงดี ๆ ในวันข้างหน้า

ในโลกนี้...อะไรก็ไม่แน่นอน	
สังคมเปลี่ยนแปลง	การเมืองเปลี่ยนไป	เศรษฐกิจปรับตัว
ท�าให้วิถีชีวิตของเราไม่แน่นอนไปด้วย
การมีเงินใช้วันนี้		อนาคตอาจไม่แน่ว่าจะมี
การมีความสุขวันนี้	อาจจบสิ้นลงในเร็ววัน
ไม่มีใครรับรองให้ใครว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเรา
เราเองเท่านั้น...ต้องรับผิดชอบชีวิตเรา
---------------------------------------------------------------

เมื่อชีวิตมีความไม่แน่นอน
การจะปล่อยชีวิตให้อยู่กับความไม่แน่นอนเป็นความเสี่ยง

ความเสี่ยงท�าให้ชีวิตไม่มั่นคง	ไม่มีความสุข
จึงมีการหาทางจัดการกับความเสี่ยงเกิดขึ้น

การออม	เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความเสี่ยงนั้น
ภาครัฐจึงเน้นให้ประชาชนมีการออม

มีธนาคารและสถาบันการเงินเกิดขึ้นมากมายเพื่อการออม
---------------------------------------------------------

ศาสตร์พระราชา...ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
ให้เราเรียนรู้ว่า	ชีวิตมีความเสี่ยงอย่างไร
จะจัดการความเสี่ยงอย่างไรให้เหมาะสม
การท�าให้ชีวิตมีความมั่นคง	ยั่งยืน	จะต้องท�าอะไรบ้าง
การอยู่แบบพอเพียงจะท�าให้ชีวิตดีขึ้น
ชีวิตที่พอเพียง	เป็นที่มาของความสุข
ส�านักประชาสัมพันธ์จึงเห็นควรน้อมน�าศาสตร์พระราชา
มาเป็นหลักปฏิบัติเริ่มต้นที่จะร่วมกันปฏิบัติให้เกิดผล
โดยการส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักการออมเพื่อตนเอง
พร้อม	ๆ	ไปกับการรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม
----------------------------------------------

ทางสายกลาง
พอประมาณ

สมการสู่ความมั่นคงทางการเงิน

ส�ำนักประชำสัมพันธ์

	 ข้าวของแพง	ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นราคา	 
					สินค้าเพิ่มขึ้น	แต่เงินเดือนก็ไม่ได้เพิ่มขึ้น 
					ตามค่าครองชีพสุดท้ายก็ต้องกู้หนี้	ยืมสิน
					มีหนี้บัตรเครดิตพ่วงยาว	เพื่อน	ๆ	ก�าลัง	 
					ประสบปัญหานี้อยู่หรือเปล่าครับ	วันนี ้
									ส�านักประชาสัมพันธ์	มีทางออกให้
														เพื่อน	ๆ	ลองอ่านสาระดี	ๆ 
															เกี่ยวกับการ	“ออม”	เพื่อเป็นทุน		 
																	ชีวิตให้ทุกท่านกัน
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ออมวันนี้...เพื่อชีวิตที่ดีในวันข้างหน้า
เรื่องง่าย	ๆ	ที่เราท�าได้ด้วยตนเอง

เรามีกระปุก	2	แบบเพื่อกิจกรรมนี้
กระปุกแรก	:	แจกให้ทุกคนรับผิดชอบตนเอง

ด้วยการหยอดกระปุกให้ได้ทุก	ๆ	วัน
ผ่านไประยะหนึ่ง	กระปุกนี้คงมีเงินออมมากขึ้น

เก็บไว้ใช้จ่ายในสิ่งจ�าเป็นในอนาคต
กระปุกที่ 2	:	ออมเพื่อส่วนรวม

เรามีกระปุกส่วนกลางเพื่อรวมใจของทุกคน
หยอดเงินทุกครั้งที่มีโอกาส

สอบถามกันเสมอว่าหยอดเงินหรือยัง
เราคาดว่า	เมื่อผ่านไประยะหนึ่ง

เราจะมีเงินออมจ�านวนหนึ่ง	จากการเสียสละของทุกคน
เราจะเอาเงินส่วนนี้ไปช่วยเหลือองค์กรการกุศล

ช่วยคนยากไร้...จากใจของพวกเรา
เป็นการเสียสละและช่วยกันดูแลสังคมให้ดีขึ้น

---------------------------------------------------------

สังคมนี้ไม่ได้ดีขึ้นในวันเดียว
หรือการกระท�าอะไรครั้งเดียวแล้วเลิกไป
แต่อยู่ที่การกระท�าต่อเนื่อง	ยาวนาน
ท�าไปเรื่อย	ๆ	จนกลายเป็นเรื่องปกติ
เรื่องปกติที่ดี...จะทำาให้ชีวิตและสังคมดีขึ้น
อย่างน้อยก็เป็นสั่งสมอุปนิสัยของการทำาดี
มาเป็นส่วนหนึ่งของความดีกัน
เพื่อความสุขที่ยั่งยืนของสังคมเรา

เขียนโดย	นายวิเชียร		บัวบาน
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตย

ส�านักประชาสัมพันธ์

ส�ำนักประชำสัมพันธ์

ช่วยคนยากไร้...จากใจของพวกเรา
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	 ในการนี้	คณะทูตานุทูตที่เฝ้ารับเสด็จฯ	ได้ร่วมปลูกพันธุ์ไม้โกงกางจากน้ันได้เดินทางไปรับประทานอาหารเย็น 
พร้อมทั้งเยี่ยมชมการออกร้านผลิตภัณฑ์อาหาร	ผลไม้	สินค้าพื้นเมืองรวมทั้งอัญมณีของจังหวัดจันทบุรี	โดยมี	พลเอกนิพัทธ์	
ทองเล็ก	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	กรรมการโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติฯ	และรองเลขาธิการวุฒิสภา	
(นางละออ	ภูธรใจ)	เป็นผู้ให้การรับรอง

ส�ำนักกำรต่ำงประเทศ

โครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ เพื่อน้อมร�าลึกพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2559
ณ บ้านเสม็ดงาม จังหวัดจันทบุรี

	 เมื่อวันที่	19	พฤษภาคม	2560	เวลา	14.00	นาฬิกา 
ณ	บ้านเสม็ดงาม	หมู่ที่	10	ต�าบลหนองบัว	อ�าเภอเมือง 
จั งหวั ดจั นทบุ รี 	 สม เ ด็จพระ เทพรั ตนราชสุ ดา 	ฯ	
สยามบรมราชกุมารี	เสด็จฯ	ไปทรงเปิดโครงการพลิกฟื้น 
คนืป่าชายเลนสู่ธรรมชาต	ิ เพือ่น้อมร�าลกึพระมหากรณุาธคุิณ 
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพติร	 และเฉลมิพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจ้าสริกิิติ์ 
พระบรมราชนินีาถ	ในรชักาลที	่9	โดยม	ีศาสตราจารย์พเิศษ 
พรเพชร	 วิชิตชลชัย	ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 
พร้อมด้วยคณะทูตานุทูต	จ�านวน	20	คน	จาก	17	ประเทศ 
สมาชกิสภานิติบัญญตัแิห่งชาต	ิ และประชาชนจังหวัดจนัทบรุี 
เฝ้ารับเสด็จฯ

	 โอกาสน้ี	พระราชทานพันธุ์ไม้ป่าชายเลน	ให้แก ่
พลโท	ชัยยุทธ	พร้อมสุข	ประธานกรรมการโครงการ 
พลกิฟ้ืนคนืป่าชายเลนสูธ่รรมชาติฯ							เพือ่น�าไปปลกูยงัพืน้ที่ 
ณ	บ้านอิเทพ	หมู่ที่	 3	 ต�าบลบางชัน	 อ�าเภอขลุง	 จังหวัด 
จันทบุรี	 จากน้ัน	 เสด็จฯ	 ไปยังบริเวณพื้นท่ีปลูกพันธุ์ไม้								 
ทรงปลูกพันธุ ์ ไม ้ โกงกาง	ทรงปล ่อยพันธุ ์ สัตว ์น�้ า	 
ทอดพระเนตรนิทรรศการเก่ียวกับป่าชายเลน	และทรง
ลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา	ซึ่งประชาชนบ้านเสม็ดงาม
ร่วมกันจัดท�าข้ึน	ภายหลังสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	
สยามบรมราชกุมารี	เสด็จพระราชด�าเนินกลับแล้ว	
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร	วิชิตชลชัย	ได ้น�าคณะ 
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ	ปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลน	ณ	บริเวณ
แปลงที่จัดไว้ก่อนน�าขบวนพันธุ์ไม้ท่ีได้รับพระราชทานได้
ยังบ้านอิเทพ	 หมู่ที่	 3	 ต�าบลบางชัน	 อ�าเภอขลุง	 จังหวัด
จันทบุรี	เพื่อน�าไปปลูกร่วมกับประชาชนต่อไป	
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	 		เพื่อให้บุคลากรของส�านักวิชาการได้ร ่วมกันน้อมส�านึกใน
พระมหากรณุาธคิณุองค์พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช 
ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย	โดยการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาตามรอย 
พระราชจริยวัตรของพระองค์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัต ิ
อย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง	รวมถึงเพื่อเป็นการประพฤติปฏิบัติตาม 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา	ด้วยการร่วมมือและร่วมใจกัน 
จัดกิจกรรมสวดมนต์และเจริญจิตภาวนา/อธิษฐานอวยพร/ละหมาด 
ตามหลักพิธีการทางศาสนาท่ีตนนับถือเคารพศรัทธา

	 ด ้วยยุทธศาสตร ์การขับเคล่ือนและผลักดันการปฏิบัติตาม 
ประมวลจรยิธรรมข้าราชการรฐัสภา	ฉบบัที	่2	พ.ศ.	2558	–	2562	ประเด็น
ยทุธศาสตร์ที	่3	ได้ก�าหนดให้ส่วนราชการสังกัดรฐัสภาสร้างการมส่ีวนร่วม 
ในการสนบัสนนุและตอบสนองการปฏบัิติตามประมวลจรยิธรรมฯ	โดยการ 
ปลกูฝังคณุธรรมและจรยิธรรมให้แก่ข้าราชการ	พนกังานราชการ	 และลกูจ้าง 
ของส�านักงานฯ	สำานกัวชิาการ โดยความร่วมมอืของบคุลากรภายในสงักดั 
ได้พร้อมใจร่วมกนัจดักจิกรรมการสวดมนต์และเจรญิจติตภาวนาเพือ่เป็น 
ส่วนหนึ่งของโครงการ “ร่วมใจองค์กรแห่งคุณธรรม 9 ตามรอยพ่อ 
สานต่อปณิธาน” ของสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
	 กิจกรรมการสวดมนต์และเจรญิจิตตภาวนาทีบ่คุลากรร่วมกาย 
และร่วมใจกระท�าและปฏิบัติ	 เพื่อเป็นการน้อมน�าแนวทางประพฤต ิ
ปฏิบัติธรรมที่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ในหลวงรัชกาลที่	9	ทรงมีพระราชจริยวัตรในการปฏิบัติสมาธิภาวนา 
ก่อนทีพ่ระองค์จะทรงงานทกุครัง้	 โดยพระองค์จะเสดจ็เข้าห้องสวดมนต์ 
ไหว้พระแล้วท�าสมาธใิห้จิตใจสงบอย่างสม�า่เสมอ	ทัง้นี	้ เพือ่ให้การน้อมน�า 
พระราชจริยวัตรปฏิบัติและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุด 
มไิด้	รวมทัง้	เพือ่เป็นการท�าจิตใจให้มสีมาธแิละมจิีตตัง้มัน่	ซึง่สามารถ 
น�าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ�าวันและการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1. หลักการและเหตุผล

2. วัตถุประสงค์

ส�ำนักวิชำกำรจดักิจกรรม

กำรสวดมนต์และเจริญจิตตภำวนำ 
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำร “ร่วมใจองค์กรแห่งคุณธรรม 9  

ตำมรอยพ่อ สำนต่อปณิธำน” ของส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
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	 	1)	บุคลากรส�านักวิชาการเป็นบุคคลที่ยึดมั่นและปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา	ด้วยความร่วมมือ 
ร่วมใจกันจัดกิจกรรมการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนา/อธิษฐาน 
อวยพร/ละหมาด	ตามหลักพิธีการทางศาสนาที่ตนนับถือ 
เคารพศรัทธา
	 	2)	บุคลากรส�านักวิชาการได้แสดงออกร่วมกันถึงความ
ร่วมมือและร่วมใจในการรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณ ี
วัฒนธรรมอันดงีาม	รวมถึงเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดขีององค์กร 
ความสามัคคี	 มีจิตส�านึกรับผิดชอบ	 และมุ่งที่จะกระท�าในสิ่งที ่
ดีงาม	เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งคุณธรรม	องค์กรแห่งความสุข										 
โดยบุคลากรยึดถือปฏิบัติตนอยู ่ในหลักศีลธรรม	 คุณธรรม	 
และจริยธรรมของการเป็นข้าราชการที่ดีของประเทศสืบไป	
          

  	ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายน	2560

3. ระยะเวลาดำาเนินกิจกรรม

   ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์	ระหว่างเวลา	08.00	–	08.30	นาฬิกา	ในกรณีวันจันทร์ใดเป็นวันหยุดราชการ 
ให้ใช้วันอังคารถัดไปเป็นวันจัดกิจกรรม

4. วัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม 

	 	1)	บุคลากรส�านักวิชาการทั้งข้าราชการ	และพนักงาน
ราชการที่นับถือศาสนาพุทธ	จ�านวน	37	คน	เข้าร่วมกิจกรรม 
สวดมนต์เจริญจิตตภาวนา	เป็นเวลา	30	นาที
	 	2)	บุคลากรส�านักวิชาการท่ีนับถือศาสนาคริสต์	จ�านวน	
1	คน	ท�ากิจกรรมอธิษฐานอวยพร	และบุคลากรที่นับถือศาสนา 
อิสลาม	จ�านวน	2	คน	ท�ากิจกรรมละหมาด	ตามวัน	เวลา	และ 
สถานทีท่ี่เหมาะสม

5. รูปแบบการจัดกิจกรรม 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
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ส�ำนักกำรประชุม

	 โปรยหัวเรื่องแบบนี้...	แท้ที่จริงแล้วก็เพื่อเรียกร้องความสนใจ	เพราะพอพูดถึง 
เรื่องลับทีไรผู้เขียนก็มักจะเรียกลูกค้าได้ตลอด	เรื่องลับในห้องประชุมที่ยกมาวันน้ี 
อันที่จริงก็เป็นความลับจริง	ๆ	เป็นความลับที่เปิดเผยไม่ได้เลย	นั่นก็คือเรื่องของ	 
“เอกสารลับ” นั่นเอง		ถูกต้องแล้วค่ะวันนี้เรื่องเล่าจากห้องประชุมจะมาเล่าถึงเรื่อง 
การจัดการเอกสารลับของห้องประชุมนั่นเองค่ะ

	 โดยปกติแล้วการประชุมของสภานั้นต้องเป็น 
การประชมุโดยเปิดเผยทัง้นีต้ามบทบัญญตัขิองรฐัธรรมนูญ 
มาตรา	127	และข้อบงัคับการประชมุสภานติบิญัญัตแิห่งชาติ 
พ.ศ.	2557	ข้อ	13	เอกสารทีใ่ช้ในห้องประชุมแต่ละครัง้กเ็ป็น 
เอกสารทีเ่ปิดเผยได้และเผยแพร่ในเว็บไซต์ข้อมลูการประชมุ 
ของส�านักงาน	ซึ่งทุกคนสามารถดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์	 
www.senate.go.th/agenda	ได้อยูแ่ล้ว	แต่อย่างไรกต็าม 
ก็มีบางครั้งที่เอกสารที่ใช้ในห้องประชุมสภาได้ถูกจัดท�า 
เป็นเอกสารลับและก�าหนดช้ันความลับเอาไว้	 ซึ่งเอกสาร 
เหล่านีจ้ะมไิด้มีการเผยแพร่ออกไป	ผู้ทีจ่ะเข้าถงึเอกสารลบั 
เหล่านี้จึงจ�ากัดวงแคบเพียงแค่สมาชิกสภาในห้องประชุม 
เท่านั้น		
	 เม่ือเอกสารที่จะต้องใช้ในการประชุมครั้งนั้นเป็น 
เอกสารลับจึงจ�าเป็นทีจ่ะต้องจดัให้มกีารประชมุลบัไปด้วย 

เพราะไม่เช ่นน้ันแล้วเม่ือมีสมาชิกอภิปรายข้อความ 
เหล่านัน้กจ็ะต้องถกูไปปรากฏนอกบรเิวณห้องประชมุด้วย 
ความลับของเอกสารก็จะถูกเปิดเผยได้	ดังน้ัน	 จึงต้องมี 
กระบวนการประชุมลับ	และกระบวนการประชุมลับนั้น 
จะต้องมีกระบวนการร้องขอ	ตามข้อบังคับการประชุม 
สภานติิบญัญตัแิห่งชาต	ิพ.ศ.	2557	ข้อ	13	ซึง่สามารถท�าได้ 
2	วิธี	คือ	
	 1.	คณะรัฐมนตรีร้องขอให้ประชุมลับ	หากเรื่องนั้น
เป็นเรื่องท่ีคณะรัฐมนตรีเสนอและประสงค์จะให้เป็น 
ความลับ	ณ	ขณะที่มีการประชุม	และ
	 2.	สมาชิกในที่ประชุมจ�านวนไม่น้อยกว่า	1	ใน	4
ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาร้องขอให้ 
ประชุมลับ	 หากเรื่องนั้นสมาชิกเห็นว่าสมควรด�าเนินการ 
ประชมุเป็นการลบั	 (ปัจจบุนัสมาชกิสภานติบิญัญัติมจี�านวน 
250	คน	จ�านวนไม่น้อยกว่า	1	ใน	4	จึงเท่ากับจ�านวน 
สมาชิกตั้งแต่	63	คนขึ้นไป)
	 และเมื่อมีการประชุมลับแล้วนั้น	 ผู้ที่จะอยู่ในห้อง 
ประชุมสภาหรือ	ณ	ท่ีใดในระยะท่ีจะฟังการประชุมได้ 
กจ็�ากดัแต่เฉพาะสมาชกิ	รฐัมนตร	ีและผูไ้ด้รบัอนญุาตจาก 
ประธาน	ซึง่ในทางปฏบิตันิัน้เจ้าหน้าท่ีของส�านกัการประชุม 
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในห้องประชุมในฐานะฝ่ายเลขานุการใน 
ทีป่ระชมุกจ็ะถอืว่าได้รับอนญุาตจากประธานสภาให้อยูใ่น 
ห้องประชมุได้	นอกจากนีใ้นระหว่างประชมุลบักจ็ะห้ามใช้ 
เครื่องบันทึกเสียง	เครื่องบันทึกภาพ	หรือเครื่องมือสื่อสาร 
ใด	ๆ	ยกเว้นการบันทึกของสภาเท่านั้น
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	 ส�าหรับเอกสารลับที่จะใช้ในห้องประชุมสภาน้ัน	 
ส�านักการประชุมโดยเจ้าของเรื่องที่รับผิดชอบเรื่องน้ัน 
ต้องมีกระบวนการบริหารจัดการเอกสารลับเพื่อรักษา 
ความลบัของเอกสารลับนัน้	 ดังนัน้ในกระบวนการแจกจ่าย 
เอกสารลับให้กับสมาชิกในห้องประชุม	จะต้องระบุ 
ตัวสมาชิกผู ้รับเอกสารลับฉบับนั้นได้	และต้องได้รับ 
เอกสารลับฉบับนั้นกลับคืนมาก่อนที่จะมีการประชุม 
โดยเปิดเผย	ส�านกัการประชมุจงึก�าหนดให้ม	ี ใบรบั	ใบคนื 
และใบรบัคนืเอกสารลับไว้	จ�านวน	3	ฉบับ	มีลักษณะเป็น 
รูปส่ีเหลี่ยมผืนผ้า	ขนาดกว้าง	13.5	เซนติเมตร	ยาว	21	 
เซนติเมตร	ให้เป็นแบบฟอร์มเดียวกัน	จ�านวน	3	สีต่างกัน
ดังนี้
 1. ใบรบัเอกสารลับ	ส�าหรับให้สมาชิกลงลายมือช่ือ
เป็นหลักฐานให้เจ้าหน้าที่เก็บไว้ว่าสมาชิกท่านใดได้รับ 
เอกสารลับหมายเลขชุดใดไป
 2. ใบคนืเอกสารลับ	ส�าหรบัให้สมาชกิลงลายมอืช่ือ
เป็นหลกัฐานให้เจ้าหน้าทีเ่ก็บไว้ว่าสมาชกิได้คืนเอกสารลบั 
หมายเลขชุดที่รับไปกับเจ้าหน้าที่แล้ว
 3. ใบรบัคนืเอกสารลบั	ส�าหรบัเจ้าหน้าทีล่งรายมอืชือ่
เป็นหลกัฐานว่าเป็นผูร้บัเอกสารลบัฉบบันัน้คนืจากสมาชกิแล้ว 
ให้สมาชิกเก็บไว้เป็นหลักฐาน	
 อย่างไรก็ตามสีของใบรับ	 ใบคืน	 ใบรับคืนเอกสาร	 
ทั้ง	3	ฉบับนี้	จะแตกต่างกันเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน 
และคัดแยก	โดยชุดใบรับ	ใบคืน	และใบรับคืนเอกสารลับ 
ทัง้	3	ส	ี3	ฉบบันี	้จะถอืเป็น	1	ชดุ	เจ้าของเรือ่งผูร้บัผดิชอบ 
จะเป็นผู้จัดท�าและน�ามาเย็บติดกับใบปกหน้าที่ปิดทับ 
เอกสารลับ	จ�านวน	250	ชุด	และหากในวันดังกล่าวมีการ 
แจกเอกสารลับจ�านวนหลายเรื่อง	 แต่ละเรื่องก็จะใช้สีของ 
ชุดใบรับ	ใบคืน	และใบรับคืนเอกสารลับแตกต่างกันด้วย
 เหตใุดกระบวนการบรหิารจดัการเอกสารลบัในห้อง 
ประชุมจึงต้องมีความยุ่งยากหลายขั้นตอนแบบนี้ ???   
หลายท่านอาจจะมีค�าถาม	ที่ส�านักประชุมต้องก�าหนด 
กระบวนการแบบนี้เนื่องจากเอกสารลับเป็นเอกสารที่ม ี
ความส�าคญั	และต้องส่งคนืกบัผูเ้ป็นเจ้าของเอกสารลบันัน้ 
ให้ครบถ้วนตามจ�านวนที่รับมา	การระบุช่ือผู้รับเอกสาร 
ในแต ่ละชุดหมายเลขเอกสารจะท�าให ้การติดตาม 
เอาเอกสารลบักลับคืนมาภายหลงัการพจิารณาเรือ่งนัน้เสรจ็ 
เป็นไปอย่างรวดเรว็	และสะดวก	หากเกิดกรณมีกีารสญูหาย 
ของเอกสารลับก็สามารถมีหลักฐานยืนยันว่าใครเป็น 
ผู้ครอบครองเอกสารลับฉบับน้ันอยู่	หากมีปัญหาว่าได้มี 
การส่งคืนเอกสารลับนั้นแล้วหรือไม่ก็สามารถยืนยันด้วย 

ใบคืนและใบรับคืน	ซึ่งท้ังฝ่ายผู้รับเอกสาร	และผู้รับคืน 
เอกสารนั้นต่างก็มีหลักฐานยืนยันอยู่
	 ส�าหรับข้ันตอนการแจกจ่ายเอกสารลับในห้อง 
ประชมุนัน้	จะเริม่แจกจ่ายได้ต่อเมือ่ประธานของทีป่ระชมุ 
ได้สั่งให้ด�าเนินการประชุมเป็นการลับแล้วเท่านั้น	และ 
เนื่องจากเอกสารลับมีจ�านวนมากถึง	 250	ชุด	 ส�าหรับ 
สมาชิกในห้องประชุม	250	คน	ซึ่งนั่งในที่นั่งท่ีจัดไว้ใน 
ห้องประชุมกระจายกันแบ่งเป็นโซน	ๆ	นบัได้ทัง้หมด	11	โซน 
โดยในการแจกจ่ายเอกสารลบัเจ้าหน้าทีจ่ะต้องเดนิไปแจก 
ให้กับสมาชิก	ณ	โต๊ะที่นั่งของสมาชิก	ทั้งนี้	เพื่อเป็นการ 
อ�านวยความสะดวกกับสมาชิกในห้องประชุม	จึงจ�าเป็น 
ท่ีจะต้องแบ่งหน้าท่ีกันแจกจ่ายเอกสารลับ	ส�านักการประชมุ 
โดยกลุม่บรหิารงานทัว่ไปจะเป็นผูจ้ดัแบ่งจ�านวนเจ้าหน้าที ่
ของส�านักการประชุมซึ่งมีทั้งหมด	42	คน	 (ปัจจุบันมี 
จ�านวน	39	คน)	ไม่นับรวมผู้อ�านวยการส�านักการประชุม	 
เข้าประจ�าโซนต่าง	ๆ	โดยสดัส่วนเจ้าหน้าทีป่ระจ�าโซนนัน้	ๆ 
จะเป็นไปตามจ�านวนสมาชิกที่นั่งประจ�าโซนนั้น	ๆ	เพื่อให ้
เป็นผู ้รับผิดชอบในการแจกจ่ายและรับคืนเอกสารลับ 
แล้วน�ามาส่งคืนกับเจ้าของเรื่องที่รับผิดชอบ
	 โดยในขณะท่ีแจกเจ้าหน้าท่ีประจ�าโซนจะต้องให้ 
สมาชิกลงลายมือชื่อในใบรับเอกสารลับซึ่งซ้อนอยู่ด้าน 
บนสุดเป็นแผ่นแรกแล้วดึงออกเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วจึง 
ส่งเอกสารลับซ่ึงยังมีใบคืนและใบรับคืนเย็บติดให้กับ 
สมาชิกไป		เม่ือเสรจ็สิน้การพจิารณาและประธานมีค�าสัง่ให้ 
เจ้าหน้าที่จัดเก็บเอกสารลับได้	เจ้าหน้าที่จะต้องให้สมาชิก 
ลงลายมอืช่ือในใบคนืเอกสารลบั	และดงึเก็บไว้เป็นหลกัฐาน 
และพร้อมกันน้ันเจ้าหน้าท่ีก็จะต้องลงลายมือช่ือใน 
ใบรบัคืนเอกสารลับนั้นดึงให้สมาชิกเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
ก่อนจะน�าเอกสารลับนั้นมาสรุปเรื่องการใช้เอกสารลับ 
ประจ�าโซนของตนเองส่งคนืเจ้าของเรือ่งผูร้บัผดิชอบต่อไป 
เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการแจกจ่ายและเก็บเอกสารลับ 
ซึ่งกระบวนการต่อไปเจ้าของเร่ืองผู้รับผิดชอบก็จะเป็น 
ผู้ด�าเนินการต่อไปตามระเบียบงานสารบรรณ
	 ทัง้หมดท้ังมวลนีเ้ป็นกระบวนการเก่ียวกบัเรือ่งลับ	ๆ  
ในห้องประชุมที่อยากจะน�ามาเล่าให้ทุกท่านฟังเท่าที่จะ 
เปิดเผยได้โดยไม่เป็นความผิด	....

ส�ำนักกำรประชุม
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 ด้วยสำานักกรรมาธิการ 1 กลุ่มงานคณะกรรมาธิการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายให ้
ทำาหน้าท่ีฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโครงการพลิกฟื ้น 
คืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ เพื่อน้อมรำาลึกพระมหากรุณาธิคุณ 
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ ในรชักาลท่ี 9	โดยมศีาสตราจารย์พเิศษพรเพชร 
วชิติชลชัย	ประธานสภานติบิญัญตัแิห่งชาต	ิพร้อมด้วยคณะทตูานทุตู	 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 และประชาชนจังหวัดจันทบุร	ี 
เฝ้ารับเสด็จฯ     สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา  ฯ        สยามบรมราชกุมาร ี
โอกาสนี้	พระราชทานพันธุ์ไม้ป่าชายเลนให้แก่	พลโท	ชัยยุทธ	พร้อมสุข	ประธานกรรมการโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลน 
สู่ธรรมชาติ	เพื่อน�าไปปลูกยังพื้นที่	ณ	บ้านอิเทพ	หมู่ท่ี	3	ต�าบลบางชัน	อ�าเภอขลุง	จังหวัดจันทบุรี	เมื่อวันศุกร์ที่	19	 
พฤษภาคม	2560

ส�ำนักกรรมำธิกำร 1

โครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติฯ และ โครงการสัมมนา  
เรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ....  

และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ....” 
ระหว่างวันศุกร์ที่ 19 - วันอาทติย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560 ณ จังหวัดจันทบุรี
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ส�ำนักกรรมำธิกำร 1

 ในวันเสาร์ที่ 20 และวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560 
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 1 ในฐานะฝ่ายเลขานุการ 
คณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษาเสนอแนะ และรวบรวม 
ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำาร่างรัฐธรรมนูญ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้จัดการสัมมนารับฟังความคิดเห็น 
จากสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. .... 
และร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมอืง 
พ.ศ. ....” โดยมี	นายสรุชัย		เลีย้งบญุเลศิชัย	รองประธานสภานิตบิญัญตัิ 
แห่งชาต	ิคนทีห่นึง่	ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการสามญัพจิารณา 
ศกึษา	เสนอแนะ	และรวบรวมความเหน็เพือ่ประกอบการพจิารณา 
จัดท�าร่างรัฐธรรมนูญ	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	กล่าวรายงานถึง 
วตัถปุระสงค์การสมัมนา	และศาสตราจารย์พเิศษพรเพชร	วชิติชลชยั 
ประธานสภานติบัิญญตัแิห่งชาต	ิกล่าวเปิดการสมัมนา	โดยมสีมาชกิ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องของ 
ส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา	เข้าร่วมการสมัมนาอย่างพร้อมเพรยีงกนั

โครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติฯ และ โครงการสัมมนา  
เรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ....  

และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ....” 
ระหว่างวันศุกร์ที่ 19 - วันอาทติย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560 ณ จังหวัดจันทบุรี
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 เนื่องด้วยภารกิจของสำานักภาษาต่างประเทศได้มีการติดตาม ศึกษา 
และวิเคราะห์ข่าวสารและเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม ที่เกิดขึ้นทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ และเมื่อวันที่ 7 
พฤษภาคมที่ผ่านมานี้ เป็นวันเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบสองของชาวฝรั่งเศส 
ระหว่างผูท้ีไ่ด้คะแนนในรอบแรก อนัดบัท่ี 1 และ 2 คอื นายเอม็มานเูอล มาครง 
(Emmanuel Macron) ผู้สมัครอิสระ ได้รับคะแนนเสียงร้อยละ 23.8 ซึ่ง 
ชูนโยบายก้าวหน้า (ออง มาร์ช-En Marche) และ นางมารีน เลอ แปน  
(Marine Le Pen) ได้รบัคะแนนเสียงร้อยละ 21.4 ผูน้ำาพรรค Front national 
(ฟรง นาซิออนนาล) พรรคฝ่ายขวา ซึ่งดำาเนินนโยบายอนุรักษ์นิยม และ 
ผู้เขียนเองก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำารงตำาแหน่งก็คือ  
นายเอ็มมานูเอล มาครง ซึ่งได้รับคะแนนเสียงร้อยละ 66.06 (จาก www.lemonde.fr) 

	 ตลอดการปราศรยัหาเสยีง	นายเอ็มมานเูอล	มาครง 
ได้ชูนโยบายส่งเสริมการลงทุนในประเทศท่ีเอ้ือประโยชน ์
ต่อนักลงทนุ	และการอยูร่่วมกบัสหภาพยโุรป	เพือ่ดงึคะแนน 
สนบัสนนุจากผูม้สีทิธเิลอืกตัง้	 และในช่วงก่อนการเลอืกตัง้ 
รอบสองนั้น	นายเอ็มมานูเอล	มาครง	ได้มีการปรับเปลี่ยน 
สโลแกนในการหาเสยีงจาก	En	Marche	(ออง	มาร์ช)	มาเป็น 
Ensemble,	 la	 france	 (องซอมเบลอ	 ลา	 ฟรอง-เรา 
จะก้าวไปด้วยกัน	ฝรั่งเศส)	ซึ่งเป็นการเลือกใช้วาทกรรม 

เพื่อสื่อสารให้ประชาชนท่ีมารับฟังรู ้สึกถึงสิ่งท่ีพวกเขา 
ก�าลังจะได้รับจากการเปล่ียนแปลง	จากระบบเดิม	ๆ	ที่ 
นายเอ็มมานูเอล	 มาครง	 ได้กล่าวว่า	 “ระบบแบบเดิมนั้น 
สร้างปัญหาให้ประเทศมากว่า	30	ปี”	และพวกเขาต้องการ 
คนใหม่	ๆ	 เพื่อเปลี่ยนแปลงการเมืองและความม่ันคง 
ของชาวฝรั่งเศส	รวมถึงการขับเคลื่อนให้ประเทศฝร่ังเศส 
มีความก้าวหน้าและบทบาทในเวทีระหว่างประเทศ
	 อย่างไรก็ตาม	หากมองในแง่ค�าพดูชวนเชือ่นัน้คงไม่ 
สามารถจะโน้มน้าวใจคนฝรัง่เศสให้หนัมาลงคะแนนให้เขา 
แต่ยงัมสีิง่ท่ีสนบัสนนุวาทกรรมของ	นายเอม็มานเูอล	มาครง	
จนประสบความส�าเรจ็และได้รบัเลอืกตัง้เป็นประธานาธบิด ี
น้ันคือ	ประสบการณ์การท�างานท่ีเคยเป็นท้ังข้าราชการ	 
นายธนาคารการลงทุนของธนาคาร	Rothschild	เคย 
ด�ารงต�าแหน่งทีป่รกึษาระดบัสงูของรฐับาล	นายฟรองซวัส์ 
ออลลองด์	 ในปี	 2012	และด�ารงต�าแหน่งรฐัมนตรีการคลงั 
ในปี	2014	ก่อนท่ีจะลาออกมาเมือ่กลางปี	2016	เพือ่ลงชงิ 
ต�าแหน่งประธานาธิบดีฝรั่งเศส	

วาทกรรม 
 กับการเมืองฝรั่งเศส
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	 นอกจากนั้นยังรวมไปถึงแนวนโยบายหาเสียงที่ม ี
ลักษณะเปิดเสรีทางเศรษฐกิจซึ่งมีประเด็นกว้าง	ๆ	ดังนี้
	 -	การปรบัลดต�าแหน่งข้าราชการภายในระยะเวลา 
5	ปี	เพื่อลดการใช้จ่ายของรัฐบาล	
	 -	การลงทุนทางด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม	ด้าน
สาธารณสุข	ด้านการเกษตร	และการปรับปรุงการบริหาร 
ภาครัฐให้มีความทันสมัย	
	 -	การวางมาตรการเพื่อปรับเปลี่ยนทางการเมือง
เช่น	การห้ามด�ารงต�าแหน่งต่อเนือ่งกนัสามวาระของผูไ้ด้รับ 
เลือกตั้ง	การห้ามสมาชิกรัฐสภาปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษา 
ในระหว่างวาระการปฏิบัติงาน	การลดจ�านวนสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
	 -	การลดภาษีธุรกิจ	จาก	33.3%	เหลือ	25%		 	
	 -	การออกมาตรการด้านแรงงานโดยก�าหนดชัว่โมง
ท�างาน	35	ชั่วโมงต่อสัปดาห์	และการปฏิรูประบบประกัน 
สังคมของคนว่างงาน
	 -	การออกมาตรการด้านพลังงานเพื่อจุดประสงค์
ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม	โดยไม่ใช้พลังงานนิวเคลียร์	
	 -	การปรบัปรงุระบบการศึกษาและเพ่ิมอัตราการบรรจ ุ
เป็นครู	
	 -	การน�าเสนอนโยบายเพือ่สนบัสนนุให้ฝรัง่เศสยงัคง
อยูใ่นสหภาพยโุรป	(EU)	โดยเป็นผูส้มคัรคนเดยีวทีย่งัสนับสนุน 
การจัดตั้งรัฐบาลกลางของสหภาพยุโรปอีกด้วย		
	 -	การเพิ่มงบประมาณทางทหารขึ้นอีกร้อยละ	2
การเพิ่มอัตราต�ารวจจ�านวน	1,000	นาย	และการปรับปรุง 
หน่วยข่าวกรองด้านความมั่นคง

	 หากย้อนดูเส้นทางการสมัครเพื่อลงชิงต�าแหน่ง 
ประธานาธบิด	ีนายเอม็มานเูอล	มาครง	นบัเป็นผูส้มคัรอสิระ 
ท่ีมีฐานเสียงสนับสนุนจากนักการเมืองระดับประเทศ 
และระดบัท้องถิน่อยูจ่�านวนมาก	โดยปกตแิล้วผูท้ีล่งสมคัร 
รับเลือกตั้งจะมาจากการคัดสรรจากแต่ละพรรคการเมือง	 
หรือหากเป็นผู้สมัครอิสระ	 เช่น	 นายเอ็มมานูเอล	 มาครง	
ก็สามารถลงสมัครได้โดยต้องผ่านการรับรองจากสมาชิก 
สภาผู ้แทนราษฎร	สมาชิกวุฒิสภา	และผู ้แทนท้องถ่ิน 
อย่างน้อย	500	คน	ในการเลือกตัง้รอบแรก	หากไม่มผู้ีสมัคร 
คนใดได้รบัคะแนนเสยีงมากกว่ากึง่หนึง่ของผู้มาลงคะแนน 
เสียงเลือกตั้ง	จะมีการน�าผู้สมัครที่ได้คะแนนเสียงเลือกตั้ง 
มาเป็นล�าดบัท่ี	1	และ	2	มาแข่งขนักนัอกีครัง้ในการเลอืกตัง้ 
รอบสอง	แต่หากในการเลือกตั้งรอบแรกมีผู้สมัครคนใด 
ได้คะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มาลงคะแนนเสียง 
เลือกตั้งก็จะได้รับเลือกตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งประธานาธิบดี 
แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งจะมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง	5	ปี 
และไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ติดต่อกันได้เกิน	2	วาระ
	 ภายหลังจากเข้ารับต�าแหน่งประธานาธิบดีอย่าง 
เป็นทางการประมาณ	1	เดอืนจะมกีารแต่งตัง้คณะรฐัมนตรี 
เพือ่ขบัเคลือ่นนโยบายต่าง	ๆ	ข้างต้น	ซึง่ก็จะเป็นบทพสิจูน์ 
บทหนึ่งให้ชาวฝรั่งเศสได้เห็นว่าวาทกรรมของเขานั้น 
จะสามารถน�ามาด�าเนนิให้เป็นรปูธรรมได้มากน้อยเพยีงใด 
หรือจะเป็นเพียงค�าพูดชวนเชื่อทางการเมืองเท่านั้น
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	 จากบทความในคอลัมน์	“พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองค์กร”	ฉบับที่ผ ่าน	ๆ 	มา	ได ้แนะน�าเคร่ืองมือ 
การพัฒนาบุคลากรหลากหลายเครื่องมือ	ซึ่งจะเป็นแนวทางในการก�าหนดวิธีการพัฒนาบุคลากรในแผนพัฒนารายบุคคล	
(IDP)	ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความรู้	ทักษะ	และสมรรถนะที่จ�าเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
หรือแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน	 ส�าหรับในฉบับน้ีเป็นการน�าเสนอค�าถามท่ีพบบ่อยเก่ียวกับการจัดท�าแผนพัฒนา 
รายบุคคล	(IDP)	จากประสบการณ์ของ	ดร.อาภรณ์	ภู่วิทยพันธุ์	ที่ได้ไปบรรยายเรื่องดังกล่าวให้กับหน่วยงานต่าง	ๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน	ซึ่งค�าตอบจากมุมมองของ	ดร.อาภรณ์	จะท�าให้ผู้อ่านมีความเข้าใจและตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับแผน
พัฒนารายบุคคลได้เป็นอย่างดี	โดยได้ประมวลค�าถามที่พบบ่อยและค�าตอบไว้ดังนี้

คำาถาม 1 การทำา IDP จำาเป็นต้องทำากับพนักงานทุกคน 
ในองค์การหรือไม่
 คำาตอบ 1	:	อนัทีจ่รงิแล้วการท�า	IDP	สามารถท�าได้ 
กบัพนักงานทุกคน	หากหวัหน้างานรูแ้ละเข้าใจแนวคิดของการ 
พัฒนาบุคลากร	ซึ่งหัวหน้างานสามารถด�าเนินการเอง 
โดยไม่ต ้องรอให้ฝ ่าย	HR/HRD	ริเริ่มด�าเนินการให  ้
อย่างไรกต็ามพบว่ามหีวัหน้างานน้อยมากทีส่นใจและใส่ใจ 
กับการท�า	IDP	อย ่างจริ ง จัง 	ดังนั้น	ฝ ่าย	HR/HRD 
จึงต ้องเป ็นหน ่วยงานเจ ้าภาพหรือหน ่วยงานหลัก 
ในการริเริ่มท�า	IDP	ขึ้นมา
	 หากองค์การมีจ�านวนพนักงานมาก	แนวทางเลือก 
คื อ 	 เ ลื อกก ลุ ่ มพนั ก ง านขึ้ น ม า จั ดท� า 	 I DP 	ก ่ อน 
ทั้งนี้	 เงื่อนไขหรือแนวทางเลือกขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
ขององค์การแต่ละแห่ง	 เช่น	ท�ากับพนักงานดาวเด่น 
หรือคนเก ่ งและคนดี 	(Ta lented	People ) 	หรือ 
ท�ากับกลุ่มผู ้สืบทอดต�าแหน่งงาน	(Successors)	หรือ
ท�ากับกลุ่มที่เป็นธุรกิจหลักขององค์การ	(Core	Business) 
อย่างไรก็ตาม	หากองค์การมีจ�านวนพนักงานไม่มากนัก 
หรือผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจถึงแนวคิดและวิธีการ
จัดท�า	 IDP	 ให้กับพนักงาน	ผู้เขียนเสนอแนะว่าควรท�า 
IDP	กับพนักงานทุกคน	 โดยมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชา
โดยตรงเป็นผู้รับผิดชอบ	จัดท�า	IDP	ให้กับพนักงาน

คำาถาม 2 กรณีที่ทำา IDP ให้กับพนักงานในปีนั้น ๆ 
แต ่ไม ่สามารถส ่งพนักงานฝ ึกอบรมได ้ครบถ ้วน 
จะมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร 
 คำาตอบ 2	:	พบว่าบ่อยครั้งที่หัวหน้างานมักคิดว่า 
การท�า	IDP	คอืการฝึกอบรม	โดยส่งพนกังานเข้ารบัการฝึก 
อบรมในห้องเรยีนตามแผนพฒันาท่ีก�าหนดข้ึน	อันท่ีจริงแล้ว 
การท�า	IDP	ยงัมเีครือ่งมอืการพฒันาอืน่	ๆ	ทีน่อกเหนอืจาก
การฝึกอบรมในห้องเรียน	เช่น	การสอนงาน	การดูงาน
นอกสถานที่การมอบหมายงาน	การมอบหมายโครงการ	
เป็นต้น	ดังนั้นหากผู้บังคับบัญชาได้วางแผนการพัฒนา
ความสามารถของพนักงานด้วยวิธีการฝึกอบรมโดยเขียน
ไว ้ใน	IDP	แล้ว	แต่ไม ่สามารถส่งพนักงานเข ้าอบรม 
ตามแผนทีก่�าหนดขึน้	พบว่าข้อดกีค็อื	เป็นการจดุประกาย 
ให้หัวหน้างานตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนา
ความสามารถของพนักงานด้วยเครื่องมือการพัฒนาอื่น	ๆ 
อีกที่นอกเหนือจากการอบรมในห้องเรียน	ข้อเสียคือ 
หากผูบั้งคบับัญชาไม่ใส่ใจในการใช้เครือ่งมือการพฒันาอืน่	ๆ 
ท่ีนอกเหนือจากการฝึกอบรมในห้องเรียน	จะท�าให้
พนักงานขาดโอกาสในการพัฒนาตนเอง	ดังนั้น	ฝ่าย	HR/
HRD	จะต้องสื่อสารและท�าความเข้าใจกับหัวหน้างาน 
ถึงการน�าเครื่องมือการพัฒนาอื่น	ๆ	ที่ไม่ใช่การฝึกอบรม 
มาใช้พัฒนาความสามารถของพนักงาน

ค�ำถำมสุดฮิตเกี่ยวกับ
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คำาถาม 3 ข้ันตอนและวธิกีารปฏบัิตใินการจดัทำา Action
Plan ของการจัดทำา IDP เป็นอย่างไร
 คำาตอบ 3	:		การท�า	IDP	มแีผนปฏบิตักิาร	(Action 
Plan)	ดังนี้
	 -	จดัท�าข้อเสนอ	(Proposal)	ในการน�าแนวคดิ	IDP 
มาใช้ในการพัฒนาพนักงานและน�าเสนอต่อผู ้บริหาร 
ระดับสูงพิจารณาอนุมัติ
	 -	ภายหลังผู้บริหารระดับสูงอนุมัติโครงการน�า	IDP	
มาใช้แล้ว	ขัน้ตอนถดัมาคอืการประกาศแต่งตัง้คณะกรรมการ 
ในการก�าหนดนโยบาย	ค�าแนะน�า	ตดิตามและให้ความคดิเหน็ 
ต่อการพัฒนาของพนักงาน
	 -	ฝ่าย	HR/HRD	ร่วมกับคณะกรรมการก�าหนด
แนวทางการจัดท�า	IDP	โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่น�ามา
ประเมิน		ระยะเวลาในการจัดท�า			IDP			วิธีการประเมิน
และเครื่องมือการพัฒนาความสามารถที่ต้องน�ามาใช้
	 -	จดัประชุมร่วมกบัผูบ้งัคับบญัชา	(รวมคณะกรรมการ) 
ถึงแนวทางการน�า	 IDP	มาใช้ในองค์การ	 เพื่อให้ผู้บริหาร
มีความเข้าใจแนวคิด	วิธีปฏิบัติ	และประโยชน์ของ	IDP
	 -	หัวหน้างานจัดท�า	IDP	ตามแนวทางที่ก�าหนดขึ้น 
และน�าส่งให้ฝ่าย	HR/HRD	เพือ่ใช้ในการตดิตามหวัหน้างาน 
ในการปฏิบัติตามแผนที่ก�าหนด	ทั้งนี้	ต้นสังกัดจะต้อง 
เก็บตัวจริงไว้เพื่อน�ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา 
ตามกรอบของ	IDP	ที่ก�าหนด	ขึ้น
	 -	หวัหน้างานพดูคุยผลประเมินและ	IDP	ทีจั่ดท�าขึน้ 
รวมทั้งปฏิบัติตามแผนงานที่ก�าหนดขึ้น
	 -	คณะกรรมการตดิตาม	ประเมนิและทบทวนแนวคดิ 
การจัดท�า	IDP	พร้อมท้ังร ่วมให้ความคิดเห็นในการ
ปรับปรุงขั้นตอน	การจัดท�า	IDP	ให้มีประสิทธิภาพและ
ง่ายต่อการน�าไปใช้มากขึ้น
คำาถาม 4 พนกังานมสีทิธิร์บัรู ้IDP ของตนเองได้หรอืไม่
 คำาตอบ 4	 :	จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสื่อสาร	 IDP 
ที่หัวหน้างานจัดท�าขึ้นให้พนักงานรับรู้	โดยการแจ้งผล
การประเมินความสามารถของพนักงานว่าความสามารถ
ข้อใดเป็นจุดแข็ง	 หรือจุดอ่อนของพนักงานแต่ละคน 
ซึ่งหัวหน้างานจะต้องเลือกความสามารถข้อที่เป็นจุดอ่อน 
มาพฒันาก่อน	โดยการจัดท�า	IDP	เพือ่ปรบัปรงุและพฒันา 
จดุอ่อนของพนักงาน	 และหวัหน้างานจะต้องอธบิายแนวทาง 
การพัฒนาให้พนักงานรับรู้	ท�าให้พนักงานเกิดความมั่นใจ
ว่าภายหลังจากการประเมินแล้ว	งานหรือหน้าที่ท่ีหัวหน้า
จะต้องท�าต่อคอืการด�าเนนิการพฒันาตามกรอบหรอืแนวทาง 
การพัฒนาที่ก�าหนดไว้ในแผนงาน
คำาถาม 5 IDP มีการเชื่อมโยงและมีประโยชน์ต่อการ 
พัฒนาองค์การอย่างไร
 คำาตอบ 5	:	เนือ่งจาก	IDP	เป็นแผนงานเพือ่เปลีย่น 
พฤติกรรมของพนักงาน	เป็นแผนงานที่พัฒนาจุดอ่อน 

ของพนกังานแต่ละคน	เมือ่พฤตกิรรมการท�างานของพนกังาน 
เปลี่ยนไปเป็นไปตามแนวทางที่หัวหน้างานต้องการ
พฤติกรรมย่อมน�าไปสู่ผลลัพธ์หรือเป้าหมายการท�างาน
ของพนักงาน	ซึ่งองค์การหลายแห่งมักก�าหนดตัวช้ีวัด 
ผลงานหลัก	 (Key	Performance	 Indicators:	KPIs)	 
เป็นตัววดัผลงานของพนกังานรายบคุคล	(Individual	KPs) 
และเมือ่เป้าหมายหรอืผลลพัธ์ของพนกังานประสบผลส�าเร็จ 
ย่อมส่งผลต่อเป ้าหมายหรือผลลัพธ ์ของหน่วยงาน 
(Department	KPIs)	และองค์การ	(Corporate	KPIs) 
ในที่สุด
คำาถาม 6 ผูบ้รหิารสามารถประยกุต์ใช้ IDP ในการทำางาน
ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร
 คำาตอบ 6	:	IDP	เป็นแผนการพฒันาความสามารถ 
ของพนกังาน	ถอืว่าเป็นกรอบหรอืแนวทางท่ีช่วยให้ผูบ้ริหาร 
มีเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถของพนักงาน 
ในปัจจุบัน					ดงัน้ัน			องค์การหลายแห่งจึงประยกุต์ใช้แผนงาน 
ดงักล่าวกบัระบบการฝึกอบรมและพฒันา	(Training	and 
Development)	 โดยการน�ามาใช้เป ็นแนวทางการ
ก�าหนดหลักสูตรฝึกอบรม	พร้อมทั้งเครื่องมือการพัฒนา
ความสามารถของพนกังานด้วยวธิกีารอืน่	ๆ	เช่น	สอนงาน 
หรือการท�า	OJT	เป็นต้น	นอกจากน�า	IDP	มาใช้ในการ
ฝ ึกอบรมและพัฒนาแล ้ว	องค ์การสามารถน�า	IDP 
มาใช้ควบคู่ไปกับระบบงาน	HR	ในเรื่องต่าง	ๆ	ได้แก่
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
(Performance	Appraisal) 
 IDP ถกูก�ำหนดเป็นปัจจยัหรอืเงือ่นไขในกำรประเมิน
ผลการปฏิบัติงานองค์การบางแห่งก�าหนดเป็น	KPIs 
ถือเป ็นแผนงานหน่ึงที่ผู ้บริหารจะต้องท�าให ้ส�าเร็จ 
และยังสามารถน�ามาใช้ก�าหนดเป็นพฤติกรรมการดูแล 
เอาใจใส่ของหัวหน้างานในการพัฒนาความสามารถของ 
พนักงานได้อีกด้วย
 การจัดท�าผังความก้าวหน้าในสายอาชีพ	(Career
Path) 
	 IDP	ถกูก�าหนดขึน้เป็นแนวทางในการพัฒนาพนกังาน 
ก ่อนเลื่อนต�าแหน ่งงาน	(Promotion)	และ/หรือ 
ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาความสามารถของพนักงาน
ก่อนการโอนย้ายงาน	(Job	Transfer)	อย่างน้อยช่วยท�าให้ 
พนักงานเกิดความม่ันใจในการท�างานที่ต้องรับผิดชอบ
มากขึ้นหรือลักษณะงานที่เปลี่ยนแปลงไป
 การจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่งงาน	(Succession
Planning) 
	 IDP	เป็นแผนงานท่ีช่วยพัฒนาความสามารถของ
บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สืบทอดต�าแหน่งงาน
(Successors)	เพื่อเตรียมความพร้อมในการท�างานให้กับ 
ผูส้บืทอดต�าแหน่งงาน	ก่อนทีจ่ะได้รบัการเลือ่นต�าแหน่งงาน 
ที่สูงขึ้น	 	



16พฤษภาคม 2560
May 2017

พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองค์กร 
ส�านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

	 การบริหารพนักงานดาวเด่น	(Talent	Manage	
ment)
	 เนือ่งจากพนกังานดาวเด่นต้องการเรยีนรูแ้ละพัฒนา 
อย่างต่อเน่ือง	บุคคลเหล่านีจ้ะรูส้กึเบือ่หากไม่ได้รบัการพัฒนา 
จากหัวหน้างาน	ดังนั้น	IDP	สามารถใช้เป็นกรอบหรือ
แนวทางการพัฒนาความสามารถของพนักงานดาวเด่น	
เป็นข้อตกลงในการเรยีนรู	้(Learning	Agreement)	ร่วมกนั 
ระหว่างหัวหน้างานและพนักงานดาวเด่น
	 การสร้างวฒันธรรมองค์การ	(Corporate	Culture) 
	 IDP	เป็นการเปล่ียนพฤติกรรมของพนักงานและ
เมือ่พนกังานมพีฤตกิรรมทีด่ตีามแบบทีอ่งค์การคาดหวงัไว้ 
พฤติกรรมเหล่านี้ย่อมได้รับการสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่ง
ไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง	อันส่งผลให้เกิดการสืบทอดพฤติกรรม
ที่ดีเหล่านี้ให้เกิดขึ้นอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง
	 การจดัการความรู	้(Knowledge	Management	:	KM) 
	 KM	คือการบริหารองค์ความรู้ให้เกิดขึ้น	ซึ่ง	IDP	
เป็นเร่ืองของการพัฒนาให้พนักงานเกิดการเรียนรู้ขึ้น	
เป็นแผนงานให้พนักงานเกิดการพัฒนาความรู้ในตนเอง	
(Tacit	Knowledge)	อันน�าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
พนักงานคนอื่น	 ๆ	 ผ่านช่องทางการเรียนรู้	 เช่น	 กิจกรรม	
หรือการประชุม	เป็นต้น
คำาถาม 7 ก า รปร ะ เ มิ นช ่ อ ง ว ่ า ง คว ามสามา รถ 
(Gap Assessment) จะมั่นใจได้อย่างไรว่าผู้ประเมิน 
ไม่มีอคติในการประเมินพนักงานแต่ละคน
 คำาตอบ 7	:	การประเมินช่องว่างความสามารถ
ของพนักงานเป ็นหน ้าที่ของหัวหน ้างานแต ่ละคน 
ที่ต ้องสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของพนักงาน 
ว่ามีความถี่ในการแสดงพฤติกรรมนั้นบ่อยครั้งแค่ไหน	
และพฤติกรรมนั้นจะต ้องถูกประเมินตามช่วงเวลา 
ที่ก�าหนดขึ้น	เช่น	ประเมินพฤติกรรมของพนักงานตั้งแต่
มกราคมถึงธันวาคม	ปี	2551	โดยหัวหน้างานจะเป็นผู้ที ่
ตัดสินใจว ่าพฤติกรรมข้อใดเป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 

ของพนักงาน	อย่างไรก็ตามองค์การไม่สามารถหลีกเล่ียง 
อคติที่ เกิดขึ้นจากการประเมินของหัวหน ้างานได  ้
ร้อยเปอร์เซ็นต์	ดังน้ันองค์การจะต้องมีข้ันตอนรองรับ
เพือ่ตรวจสอผลประเมนิของพนกังาน	 โดยการน�าผลประเมนิ 
เข้าสู่คณะกรรมการพิจารณาว่ามีความเป็นธรรมหรือไม่ 
โดยสามารถเลือกตรวจสอบเฉพาะบางกลุ ่มบุคคล 
ที่ส�าคัญก่อน	เช่น	ตรวจสอบผลการประเมินของพนักงาน 
เฉพาะพนักงานดาวเด ่นและหากพบว่าหัวหน้างาน
เกิดอคติในการประเมินแล้ว	ฝ ่าย	HR/HRD	จะต้อง
ประชุมร ่วมกับหัวหน้างานคนน้ันและช้ีแจงเหตุผล
ความจ�าเป็นในการประเมิน	เพราะผลประเมนิความสามารถ 
ของพนักงานจะน�าไปสู ่การจัดท�า	IDP	ให้กับพนักงาน
มากกว่าการลงโทษพนักงาน
คำาถาม 8 การประเมินผลความสำาเร็จของ IDP ที่ม ี
ประสิทธิภาพทำาได้อย่างไร
 คำาตอบ 8	:	ความส�าเรจ็ของ	IDP	สามารถวดัได้จาก	
	 1.	พฤติกรรมการท�างานของพนักงาน
	 หัวหน้างานจะต้องท�าหน้าที่สังเกตพฤติกรรม
ของพนักงานว่าเป็นไปตามที่หัวหน้างานคาดหวังหรือไม ่
ภายหลังจากที่หัวหน้างานปฏิบัติตาม	IDP	ที่ก�าหนดขึ้น 
ทัง้นี	้					แผนงานดงักล่าวนี	้					จะส�าเรจ็ลงได้	หวัหน้างานจะต้อง 
ก�าหนดพฤติกรรมให้เฉพาะเจาะจงว่าต้องการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของพนักงานในเรื่องใด	เพื่อน�ามาใช้เป็นกรอบ
ในการประเมินความส�าเร็จว่าพนักงานมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมนั้นหรือไม่	
 2. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์การ 
	 ป ัจจัยเรื่องผลลัพธ์หรือ	KPIs	เป ็นอีกตัวแปร 
ที่หัวหน้างานสามารถประเมินความส�าเร็จของ	IDP	ได ้
หั วหน ้ า ง านจะต ้ อ ง มี ความ เ ช่ื อพื้ น ฐ านก ่ อนว ่ า 
“พฤติกรรมที่ดีจะน�าไปสู่ผลลัพธ์ที่หัวหน้างานต้องการ”	
ดงัน้ัน	หากพนักงานมีการเปลีย่นพฤตกิรรมของตนเองแล้ว 
พฤติกรรมนั้นย ่อมส ่งผลต ่อความส�าเร็จของ	KPIs 
ที่พนักงานรับผิดชอบ
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โปรแกรมประสงค์ร้าย 
มัลแวร์เรียกค่าไถ่ (WannaCry)

	 มัลแวร์	 โปรแกรมประสงค์ร้ายเรียกค่าไถ่	WannaCry	 ก�าลังระบาดหนักท่ัวโลก 
มีคอมพิวเตอร์โดนโจมตีไปแล้วกว่า	200,000	เครื่อง	ใน	99	ประเทศ	ภายในเวลาเพียง 
2	วันเท่านั้น*	WannaCry	ระบาดบนช่องโหว่ของ	Microsoft	Windows	(SMB	Remote	Execution	Vulnerability)	 
ที่ไม่	Update	หรือท่ีไม่ปรับระบบ	ซึ่งเม่ือคอมพิวเตอร์ติดโปรแกรมมัลแวร์น้ีแล้ว	ข้อมูลในเครื่องของเหยื่อจะถูกเข้ารหัส
ลับไว้	ท�าให้ผู้ตกเป็นเหยื่อจะเข้าไปอ่านหรือใช้งานข้อมูลของตนไม่ได้	จุดประสงค์ของ	Hacker	ที่สร้างมัลแวร์	WannaCry	
ต้องการเรียกค่าไถ่โดยให้จ่ายเป็น	BitCoins	(สกุลเงินดิจิตอล)

: อุดช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการด้วยการปิด	SMBv1	(เป็นช่องทางการรับส่งข้อมูลหากัน)	ดังนี้

1..	คลิ๊กที่ปุ่ม Start เลือก	Command Prompt แล้ว	คลิ๊กขวา 
				เพื่อเลือก	Run as administrator	ดังภาพ

*	อ้างอิงจาก	https://www.blognone.com/node/92410

แนวปฏิบัติเบื้องต้นในการป้องกันข้อมูลส�าคัญในคอมพิวเตอร์	:	

สำาหรับระบบปฏิบัติการ Windows XP, Windows 7, Windows 8

: ส�ารองข้อมูล	กระจายความเสี่ยง 
	 ไว้หลายช่องทาง	เช่น	External 
	 Harddisk,	Vcloud,	Google	 
	 Drive	ฯ

:		ไม่เปิดเมล์หรือโปรแกรมแปลก	ๆ	 
	 ที่ไม่ทราบแหล่งที่มา	และ

1

3

4

2
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3.	จากนั้นให้ท�าการเริ่มระบบใหม่อีกครั้ง	(Restart)

5

2.	จะปรากฏหน้าต่าง	Administrator : Command Prompt ให้ท�าการพิมพ์ชุดค�าสั่งดังต่อไปนี้

sc.exe config lanmanworkstation depend= bowser/mrxsmb20/nsi		แล้ว	Enter
sc.exe config mrxsmb10 start= disabled																																							 แล้ว	Enter	ดังภาพ

สำาหรับระบบปฏิบัติการ Windows 8.1, Windows 10

1.	คลิ๊กขวาที่ปุ่ม Start	เลือก แผงควบคุม (Control Panel) ดังภาพ

6

1

2
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3.	ปรากฏหน้าต่าง โปรแกรมและคุณลักษณะ	คลิ๊กเลือก เปิดหรือปิดคุณลักษณะของ Windows 

2.	จะปรากฏหน้าต่าง	แผงควบคุม ให้คลิ๊กเลือกที่	โปรแกรม (Programs)	ดังภาพ

3

4
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4.	รอสกัครู	่จะปรากฏหน้าต่าง	คณุลกัษณะของ Windows และให้ท�าการยกเลกิเครือ่งหมาย		√		ในหวัข้อ	การสนบัสนนุ 
				การแบ่งปันแฟ้มแบบ	SMB	1.0/CIFS	แล้วคลิ๊ก	ตกลง	ดังภาพ	

5.	จะปรากฏหน้าต่างขณะด�าเนินการ	ให้รอสักครู่	จากนั้นคลิ๊ก เริ่มระบบใหม่เดี๋ยวนี	้(Restart)

หมายเหตุ :
	 การปิด	SMBv1	ไม่สามารถป้องกันไวรัส	WannaCry	ได้	100%	เพียงแต่ป้องกันไม่ให้ติดผ่านทางระบบ	Network	
โดยที่ผู้ใช้ไม่รู้ตัว	 แต่ยังมีโอกาสหรือช่องทางการติดไวรัสผ่านการเปิดไฟล์ท่ีมีไวรัสได้อยู่	 เช่น	 การเปิดไฟล์แนบอีเมล์	 หรือ 
โปรแกรมที่ไม่ทราบที่มา	และการปิด	Service	ของ	SMBv1	อาจมีผลข้างเคียง	 ในกรณีของ	Windows	xp	ซึ่งยังไม่มี	 
SMBv2	ท�าให้ไม่สามารถ	Map	drive,	Share	files	ได้

6

5

7
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ส�านักการพิมพ์
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ส�านักนโยบายและแผน

การบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO 
(Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission)

โครงการส�าคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2560

     ความเสี่ยง (Risk)	หมายถึง	โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด	ความเสียหาย	การรั่วไหล	ความสูญเปล่า		 
												หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์	ซึ่งอาจเกิดข้ึนในอนาคต	และมีผลกระทบหรือท�าให้การด�าเนินงานไม่ประสบ	 
												ความส�าเรจ็ตามวัตถปุระสงค์	และเป้าประสงค์ขององค์กร	โดยเราจะเหน็ได้ว่าความเสีย่งน้ันสามารถเกดิข้ึนได้เสมอ	
ในทุกที่	ทุกเวลา	และเกิดได้กับทุกคน	ความเส่ียงน้ันจะก่อให้เกิดความเสียหาย	ท�าให้เราไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของเรา	
นอกจากความเส่ียงต่าง	ๆ	ท่ีเราสามารถพบเจอในชีวิตประจ�าวันของเราแล้วการท�างานในทุกองค์กรหรือทุกหน่วยงาน 
ก็เช่นเดียวกัน	ที่ย ่อมจะแฝงไปด้วยความเสี่ยงอันจะเป็นอุปสรรคขัดขวางการท�างาน	ท�าให้งานของเราไม่ส�าเร็จ 
ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้	ความเสี่ยงในองค์กรนั้นยังมีอีกหลายประเภทที่คุณอาจนึกไม่ถึง	อาทิ

ด.ญ. สมหญิง กำาลังจะข้ามถนนไปโรงเรียน 
ทันใดนั้นเอง ! รถคันหนึ่งเบรคแตก และพุ่งเข้ามาชนเธอ 

จนได้รับบาดเจ็บ ทำาให้ไม่สามารถไปถึงโรงเรียนได้

สมชายกำาลังพิมพ์รายงานสำาคัญ 
จู่ ๆ ! คอมพิวเตอร์ของเขาก็ติดไวรัส 

ทำาให้ไม่สามารถส่งงานได้ทันตามกำาหนด

หรือ
VIRUS
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ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	
(Strategic	Risk)

เป็นความเสีย่งทีเ่ก่ียวข้องกับการก�าหนดแผนยทุธศาสตร์	แผนการด�าเนนิงาน 
และการน�าแผนดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	
(Operational	Risk)

เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการ	หรือ
กิจกรรมภายในองค์กร	รวมทั้ง	การบริหารจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและข้อมูลความรู้ต่าง	ๆ

ความเสี่ยงด้านการเงินและการรายงาน 
(Financial	&	Reporting	Risk)

เป็นความเสีย่งทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการทางการเงนิ	อาท	ิการบรหิาร 
จัดการด้านสภาพคล่อง	ด้านเครดิต	ด้านเงินลงทุน	และการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบี้ย	อัตราแลกเปลี่ยน	หรือความเสี่ยงที่คู่สัญญา

ความเสี่ยงด้านกฎหมาย	กฎเกณฑ์ต่าง	ๆ 
(Compliance	Risk)

เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	ข้อบังคับของ 
หน่วยงานก�ากับดูแล

ส�านักนโยบายและแผน

	 โดยส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงในรูปแบบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร	
(Enterprise	Risk	Management	 :	 ERM)	ซึ่งเป็นกระบวนการที่ปฏิบัติโดยผู้บริหาร	และบุคลากรในองค์กร	 เพื่อก�าหนด
กลยุทธ์และด�าเนินงานที่สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น	และมีผลกระทบต่อองค์กร	และสามารถจัดการความเส่ียง 
ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ	ทั้งนี้	ได้น�าความเสี่ยงทั้ง	4	ประเภทมาประยุกต์เป็นแนวทางในการด�าเนินการ

ความเสี่ยง (Risk) แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ

	 1.	เป็นการเตรียมการ	เพ่ือวางแผนป้องกันความสูญเสียในด้านยุทธศาสตร์	กระบวนการ	เทคโนโลยีสารสนเทศ	
และด้านธรรมาภิบาล	รวมทั้ง	การลดความวิตกกังวลของผู้บริหาร	และบุคลากรในด้านการเสียโอกาส	และประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน
	 2.	เป็นการเตรียมการ	เพื่อรองรับเหตุการณ์ที่เกิดจากความผิดพลาด	บกพร่อง	หรือสูญเสียต่อองค์กร	รวมทั้ง 
การวางแผนแก้ไขข้อผิดพลาดลดความสูญเสีย

วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง	มีดังนี้	
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ส�านักนโยบายและแผน

การบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the 
Tread Way Commission) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

										ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา	ได้น�าแนวทางการการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน	COSO 
มาด�าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2552	ซึ่งมีกรอบการด�าเนินการ	7	ขั้นตอน	ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การกำาหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)

										เป็นการการพิจารณาคัดเลือกโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการ	
เพื่อน�ามาบริหารจัดการความเสี่ยงมีปัจจัยการพิจารณา	3	ประการ	ดังนี้
	 1.	สอดคล้องกับกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์
	 2.	เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสูงสุดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560
	 3.	เป็นโครงการที่ด�าเนินการ	เพื่อให้ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา	สามารถบรรลุเป้าประสงค์ภายใต้ประเด็น
ยุทธศาสตร์	

ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยง (Event Identification) 

										เป็นการระบุความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้น	โดยค�านึงถึงปัญหาและอุปสรรคที่เป็นสัญญาณบ่งชี้
อันจะน�าไปสู่ความเสี่ยงที่โครงการไม่ประสบความส�าเร็จจากปัจจัยภายใน	อาทิ	บุคลากร	เทคโนโลยี	และปัจจัยภายนอก
องค์กร	อาทิ	สภาวะเศรษฐกิจ	การเมือง	โดยน�าหลักธรรมาภิบาล	(Good	Governance)	ท้ัง	10	ประการ	มาเป็นปัจจัย 
ในการวิเคราะห์กิจกรรมของโครงการที่ได้รับการคัดเลือกมาบริหารความเสี่ยง	

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ผลกระทบต่อเป้าประสงค ์
และยุทธศาสตร์สำานักงาน

ความสำาคัญ 
ของโครงการ

ความสอดคล้องกับกลยุทธ ์
ในประเด็นยุทธศาสตร์
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ส�านักนโยบายและแผน

	 เป็นการระบุว่ามีทางเลือกใดบ้างที่สามารถใช้ในการจัดการความเสี่ยง	 และพิจารณาคัดเลือกแนวทางที่เหมาะสม 
ในการน�าไปปฏิบัติ	โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง	แบ่งออกเป็น	2	ลักษณะ	
คือ	1.	ควบคุมความเสี่ยง	และ	2.	ยอมรับความเสี่ยง		

ขั้นตอนที่ 4 กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response)   

	 เป็นการก�าหนดกิจกรรม	หรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยง	หรือควบคุมความเสี่ยงของโครงการให้ลดลง 
ในระดับที่ยอมรับได้				

ขั้นตอนที่ 5 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities)    

	 เป็นการเปิดช่องทางการสื่อสาร	และรับทราบข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับผู ้บริหาร	และบุคลากร 
ของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา	ได้เข้าถึงโดยผ่านช่องทางต่าง	ๆ 	เช่น	ระบบอินทราเน็ต	หนังสือเวียน	การประชุมชี้แจงโดย
ผู้บริหาร	หรือการฝึกอบรม	เป็นต้น		

ขั้นตอนที่ 6 ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information and Communication)     

Risk Assessment Matrix
ตำ่ามาก/ 
น้อยมาก

ตำ่า/น้อย ปานกลาง สูง/บ่อย สูงมาก/ 
บ่อยมาก

1 2 3 4 5

สูงมาก/หายนะ 5 5 10 15 20 25

สูง/วิกฤต 4 4 8 12 16 20

ปานกลาง 3 3 6 9 12 15

ตำ่า/น้อย 2 2 4 6 8 10

ไม่สำาคัญ/ 
น้อยมาก

1 1 2 3 4 5

	 เป็นการประเมินความเสีย่ง	และจัดล�าดบัความเสีย่ง					โดยการประเมนิจากโอกาสทีจ่ะเกดิความเสยีหาย							(Likelihood) 
และผลกระทบ	(Impact)	ของความเสี่ยงต่างๆ	เพื่อให้รู้ถึงระดับของความเสี่ยง	(Degree	of	Risk)	

ระดับโอกาส	(ความเป็นไปได้)

ระดับความเสี่ยง

ผล
กร

ะท
บ 

(ค
วา

มร
ุนแ

รง
)

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  

แผนผังการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  

ระดับโอกาส ระดับผลกระทบระดับความเสี่ยง
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ส�านักนโยบายและแผน

	 เป็นการด�าเนินการติดตาม	 เฝ้าระวังความเสี่ยง	และประเมินผลเป็นรายไตรมาส	 (3	 เดือน)	ซึ่งในปีงบประมาณ 
พ.ศ.	2560	ได้ด�าเนินการพิจารณาคัดเลือกโครงการตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น	โดยมีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของ
ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา	รวม	9	โครงการ	ดังนี้
	 1.	โครงการ	พัฒนางานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
	 2.	โครงการ	เสริมสร้างความรู้ในวงงานนิติบัญญัติภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ
	 3.	โครงการ	พัฒนาการให้บริการเอกสารจดหมายเหตุอิเล็กทรอนิกส์	ระยะที่	1
	 4.	โครงการ	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน
	 5.	โครงการ	ประชาสัมพันธ์เชิงรุก	เพื่อเผยแพร่ผลงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
	 6.	โครงการ	ส่งเสริมการเรียนรู้	และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
	 7.	โครงการ	ส่งบุคลากรไปศึกษา/อบรมกับหน่วยงานภายนอก
	 8.	โครงการ	สัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูล	และจัดท�าท�าเนียบผู้ประสานงานระหว่างส�านักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภากับหน่วยงานประสานการเมืองในหน่วยงานฝ่ายบริหาร	และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง
	 9.	โครงการ	เผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของเครือข่ายชุมชนนักชวเลข

ขั้นตอนที่ 7 การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่าง ๆ (Monitoring)   

	 อย่างไรก็ตามการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน	COSO	ของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
จะเกิดผลส�าเร็จประสิทธิภาพจะต้องด�าเนินการผู ้รับผิดชอบโครงการจะต้องน�ามาตรการท่ีได้ก�าหนดในกิจกรรม 
ของแผนงานไปปฏบิตัอิย่างจรงิจงั					เพือ่เป็นการลด				ควบคมุ				และก�าจดัความเสีย่งของโครงการ			โดยจะต้องได้รบัความร่วมมอื 
จากผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้ความส�าคัญในการด�าเนินการดังกล่าว	และทบทวนมาตรการต่าง	ๆ 
ในการบริหารความเส่ียงว่าสามารถป้องกันปัจจัยเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้ผล	และบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก�าหนดไว้หรือไม ่
อย่างไร	เพื่อจะได้ด�าเนินการค้นหาความเสี่ยง	หรือก�าหนดมาตรการควบคุม	หรือการจัดความเสี่ยงใหม่	ๆ	ที่อาจจะเกิดขึ้น
ให้เกิดความเหมาะสมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
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