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 สวสัดค่ีะ พีน้่องข้าราชการ พนกังานราชการ และบคุลากร 
ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จุลสาร “บอกเล่าข่าว สนง.” 
มาพบกันเป็นประจ�าทุกเดือนกับสาระความรู้และกิจกรรม 
ที่น ่าสนใจของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา มาน�าเสนอ 
ให้ทุกท่านได ้รับทราบเช ่นเคย โดยฉบับนี้  ขอน�าเสนอ 
บทความเรื่อง “ปฏิญญาคุณธรรม ส�านักงานเลขาธิการ
วุ ฒิ ส ภ า ” ซ่ึ ง ไ ด ้ ไ ป แ ส ด ง นิ ท ร ร ศ ก า ร ก า ร ป ร ะ ก า ศ 
และเผยแพร ่ปฏิญญาคุณธรรมของโครงการฝ ึกอบรม 
หลักสูตร “การสร้างเสริมจริยธรรมน�าทีมงาน” ส�าหรับ 
ผู ้บังคับบัญชากลุ่มงานของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ กระทรวงวัฒนธรรม
 เนื่องในวันสถาปนารัฐสภาครบรอบ 85 ปี เมื่อวันที ่
28 มิถุนายน 2560 ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมกับ 
ส�านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร จดักจิกรรมท�าบญุตกับาตร 
และพิธีบวงสรวงพระวิญญาณอดีตพระมหากษัตริย ์ 
โดยมี นายพีระศักด์ิ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติ 
แห ่ งชา ติ  คนที่ สอง  เป ็นประธานในพิ ธี  และสมาชิก 
สภานติิบัญญัติแห่งชาติ สภาชกิสภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ 
ตลอดจนผูบ้รหิาร และข้าราชการ ส�านกังานเลขาธิการวฒุสิภา 
และส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมในพิธี
 นอกจากนี้ ยังมีสาระความรู้ และกิจกรรมที่น่าสนใจ 
อีกมากมาย อาทิ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดม
ความคิดเห็นหรือการอภิปรายระดมสมอง (Brain Storming) 
เก่งเป็นคนละเรือ่งกับประสบความส�าเร็จ ประเภทและคุณลกัษณะ
ของกระดาษในการพิมพ์ รวมทั้งบทความอื่น ๆ อีกมากมาย 
ติดตามได้ภายในเล่ม
 ท้ายนี้ กองบรรณาธิการขอเชิญชวนทุกส�านักร่วม 
ส่งข ้อมูลข่าวสาร ความรู ้  และกิจกรรมต่าง ๆ  ของส�านัก 
เ พ่ื 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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บทความพิเศษ

ปฏิญญาคุณธรรม ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ความเป็นมาของปฏิญญาคุณธรรม

 การเสริมสร้างจิตส�านึกความมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นเรื่องท่ีส่วนราชการสังกัดรัฐสภาให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
จึงได้มีการก�าหนดให้มีการจัดท�าหลักสูตร “การสร้างเสริมจริยธรรมน�าทีมงาน” ส�าหรับผู ้บังคับบัญชากลุ ่มงาน 
ของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ด้วยพิจารณาเห็นว่า ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
เป็นหัวหน้าหน่วยระดับต้นของรัฐสภา มีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการในกลุ่มงานเพื่อให้การปฏิบัติราชการ 
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของรัฐสภาให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม 
และสอดรับกับยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน 
การผลักดันการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
 นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) 
ข้อเสนอของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อน 
การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย โดยก�าหนดค่านิยมพื้นฐาน 4 ประการ คือ พอเพียง มีวินัย สุจริตและจิตอาสา พร้อมกับ
แนะน�าวิธีการขับเคลื่อน 3 วิธี คือ การน�าหลักธรรมของศาสนาที่คนนับถือมาปฏิบัติ การน้อมน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มายึดถือปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตและการน�าวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามมาสร้างสรรค์สังคม

 ด้วยเหตุน้ี ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะหน่วยงานของรัฐ 
จึงก�าหนดหลักสูตร “การสร้างเสริมจริยธรรมน�าทีมงาน : ส�าหรับผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน” ขึ้น  เพื่อเป็นโครงการน�าร่อง 
การขบัเคลือ่นคณุธรรมของข้าราชการรฐัสภาทีม่กีารขยายผลไปถงึบคุลากรทกุคนในกลุม่งาน        อนัจะเป็นแบบอย่างอนัดงีาม 
ของหน่วยงานของรัฐสภาให้กับภาคส่วนอื่น ๆ
 ความส�าเร็จของการพัฒนาและการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในครั้งน้ี นอกจากผู้บริหารทุกระดับและผู้บังคับ 
บัญชากลุ่มงานจะต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาแล้ว ยังต้องสร้างกลไกหรือมาตรการในการจูงใจ 
ให้ผู ้ใต้บังคับบัญชาตระหนักรู ้ถึงความส�าคัญของการเป็นข้าราชการที่ดี และสามารถแสดงพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
ที่เหมาะสมออกมาได้ โดยจะต้องเชื่อมโยงระบบหรือกลไกท่ีมีอยู่เดิมหรือที่จะสร้างขึ้นมาให้สอดคล้องกับความเช่ือใจ 
ภายในของตัวผู้บังคับบัญชา
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้กลุ ่มเป้าหมายเล็งเห็นความส�าคัญของปัญหาเชิงจริยธรรมท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงานและบทบาทหน้าที ่
ของผู้บังคับบัญชากลุ่มงานในการจัดการปัญหาดังกล่าว
 2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม
ได้อย่างถูกต้อง
 3. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถก�าหนดมาตรการจูงใจและเสริมแรงผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้มีการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมในระดับที่สูงขึ้น

ค่านิยมพื้นฐาน 4 ประการ 
มีวินัย

พอเพียง สุจริต

จิตอาสา
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นิทรรศการปฏิญญาคุณธรรมของโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การสร้างเสริมจริยธรรมน�าทีมงาน” 
ส�าหรับผู้บังคับบัญชากลุ่มงานของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 19 กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพฯ

บทความพิเศษ

 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 19 กระทรวงวัฒนธรรม ได้มีการ
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2560 ในการนี้ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี 
ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ      ได้เยี่ยมชมนิทรรศการปฏิญญาคุณธรรมของส�านักงานเลขาธิการ 
วุฒิสภา โดยมี พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ (คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรม หลักสูตร   
“กำรสร้ำงเสริมจริยธรรมน�ำทีมงำน : ส�ำหรับผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำน”) ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เป็นผู้น�า
เสนอข้อมูลความเป็นมาและการด�าเนินการเกี่ยวกับปฏิญญาคุณธรรม ดังกล่าว

 

Do
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บทความพิเศษ

 

Don’t
ตัวอย่ำงปฏิญญำคุณธรรม ส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

 

Do
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ครบรอบ 85 ปี วันสถาปนารัฐสภาไทย

Bird Eye View: PR Senate
ส�ำนักประชำสัมพันธ์

 เนื่องในวันสถาปนารัฐสภา ครบรอบ 85 ปี เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ส�านักประชาสัมพันธ ์
ขอน�าเสนอประวัติเกี่ยวกับการถือก�าเนิดรัฐสภาไทยมาให้ได้รับทราบกัน ดังนี้

 จากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศไทย
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ เกิดขึ้นโดย 
คณะผู ้ก่อการที่เรียกตนเองว่า “คณะราษฎร” เข้ายึด 
อ�านาจการปกครองประเทศจากพระบาทสมเด็จ 
พระปกเกล้าเจ้าอยู ่หัว เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 
ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับแรก และได ้
แ ต ่ ง ตั้ ง ผู ้ แ ท น ร า ษ ฎ ร ชั่ ว ค ร า ว เ พี ย ง ส ภ า เ ดี ย ว 
จ�านวน 70 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้รักษาพระนคร 
ฝ่ายทหาร มีการเปิดประชุมสภาขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่
28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 โดยใช้ห้องโถงชั้นบนพระที่นั่ง
อนันตสมาคม  เป็นสถานที่ประชุม โดยที่ประชุมได้เลือก 
มหาอ�ามาตย์เอก เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เป็นประธาน
สภาผู้แทนราษฎร และในการประชุมครั้งนั้น ประธาน
สภาผู ้แทนราษฎรได ้ขออนุมัติต ่อท่ีประชุม เพื่อให ้
หลวงประดิษฐ์มนูธรรม หรือนายปรีดี พนมยงค์ เป็น
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคนแรก และถือว่าหน่วยงาน
สนบัสนุนของรฐัสภาไทยได้ก่อตัง้ขึน้เป็นครัง้แรก     เมือ่วนัที ่
28 มิถุนายน พ.ศ. 2475
 การท�าหน้าที่ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนของ
สภาผู้แทนราษฎรในระยะเริ่มแรกยังไม่มีกฎหมายรองรับ 
จึงไม ่มี งบประมาณและสถานที่ท�าการของตนเอง 
ต้องอาศัย “วังปารุสกวัน” เป็นสถานที่ท�าการ โดยม ี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานชุดแรก จ�านวน 7 คน ซึ่งท�างาน 
โดยไม่ได้รับเงินเดือน มีเพียงการจัดอาหารให้เจ้าหน้าท่ี 

ทุกม้ือเท่าน้ัน ต่อมาได้มีการยกระดับหน่วยงานสนับสนุน
ของรัฐสภาไทยให้มีฐานะเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย
ขึ้นเป็นครั้งแรกตามพระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวง 
และกรม แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2476 ใช้ชื่อว่า 
“กรมเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร   และเปลี่ยนชื่อเป็น 
“ส�านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร” ตามพระราชบญัญตั ิ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช 2476 และ
ย้ายที่ท�าการจากวังปารุสกวัน ไปอยู่ที่อาคารส�านักงาน
ราชเลขาธิการในพระองค์และพระที่นั่งอนันตสมาคม 
ตามล�าดับ
 ภายหลั ง มีการประกาศใช ้ รั ฐธรรมนูญแห ่ ง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 ท�าให้รูปแบบ 
รฐัสภาเปลีย่นจาก “ระบบสภาเดีย่ว” เป็น “ระบบสองสภา”
ประกอบด้วย “พฤฒสภา” และ “สภาผู้แทน” จึงได้แบ่ง
หน่วยงานสนับสนุนของทั้งสองสภาออกเป็น 2 หน่วยงาน 
คือ “ส�านักงานเลขาธิการพฤฒสภา” รับผิดชอบเป็น 
หน ่วยงานสนับสนุนการปฏิบั ติ งานของพฤฒสภา 
โดยใช้พระที่นั่งอภิเษกดุสิต เป็นที่ท�าการ และ “ส�านักงาน 
เลขาธกิารสภาผูแ้ทน”       รับผดิชอบเป็นหน่วยงานสนบัสนนุ 
การปฏบิตังิานของสภาผู้แทน โดยใช้พระทีน่ัง่อนนัตสมาคม 
เป็นที่ท�าการ
 หลังจากนั้น ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัต ิ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2490  
ก�าหนดให้มีการรวมส�านักงานเลขาธิการพฤฒิสภา
และส� านักงานเลขาธิการสภาผู ้ แทนเข ้ าด ้ วยกัน 
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เป็น “ส�านักงานเลขาธิการรัฐสภา” เพียงหน่วยงานเดียว 
ต่อมาวันที่ 29 พฤศจิกายน 2494 ได้มีการยึดอ�านาจ
การปกครองประเทศโดยคณะบริหารประเทศชั่วคราว 
และได้น�ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2475 กลับมาใช้บังคับอีกครั้ง ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับน้ี 
ก�าหนดให้มีเพียงสภาเดียว คือ “สภาผู ้แทนราษฎร” 
จึงต้องเปลี่ยนชื่อหน่วยงานสนับสนุนเป็น “ส�านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร” อีกครั้งหนึ่ง
 ภายหลั งมีการประกาศใช ้ รั ฐธรรมนูญแห ่ ง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 ซึ่งรัฐธรรมนูญ 
ฉบับนี้ก�าหนดให้รัฐสภาประกอบด้วย “วุฒิสภา” และ 
“สภาผู้แทน” จึงท�าให้ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทน 
ราษฎรต้องกลับมาใช้ชื่อ “ส�านักงานเลขาธิการรัฐสภา” 
อีกครั้งตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2511 และต่อมา เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 
2512 คณะรัฐมนตรีชุดที่มีจอมพลถนอม กิตติขจร เป็น 
นายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติให้มีการก่อสร้างอาคารรัฐสภา 
แห่งใหม่ ซ่ึงเป็น “อาคารรัฐสภาปัจจุบัน” บริเวณถนน 
อู่ทองใน       ด้านทิศเหนือของพระทีน่ัง่อนนัตสมาคม      ภายหลงั 
ที่ได้ท�าการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่แล้วเสร็จ 
ส�านักงานเลขาธิการรัฐสภาจึงได้ย้ายมาท�าการที่อาคาร
รัฐสภาแห่งใหม่ เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2517 เป็นต้น
มาจนถึงปัจจุบัน
 ทั้งนี้  เมื่อได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 โดยในหมวด 6 
รัฐสภา ได้บัญญัติให้มี “ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา” ขึ้น 
เป็นครั้งแรก ได้บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 171 
วรรคสอง ข้าราชการสังกัดหน่วยงานราชการใดจะเป็น 
ข้าราชการฝ่ายรฐัสภา ให้เป็นไปตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย” 
ต่อมา จึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบ 
ปฏบิตัริาชการฝ่ายรฐัสภา     พ.ศ.         2518      และพระราชบญัญตั ิ

ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 ซึ่งก�าหนดให้
มีการจัดตั้งส่วนราชการในสังกัดรัฐสภาข้ึนเป็นการเฉพาะ 
และให้มีฐานะเทียบเท่ากรม นอกจากนี้ ยังก�าหนดให้ม ี
“คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา” หรือ “ก.ร.” 
เป็นองค์กรกลางที่ท�าหน้าที่ในด้านการบริหารงานบุคคล
ขึ้นเป็นการเฉพาะ
 ต่อมา เม่ือได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ 
จดัระเบยีบปฏบิตัริาชการฝ่ายรฐัสภา (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535
โดยกฎหมายฉบับนี้ได้มีการแบ่งแยกหน่วยงานสนับสนุน
ของรัฐสภาออกเป็น (1) ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
อ�านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจ�าทั่วไปของวุฒิสภา 
มี เลขาธิการวุฒิสภาเป ็นผู ้บังคับบัญชาข ้าราชการ 
ขึ้นตรงต่อประธานวุฒิสภา (2) ส�านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร อ�านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจ�า 
ทัว่ไปของสภาผูแ้ทนราษฎร มีเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร 
เป็นผู ้บังคับบัญชาข้าราชการ ขึ้นตรงต่อประธานสภา 
ผู้แทนราษฎร และ (3) ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
ซึ่งส่วนราชการตาม (1) (2) และ (3) มีฐานะเทียบเท่า 
กรมและเป็นนิติบุคคล และปัจจุบันได้มีการประกาศใช ้
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 
เมื่อวันที่  11 พฤษภาคม 2554 เพื่อแก ้ไขปรับปรุง 
ระบบการบริหารงานบุคคลของส่วนราชการในสังกัด 
รั ฐสภาใหม ่ ให ้สอดคล ้อง กับข ้ าราชการพลเรือน 
โดยเฉพาะในด้านการจ�าแนกต�าแหน่งและอัตราเงินเดือน
 อย่างไรกต็าม ถงึแม้ว่าขณะนีจ้ะยงัไม่มกีารเลอืกตัง้ 
สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรและการได ้มาซึ่ งวุฒิสภา 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
แต่ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและส�านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร ยังคงท�าหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุน 
องค ์กรฝ ่ ายนิติบัญญัติ ในป ัจ จุ บันอย ่ าง เต็มก� าลั ง 
ความสามารถเพื่อให้ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้า
ต่อไป
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 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ส�านักงานเลขาธิการ 
วุฒิสภา ร่วมกับส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
จัดพิธีบวงสรวงพระวิญญาณอดีตพระมหากษัตริย์และ 
บ�าเพ็ญกุศลทางศาสนา ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา 
เนื่องในโอกาสครบรอบ “85 ปี วันสถาปนารัฐสภาไทย” 
โดยมี นายพีระศักด์ิ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ คนท่ีสอง พร้อมด้วยนายอลงกรณ์ พลบุตร 
รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง 
นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ รองประธานสภาขับเคลื่อน 
การปฏริปูประเทศ คนทีส่อง สมาชกิสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ 
ผู ้บริหารและบุคลากรส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
และส�านักงานเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร เข้าร ่วม 
ในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
 ส�าหรับพธิกีารดงักล่าว เริม่ข้ึน เวลา 09.09 นาฬิกา 
นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
คนที่สอง เป ็นประธานในพิธีบวงสรวงพระวิญญาณ 
อดีตพระมหากษัตริย์ ได้เจิมและบชูาพระบรมรปูหล่อจ�าลอง 
รัชกาลท่ี 5 และออกไปบูชาพระบรมราชานุสาวรีย ์

รชักาลท่ี     7    จากน้ัน       พราหมณ์ผูท้�าพธีิประกอบพธิบีวงสรวง 
เสร็จแล้ว    ประธานในพิธีฯ    กล่าวค�ากราบบังคมทูลถวาย
เครื่องราชสักการะและเครื่องบวงสรวง ก่อนจะเดิน 
ไปยังศาลประจ�ารัฐสภา เพื่อบูชาพระสยามเทวาธิราช 
พระเส้ือเมือง พระทรงเมือง และพระภูมิเจ้าที่ เป็นอัน
เสร็จพิธี
 จากนั้น เวลา 10.30 นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง 
อาคารรัฐสภา 1 ได้มีพิธีสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ และ
ถวายภัตตาหารเพล เพื่อแสดงกตัญญูกตเวทีต่อพระบาท 
สมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั ผูท้รงบ�าเพญ็ประโยชน์ให้แก่ 
ประเทศชาตินานัปการ 
 ต่อมา เวลา 12.00 นาฬิกา ได้มีพิธีมอบโล่รางวัล
ให้หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่นตามตัวชี้วัด 
และหน่วยงานที่ให้การส่งเสริม สนับสนุนผลการปฏิบัต ิ
ร า ช ก า ร ดี เ ด ่ น ข อ ง ส ่ ว น ร า ช ก า ร สั ง กั ด รั ฐ ส ภ า 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยม ีนายสรศกัดิ ์เพยีรเวช 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานมอบโล่รางวัล 
ในพิธีดังกล่าว
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 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีข้าราชการและลูกจ้างประจ�าของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ท่ีจะเกษียณ 
อายุราชการ ซึ่งต้องพ้นจากส่วนราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 โดยในปีนี้มีเลขาธิการวุฒิสภา ที่ปรึกษา ผู้บังคับบัญชา 
กลุ่มงาน ข้าราชการ และลูกจ้างประจ�าซึ่งล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ 
อุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริต จนเกิดประโยชน์และผลดีต่อราชการเป็นอย่างสูง มีจ�านวน 13 คน ดังนี้

ข้าราชการและลูกจ้างประจ�าเกษียณอายุราชการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ส�ำนักบริหำรงำนกลำง

ชื่อ สกุล   นำงวรำรัตน์ อติแพทย์        
ต�ำแหน่ง   เลขาธิการวุฒิสภา  (นักบริหาร ระดับสูง)     
วันเกิด     14 กรกฎาคม 2500   อายุราชการ  40 ปี 6 เดือน
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ชื่อ สกุล   นำงนิภำพร ศรีสุวรรณ        
ต�ำแหน่ง   ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ            
             (วิทยากร) ระดับทรงคุณวุฒิ  
วันเกิด     24 มิถุนายน 2500    อายุราชการ  36 ปี 5 เดือน
          
 

ข้าราชการ

ชื่อ สกุล   นำงสำววรำภรณ์ มีเปรมปรีดิ์        
ต�ำแหน่ง   ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ 
              (วิทยากร) ระดับทรงคุณวุฒิ     
วันเกิด     2 พฤศจิกายน 2499   อายุราชการ  38 ปี 1 เดือน

ชื่อ สกุล   นำงศิริวรรณ สุทธิพงศ์        
ต�ำแหน่ง   เลขานุการเลขาธิการวุฒิสภา             
             (นักจัดการงานทั่วไป) ช�านาญการพิเศษ  
วันเกิด     10  กุมภาพันธ์  2500    อายุราชการ  35 ปี 5 เดือน
          
 

ชื่อ สกุล   นำยส�ำรำญ มงคล       
ต�ำแหน่ง   ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน (เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส)             
             กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ส�านักงานประธานวุฒิสภา 
วันเกิด     15  ตุลาคม  2499    อายุราชการ  40 ปี 5 เดือน          
 

ชื่อ สกุล   นำงสรัญญำ ศตะภัค       
ต�ำแหน่ง   ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน (เจ้าพนักงานชวเลขอาวุโส)              
             กลุ่มงานชวเลข 4 ส�านักรายงานการประชุมและชวเลข  
วันเกิด     18  พฤษภาคม  2500    อายุราชการ  38 ปี 7 เดือน
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ชื่อ สกุล   นางสุอาภา วงษานุทัศน์       
ต�าแหน่ง   นักวิชาการพัสดุช�านาญการ            
             กลุ่มงานบริการพัสดุสิ่งพิมพ์และคลังสิ่งพิมพ์ ส�านักการพิมพ์
วันเกิด     15 กันยายน 2500    อายุราชการ  38 ปี 10 เดือน
          
 

ข้าราชการ

ชื่อ สกุล   นายศิพิชัย นุ่มนก        
ต�าแหน่ง   เจ้าหน้าที่ต�ารวจรัฐสภาอาวุโส             
             กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย ส�านักบริหารงานกลาง  
วันเกิด     2  พฤษภาคม  2500    อายุราชการ  31 ปี 4 เดือน
          
 

ชื่อ สกุล   นายบุญยืน จันทมาศ       
ต�าแหน่ง   เจ้าหน้าที่ต�ารวจรัฐสภาอาวุโส             
             กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย ส�านักบริหารงานกลาง 
วันเกิด     30  มีนาคม  2500    อายุราชการ  23 ปี 3 เดือน          
 

ชื่อ สกุล   นายไพศาล แสงบุญน�า       
ต�าแหน่ง   นายช่างอาวุโส              
             กลุ่มงานอาคารสถานที่ ส�านักบริหารงานกลาง  
วันเกิด     17  กรกฎาคม  2500    อายุราชการ  21 ปี 11 เดือน
          
 

ชื่อ สกุล   นางสาวชฎาพร ชัยวัฒนา        
ต�าแหน่ง   นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการ 
              กลุ่มงานทะเบียนประวัติและสถิติ ส�านักบริหารงานกลาง     
วันเกิด     19 มีนาคม 2500   อายุราชการ  23 ปี 10 เดือน
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ชื่อ สกุล   นำยสมำน ตรีสง่ำ        
ต�ำแหน่ง   พนักงานสถานที่ระดับ บ2 
              กลุ่มงานอาคารสถานที่ ส�านักบริหารงานกลาง     
วันเกิด     29 พฤษภาคม 2500   อายุราชการ  33 ปี 11 เดือน

ชื่อ สกุล   นำงพรรณผกำ ศรีโน๊ต       
ต�ำแหน่ง   พนักงานสถานที่ระดับ บ2            
             กลุ่มงานอาคารสถานที่ ส�านักบริหารงานกลาง
วันเกิด     20 พฤศจิกายน 2499    อายุราชการ  30 ปี 1 เดือน
          
 

ลูกจ้างประจ�า
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โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร
เพื่อระดมควำมคิดเห็นหรือกำรอภิปรำยระดมสมอง

(Brain Storming) 
เรื่อง “ควำมคิดเห็นของประชำชนต่อพระรำชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558”

	 ส�ำนักวชิำกำร	ในฐำนะฝ่ำยเลขำนกุำรคณะอนกุรรมกำรด�ำเนนิกำร
ส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน	ในคณะกรรมกำรวิจัยและพัฒนำของ
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ	 ร ่วมกับสวนดุสิตโพล	มหำวิทยำลัยสวนดุสิต	
ด�ำเนินโครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพื่อระดมควำมคิดเห็นหรือกำร
อภปิรำยระดมสมอง	เรือ่ง	“ความคดิเหน็ของประชาชนต่อพระราชบญัญตัิ
หอพัก พ.ศ. 2558”	เมื่อวันที่	20	มิถุนำยน	2560	ณ	ห้องสำรนิเทศ	ช้ัน	1
อำคำรรัฐสภำ	1

	 โดยมีวัตถุประสงค์	 เพื่อให้สภำนิติบัญญัติแห่งชำติได้รับทรำบถึง
ควำมคิดเห็นของประชำชนเก่ียวกับกำรบังคับใช้พระรำชบัญญัติหอพัก	
พ.ศ.	 2558	มุมมองหรือทัศนะที่มีต่อกฎหมำยฉบับดังกล่ำว	 รวมทั้งสภำพ
ปัญหำและอุปสรรคเพ่ือประโยชน์ในกำรได้มำซึ่งข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำในกำรติดตำมประเมินผลในกำรบังคับใช้
กฎหมำยฉบับดังกล่ำวของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ	และคณะกรรมำธิกำรของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติท่ีเก่ียวข้อง

 นายพีระศกัดิ ์พอจิต รองประธานสภานติบิญัญัตแิห่งชาต ิคนทีส่อง
ในฐำนะประธำนกรรมกำรวิจัยและพัฒนำของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
กล่ำวเปิดโครงกำรสัมมนำระดมควำมคิดเห็น	ใจควำมส�ำคัญว่ำ	“กำรจัด
สัมมนำในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกำรบังคับใช้	พระรำชบัญญัติหอพัก
พ.ศ.	2558	ซึง่มีผลกระทบเป็นวงกว้ำงทัว่ประเทศ	โดยเฉพำะในเมอืงทกุอ�ำเภอ
และทุกจังหวัด	เพรำะในกำรบังคับใช้กฎหมำยของเจ้ำหน้ำที่รัฐ	หำกไม่มี
กำรประเมนิผลสมัฤทธิห์รอืชีแ้จงต่อพีน้่องประชำชน	ท�ำให้ประชำชนเข้ำถงึ
กฎหมำยไม่ได้	 และท�ำให้เป็นกำรให้โอกำสกบัผูบั้งคบัใช้กฎหมำยมำกเกนิไป	
ซึง่จะท�ำให้เกดิควำมเหลือ่มล�ำ้และเกดิผลกระทบเป็นวงกว้ำง”

 นายวรพล โสคตยิานุรักษ์ ประธานอนุกรรมการด�าเนนิการส�ารวจ
ความคิดเห็นของประชาชน กล่ำวรำยงำนใจควำมส�ำคัญว่ำ	 “กำรส�ำรวจ
ควำมคิดเห็นของประชำชนเพื่อติดตำมประเมินผลในกำรบังคับใช้พระรำช
บัญญัติหอพัก	พ.ศ.	2558	ระหว่ำงวันศุกร์ที่	26	พฤษภำคม	-	วันศุกร์ที่	9	
มถินุำยน	2560	ของผูเ้กีย่วข้องโดยตรงและประชำชนทัว่ไปพบว่ำ	ประชำชน
มั่นใจในประสิทธิภำพต่อกำรพิจำรณำกฎหมำยของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ	
ซ่ึงเป็นกำรสะท้อนเจตนำรมณ์ในกำรตรำกฎหมำยฉบับนี้เป็นไปตำม
ควำมต้องกำรของประชำชนโดยรวม	เพียงแต่วิธีกำรปฏิบัติที่จะต้องมีกำร
ปรบัปรงุและผลกัดนัให้มกีำรด�ำเนนิกำรให้สอดคล้องกบัหลกักำรของกฎหมำย
เพื่อก่อให้เกิดสวัสดิภำพควำมเป็นธรรมกับสังคมอย่ำงแท้จริง	 จึงได้น�ำผล
กำรส�ำรวจควำมคิดเห็นดังกล่ำวสู่กำรอภิปรำยระดมสมอง”
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	 กำรด�ำเนินกำรอภิปรำยระดมสมอง	โดยทีมวิทยำกรของ
สวนดุสิตโพล	รองศำสตรำจำรย์	ดร.สุขุม	เฉลยทรัพย์	ประธำน
ที่ปรึกษำสวนดุสิตโพล	และนำยณัฐพล	แย้มฉิม	ประธำนด�ำเนินงำน
สวนดุสิตโพล	 ซึ่งเป็นกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องหรือผู้มี
ส่วนได้เสียโดยตรง	ได้แก่	นักเรียน/นักศึกษำ/ผู้พักอำศัยในหอพัก	
ผู้มส่ีวนเก่ียวข้องโดยตรงในฐำนะเจ้ำของ/ผูจั้ดกำร/พนกังำนเจ้ำหน้ำที่
หอพกัรวมถงึผูป้กครอง	ซึง่ผลกำรระดมควำมคิดเหน็ได้บทสรุป	ดงันี้

 ประเด็นที่ ๑	กรณีบทบำทหน ้ ำที่ ของผู ้ ประกอบกิจกำร
หอพักและผู้จัดกำรหอพักที่พระรำชบัญญัติหอพัก	 พ.ศ.๒๕๕๘	
ก�ำหนดให้มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบร่วมกันต่อสวัสดิภำพและ
ควำมปลอดภัยของผู้พักอำศัยมีควำมเหมำะสม

 ประเดน็ที ่๒	 กำรบังคับใช้พระรำชบัญญติัหอพกั	พ.ศ.	๒๕๕๘	ของหน่วยงำนรฐัท่ีเกีย่วข้องให้มีประสทิธภิำพ	เข้มงวด
	จริงจัง	เสมอภำคและเป็นธรรมกับทุกฝ่ำย

 ประเดน็ท่ี ๓	 กำรเกบ็ค่ำเช่ำล่วงหน้ำและเงินประกนัตำมกฎหมำยก�ำหนดของผูป้ระกอบกำรหอพกัมำกไป	เหมำะสม	
น้อยไป	รวมถงึโทษปรบัในกำรเกบ็ค่ำเช่ำล่วงหน้ำและเงนิประกนัไม่เป็นไปตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนด	ซึง่กำรระดมควำมคดิเห็น
ต่อกฎหมำยดังกล่ำว	เช่น	เห็นด้วยกับกำรเก็บค่ำเช่ำล่วงหน้ำและเงินประกันตำมกฎหมำย

 ประเด็นที่ ๔		หอพักเอกชนที่ได้รับประกำศเกียรติคุณและอำจได้รับสิทธิประโยชน์บำงประกำรจำกรัฐว่ำจะเป็น
แรงจูงใจให้หอพักปรับปรุงกำรบริกำรให้ดีขึ้นหรือไม่	 (ลดหย่อนภำษีรำยได้นิติบุคคล	ภำษีโรงเรือนและท่ีดิน	ภำษีป้ำย	
สนับสนุนเงิน	อุปกรณ์อื่น	ๆ)	ซึ่งกำรระดมควำมคิดเห็นพบว่ำเห็นด้วยกับหลักกำรดังกล่ำว

 ประเดน็อ่ืน ๆ  ควรจดักำรเกีย่วกบัปัญหำกำรจดัเกบ็ค่ำน�ำ้และค่ำไฟท่ีเกดิควำมเป็นธรรมกับผูพ้กัอำศยัและผูป้ระกอบ
กิจกำรตำมควำมเหมำะสม	
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 นำยสุรชัย	 เลี้ยงบุญเลิศชัย	 รองประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ	 คนที่หนึ่ง	
น�ำคณะผู้แทนสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ	 ประกอบด้วย	 นำยกิตติ	 วะสีนนท์
พลเอก	มำรุต	ปัชโชตะสิงห์	 และพลเอก	วีรัณ	ฉันทศำสตร์โกศล	 เดินทำงไปเข้ำร่วม
ประชุมประธำนรัฐสภำของประเทศในภูมิภำคยูเรเชีย	คร้ังที่	2	(2nd Meeting of
Speakers	of	Eurasian	Countries’	Parliaments)	ณ	กรงุโซล	สำธำรณรัฐเกำหลี
ระหว่ำงวันที่	26-28	มิถุนำยน	2560	กำรประชุมดังกล่ำว	ฯ	มีคณะผู้แทนรัฐสภำจำก
24	ประเทศ	เข้ำร่วมกำรประชุม	โอกำสนี้	นำยกิตติ	วะสีนนท์	สมำชิกสภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติ	 เป็นตัวแทนเข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมำธิกำรยกร่ำงแถลงกำรณ์
ร่วม	(Meeting	of	the	Joint	Statement	Drafting	Committee)	วันที่	26	
มิถุนำยน	2560	เพื่ออภิปรำยและเสนอประเด็นส�ำคัญที่ควรระบุในแถลงกำรณ์ร่วม
ก่อนน�ำเสนอให้ที่ประชุมฯ	รับรองในวันที่	27	มิถุนำยน	2560	

	 วนัที	่27	มถินุำยน	2560	หลังจำกเข้ำร่วมพธิเีปิดกำรประชมุ	คณะฯ	ได้รบัฟังสนุทรพจน์จำกหวัหน้ำคณะผูแ้ทน
รัฐสภำของแต่ละประเทศ	โดยหัวหน้ำคณะผู้แทนฯ	ของไทยได้กล่ำวต่อที่ประชุมในเวลำประมำณ	16.15	นำฬิกำ	
ในวนัเดยีวกนันี	้คณะฯ	ยงัได้ประชมุหำรอืระดบัทวภิำคกีบัคณะผูแ้ทนรฐัสภำจำก	2	ประเทศ	ได้แก่	คณะผูแ้ทนสภำแห่งชำต	ิ
สปป.	ลำว	และคณะผู้แทนสภำผู้แทนรำษฎร	(สภำดูมำ)	แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย	โดยเน้นย�้ำถึงแนวทำงในกำรประสำน
ควำมร่วมมอืในด้ำนต่ำง	ๆ	รวมทัง้ได้ประชุมหำรือกบัผูอ้�ำนวยกำรส�ำนักงบประมำณรฐัสภำแห่งสำธำรณรฐัเกำหล	ี(NABO)
เกี่ยวกับบทบำทอ�ำนำจหน้ำที่ของส�ำนักงบประมำณรัฐสภำ	แนวทำงในกำรจัดตั้ง	และกำรบริหำรจัดกำร	นอกจำกนี้
นำยกิตติ	วะสีนนท์	ได้ร่วมเดนิทำงไปศึกษำดงูำน	ณ	เขตปลอดทหำร	(Demilitarized	Zone	-	DMZ)	ซึง่เป็นพ้ืนทีก่นัชน
ระหว่ำงเกำหลเีหนอื	และเกำหลีใต้	เกิดขึน้ตำมควำมตกลงกำรสงบศึกสมยัสงครำมเกำหล	ีในวนัที	่28	มถินุำยน	2560	ด้วย

 ในกำรเข้ำร่วมประชุมครั้งนี้	คณะผู้แทนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติยังได้มี
โอกำสพบปะและแลกเปลีย่นควำมคิดเห็นกบับคุคลและคณะบคุคลทีท่ีส่�ำคญัมำกมำย
อำทิ	๑)	กำรรับประทำนอำหำรกลำงวันร่วมกับ	นำย	Moon	Jae-in	ประธำนำธิบดี
แห่งสำธำรณรัฐเกำหลี	๒)	นำย	Moon	Hee-sang	สมำชิกรัฐสภำสำธำรณรัฐเกำหลี
ในฐำนะประธำนกลุ่มมิตรภำพสมำชิกรัฐสภำเกำหลี-ไทย	๓)	Mr.	Park	Jeong
สมำชิกรัฐสภำ	ในฐำนะกรรมกำรบริหำรกลุ่มมิตรภำพสมำชิกรัฐสภำเกำหลี-ไทย
ซึ่งได ้ให ้กำรต้อนรับ	ณ	ห้องรับรองพิเศษ	ของท่ำอำกำศยำนอินชอน	และ	
๔)	ณ	เอกอัครรำชทูตฯ	พร้อมด้วยภริยำ	และข้ำรำชกำรสถำนเอกอัครรำชทูตฯ
ในโอกำสเป็นเจ้ำภำพเลี้ยงรับรองอำหำรค�่ำแก่คณะ

	 กำรประชุมคร้ังนี้ด�ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย	โดยท่ีประชุมฯ	ได้รับรอง
แถลงกำรณ์ร่วมซ่ึงให้ควำมส�ำคัญต่อกำรยกระดับควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐสภำของประเทศในภูมิภำคยูเรเชีย	เพ่ือขยำย
ควำมม่ังคัง่และควำมเจรญิรุง่เรอืงให้ครอบคลมุท้ังในระดบัภมิูภำคและท่ัวโลก	โดยกำรเสรมิสร้ำงควำมเข้ำใจซึง่กนัและกัน
เพื่อบูรณำกำรควำมแตกต่ำงหลำกหลำยทำงกำรเมือง	เศรษฐกิจ	สังคมและวัฒนธรรมของประเทศต่ำง	ๆ	ในภูมิภำค	
อันจะเป็นปัจจัยขับเคล่ือนกำรด�ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	ตลอดจนกำรขยำยควำมร่วมมือ
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้ำนนิติบัญญัติ	เพื่อประโยชน์ร่วมกันต่อกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน	
กำรคมนำคมขนส่ง	แหล่งทรัพยำกร	พลังงำน	และเศรษฐกิจระบบดิจิตอล	ตลอดจนกำรแก้ไขปัญหำระดับภูมิภำค
เช่น	ภัยก่อกำรร้ำย	กำรค้ำยำเสพติด	อำชญำกรรมข้ำมชำติ	และสภำพอำกำศท่ีเปลี่ยนแปลง	เป็นต้น

กำรประชุมประธำนรัฐสภำของประเทศในภูมิภำคยูเรเซีย ครั้งที่ 2
ระหว่ำงวันที่ 26-28 มิถุนำยน 2560 ณ โรงแรม Lotte Seoul 

กรุงโซล สำธำรณรัฐเกำหลี
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“พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองค์กร”
ส�านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 เก่งเป็นคนละเรื่องกับประสบควำมส�ำเร็จ บางคน 
บอกว่าเป็นเรือ่งดวง คนเราแข่งเรือ่งวาสนากนัไม่ได้ ส่วนหนึง่ 
อาจจะจริง เพราะดวงก็คือโอกาส โอกาสไม่ได้เลือกคนท่ี 
ความเก่งหรือความฉลาด ปัจจยัและตวัแปรของความส�าเร็จ 
มีมากมาย และหลายเรื่องก็เกินความสามารถของมนุษย ์
จะก�าหนดควบคุม บางคนเก่งมาก แต่เหยียบก้อนขี้หมา 
อยู่เรื่อย ๆ เคยไหมท่ีคุณขับรถออกจากบ้านไปจุดหมาย  
ทกุสีแ่ยกทีค่ณุผ่านเป็นไฟแดงตลอด คนส่วนใหญ่เจอไฟแดง 
สลับไฟเขียว แต่บางคนเจอทางโล่ง ไฟเขียวทุกแยก 
เป็นพวกอยู ่“at the right place” + “at the right time”
 แต่ดวงอย่างเดียวไม่สามารถน�าพาสู่ความส�าเร็จ 
ตลอดไป เพราะไฟจะไม่เขียวทุกแยกทั้งชีวิต ความส�าเร็จ 
ที่ยั่งยืนต้องมีปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ นั่นคือฝีมือ  
ฝีมอืต่างหากท่ีจะพาเราฟันฝ่าไปถึงจุดส�าเร็จระดบันัน้ คนท่ี 
“เชลียร์” จนได้ดี พูดมากจนก้าวหน้า เสนอหน้าจนข้ึน 
ท่ีสงูได้ สามารถไปถงึเพยีงจุดจุดหนึง่เท่านัน้ เพราะในสนาม 
มาราธอนแห่งการงาน ต้องใช้ฝีมือ ไฟไม่เขียวทุกแยก 
ตลอดชีวิต

 สมยัผมเป็นเดก็ การ “ได้รบักำรศกึษำ” เป็นเรือ่งใหญ่ 
ผูมี้การศกึษาถือว่าเป็นชนช้ันสงู มีชีวติเหนือชาวบ้านทัว่ไป 
เพราะหมายถึงฉลาดกว่า อนาคตดีกว่า แต่ค�าว่า “ได้รับ 
การศึกษา” นีก้ว้างกว่าการได้เข้าโรงเรยีนหรอืมหาวทิยาลัย 
ตรงกันข้าม การเข้าโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยอาจท�าให ้
ไม่ได้รับการศึกษา! นักเขียนใหญ่ มาร์ก ทเวน จึงกล่าวว่า  
“ผมไม่เคยให้โรงเรียนมำก้ำวก่ำยกำรศึกษำของผม” 
ความรู้มาจากการเรียนซึ่งไม่จ�าเป็นต้องมาจากโรงเรียน  
บทเรยีนไม่ได้อยูใ่นห้องเรยีนเสมอไป จะว่าไปแล้ว บทเรยีน 
ส�าคัญ ๆ มักอยู่นอกห้องเรียน หากไม่เปลี่ยนกรอบคิดน้ี  
ก็อาจหลงทางในวงกตของระบบการศึกษา และหลงคิดว่า 
หากเรียนเก่งจะประสบความส�าเร็จ 
 คนเรียนเก่งอำจไม่ใช่ “คนเก่ง” เสมอไป คนเก่ง 
ก็อาจไม่ใช่คนประสบความส�าเร็จ แล้วท�าไมคนเก่งไม ่
ประสบความส�าเร็จ? เพราะสองปัจจัย นอกกับใน ปัจจัย 
ภายนอก คือ จังหวะไม่ลงตัว บางคนไปอยู่ผิดที่ผิดเวลา    
บางคนเกิดเร็วไปหน่อย บางคร้ังเป็นเร่ืองสภาพเศรษฐกิจ 
การเมือง ฯลฯ ปัจจัยภายใน คือ อีโก้กับปมด้อย คนเก่ง

 ตลอดชีวิตผมพบพำนเพื่อนและคนรู้จักหลำยคน 
ทีเ่ก่ง ฉลำด เรยีนด ีแต่ไม่ประสบควำมส�ำเรจ็ในชวีติในระดบั 
ท่ีพวกเขำสมควรได้รับ ด้วยมันสมอง วิธีคิด โลกทัศน ์
ก้ำวไกล (และบำงทก้ีำวเกนิกำล) ของพวกเขำ น่ำจะไปได้ 
โลดกว่ำทีเ่ป็นมำก แต่กลบัไปไม่ไกลกว่ำคนทีเ่รยีนด้อยกว่ำ 
แน่ละ ค�ำว่ำ “ควำมส�ำเร็จ” นั้นเป็นอัตวิสัย เป้ำหมำย 
ควำมส�ำเรจ็ของแต่ละคนไม่เท่ำกนั แต่ในทีน่ีเ้รำหมำยถงึ 
ควำมส�ำเรจ็ระดบัทีส่มควรกบัควำมสำมำรถ ไม่ใช่คนเก่ง 
ทุกคนไปถึงจุดนั้นได้ ตรงกันข้ำม เรียนเก่งได้ A ทุกวิชำ 
จบเกียรตนิยิมอนัดบัหนึง่มำกมำยเป็นลกูน้องคนสอบตก 
จำกกำรสงัเกตคนทีผ่มรูจ้กัซึง่ประสบควำมส�ำเรจ็แบบยัง่ยนื 
แทบทั้งหมดไม่ใช่คนที่เข้ำข่ำย “เรียนเก่ง” เลยสักคน

เป็นคนละเรื่องกับ
เก่ง

ประสบความส�าเร็จ
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“พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองค์กร”
ส�านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

จ�านวนมากมีอีโก้ว่าตัวเองเก่งโดยสัญชาตญาณ (ซ่ึงเป็น 
ความจริง!) แต่อีโก้นี้แหละที่บ่อยครั้งท�าให้สะดุดขาตัวเอง  
เพราะท�างานกับคนอื่นยาก มองเห็นคนอื่นโง่กว่า เขาอาจ 
ไม่พูดออกมา แต่บางครั้งมันสะท้อนในสายตาหรือแววตา 
โดยไม่รูต้วั เช่นกัน คนเก่งท่ีมปีมด้อย (inferiority complex) 
ก็ไปล�าบาก เพราะเก่งแต่ไม่กล้าเสนอตัว คิดว่าตัวเอง 
ยังด้อยอยู่
 หลังจากท�างานมาราวสี่สิบปีและเฝ้าสังเกตโลก 
ของคนท�างาน ผมมองว่า “ฝีมือ” ประกอบด้วยคุณสมบัติ 
ต่าง ๆ ได้แก่ มีวิสัยทัศน์ โลกทัศน์กว้าง, วิเคราะห์เป็น  
อ่านเกมออก, ความคิดสร้างสรรค์ มองนอกกรอบ, มนุษย์ 
สัมพนัธ์ด ีเป็นเพือ่นคนง่าย, ตรงต่อเวลา, วางใจได้ ทัง้หมดนี ้
ไม ่มีสอนในโรงเรียน ในบรรดาคุณสมบัติทั้ งหมดนี้  
ความสามารถวเิคราะห์ส�าคัญเป็นอนัดบัต้น ๆ ถ้าวเิคราะห์ 
ไม่เป็น วิสัยทัศน์ก็แคบโดยปริยาย เดินทางมากก็เหมือน 

ไม่ได้เดินทาง ไปนอกก็เหมือนอยู ่บ้าน มองแต่ไม่เห็น 
ความสามารถมองนอกกรอบก็ส�าคัญเป็นอันดับต้น ๆ  
เพราะหากไม่สามารถมองต่าง ก็ไม่มีอะไรต่างจากคน 
อีกหลายพันล้านคนข้างนอก ความขยัน ความอดทน  
กส็�าคญัมาก แต่เป็นทพัหลงั หากเปรยีบเป็นรถยนต์ ทศิทาง 
และการรู้จักภูมิประเทศอาจส�าคัญกว่าขนาดเครื่องยนต์ 
ดังที่เราเห็นรถยนต์เครื่องแรงจ�านวนมากลงเอยจอดตาย 
ข้างทาง
 การจะมทีัง้ฝีมือและอยู ่“at the right place” + 
“at the right time” ไม่ใช่เรือ่งทีเ่กดิขึน้กบัทกุคน ดงันัน้ 
สิ่งท่ีเราท�าได้คือ ลับเข้ียวเล็บตัวเองให้แหลมคม ถึงจะไม ่
ประสบความส�าเร็จในระดับสูงสุด ชีวิตก็ไม่ขี้เหร่แน่นอน  
เพราะทุกองค์กรต้องการคนเก่ง

No country can really develop  
unless its citizens are educated. 
ไม่มีประเทศใดสำมำรถพัฒนำได้จริง ๆ 

นอกจำกประชำชนได้รับกำรศึกษำ

Nelson Mandela
เนลสัน แมนเดลา

คมค�ำ

วินทร์ เลียววาริณ www.winbookclub.com 17 มิถุนายน 2560
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เลนส์... ส่องการพิมพ์
ส�านักการพิมพ์

ประเภทและคุณลักษณะของกระดาษในการพิมพ์

น�้ำหนักมำตรฐำน (Basis weight)
 น�้าหนักมาตรฐาน (Basis weight) คือ น�้าหนักเป็นกรัมต่อตารางเมตรของกระดาษ เช่น 70 กรัม/ตารางเมตร 
หมายความว่า กระดาษ 1 ตารางเมตร หนัก 70 กรัม

แกรม (gram)
 แกรม คือ น�้าหนักกระดาษ มีหน่วยวัดเป็นกรัมต่อกระดาษ 1 ตารางเมตร หากจะให้อธิบายง่าย ๆ แกรม ก็คือ  
หน่วยท่ีเราใช้วัดมวลกระดาษ ท�าให้ทราบว่ากระดาษชนิดหนึ่ง ๆ  ที่มีพื้นท่ี 1 x 1 ตารางเมตร เมื่อน�ามาชั่งจะมีน�้าหนัก 
กี่กรัม (แกรม) ยกตัวอย่างเช่น กระดาษขนาด 120 แกรม หมายถึงกระดาษที่มีน�้าหนัก 120 กรัม/ตารางเมตร ท�าไมถึงวัด 
ความหนาด้วยการชั่ง เพราะกระดาษบางมาก การวัดขนาดกระดาษจึงท�าได้ยาก แทนที่จะวัดจากความหนาโดยตรง  
จึงใช้วิธีชั่งน�้าหนักแทน ด้วยการอาศัยข้อเท็จจริงท่ีว่ากระดาษหนาย่อมมีน�้าหนักมากกว่ากระดาษบาง จึงเป็นท่ีมาของ 
ค�าว่า แกรม 
 ในทางกระบวนการพิมพ์ การเลือกกระดาษให้เหมาะสมกับงานพิมพ์แต่ละแบบมีความส�าคัญมาก เช่น กระดาษบาง 
70 - 80 แกรม จะเหมาะกบังานพิมพ์ประเภทหนงัสอื งานพมิพ์ประเภทโปสเตอร์ แผ่นพบั จะนยิมใช้กระดาษ 120 - 160 แกรม 
ส่วนปกหนังสือต่าง ๆ จะใช้ 160 - 230 แกรมขึ้นไป

ชนิดของกระดำษ จ�ำแนกตำมผิวหน้ำ
 กระดาษเคลือบผิว คือ กระดาษที่ได้รับการเพิ่มคุณสมบัติด้านความขาวสว่าง ความเรียบ ความทึบแสง ราคาแพง  
นิยมใช้จัดท�าสิ่งพิมพ์ที่ต้องการคุณภาพ ความประณีต สวยงาม ราคาแพง นิตยสารต่าง ๆ กระดาษอาร์ต 
 กระดาษไม่เคลือบผิว มีคุณสมบัติน้อยกว่ากระดาษเคลือบผิวด้านสี ความขาวสว่าง ความคงทน ความเรียบ แต่ราคา 
ถูกกว่ากระดาษเคลือบผิว ใช้จัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ที่ไม่ต้องการคุณภาพสูงนัก ไม่จ�าเป็นต้องเก็บนาน และสามารถจ�าหน่าย 
ในราคาถูก เช่น หนังสือพิมพ์ หนังสือราคาถูกอื่น ๆ กระดาษปรู๊ฟ กระดาษปอนด์ กระดาษโรเนียว 
 คุณสมบัติของกระดาษเคลือบผิว กระดาษเคลือบผิวดูดซึมหมึกได้น้อยกว่า หมึกแห้งช้า แต่ให้ความคมชัดของ 
เมด็สกรนีทีป่รากฏบนกระดาษ ท�าให้ภาพทีป่รากฏมคีวามคมชัดด้วย เมด็สกรนี คอื จดุทีป่รากฏบนภาพพมิพ์ ใช้ในการแยก 
น�้าหนักของภาพต้นฉบับ (tone) ให้ปรากฏเป็นจุดขนาดต่าง ๆ กัน

ภาพขยายเพื่อให้เห็นถึงเม็ดสกรีน credit : http://www.pandascreen.com
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  1 มติชนออนไลน์, กางพิมพ์เขียว ไทยแลนด์ 4.0 ในมือ “สุวิทย์ เมษินทรีย์”, (https://www.matichon.co.th/news/405820)

ส�ำนักนโยบำยและแผน

 พัฒนำกำรของระบบรำชกำรไทยเริ่มขึ้นตั้งแต่
พระบำทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้ำเจ้ำอยูหั่ว ได้ทรงวำงรำกฐำน
ประเทศและทรงจดัโครงสร้ำงกำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิเอำไว้ ต่อมำ 
พระบำทสมเดจ็พระปกเกล้ำเจ้ำอยูห่วัได้ทรงวำงระบบข้ำรำชกำรพลเรอืนสมัยใหม่
ที่เน้นระบบคุณธรรม ในช่วงเวลำดังกล่ำวถือเป็นจุดเริ่มต้นหรืออำจเรียกได้ว่ำเป็นยุคระบบรำชกำร 1.0 ต่อมำคือ 
ยุคระบบรำชกำร 2.0 เป็นยุคที่ประเทศไทยเริ่มมีกำรใช้แผนพัฒนำเศรษฐกิจแห่งชำติ นับว่ำเป็นยุคที่ระบบรำชกำร 
มีควำมเข้มแข็งและเป็นแกนหลักในกำรพัฒนำประเทศ หลังจำกนั้นประเทศไทยได้พบกับวิกฤติทำงด้ำนเศรษฐกิจ 
หรือที่เรำรู้จักกันคือวิกฤติต้มย�ำกุ้ง ประเทศไทยจึงได้มีกำรปฏิรูปประเทศในหลำย ๆ ด้ำน และระบบรำชกำรเอง 
ก็ได้มีกำรปฏิรูปเช่นเดียวกัน โดยมีกำรน�ำกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ (New Public Management) รวมถึง 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี (Good Governance) มำใช้ในปี พ.ศ. 2546 ซ่ึงถือได้ว่ำ 
เป็นยุคระบบรำชกำร 3.0

 ในการบรหิารประเทศ รวมถงึนโยบายของประเทศ 
ที่ผ่านมานั้น ประเทศไทยได้มีการด�าเนินนโยบายมาอย่าง 
ยาวนาน แบ่งออกได้เป็นหลายยุคหลายสมัย เริ่มตั้งแต ่
นโยบายการขับเคลื่อนประเทศด้วยเศรษฐกิจท่ีพึ่งพา 
เกษตรกรรม อตุสาหกรรมเบา และอุตสาหกรรมหนัก ซึง่ถอืว่า 
เป็นยุค Thailand 1.0 Thailand 2.0 และ Thailand 3.0  
ตามล�าดับ และจากข้อมูลการเติบโตทางเศรษฐกิจของ 
ประเทศ นับเป็นเวลา 10 กว่าปีแล้วที่ประเทศไทยมีอัตรา 
การเติบโตทางเศรษฐกิจคงที่ ประชากรมีรายได้อยู่เพียง 
ระดับปานกลางเท่านั้น1  ภาครัฐเองจึงได้มองเห็นถึงปัญหา 
ดังกล่าวและต้องการยกระดับรายได้ของประชากร 

ให้สูงขึ้น จึงได้มีการก�าหนดนโยบาย Thailand 4.0 ขึ้นมา  
โดยใช้เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
เป็นตัวขบัเคล่ือน ตวัอย่างเช่น จากเดิมในภาคอตุสาหกรรม  
จะเน้นไปที่อุตสาหกรรมหนักที่มีโรงงานและเครื่องจักร 
ขนาดใหญ่ ให้เปลีย่นเป็นอตุสาหกรรมทีเ่น้นการใช้เทคโนโลย ี
และนวัตกรรม ภาคการเกษตรท่ีเป็นเกษตรแบบดั้งเดิม 
ให้เปลี่ยนเป็นเกษตรสมัยใหม่ หรือ Smart Farming  
รวมถึง SMEs แบบเก่า ให้เปล่ียนเป็น Startups ที่เน้น
การใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เป็นต้น

4.0ระบบ
ราชการไทย
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ส�ำนักนโยบำยและแผน

 ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความเป็น Thailand 4.0 ระบบราชการถือเป็นกลไกที่ส�าคัญ 
ประการหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศ จึงได้มีการปรับตัวให้เข้ากับเศรษฐกิจและสังคมสมัยใหม่ รวมถึงปรับตัวให้เข้ากับ 
แนวทางในการมุ่งไปสู่ความเป็น Thailand 4.0 ดังกล่าวด้วย โดยมีแนวทางในการด�าเนินการแบ่งออกเป็น

 ระบบราชการจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานที่เป ็น 
ประโยชน์ต่อประชาชน โดยทีไ่ม่จ�าเป็นต้องมกีารร้องขอ เปิดโอกาส 
ให้มีกระบวนการในการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วน 
ต่าง ๆ ทั้งในการให้ค�าปรึกษา ร่วมตัดสินใจ และร่วมตรวจสอบ 
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและสร้างความรู้สึกในการเป็นส่วนหน่ึง 
ของการด�าเนินงานของภาครัฐหรือระบบราชการ ตลอดจนการม ี
เครือข่าย การแลกเปลี่ยน/แบ่งปันข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
ภาครัฐเพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพ  

  1. กำรเปิดกว้ำงและเชือ่มโยงกัน (Open and connected)

 ระบบราชการจะต้องค�านึงถึงความต้องการในการ 
รับบริการของประชาชน จากเดิมที่ระบบราชการจะให้บริการ 
ไปตามรูปแบบเดมิ ๆ แต่ในระบบราชการ 4.0 นัน้ จะต้องค�านงึถงึ 
ประชาชนว่ามคีวามต้องการในการรบับรกิารแบบใด รวมถงึจะต้อง 
มรีปูแบบและทางเลอืกในการบรกิารทีห่ลากหลายให้กบัประชาชน 
เช่น ประชาชนสามารถรบับรกิารผ่านระบบ Internet ซ่ึงสามารถ 
ด�าเนินการได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือการที่ส่วนราชการมีการน�า 
Mobile Application มาให้บริการ เป็นต้น

  2. กำรยึดประชำชนเป็นศนูย์กลำง (Citizen-Centric and  
 Service Oriented)

 ระบบราชการแบบเดิมอาจมีขั้นตอนในการท�างานมาก 
ซึ่งอาจท�าให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการต่อประชาชน ดังนั้น 
ส่วนราชการต่าง ๆ จะต้องมีการปรับตัวและกระบวนการท�างาน 
ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่าง 
ทันท่วงที รวมถึงจ�าเป็นจะต้องมีการคาดการณ์และวางแผนเพื่อ 
รองรับต่อการเปล่ียนแปลงในอนาคต จะต้องมีการบูรณาการ 
และใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในด้านต่าง ๆ เช่น 
ฐานข้อมลูทีจ่�าเป็น หรอือาจจะเป็นบคุลากรทีมี่ความรูค้วามสามารถ 
ที่หลากหลาย เป็นต้น นอกจากนี้ระบบราชการจะต้องมีการน�า 
ระบบดิจิทัลมาเชื่อมโยงในการท�างานได้อย่างสมบูรณ์

  3. กำรเป็นหน่วยงำนที่มีสมรรถนะสูง (Smart and  
 High Performance)
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ส�ำนักนโยบำยและแผน

 ส�ำหรับตัวอย่ำงหน่วยงำนรำชกำรที่ได้เร่ิมมีกำรปรับตัวให้เป็นระบบรำชกำร 4.0 ได้แก่ กระทรวงมหำดไทย  
ซึ่งมีแนวคิดที่เรียกว่า “มหาดไทย 4.0”2  โดยมีการปรับรูปแบบทั้งในด้านโครงสร้างการท�างาน และการบริหารงาน รวมถึง 
การน�านวัตกรรมด้านต่าง ๆ มาปรับใช้ อาทิ จากเดิมที่มีการใช้กลไกของผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ�าเภอ เป็นแกนหลัก 
ในการบริหารราชการแผ่นดิน ปรับเปลี่ยนเป็นการมุ่งไปสู่การจัดการและบริหารสาธารณะท่ีเน้นความเช่ือมโยงกับทุกฝ่าย 
และมปีระชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยน�าระบบตดิตามประเมนิผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบตัริาชการประจ�าปีของจงัหวดั 
และกลุ่มจังหวัด (PADME : Provincial Administration Development & Promotion Monitoring & Evaluation)  
ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่กระทรวงมหาดไทยพัฒนาขึ้นมาเอง โดยสามารถรายงานผลได้ใน 3 มิติ คือ (1) จังหวัด/กลุ่มจังหวัด  
(Area-Base) (2) กระทรวง/กรม (Function-Base) และ (3) ตามยทุธศาสตร์ของรฐับาล (Agenda-Base) เช่น การดภูาพรวม 
ผลการด�าเนินโครงการได้ทั้งในแบบภาพรวมของหน่วยงาน จังหวัด/กลุ่มจังหวัด กรม กระทรวง รวมถึงระดับประเทศ  
การดูการกระจายตัวของโครงการในพื้นที่ด้วยระบบแผนที่ การดูสถานะการด�าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ การดู 
รายงานผลการประเมินโครงการที่แสดงให้เห็นว่าโครงการท่ีด�าเนินการไปแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการหรือไม่  
ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ มีความคุ้มค่าหรือไม่ ควรขยายหรือควรยกเลิกโครงการ รวมถึงการสั่งการจากผู้บังคับบัญชา 
และตอบข้อชี้แจงผ่านโปรแกรมในลักษณะ Real-time การติดตามผลการด�าเนินงาน การส่งภาพถ่ายผลงานและการตรวจ 
ราชการในพื้นที่ด้วย Mobile Application ซึ่งรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS 
 นอกจากนี้ ยังมีความพยายามในการสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศภาครัฐขนาดใหญ่ (Big Government Data) ที่เป็น 
เอกภาพ สามารถน�ามาบูรณาการและน�ามาใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย และน�ามาให้บริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับ 
ประชาชน เช่น การเชื่อมโยงข้อมูลผ่านบัตรประจ�าตัวประชาชนอเนกประสงค์ ระบบฐานข้อมูลทะเบียนที่ดิน เป็นต้น

 จำกตวัอย่ำงหน่วยงำนข้ำงต้นทีไ่ด้มคีวำมพยำยำมในกำรปรบัตวัเป็นระบบรำชกำร 4.0 จะเหน็ได้ว่ำนอกเหนอืจำก 
กำรด�ำเนินกำรตำมแนวทำงในกำรวำงระบบและวิธีกำรท�ำงำนใหม่ ๆ แล้วนั้น ระบบรำชกำรจ�ำเป็นจะต้องมีกำรจัด 
ระเบียบโครงสร้ำงใหม่ เพื่อสร้ำงสมดุล และจัดกำรควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกลไกภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคส่วนอื่น ๆ  
ให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม รวมทั้งควรมีกำรออกแบบโครงสร้ำงภำยในภำครำชกำรไม่ให้เกิดควำมซ�้ำซ้อน ตลอดจน 
กำรปรับเปลีย่นวฒันธรรมในกำรท�ำงำนให้เกดิขึน้ใหม่ ทัง้ในส่วนของวธีิคดิในกำรท�ำงำน กำรสร้ำงจติส�ำนกึ 
ควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ตลอดจนกำรมุ่งเน้นถึงควำมซื่อสัตย์ ควำมมีคุณธรรมจริยธรรม 
และค�ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นส�ำคัญ

  2 โพสต์ทูเดย์, มหาดไทย 4.0, (http://www.posttoday.com/social/think/482984)
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