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บรรณำธิกำร
 สวัสดีค่ะ พี่น้องข้าราชการและบุคลากรส�านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาทุกท่าน จุลสาร “บอกเล่าข่าว สนง.”
ฉบับเดือนมิถุนายนนี้มีสาระความรู ้จากส�านักต่าง ๆ 
มาน�าเสนอให้ได้ติดตามกันอีกเช่นเคย
 “บอกเล่าข่าว สนง.” ฉบับนี้ ขอน�าทุกท่านไป 
ท�าความรู้จักกับแอปพลิเคชัน “ไลน์” ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งไลน์
ถอืเป็นการสือ่สารออนไลน์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
ในขณะนี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่องค์กรได้น�าไลน์เข้ามาเป็น
ส่วนหนึง่ของการสือ่สาร ผู้ใช้งานซึง่เป็นบุคคลในองค์กรจงึ
จ�าเป็นทีจ่ะต้องท�าความรูจั้กกบัคุณสมบตัริวมถงึข้อดีข้อเสยี
ของการใช้ไลน์ เพือ่ให้ไลน์สามารถสนบัสนนุการปฏิบตังิาน 
ในองค์กรได้ดยีิง่ขึน้ รายละเอยีดตดิตามได้ในฉบบั นอกจากนี ้
ยังมีบทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ “การพัฒนาบุคลากร 
ด้วยการให้ทนุการศกึษา (Scholarship)” ซึง่เป็นการเชญิชวน 
ให้ข ้าราชการเห็นความส�าคัญของการพัฒนาตนเอง 
ให้เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพในการ 
รองรบัภารกิจต่าง ๆ ของส�านกังานฯ โดยช้ีแจงถงึวัตถปุระสงค์ 
และประเภทของทนุการศึกษา หลกัฐานการรบัสมคัร และ 
ระยะเวลารบัสมคัร รวมถงึ “แผนสืบทอดต�าแหน่งผู้บรหิาร 
(Succession Plan)” ทีส่�านกับรหิารงานกลางได้น�ามาบอกเล่า 
ให้ได้ทราบกันว่า แผนดังกล่าวมีขึ้นเพื่ออะไร ประโยชน ์
และขัน้ตอนของการด�าเนนิการตามแผนดังกล่าวมีอะไรบ้าง
 ส�าหรับกิจกรรมดี ๆ หรือความเคล่ือนไหวต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นภายในส�านักงานฯ ซึ่งเป็นสิ่งที่บุคลากรทุกท่าน 
ควรได้รบัทราบข้อมลูข่าวสารอย่างทัว่ถงึกนั กองบรรณาธกิาร 
จึงขอเชิญชวนทุกส�านักร่วมส่งข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ 
และกจิกรรมความเคลือ่นไหวต่าง ๆ มาที ่กลุม่งานผลติเอกสาร 
เผยแพร่ ส�านักประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2831 9349-50 
โทรสาร 0 2831 9349 หรือทาง e-mail: senatesarn@
gmail.com แล้วพบกันฉบับหน้า

              กองบรรณำธิกำร 

      จุลสาร 
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ส�ำนึกแห่งปวงประชำ...รวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

 นับตั้งแต่วันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสู่สวรรคาลัย น�าความทุกข์ 
โทมนัสสู่ห้วงหทัยของชาวไทยทั้งมวล ต่างส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได้ ท้ังด้วยการเข้ากราบถวายบังคม 
พระบรมศพอย่างเนืองแน่น มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งการบ�าเพ็ญตนด้วย 
กิจกรรมจติอาสาทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  เป็นปรากฏการณ์แห่งความสมานสามคัคขีองชาวไทยท่ีมจีติใจเป็นหนึง่เดยีวกนั 
และเป็นความผูกพันที่มีองค์พระราชาเป็นศูนย์รวม
 หนึง่กจิกรรมทีเ่ราชาวไทยได้ร่วมกันกระท�าอยูใ่นขณะนีท้ีต้่องจารึกเป็นประวตัศิาสตร์ คอื การประดษิฐ์ดอกไม้จนัทน์ 
เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
ในเดือนตลุาคม 2560 แม้จะตระหนกัในใจของตนว่า นัน่เป็นประหนึง่การส่งเสดจ็สูส่วรรคาลยัอย่างถาวรทีมิ่อาจหลกีเลีย่งได้ 
แต่ด้วยการสญูเสยีน้ันเป็นธรรมดาของชวิีตทีต้่องมีพลดัพรากจากกนั ไม่มีใครสามารถทดัทานขอร้องได้ จงึเป็นอกีหน่ึงภารกจิ 
ของหวัใจคนไทยทีมี่น�า้ตาประดบัประดาป้ายการจัดงาน เช่นเดยีวกนักบัสภานติบิญัญตัแิห่งชาตทิีร่่วมกนัประดษิฐ์ดอกไม้จนัทน์ 
ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 และอีกหลาย ๆ ครั้ง จนกว่าจะเสร็จสิ้น
 เราจะต้องเดนิหน้าต่อไปด้วยความเข้มแขง็ในทกุ ๆ  ภารกจิ ด้วยความร่วมมอืร่วมใจ และด้วยส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุ 
อันหาที่สุดมิได้

 Bird Eye View : PR Senate
โดยส�ำนักประชำสัมพันธ์
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ดอกไม้กลำงน�้ำตำ
โดย ดร.อภิชำติ ด�ำดี

ดอกเอ๋ย ดอกฟ้า ดารารัตน์
น้อมมนัส กราบองค์ พระทรงศรี
ดอกไม้แห่ง ความรัก ความภักดี

รักเอย รักนี้ นิรันดร

ดอกเอ๋ย ดอกกุหลาบ สุดซาบซึ้ง
แทนรักซึ่ง บริสุทธิ์ เป็นอนุสรณ์
จากดอยดง พงป่า ถึงนาคร
พสกนิกร ร�่าหา แสนอาลัย

ดอกเอ๋ย ดอกพุดตาน บานทั่วทิศ
เปรียบชีวิต เช่นพุดตาน บานไสว

คิดถึงพ่อ ขึ้นมา เวลาใด
ยังร้องไห้ ไม่อาจหยุด หนอพุดตาน

ดอกเอ๋ย ดอกลิลลี่ ศรีสมร
แทนความรัก อาวรณ์ อันอ่อนหวาน

รักอยู่ใน ใจเรา นานเท่านาน
ยังงดงาม ข้ามผ่าน กาลเวลา

ดอกเอ๋ย ดอกกล้วยไม้ ขวัญไพรพฤกษ์
รักผนึก หนักแน่น ดังแผ่นผา

ดอกกล้วยไม้ หลายหลาก จากประชา
งามสง่า ชูช่อ เทิดธรณินทร์

ดอกเอ๋ย ดอกชบาทิพย์ กระซิบว่า
ทิพย์เทวา ประทานสุข ไทยทุกถิ่น
รอยพระบาท ยาตรา ทั้งแผ่นดิน
มิรู้สิ้น พระมหา กรุณาธิคุณ

ดอกเอ๋ย ดอกชบาหนู อยู่หนไหน
รวมหัวใจ ไทยทุกเมือง ชนเนื่องหนุน

ท�าดอกไม้ ถวายฟ้า ผู้การุณย์
บ�าเพ็ญบุญ ด้วยใจภักดิ์ รักผูกพัน

ท�าด้วยรัก ภักดี สุดชีวิต
ใจก็คิด ถึงคน บนสวรรค์
น้อมถวาย บูชา องค์ราชัน

ดอกไม้จันทน์ บรรจงท�า ทั้งน�้าตา....
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โครงการ  

“เตรียมความพร้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

หลังเกษียณอายุราชการ”

 เมื่อวันท่ี 3-4 มิถุนำยน 2560 ส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้จัดโครงกำร 
“เตรยีมควำมพร้อมและพฒันำคณุภำพชวีติหลงัเกษยีณอำยรุำชกำร” ขึน้ โดยน�ำข้ำรำชกำร 
ทีจ่ะเกษยีณอำยุรำชกำรในปี 2560-2561 และข้ำรำชกำรบ�ำนำญ/ลกูจ้ำงประจ�ำทีเ่กษยีณอำยรุำชกำรแล้ว เข้ำร่วมกจิกรรม 
ณ จงัหวดัชลบรุ ี ซึง่ผูเ้ข้ำร่วมกจิกรรม ประกอบด้วย อดีตข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ�ำ ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ�ำ 
ทีจ่ะเกษยีณอำยุรำชกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ข้ำรำชกำรและลกูจ้ำงประจ�ำทีจ่ะเกษยีณอำยรุำชกำรในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561 ผูบ้ริหำรและคณะกรรมกำรสวสัดกิำรภำยในส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

 กิจกรรมเริ่มด้วยการเดินทางไปทัศนศึกษาและ 
ไหว้พระฟังธรรม ณ วดัธรรมมงคล จังหวดัชลบรุ ีโดยสกัการะ 
ส่ิงศกัดิสิ์ทธิเ์พือ่ความเป็นสริมิงคล อาท ิพระพุทธรปู ภ.ป.ร. 
(หลวงพ่อองค์ด�า) พระอโศกพยา รูปหล่อพระอาจารย์มั่น  
พระพุทธมงคลธรรมศรไีทย (พระหยก) และนัง่สมาธิร่วมกนั 
โดยมสีามเณรและนายธรีะ สวุรรณกุล อดตีสมาชิกวฒุสิภา 
ให้การบรรยายและน�าชมสถานที่ 

 จากนั้น คณะได้เดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้และ 
ฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
โอกาสนี ้นางวรารัตน์ อตแิพทย์ เลขาธกิารวฒิุสภา ได้กล่าว 
ต้อนรบัและชีแ้จงวัตถปุระสงค์ในการจัดโครงการ พร้อมทัง้ 
น�าคณะร่วมท�ากิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การสัมมนา 
กลุม่ย่อยเพือ่แลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบัความต้องการ 
ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ซึ่งแบ่งเป็น 4 กลุ่ม  
ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาวะแวดล้อม ด้านสขุภาพ และ 
ด้านสงัคม นอกจากนี ้ ยงัมกิีจกรรมท่ีสร้างความสนกุสนาน 
ได้แก่ ปาเป้า เพื่อทดสอบสายตา ปากระป๋อง เพื่อทดสอบ 
ความแขง็แรง และโยนห่วง เพือ่ทดสอบความแขง็แรงของมอื 

 ต่อมาในช่วงค�่า เป็นกิจกรรมภาคกลางคืนที่จัดขึ้น 
ในชื่อ “สบาย สบายสไตล์สายสูง…(วัย)” ที่ก�าหนดให ้
ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการร้องเพลง และ 
กิจกรรม “ต้อนรับเข้าสู่วัยเกษียณ” ซึ่งเป็นการมอบของ 
ทีร่ะลึกให้กับผูท้ีจ่ะเกษยีณในปี 2560 และร้องเพลงร่วมกัน 
จากนัน้ในวนัรุง่ขึน้คณะได้เข้าเยีย่มชมศูนย์อทุยานรงัสรรค์ 
นวัตกรรมอวกาศ (GISTDA) อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
ก่อนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 โครงการดังกล ่าวสร ้างความสนุกสนานและ 
ความประทับใจให้แก่ผู ้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก  
เน่ืองจากเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีจะเกษียณอายุราชการ 
ได้เตรียมความพร้อมในการปรับตัวเพื่อจะใช้ชีวิตหลัง 
เกษยีณและยังได้แลกเปล่ียนประสบการณ์กับข้าราชการ 
และลกูจ้างประจ�าทีเ่กษยีณอายรุาชการไปแล้ว ซึง่จะท�าให้ 
ผู้ที่จะเกษียณอายุมีความเข้าใจและสามารถอยู่ร่วมกับ 
ครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีตลอดไป 
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ส�ำนักประชำสัมพันธ์
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 บอกเล่าเก้าสิบ   
 กับ ส�ำนักบริหำรงำนกลำง

แผนสืบทอด
ต�ำแหน่งผู้บริหำร 
(Succession Plan) 

     จากทีไ่ด้ห่างหายกันไปนานกับบทความบอกเล่าเรือ่งราวดี ๆ เกีย่วกับ 
การบรหิารทรพัยากรบคุคล โดยในฉบบันีจ้ะบอกเล่าเกีย่วกบัแผนสบืทอด 
ต�ำแหน่งผู้บรหิำร (Succession Plan) ของส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา 
ว่า “ท�ำเพื่ออะไร” ซึ่งจะมาบอกเล่าถึงวัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่ได้รับ  
และขั้นตอนการด�า เนินการของแผนสืบทอดต�าแหน ่ งผู ้บริหาร  
(Succession Plan)

      กำรวำงแผนสืบทอดต�ำแหน่ง (Succession Planning) ท�ำให ้
ส่วนรำชกำรมีกำรประเมินควำมพร้อมอยู่เสมอว่ำมีก�ำลังคนที่มีคุณสมบัต ิ
และควำมสำมำรถอยูเ่ป็นจ�ำนวนเท่ำไหร่ ส่งผลให้การด�าเนนิงานของส่วนราชการ 
เป็นไปอย่างต่อเน่ืองท้ังระยะสัน้ และระยะยาว โดยม่ันใจได้ว่าต�าแหน่งส�าคญั ๆ 
ในส่วนราชการมีผู้มีศักยภาพท่ีจะทดแทนต�าแหน่งท่ีเหมาะสม และสามารถ 
ปฏิบัติงานได้เทียบเท่าหรือสูงกว่าผู้ด�ารงต�าแหน่งเดิม

 กำรวำงแผนสืบทอดต�ำแหน่ง (Succession Planning) ท�ำให้หน่วยงำนกำรเจ้ำหน้ำที่สำมำรถวำงแผนสรรหำ 
และคดัเลอืกคนในเชงิรกุได้ดยีิง่ข้ึน สามารถวางแผนหาคนได้ล่วงหน้า เพือ่รองรบัต�าแหน่งทีจ่ะว่างจากการเกษยีณอายรุาชการ 
และต�าแหน่งที่หาผู้มีคุณสมบัติมาด�ารงต�าแหน่งได้ยาก ทั้งนี้ จะได้มีการวางแผนและจัดล�าดับคุณสมบัติของผู้มีศักยภาพ 
ทีจ่ะทดแทนต�าแหน่งจากการพจิารณาความเหมาะสมของบคุคลมากกว่าหนึง่คน เพือ่คดัเลอืกหาผู้ทีจ่ะเป็นผูส้บืทอดต�าแหน่ง 
(Successor)
 หน่วยงานการเจ้าหน้าท่ีสามารถวางแผนการพฒันาข้าราชการ 
(Development Plan) ได้สอดคล้องกบัความต้องการของส่วนราชการ 
มากยิ่งขึ้น อีกท้ังเป็นเครื่องมือผลักดันให้ข้าราชการเกิดการเรียนรู ้
ในส่วนราชการ (Learning Organization) เป็นการเพิ่มโอกาสในการเติบโต ก้าวหน้า 
ในสายอาชีพให้กับข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานสูง (High Performance) และ
ศักยภาพในการปฏิบัติงานสูง (High Potential) ซ่ึงจะเป็นเครื่องมือจูงใจข้าราชการ 
ให้ปฏิบัติงานอย่างมปีระสทิธิภาพยิง่ขึน้ ช่วยสร้างขวญัก�าลงัใจ และสร้างความพงึพอใจ 
ในการท�างานของข้าราชการ เนือ่งจากแผนสบืทอดต�าแหน่ง (Succession Plan) เป็นระบบ 
ที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของข้าราชการจากการสรรหา 
และแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งจากบุคคลากรภายใน มากกว่าการสรรหาจากภายนอก 
ส่วนราชการ

?
 ท่านผู้อ่านอาจจะเคยได้ยินหรือได้รับรู้กันมาบ้างแล้วเก่ียวกับวัตถุประสงค์และประโยชน์ของแผนสืบทอดต�าแหน่ง
ผู้บริหาร (Succession Plan) ซึ่งเป็นการด�าเนินการเพื่อหาคนมาสืบทอดต�าแหน่ง หรือทดแทนในต�าแหน่งที่ว่าง แต่ยังมี
วัตถุประสงค์และประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้
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 แผนสืบทอดต�ำแหน่ง (Succession Plan) สำมำรถใช้เป็นแนวทำง
ในกำรพัฒนำทำงก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ (Career Development) และ 
กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ (Human Resource Development : HRD)  
ให้กับข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการได้รับทราบถึงความสามารถและศักยภาพ 
ของตนเองอย่างชัดเจน รวมทั้งแนวทางในการพัฒนาจุดอ่อน 
(Weakness) และการเสริมสร้างจุดแข็ง (Strength) ของตนเอง
ได้อย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ โดยผ่านการพัฒนารายบุคคล
(Individual Development Plan : IDP)

       จากที่ได้ทราบวัตถุประสงค์และประโยชน์ของแผนสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหาร
(Succession Plan) กันไปแล้ว ทั้งนี้ ตามที่ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ม ี
การประกาศใช้แผนสบืทอดต�าแหน่งผูบ้รหิาร (Succession Plan) ส�านกังานเลขาธกิาร 
วุฒิสภา เม่ือวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ซึ่งได้ก�าหนดต�าแหน่งหลักและต�าแหน่งส�าคัญ 
(Key position) ได้แก่ ต�าแหน่งเลขาธิการวุฒิสภา ต�าแหน่งรองเลขาธิการวุฒิสภา 
และต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านักและได้ด�าเนินการตามขั้นตอนการด�าเนินการต่าง ๆ 
ที่ก�าหนดไว้นั้น ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ได้มีแผนการด�าเนินการทบทวนแผนสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหาร (Succession Plan) 

ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด�าเนินการทบทวนแผนสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารฯ ดังกล่าว 
โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560 นี้ ซึ่งหากด�าเนินการแล้วเสร็จ 
ส�านักบริหารงานกลางจะด�าเนินการแจ้งเวียนให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญ สังกัดส�านักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา ได้รับรู ้และรับทราบกันทุกคน อนึ่ง หากมีการประกาศใช้แผนฯ  
ดงักล่าวแล้ว หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าเพือ่นข้าราชการทกุท่านจะให้ความส�าคญัและความร่วมมือ 
ในการด�าเนินการตามแผนฯ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการประเมิน หรือกระบวนการพัฒนา 
และหากข้าราชการท่านใดสนใจในรายละเอียดลึก ๆ สามารถเข้าดูได้ที่ระบบ Intranet  
ของส�านักบริหารงานกลางต่อไป   
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การให้การรับรองบุคคลส�าหรับฝ่ายต่างประเทศที่มาเข้าเยี่ยมคารวะ
ประธานสภานติิบัญญัติแห่งชาติ : ประธานกลุ่มมติรภาพสมาชิกรัฐสภา

ส�านักการต่างประเทศ

 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ให้การรับรอง
นายวิลเล ตาวิโอ (Mr. Ville Tavio) ประธานกลุ่มมิตรภาพ 
รฐัสภาระหว่างฟินแลนด์-ไทย      พร้อมด้วย        นายจฮูา       รทิวาลา 
(Mr. Juha Ritvala) ที่ปรึกษาของประธานกลุ่มมิตรภาพ 
รัฐสภาฯ ที่มาเข ้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเดินทางมา 
เยือนประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 
ในการรับรองบุคคลส�าหรับฝ่ายต่างประเทศในกรณี 
ดังกล่าวนั้นส�านักการต่างประเทศจะพิจารณาน�ารายนาม
แขกฝ่ายไทยท่ีมีต�าแหน่งเสมอกันกับฝ่ายแขกต่างประเทศ
กราบเรียนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือทราบ 
และมีด� า ริ เชิญต ่อ ไปตามเหมาะสม ซึ่ ง ในโอกาส 
รับรองบุคคลผู้นี้ นายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล ประธานกลุ่ม 
มิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟินแลนด์ พลเอก องอาจ 
พงษ ์ศักดิ์  เลขานุการกลุ ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา 
ไทย-ฟินแลนด์ พลเอก สุนทร ข�าคมกุล กรรมการบริหาร 
กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟินแลนด์ ได้เข้าร่วม 
การรับรองด้วย

 ประเด็นส�าคัญในการสนทนาส่วนมากจะเป็น
เรื่องความสัมพันธ์ทวิภาคี ในการเยี่ยมคารวะคร้ังนี ้
เป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างฟินแลนด์-ไทย  โดยรัฐสภา
ฟินแลนด์เป็นระบบสภาเดยีว ประกอบด้วยสมาชิกทัง้หมด 
200 คน มีวาระการประชุม 8 เดือนต่อปี ทั้งนี้ประเทศไทย
และสาธารณรัฐฟินแลนด์มีการสถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูตครบรอบ 63 ปีแล้ว ประเทศไทยเป็นประเทศ 
ในกลุ ่มสมาชิกอาเซียนประเทศแรก ที่ให้การรับรอง 
การประกาศอิสรภาพของสาธารณรั ฐฟ ินแลนด ์ 
เมื่อป ี  ค.ศ. 1917 เนื่องจากก ่อนหน้านั้นฟ ินแลนด  ์
เคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิรัสเซีย (สหภาพโซเวียต 
ในปัจจุบัน) และราชอาณาจักรสวีเดน ซึ่งขณะนี้รัฐบาล 
ฟินแลนด์ได้มีการฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งการประกาศ
อิสรภาพฯ หลังจากเสร็จสิ้นการสนทนา ประธานสภา 
นิติบัญญัติแห่งชาติและประธานกลุ ่มมิตรภาพรัฐสภา 
ฟินแลนด์-ไทยฯ ได้แลกเปลี่ยนของท่ีระลึกและถ่ายภาพ 
ร่วมกัน เป็นธรรมเนียมปฏิบัติด้านมารยาทพิธีการทูต 
ในการเข้าเยี่ยมคารวะฯ
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เรื่องเล่าข่าวส�านักวิชาการ

โครงการสัมมนา 
เรื่อง “ร ่ า งพร ะ ร าชบัญญั ติงบปร ะม าณรายจ ่ า ย 
ปร ะจ� า ป ี งบปร ะม าณ พ.ศ .  2561”

 คณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
และสถาบันพระปกเกล้าได้ร่วมกันจัดโครงการสัมมนา 
เรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2561” เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 
2560 เวลา 09.00-14.00 นาฬ ิกา ณ ห ้องประชุม 
คณะกรรมาธิการ หมายเลข 307-308 ชั้น 3 อาคาร 
รัฐสภา 2
 วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาเพื่อให้สมาชิก 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมาธิการ นักวิชาการ 
และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสาระส�าคัญ

ของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2560 แนวทางการจัดท�างบประมาณ 
นโยบายและยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณและ 
การปฏิรูปงบประมาณประจ�าปี พ.ศ. 2561 ตลอดจน 
การอภปิรายในข้อสงัเกตเก่ียวกบัการพจิารณางบประมาณ 
ของป ีที่ผ ่านมา อันจะท�าให ้กระบวนการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ
และประชาชนต่อไป

 โดยม ีนำยพรีะศกัดิ ์พอจติ รองประธำนสภำนิตบัิญญตั ิ
แห่งชำติ คนที่สอง ในฐานะประธานคณะกรรมการ 
วิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการ
สัมมนา

 รองศำสตรำจำรย์ทวีศักดิ์ สูทกวำทิน สมำชิก 
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ในฐานะประธานอนุกรรมการ 
ก�าหนดแผนการด�าเนินงานเสริมสร้างความรู้ในวงงาน
นิติบัญญัติในคณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติกล่าวรายงาน
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เรื่องเล่าข่าวส�านักวิชาการ

กลุ่มเป้ำหมำย ประกอบด้วย

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ1.

สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ2.

คณะกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ3.

ผู้แทนหน่วยงานและสถาบันการศึกษา  4.

ผู้บริหารและข้าราชการของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา5.

บุคคลที่เกี่ยวข้องในวงงานสภา6.

ด�ำเนินรำยกำร โดย
 รองศำสตรำจำรย์ทวีศักดิ์ สูทกวำทิน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานอนุกรรมการก�าหนด
แผนการด�าเนินงานเสริมสร้างความรู้ในวงงานนิติบัญญัติในคณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
วิทยำกรประกอบด้วย 
   นำยสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
    พลอำกำศเอก ชนะ อยู ่สถำพร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะผู ้แทนคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
   นำยวิชญำยุทธ บุญชิต ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ
 โดยภายหลงัการสมัมนา ส�านกัวิชาการในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการวิชาการของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ
ได้จัดท�ารายงานสรุปผลการสัมมนาเรื่อง “ร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561” 
เพื่อเผยแพร่ให้แก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ใช้ประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 34/2560 วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 
โดยที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฯ ไว้พิจารณาต่อไป  
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 ส�ำนกัภำษำต่ำงประเทศ มกีารส่งเสรมิสนบัสนุน 
การด�าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ 
ส�านกังานเลขาธกิารวุฒิสภา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ซึ่งเป็นไปตามแผนด�าเนินการตามตัวช้ีวัดที่  3 ระดับ 
ความส�าเร็จตามยุทธศาสตร ์ขับเคลื่อนและผลักดัน 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 
ที่ก�าหนดให้ส่วนข้าราชการสังกัดรัฐสภามีส่วนร่วมและ
ตอบสนองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภาโดยสร้างเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมทั้งภายใน
และภายนอกส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พร้อมกับ “ร่วมใจ
สร้ำงองค์กรแห่งคุณธรรม 9 ตำมรอยพ่อสำนต่อ 
พระรำชปณธิำน”    โดยส�านกัภาษาต่างประเทศได้จัดกจิกรรม 
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักรู้ตาม 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาเพื่อปลูกฝังจิตส�านึก
ให้ข้าราชการมีการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเอง โดยมี
รูปแบบการจัดกิจกรรมแบ่งเป็น 2 กิจกรรม คือ

 กิจกรรมที่ 1 กจิกรรมส่งเสรมิคณุธรรมและจรยิธรรม 
เป็นกิจกรรมตอบค�าถามชิงรางวัลภายในส�านักภาษา 
ต่างประเทศ จ�านวน 4 คร้ัง โดยก�าหนดหัวข้อ อาทิ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการตามพระราชด�าร ิ
ประมวลคุณธรรมและจริยธรรมข ้าราชการรัฐสภา 
ค�าสอนธรรมะ เป็นต้น ซ่ึงได้จัดกิจกรรมเสร็จส้ินแล้ว 
จ�านวน 2 ครั้ง คือ เดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม
 กจิกรรมที ่      2         กจิกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์นอกสถานท่ี 
เป็นการส่งเสริมให้ข ้าราชการรู ้รักสามัคคีช ่วยเหลือ 
แบ่งปันให้กับสังคม ซึ่งส�านักภาษาต่างประเทศได้ก�าหนด 
ท�าบญุถวายปัจจัย และบรจิาคสิง่ของให้กบัโรงพยาบาลสงฆ์ 
กรุงเทพฯ เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลภิกษ ุ
สามเณรอาพาธและในด้านอื่น ๆ  ตามความประสงค  ์
ของโรงพยาบาลสงฆ์ ในวันพุธที่  14 มิถุนายน 2560 
โดยส�านักภาษาต ่างประเทศได ้ ต้ังตู ้ เพื่อรับบริจาค 
บริเวณชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
และประโยชน์สูงสุดของข้าราชการ

ส�านักภาษาต่างประเทศ

๙ 
ตามรอยพ่อ 
สานต่อพระราชปณิธาน
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ส�านักภาษาต่างประเทศ

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้   เพื่อให้บุคลากรของส�านักภาษาต่างประเทศมีความรู ้
ความเข้าใจ และตระหนักรู้ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ตลอดจนการปลูกฝังจิตส�านึกให้มีการพัฒนาจิตใจ 
และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความส�านึกร่วมกันในการท�าความดี  รู ้จักการให้  การเสียสละ  เสริมสร้างสังคม 
แห่งคุณธรรม และการบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกันในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและสามารถประยุกต  ์
ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันและในการปฏิบัติราชการ

กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่

กิจกรรมที่ 1/2 
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

กิจกรรมที่ 1/1
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
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 คณะท�างานจัดการความรู้ของส�านักกฎหมายร่วมกับส�านักกรรมาธิการ 1 ส�านักกรรมาธิการ 2 
ส�านักกรรมาธิการ 3 และส�านักการประชุม ได้จัดประชุมเพื่อหารือ เรื่อง เทคนิคและกระบวนการ
ให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดท�าค�าแปรญัติที่มีประสิทธิภาพ จากกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ
(CoPs) ตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู ้ของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ�าปี 2560 
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2503 ชั้น 25
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พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองค์กร
ส�านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เห็นควรส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีศักยภาพ
ในการรองรับภารกิจต่าง ๆ ในวงงานรัฐสภา โดยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ เพื่อน�าไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการบริหาร ด้านระบบงานนิติบัญญัติ ด้านการประชุม
ด้านกรรมาธิการ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการพัฒนาประชารัฐ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับวงงานรัฐสภา ดังนั้น ส�านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงได้ด�าเนินการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ ให้แก่ข้าราชการส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาขึ้น

การพัฒนาบุคลากร ด้วย “การให้ทุนการศึกษา (Scholarship)”

          เพื่อให้บุคลากรได้ใช้ช่วงเวลาท�างานปกติ หรือนอกเวลาท�างานในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้น
โดยศึกษาต่อในหลักสูตรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท�างานปัจจุบันของบุคลากร หรือการท�างานในอนาคต หรือเป็นประโยชน์
ต่อการเลื่อนระดับหรือต�าแหน่งงานที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต
 ทั้งนี้ ส�านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขอเชิญข้าราชการส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  สมัครขอรับทุนการศึกษา 
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภายในประเทศ ประจ�าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วัตถุประสงค์ของกำรให้ทุนกำรศึกษำ 

 มีลักษณะเน้นการให้ทุนการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ ประสบการณ์มากขึ้นจากอาจารย์ผู้สอน รวมถึง
การสร้างเครือข่ายกับผู้เรียนด้วยกัน ซึ่งบุคคลที่ได้รับทุนจะต้องใช้เวลาการท�างานหรือเวลาส่วนตัวในการขอรับทุน
จากองค์การ

กำรให้ทุนกำรศึกษำ (Scholarship) 

1) ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ภายในประเทศ จ�านวน 8 ทุน
2) ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ภายในประเทศ จ�านวน 1 ทุน

ประเภททุนกำรศึกษำ

หลักฐำนกำรรับสมัครขอรับทุนกำรศึกษำ

1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
2. หลักสูตรหรือแนวทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาที่จะไปศึกษา
3. ส�าเนาวุฒิการศึกษาและใบแสดงผลการเรียนรายวิชาระดับปริญญาตรีและ/หรือระดับปริญญาโทของผู้สมัคร
4. ค�ารับรองของผู้บังคับบัญชาระดับผู้อ�านวยการส�านักขึ้นไป
5. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวข้าราชการ
6. ส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา และคู่สมรส (ถ้ามี)
7. ผลคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของสถาบันการศึกษา (กรณีศึกษาต่อระดับปริญญาเอก) (ถ้ามี)

	 ตั้งแต่วันพุธที่	29	มีนำคม	ถึงวันศุกร์ที่	14	กรกฎำคม	2560	(ภำยในวันและเวลำรำชกำร)

  สนใจขอรับใบสมัครและย่ืนใบสมัครขอรับทุนการศึกษาพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ได้ท่ี กลุ่มงานวิชาการ
และการพัฒนา ส�านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร. 02 831 9108-9

ระยะเวลำรับสมัคร
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ICT Insights
ส�ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศฯ

 วันอังคารท่ี 6 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 นาฬิกา นายสุรชัย เล้ียงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธาน
ในพิธีเปิด Soft Opening เว็บไซต์ข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน ณ ห้อง 310 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2

Soft Opening

พิธีเปิด Soft Opening เว็บไซต์
ข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน
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เลนส์... ส่องการพิมพ์
ส�านักการพิมพ์
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สรุปประเด็นข้อซักถำม
แนวทำงแก้ไข

กิจกรรมผู้บริหำรพบบุคลำกร 

 การสื่อสารภายในองค์กรที่ดี ที่จะช่วยสร้างความเข้าใจในนโยบายของผู้บริหาร และเป็นสิ่งเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากรในองค์กร และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กรในทางบวก เพราะนโยบายการ
บริหารงานการจัดการขององค์กรเป็นส่วนส�าคัญ และเพ่ือให้การด�าเนินงานบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ การส่ือสารภายในองค์กร 
จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นยิ่งส�าหรับกิจกรรมและการด�าเนินงานต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในองค์กร ทั้งนี้หากการสื่อสารภายในองค์กร
ดีชัดเจน ก็จะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามนโยบายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน บุคลากรในองค์กรเกิดความพึงพอใจ และ
เข้าใจนโยบายได้อย่างชัดเจน และส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท�างาน ดังน้ัน กระบวนการท�างานขององค์กรเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายจะต้องท�าให้การติดต่อส่ือสารระหว่างบุคลากรในฝ่ายต่าง ๆ ท้ังภายใน และภายนอกองค์กรเป็นไปอย่างคล่องตัว
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกันเกิดความร่วมมือ และการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การท�างานขององค์กร
สามารถบรรลุเป้าหมายและประสบผลส�าเร็จด้วยดี
 เลขาธิการวุฒิสภาจึงมีด�าริให้ส�านักนโยบายและแผนด�าเนินกิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากร : พูดได้หมด... ถ้าสดช่ืน
โดยก�าหนดให้มีการพูดคุยแลกเปล่ียนและรับฟังปัญหาต่าง ๆ ในการท�างาน ในลักษณะท่ีไม่เป็นทางการและมีบรรยากาศ
ในการพูดคุยเป็นกันเอง เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติได้ซักถามข้อสงสัยในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเป็นการกระตุ้นจูงใจให้เกิด
การสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร ซึ่งมีการด�าเนินกิจกรรมไปแล้ว 9 ครั้ง โดยมีการสรุปประเด็นข้อค�าถาม
ในบางส่วน ดังนี้

พูดได้หมด... ถ้ำสดชื่น

ส�านักนโยบายและแผน
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 2. เคร่ืองออกก�ำลังกำย ช้ัน 28 หลำยเคร่ือง
ใช้งำนไม่ได้และไม่เพียงพอต่อกำรใช้งำน

 
 - มีการด�าเนินการซ่อมเคร่ืองออกก�าลังกาย
และอยู่ระหว่างการจัดซ้ือเคร่ืองออกก�าลังกาย
เพิ่มเติม 2 เครื่อง

 3. บุคลำกรต้องกำรให้ปรับปรุงเร่ืองบริกำร
รถตู้ให้มีควำมปลอดภัย สุภำพแจ้งเวลำ
ออกให้ชัดเจน
 
 - กลุ่มงานยานพาหนะ ส�านักการคลังและ
งบประมาณจึงมีการปรับปรุงการบริการ
โดยมีต้ังป้ายบอกสถานท่ีปลายทาง และก�าชับ
ให้ระมัดระวังกิริยามารยาท

 4. รถจกัรยำนยนต์ทีจ่อดล�ำ้บรเิวณชัน้ลอย
ซึง่เป็นอนัตรำยเวลำรถเลีย้วลงจำกตึก

 - กลุม่งานอาคารสถานที ่ จงึได้มกีารจดัการ
รถจักรยานยนต์ บริเวณชั้นลอยและจัดให้มี
แผงกั้นจราจร และปรับภูมิทัศน์

 5.  พื้นที่จัดเก็บเอกสำรซึ่งมีไม่เพียงพอ

 
 - กลุ่มงานอาคารสถานท่ีได้เตรียมสถานท่ี
บริเวณ ชั้น 7 ชั้น 21 และชั้น 22 ส�าหรับ
การจัดเก็บเอกสารที่ยังไม่สิ้นกระแส

 6. บุคลำกรที ่ใช้บัตรสแกนลำยนิ ้วมือ
ขอให้สำมำรถสแกนได้ทุกชั้น

 - ส�านักบริหารงานกลางอยู่ระหว่างพิจารณา
งบประมาณเพ่ือจัดซ้ือกล้องวงจรปิดแต่ละช้ัน
ที่มีเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

สรุปประเด็นข้อซักถำม
แนวทำงแก้ไข

 1. บุคลำกรต้องกำรให้มีกำรติดเบอร์โทรศัพท์
เพ่ือติดต่อขอควำมช่วยเหลือในกรณีลิฟท์ค้ำง 

 - กลุ่มงานอาคารสถานที่มีการด�าเนินการ
ติดเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าท่ี กรณีลิฟท์ขัดข้อง
สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้โดยตรง

ส�านักนโยบายและแผน
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ภำพกำรจัดกิจกรรม

 7. สอบถำมเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขกำรประเมินข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ
เพื่อแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับควบและ
มีผู้ครองอยู่ในประเภทวิชำกำรท่ีมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลำคม 2560

 - ส�านักบริหารงานกลางได้แจ้งเวียนเรื่อง
การประเมินข้าราชการรัฐสภาสามัญเพ่ือแต่งต้ัง
ให้ด�ารงต�าแหน่งระดับควบและมีผู้ครองอยู่
ในประเภทวิชาการ หนังสือเลขท่ี สว 0003.03/
ว 648 ลงวันที่ 19 เมษายน 2560 เพื่อแจ้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินดังกล่าว ซ่ึงมีผล
ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

   จากการจัดกิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากร : พูดได้หมด...ถ้าสดชื่น ที่ผ่านมา ผู้บริหารได้ให้ความส�าคัญกับการ
จัดกิจกรรม และประเด็นในการพบปะ ส�าหรับประเด็นดังกล่าวได้มีการเผยแพร่รายงานในระบบส�านักงานอัตโนมัติ
(e-office) และ Intranet ของส�านักนโยบายและแผนเรียบร้อยแล้ว

สรุปประเด็นข้อซักถำม
แนวทำงแก้ไข

  8. แนวทำงในกำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้บังคับบัญชำ
กลุ่มงำน กำรเลือกสรรข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักและ
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งรองเลขำธิกำรวุฒิสภำ ได้มีเกณฑ์ในกำรพิจำรณำเรื่องของควำมอำวุโส
ของกำรด�ำรงต�ำแหน่งหรือไม่

 - การแต่งต้ังข้าราชการรัฐสภาสามัญให้ด�ารงต�าแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่มงานซ่ึงตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขตามที่ ก.ร. ก�าหนดไว้จะต้องเป็นระดับเชี่ยวชาญ เนื่องจากส�านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาขาดแคลนบุคลากรในระดับเชี่ยวชาญ จึงให้บุคลากรในระดับช�านาญการ
และช�านาญการพิเศษเข้ารับการเลือกสรรให้ด�ารงต�าแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ท้ังน้ี ผู้บังคับ
บัญชากลุ่มงานในระดับช�านาญการ และช�านาญการพิเศษจะต้องรีบเร่งด�าเนินการจัดท�าผลงาน
จ�านวน 2 เรื่อง คือ ผลงานที่ผ่านมาและผลงานในอนาคต ส�าหรับการเลือกสรรข้าราชการ
รัฐสภาสามัญให้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านัก และรองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นอ�านาจหน้าท่ี
ของประธานวุฒิสภา โดยประธานวุฒิสภาก�าหนดให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนมาพิจารณา
โดยการพิจารณาจะต้องค�านึงถึง 
  1) ระบบคุณธรรม ลักษณะของงานในต�าแหน่งที่จะแต่งตั้งผลสัมฤทธิ์ของงานและ
ประสิทธิภาพขององค์กร รวมท้ังเหตุผลความจ�าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการตลอดจน
ศักยภาพ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม
  2) ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ความช�านาญงาน ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับต�าแหน่งท่ีจะแต่งต้ัง และมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ในความสามารถ
โดยเกณฑ์ในการพิจารณาของคณะกรรมการฯ จะมีการก�าหนดสัดส่วนการให้คะแนน
ในเรื่องของความเป็นอาวุโสของการด�ารงต�าแหน่งอยู่ด้วยเสมอ อีกทั้งการพิจารณาของ
คณะกรรมการฯ จะน�าเร่ืองของความอาวุโสของการด�ารงต�าแหน่งข้ึนมาพิจารณาประกอบด้วย
ซึ่งก็คือการพิจารณาประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  

ส�านักนโยบายและแผน
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กิจกรรมผู้บริหำรพบบุคลำกร 
พูดได้หมด... ถ้ำสดชื่น
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ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา องค์กรแห่งความสุข

ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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