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 เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชการที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา ในวันที่ 12 
สิงหาคม 2560 สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำานักงาน
เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย
พระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญ
แก่ปวงชนชาวไทยสืบไป 
 จุลสาร “บอกเล่าข่าว สนง.” ฉบับนี้ จึงขอนำาเสนอประมวล
ภารกิจทีส่ำานกังานเลขาธกิารวฒุสิภา ปฏบิตัหิน้าทีส่ำานกังานเลขาธกิาร
สภานติิบญัญตัแิห่งชาต ิได้แสดงความจงรกัภกัดร่ีวมงานเฉลมิพระเกยีรติ
สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ ในรชักาลที ่9 เมือ่วนัท่ี 12 
สิงหาคม 2560 โดยเข้าร่วมพิธีทำาบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร 
จำานวน 851 รูป พิธีลงนามถวายพระพร และพิธีจุดเทียนถวายพระพร
ชยัมงคล นอกจากนี ้ยงัมบีทความอืน่ ๆ  ทีน่่าสนใจ อาท ิโครงการสมัมนา 
ทางวิชาการ “เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยของประเทศและ
การจัดการเพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่” จัดโดย คณะอนุกรรมการดำาเนิน
การกำาหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ในคณะกรรมการวิจัยและ
พัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รวมทั้งบทความอื่น ๆ  อีกมากมาย
ติดตามได้ภายในเล่ม
 ท้ายนี้ กองบรรณาธิการขอเชิญชวนทุกสำานักร่วมส่งข้อมูล
ข่าวสารความรู้ และกิจกรรมต่าง ๆ ของสำานักเพื่อเผยแพร่ในจุลสาร 
“บอกเล่าข่าว สนง.” ได้ที่กลุ ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ สำานัก
ประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2831 9349-50 และโทรสาร 0 2831 9349 หรือ
ทาง e-mail: Senatesarn@gmill.com แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
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ส�ำนักประชำสัมพันธ์

สำ�นักง�นเลข�ธิก�รวุฒิสภ� ปฏิบัติหน้�ที่สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติ 
ร่วมง�นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์ พระบรมร�ชินีน�ถ ในรัชก�ลที่ 9 

เนื่องในโอก�สวันเฉลิมพระชนมพรรษ� 85 พรรษ� 12 สิงห�คม 2560

 เน่ืองในโอกาสท่ีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา 
ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ    
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิร ิกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที ่ 9 เนื ่องในโอกาสวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 ดังนี้

พิธีทำ�บุญตักบ�ตรพระสงฆ์และส�มเณร ณ พระล�นพระร�ชวังดุสิต กรุงเทพฯ
 เวลา 07.00 นาฬิกา นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้แทนสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัติหน้าท่ีสำานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมในพิธีทำาบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำานวน 851 รูป 
ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวาย
พระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 
12 สิงหาคม 2560

พิธีลงน�มถว�ยพระพร ณ พระบรมมห�ร�ชวัง กรุงเทพฯ
 เวลา 09.30 นาฬิกา นางวรารัตน์ อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
นำาข้าราชการสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าท่ีสำานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมลงนามถวายพระพร 

พิธีจุดเทียนถว�ยพระพรชัยมงคล ณ พระล�นพระร�ชวังดุสิต กรุงเทพฯ
 เวลา 20.39 นาฬิกา นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้แทนสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ปฏิบัติหน้าที่สำานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
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โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 
และบทบาทอ�านาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ

สู่เยาวชนในสถานศึกษา (สภาจ�าลองสัญจร)

 สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ 
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำานาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สู่เยาวชนในสถานศึกษา (สภาจำาลอง 
สัญจร) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย และความรู้เกี่ยวกับ 
บทบาทและอำานาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้แก่ เยาวชน ดังนี้

1 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมอัจฉริยภาพ โรงเรียนสูงแม่นชนูปถัมภ์ 
จังหวัดแพร่ 
 นายพรีะศกัด์ิ     พอจิต     รองประธานสภานติิบัญญตัแิห่งชาต ิ     คนทีส่อง 
เป็นประธานกล่าวเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษ ให้แก่นักเรียนระดับชั้น 
มัธยมศึกษาป ีที่  4-5 และอาจารย ์  รวมจำานวน 270 คน โดยมี 
นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล รองเลขาธิการวุฒิสภา กล่าวรายงาน และ 
นายชานนัท์ มณเฑยีร ผูอ้ำานวยการโรงเรยีนสงูแม่นชนปูถมัภ์ กล่าวต้อนรบั

2 สิงหาคม 2560 ณ ห้องสบันงา อาคารอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 นายพรีะศกัดิ ์     พอจติ     รองประธานสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ    คนทีส่อง 
เป็นประธานกล่าวเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษ ให้แก่นักเรียนระดับช้ัน 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   (ปวช.)  ปีที่ 1-2  และอาจารย์  รวมจำานวน   320   คน 
โดยมี นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์      
กล่าวต้อนรับ โอกาสนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบรัฐสภาและการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (MOU) 
ระหว่างสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำานักงานเลขาธิการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
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9 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ
 พลเอก ภาณุวัชร นาควงษม์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ
เป็นประธานกล่าวเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษ ให้แก่ นักเรียนระดับช้ัน 
มัธยมศึกษาปีที่  5 จำานวน 350 คน โดยมี นางวิไลลักษณ์ พูลมา 
ผู้อำานวยการโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม กล่าวต้อนรับ โอกาสน้ี ได้มีพิธี 
ลงนามบันทกึข้อตกลงฯ ระหว่างสำานกังานเลขาธกิารวฒุสิภา ปฏบิตัหิน้าที ่
สำานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห ่งชาติ โดย นายพงศ ์กิตติ ์
อรุณภักดีสกุล รองเลขาธิการวุฒิสภา กับโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 
โดย นางวิไลลักษณ์ พูลมา ผู้อำานวยการโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

21 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ จังหวัดนครปฐม 
 นายยุทธนา ทพัเจรญิ สมาชกิสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิเป็นประธาน 
กล่าวเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ ให้แก่นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 4-5 จำานวน 325 คน โดยมี นางแน่งน้อย ตราชู ผู ้อำานวยการ
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ กล่าวต้อนรับ

17 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมตึกอ�านวยการ อาคาร 1 วิทยาลัย
การอาชีพอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 นายพงศ์กิตต์ อรุณภักดีสกุล รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธาน
กล่าวเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษ ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ปวช.,ปวส. และ 
กศน. จำานวน 453 คน โดยมี ดร.วีระ ทองประสิทธิ์ ผู้อำานวยการวิทยาลัย
การอาชีพอู่ทอง กล่าวต้อนรับ โอกาสนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ 
ระหว่างสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำานักงานเลขาธิการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล รองเลขาธิการ
วุฒิสภา กับวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง โดย ดร.วีระ ทองประสิทธิ์ ผู้อำานวย
การวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง 



6สิงหาคม  2560
 August  2017

ส�ำนักประชำสัมพันธ์

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
และเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตัริาชการตามยทุธศาสตร์ส�านักงานเลขาธิการวฒุสิภา ฉบับที ่4

 ระหว่�งวันเส�ร์ที่ 19 - วันอ�ทิตย์ที่ 20 สิงห�คม 2560 สำ�นักประช�สัมพันธ์และสำ�นักก�รพิมพ์ ร่วมจัด
โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 4 โดยมี น�งส�วม�ลี พิล�หอม ที่ปรึกษา
ด้านระบบงานนิติบัญญัติ น�งภ�ณุม�ศ วร�หะไพฑูรย์ ท่ีปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ และน�ยคณวัฒน์ วงศ์แก้ว 
ผู้อำานวยการสำานักประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรท้ังสองสำานักฯ เข้าร่วมโครงการฯ ดังน้ี

 วันเส�ร์ที ่19 สงิห�คม 2560 ณ มห�วทิย�ลยัจฬุ�ลงกรณร�ชวทิย�ลยั อำ�เภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรอียธุย� 
ผูบ้รหิารและบคุลากรสำานกัประชาสัมพนัธ์และสำานักการพมิพ์ ได้เข้าเยีย่มชมอโุบสถกลางนำา้ พร้อมท้ังสกัการะพระพทุธรปู 
ในพระอโุบสถและรบัฟังสมัโมทนยีกถา “แนวท�งก�รปฏบิตัติ�มม�ตรฐ�นท�งคณุธรรมและจรยิธรรม” ในโอกาสนี ้ได้ร่วมกนั
ปลูกต้นไม้บริเวณรอบพระอุโบสถกล�งนำ้� วัดมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย เพื่อเป็นการบำาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ 
ให้แก่ส่วนรวมและสร้างภาพลักษณ์องค์กร ก่อนเดินทางไปยัง ไร่พีบีวัลเล่ย์ เข�ใหญ่ไวน์เนอรี่ อำ�เภอป�กช่อง 
จังหวัดนครร�ชสีม� เพื่อศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายเก่ียวกับการบริหารจัดการองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ 

 จากนั้น เดินทางไปโรงแรมภูวน�ลี รีสอร์ท เข�ใหญ่ จังหวัดนครร�ชสีม� เพื่อเข้าร่วมประชุมก�รเตรียมก�ร
นำ�เสนอเกีย่วกบัประสทิธภิ�พก�รทำ�ง�นและก�รสร้�งภ�พลกัษณ์องค์กร เพือ่กำาหนดแนวทางการสร้างภาพลกัษณ์ทีด่ี 
ให้แก่องค์กรและการปฏิบัติงาน โดยยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน



7 สิงหาคม  2560
 August  2017

 วันอ�ทิตย์ที่ 20 สิงห�คม 2560 น�งส�วม�ลี พิล�หอม ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ น�งภ�ณุม�ศ 
วร�หะไพฑูรย์ ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ และน�ยคณวัฒน์ วงศ์แก้ว ผู้อำานวยการสำานักประชาสัมพันธ์ และ
บุคลกรทั้งสองสำานักฯ เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำาข้อเสนอของกลุ่มเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรของ
สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จากนั้นเดินทางไปศึกษาดูงาน โรงง�นอิชิตัน กรีน แฟคทอรี เพื่อศึกษาแนวคิดในการ
ทำางานให้ประสบความสำาเร็จ 
 สำาหรับโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับท่ี 4 ซ่ึงจัดข้ึนคร้ังน้ี นอกจากเป็นการบำาเพ็ญประโยชน์
แก่ส่วนรวมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภาแล้ว ยังก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจแก่บุคลากร
สำานักประชาสัมพันธ์และสำานักการพิมพ์ ในการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อ
สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ต่อไป

ส�ำนักประชำสัมพันธ์
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 สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดกิจกรรม “ก�รสัมมน� 
เชิงปฏิบัติก�รด้�นเครือข่�ยสื่อมวลชนประจำ�ภูมิภ�ค” รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 ณ รัฐสภา และ 
โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสื่อมวลชน 
ประจำาภูมิภาค ให้มีการสนับสนุนและเผยแพร่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สู ่ประชาชน 
ให้ได้รับรู้ และรับทราบผลการดำาเนินงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติมากขึ้น ซึ่งการสัมมนาสรุปได้ ดังนี้

“การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านเครือข่ายสื่อมวลชนประจ�าภูมิภาค” รุ่นที่ 4

 วั นพฤหั สบดี ที่  2 4  สิ งห าคม  2560  ณ  ห ้ อ ง 
บงกชรัตน์ B ชั้น 2 โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด 
กรุงเทพฯ น�ยสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธ�น 
สภ�นติบิญัญตัแิห่งช�ต ิ     คนทีห่นึง่      เป็นประธานกล่าวเปิด 
และปาฐกถาพเิศษ เรือ่ง “บทบ�ทอำ�น�จหน้�ท่ีของสภ� 
นติิบญัญตัแิห่งช�ต ิต�มรฐัธรรมนญูแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย 
พุทธศักร�ช 2560” โดยมี น�งวร�รัตน์ อติแพทย  ์
เลข�ธกิ�รวฒุสิภ� ปฏบิตัหิน้�ทีเ่ลข�ธกิ�รสภ�นติบิญัญัติ 
แห่งช�ติ กล่าวรายงาน จากนั้น เข้าสู ่การเสวนา เรื่อง 
“บทบ�ทอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรม�ธิก�ร” โดยมี 
พลเอก ดนัย มีชูเวท สม�ชิกสภ�นิติบัญญัติแห่งช�ต ิ
น�ยตวง อันทะไชย สม�ชิกสภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติ 
เป็นวิทยากรบรรยาย และน�ยวัลลภ ตังคณ�นุรักษ  ์
สม�ชิกสภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติ ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง 

“ผลก�รดำ�เนนิง�นต�มมตขิองสภ�นติบิญัญตัแิห่งช�ต”ิ 
จากนั้น คณะสื่อมวลชนที่เข้าร่วมสัมมนาฯ ได้มีการศึกษา 
เส้นทางประวัติศาสตร์การปกครองของไทยพิพิธภัณฑ์ 
พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั ณ โรงแรมรอยลัริเวอร์
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ     
 วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ อาคารรัฐสภา 
กรุงเทพฯ     คณะสื่อมวลชนที่เข้าร่วมสัมมนาฯ   ได้ร่วมรับฟัง 
บรรยาย เรื่อง “บทบาทของสื่อมวลชนในการส่งเสริม 
การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” โดย 
น�ยสมช�ย แสวงก�ร สม�ชิกสภ�นิติบัญญัติแห่งช�ต ิ
จากนั้น ได้ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมห้องประชุมรัฐสภา 
สถานที่สำาคัญในรัฐสภา และรับมอบเกียรติบัตรจาก 
น�ยสุรชัย เล้ียงบุญเลิศชัย ประธ�นสภ�นิติบัญญัต ิ
แห่งช�ติ คนที่หนึ่ง ก่อนจะปิดการสัมมนาในครั้งนี้
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 สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีบุคลากรในสังกัดสำานักงานอยู่จำานวน 4 ประเภท คือ ข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
ลูกจ้างประจำา พนักงานราชการ และบุคลากรจ้างเหมาเพ่ือเสริมงานด้านนิติบัญญัติ ซ่ึงบุคลากรท้ัง 4 ประเภท ได้ทำาหน้าท่ี
สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภาต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้งานประสบความสำาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ

  ทั้งนี้ การเสนอขออนุมัติจัดจ้างบุคลากรจ้างเหมาเพื่อเสริมงานด้านนิติบัญญัติ กลุ่มและสำานัก
ต้องพิจารณาว่ามีเหตุผล และความจำาเป็นท่ีเห็นสมควรเสนอขออนุมัติจัดจ้างบุคลากรจ้างเหมาเพ่ือเสริมงาน
ด้านนิติบัญญัติ โดยให้พิจารณาจากการที่ได้รับมอบหมายภารกิจงานพิเศษ หรือโครงการพิเศษเพิ่มขึ้น
จากงานประจำา และต้องพิจารณาจากกรอบอัตรากำาลังข้าราชการ ลูกจ้างประจำา พนักงานราชการ ที่มี
อยู่ในกลุ่มและสำานักด้วยว่า มีเพียงพอต่อการปฏิบัติงานหรือไม่ เนื่องจากการจัดจ้างบุคลากรจ้างเหมาฯ 
จะกระทำาโดยวิธีพิเศษ มีเงินงบประมาณจำานวนจำากัด และระยะเวลาการจ้างจะทำาสัญญาจ้างได้ปีต่อปี 
(ระยะเวลาจ้างตามปีงบประมาณ)

ส�ำนักบริหำรงำนกลำง

ความรู้เกี่ยวกับการจัดจ้างบุคลากรจ้างเหมาเพื่อเสริมงานด้านนิติบัญญัติ

สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 ท้ังน้ี การดำาเนินการในเร่ืองดังกล่าว เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องต่าง ๆ

 ขออนุมัติการจัดจ้างบุคลากรจ้างเหมาเพื่อเสริมงานด้าน          
นิติบัญญัติ 

ในก�รเสนอขออนุมัติจัดจ้�งบุคล�กรจ้�งเหม�เพ่ือเสริมง�นด้�นนิติบัญญัติ ดำ�เนินก�รต�มข้ันตอน ดังนี้

๑. กลุ่มและสำานัก

 จัดทำาข้อมูลการเสนอขออนุมัติจัดจ้างเหมาบุคลากรเพื่อเสริม
งานด้านนิติบัญญัติ ประกอบด้วยเหตุผลความจำาเป็น ภารกิจงานที่ได้
รับมอบหมายเพิ่มขึ้น งานที่มอบหมายให้บุคลากรจ้างเหมาฯ ปฏิบัติ 
คุณวุฒิการศึกษาที่จะจัดจ้างฯ จำานวนบุคลากรจ้างเหมาฯ ระยะเวลา
การจ้างส่งให้สำานักบริหารงานกลาง

 วิเคราะห์ข้อมูลท่ีกลุ่มและสำานักเสนอ ประสานกับสำานักการคลัง
และงบประมาณ เพื่อนำาเสนอขออนุมัติการจัดจ้างบุคลากรจ้างเหมา
เพื่อเสริมงานด้านนิติบัญญัติ 

2. สำานักบริหารงานกลาง

3. เสนอเลขาธิการวุฒิสภา 
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 พลอากาศเอก ชชูาต ิบญุชยั สมาชกิสภานติบิญัญตั ิ
แห่งชาติ ในฐานะหวัหน้าคณะผูแ้ทนสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิ
พร้อมด้วย นางกาญจนารตัน์ ลวีโิรจน์ สมาชกิสภานติบิญัญตัิ 
แห่งชาติ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการศึกษา 
ข้อเทจ็จรงิของสมชัชารฐัสภาอาเซยีนว่าด้วยการปราบปราม 
ภัยคุกคามจากยาเสพติด (AIFOCOM) ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดขึ้น
ระหว่างวนัที ่4-8 กรกฎาคม 2560 ณ กรงุมะนลิา สาธารณรฐั 
ฟิลปิปินส์ โดยคณะผูแ้ทนได้รบัฟังการนำาเสนอรายงานของ 
ผูแ้ทนจากองค์กรต่าง ๆ ยกตวัอย่างเช่น การนำาเสนอรายงาน 
ของผูแ้ทนจากสำานกังานป้องกันยาเสพตดิและปราบปราม 
อาชญากรรมแห่งสหประชาชาต ิ(UNOCD) จากการประชุม 
เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน ด้านยาเสพติด (ASOD) รวมทั้ง 
รายงานจากสำานักงานเลขาธิการอาเซียนด้วย นอกจากนี้  
ได้มีการนำาเสนอรายงานของประเทศสมาชิกอาเซียน  

 ในโอกาสนั้น คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ
ของไทยได้กล่าวรายงานสถานการณ์ยาเสพติดของประเทศไทย 
โดยได้กล่าวถงึภาพรวมของปัญหายาเสพตดิ นโยบายยาเสพตดิ 
แห่งชาติ การปฏิรูปกฎหมายยาเสพติดใหม่ สถานการณ์ 
การเคลื่อนย้ายยาเสพติด การศึกษามาตรการต่าง ๆ เพื่อ 
ป้องกันยาเสพติด การรักษาและการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  

ตลอดจนการนำาเสนอให้ความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ
เพือ่ให้ประชาคมอาเซยีนปลอดจากยาเสพตดิ ทีส่ำาคญัทีส่ดุ 
ของการนำาเสนอของผู้แทนไทยในวันน้ีคือการนำาเสนอ 
มลูนธิโิครงการหลวงของในหลวงรชักาลที ่9 ซึง่เป็นโครงการ 
พระราชดำาริที่สร้างคุณูปการให้กับประเทศไทยมากที่สุด 
โครงการหนึ่งโดยได้ทรงส่งเสริมให้ความรู้ชาวเขาในการ 
ปลกูพชื ผกั ผลไม้ เมืองหนาวแทนการปลกูฝ่ินซึง่เป็นโครงการ 
ทีช่่วยลดปัญหาให้ลดลงได้อย่างมนียัสำาคญั ตลอดจนการร่วม 
พิจารณา หารือ แสดงความคิดเห็นการหาแนวทางในร่าง 
ข้อมติว่าด้วยการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อมุ่งไปสู่ 
ประชาคมอาเซียนที่ปลอดยาเสพติดอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้  
สงิคโปร์จะเป็นเจ้าภาพจดัการประชุม AIFOCOM ครัง้ต่อไป

ข่าวสารการต่างฯ
ส�านักการต่างประเทศ

การประชุมคณะกรรมาธิการศึกษาข้อเท็จจริงของสมัชชารัฐสภาอาเซียน
ว่าด้วยการปราบปรามภัยคุกคามจากยาเสพติด ครั้งที่ 13 

ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2560 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
(The 13th AIPA Fact-Finding Committee (AIFOCOM) to Combat Drug Menace) 
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 สำานักวิชาการ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะ 
อนุกรรมการดำาเนินการกำาหนดแผนยุทธศาสตร์ด้าน 
การวจิยั ในคณะกรรมการวจิยัและพฒันาของสภานติบิญัญตั ิ
แห่งชาติ สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับสำานักงาน 
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ดำาเนินโครงการสัมมนา 
ทางวิชาการ เร่ือง “ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ง�นวิจัย 
ของประเทศและก�รจัดก�รเพื่อสร้�งเศรษฐกิจใหม่” 
เมื่อวันอังคารวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องเบญจสิริ  
บอลรูม 1&2 ชั้น 5 โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20  
กรุงเทพมหานคร
 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังข้อมูล ข้อเท็จจริง  
ความคิดเห็น ประเด็นปัญหาอุปสรรค ข้อสังเกตและ 
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมการสัมมนา 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน และข้อมูลจากการ 
บรูณาการระดมความคดิเหน็ในการกำาหนดกรอบการจดัทำา 
แผนยุทธศาสตร์และแนวทางการดำาเนินงานด้านการวิจัย 
ที่มีความชัดเจน เป็นระบบและสอดคล้องกับนโยบาย  

ทิศทางและเป้าหมายของประเทศที่เน้นความสำาคัญกับ 
งานวิจัยการพัฒนาต่อยอดการสร้างนวัตกรรมเพื่อนำาไปสู ่
การผลิตและบริการที่ทันสมัย และการนำาผลงานวิจัย 
ไปใช้ประโยชน์ รวมท้ังนำาไปใช้เป็นกรอบและแนวทาง 
การดำาเนินการวิจัยให้สามารถนำาไปปฏิบัติ ตอบโจทย ์
ตามความต้องการขององค์กรฝ่ายนติบิญัญตัแิละผูน้ำาไปใช้ 
ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างแท้จริง
 กลุ ่มเป้�หม�ย ได้แก่ คณาจารย์จากสถาบัน 
อุดมศึกษาของรัฐ นักวิจัยจากหน่วยงาน สถาบัน องค์กร 
ทัง้ภาครฐัและเอกชน อธกิารบดแีละนกัวจิยัจากมหาวทิยาลยั 
ต่าง ๆ  หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย นกัวจิยัฝ่ายอตุสาหกรรม 
ผู้แทนของคณะกรรมาธิการสามัญประจำาสภานิติบัญญัต ิ
แห่งชาติ รวมทั้งบริษัท (มหาชน) และสมาคมบริษัท 
ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และผู ้ประกอบการ 
ภาคอุตสาหกรรม SMEs โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำานวน 
ทั้งหมด 262 คน

โครงก�รสัมมน�ท�งวิช�ก�ร 
เรื่อง “ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ง�นวิจัยของประเทศและก�รจัดก�รเพื่อสร้�งเศรษฐกิจใหม่” 

จัดโดย คณะอนุกรรมก�รดำ�เนินก�รกำ�หนดแผนยุทธศ�สตร์ด้�นก�รวิจัย 
ในคณะกรรมก�รวิจัยและพัฒน�ของสภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติ สำ�นักง�นเลข�ธิก�รวุฒิสภ� 

ร่วมกับสำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รวิจัย (สกว.)

เล่าข่าวส�านักวิชาการ
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 น�ยพรีะศักดิ ์พอจติ รองประธ�นสภ�นติบิญัญตัแิห่งช�ติ  
คนที่สอง ในฐานะประธานกรรมการวิจัยและพัฒนาของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้กล่าวเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ  
ใจความสำาคัญว่า    

    สภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิเป็นองค์กรผูใ้ช้อำานาจนติบิญัญตัิ  
ทำาหน้าทีส่ภาผูแ้ทนราษฎร วฒุสิภาและรฐัสภา โดยมอีำานาจหน้าที ่
หลกัในการเสนอและพจิารณากฎหมาย ควบคมุการบรหิารราชการ 
แผ่นดิน การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีและการให้นายกรัฐมนตรี 
พ้นจากตำาแหน่ง รวมทั้งอำานาจหน้าที่อื่น ๆ เช่น การพิจารณาให ้
ความเห็นชอบหนังสือสัญญาใด ๆ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็น 
กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ในสัดส่วนของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นต้น 
 ปัจจุบนัปัญหาด้านการวจัิยของประเทศมหีลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ประเดน็ปัญหา ผลงานวจิยั 
ไม่ได้ถกูนำาไปใช้ประโยชน์ในเชงิพาณชิย์ การกำาหนดโจทย์วิจัยท่ีไม่ตรงตามความต้องการของผูใ้ช้ทำาให้งานวิจัย 
ส่วนใหญ่ไม่สามารถนำาไปใช้ประโยชน์เท่าที่ควร ในขณะที่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโต 
อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพก็มีความจำาเป็นต้องอาศัยความรู ้และความก้าวหน้าด้านการวิจัยและ
นวัตกรรมที่มีคุณค่าในเชิงพาณิชย์
 การจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการครั้งน้ี นับเป็นโอกาสอันดีท่ีทุกฝ่ายจะได้มีส่วนร่วมในการระดม 
ความคิดเห็น โดยมีผู ้แทนจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐและเอกชน นักวิจัย 
รวมทั้งผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน  
และหาแนวทางในการกำาหนดยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของประเทศให้ครอบคลุมรอบด้านและครบถ้วน 

“

”
 

 น�ยวรพล โสคติย�นุรักษ์ ประธ�นอนุกรรมก�ร
ดำ�เนินก�รกำ�หนดแผนยุทธศ�สตร์ด้�นก�รวิจัย ได้กล่าว 
รายงาน ใจความสำาคัญว่า 

 องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติมีอำานาจหน้าที่หลักในการตรา 
กฎหมาย ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินและอำานาจ 
หน้าที่อื่น ๆ ตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายบัญญัติไว ้  
จงึต้องได้รบัการสนบัสนนุข้อมลู ข้อเทจ็จรงิทีม่คีวามน่าเช่ือถอื 
ของแหล่งที่มาที่ถูกต้องและครบถ้วนทั้งจากข้อมูลด้าน 
การวิจัยและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำาไปใช้ประกอบ 

การพิจารณา ศึกษา วินิจฉัยให้ความเห็นและตัดสินใจตามภารกิจอำานาจหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ในส่วนของการวิจัยนั้นจำาเป็นต้องมีการกำาหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยอย่างเป็นระบบ มีแนวทาง 
ที่ชัดเจน สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติและแผนปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ  
รวมทั้งสอดรับกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศท่ีต้องมีการพัฒนาให้เจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองและ 
มีเสถียรภาพ โดยอาศัยข้อมูลความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรมความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นกลไกสำาคัญ 
ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจที่เรียกว่า “Thailand 4.0”

“

”
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 ภ�คเช้� อภิปราย เรื่อง “ปัญห�อุปสรรคของระบบก�รวิจัยก�รจัดก�รและก�รพัฒน�ง�นวิจัยเพื่อสร้�ง 
เศรษฐกิจใหม่” โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมอภิปราย 6 คน ประกอบด้วย 
 1) ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 2) ศ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ  ผู้อำานวยการ สกว. 
 3) นายเฉลิมพล ปุณโณทก  ประธานฯ บริษัทซีที เอเชียโรโบติกส์ฯ 
 4) นายชนาธิป สุรชัยสิทธิกุล  นายกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย 
 5) ดร.สัญชัย คูบูรณ์   ผู้แทนนักวิจัยจาก สวทช.  
 6) ดร.ภาวดี อังค์วัฒนะ   รอง ผอ. นาโนเทค

 ภ�คบ่�ย มีการประชุมกลุ ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็น 4 กลุ ่มย่อย โดยมีประธานกลุ ่มย่อยที่มีความรู ้ 
และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน กลุ่มละ 2 – 3 คน และมีผู้เข้าร่วมกลุ่มละ 30 – 40 คน ดังนี้
 กลุ่มย่อยที่ 1 ด�้นสังคม ก�รเมืองและก�รปกครอง  ประเด็นอภิปราย 
  คิดนอกกรอบ สร้�งคนไทยในศตวรรษที่ 21 
 ประธาน  ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล   สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 ประธานร่วม  ดร.สติธร  ธนานิธิโชติ  นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

 กลุ่มย่อยที่ 2 ด้�นวิทย�ศ�สตร์ชีวก�รแพทย์ ประเด็นอภิปร�ย 
  วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์เพื่อสร้�ง Smart Aged (ผู้สูงอ�ยุที่มีคว�มส�ม�รถ) 
  ยุทธศ�สตร์วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์สำ�หรับโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซำ้�
  Nanorobotics ท�งก�รแพทย์ 
 ประธาน  ศ.สุทธิพงศ์  วัชรสินธุ   คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ประธานร่วม  ศ.พรรณี  ปิติสุทธิธรรม  หัวหน้าศูนย์วัคซีน มหาวิทยาลัยมหิดล
 ประธานร่วม  นายเฉลิมพล ปุณโณทก  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทซีที เอเชียโรโบติกส์ฯ



14สิงหาคม  2560
 August  2017

เล่าข่าวส�านักวิชาการ

 
 กลุ่มย่อยที่ 3 ด้�นสุขภ�พและก�รท่องเที่ยวเพื่อสุขภ�พ ประเด็นอภิปราย 
  Niche Strategies for Thailand Medical Hub
 ประธาน        ศ.ประสิทธิ์  ผลิตผลการพิมพ์  รองผู้อำานวยการ สวทช. 
 ประธานร่วม   นายอาคม ประดิษฐสุวรรณ ผอ. สำานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ   
   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 กลุ่มย่อยที่ 4 ด้�นก�รเกษตร อ�ห�ร ดิจิทัล หุ่นยนต์และพลังง�น ประเด็นอภิปราย 
  High Value Added Innovative Products ด้�นเกษตร อ�ห�ร ย�สมุนไพรและเครื่องมือแพทย์
  Innovation of Storage Energy
 ประธาน  ศ.ดร.บัณฑิต  เอื้ออาภรณ์  อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ประธานร่วม  รศ.ดร.พงศกร  ตันติลีปิกร  ผอ. ศูนย์วิจัยคลินิก รพ. ศิริราช

สรุปผลก�รสัมมน�ได้เผยแพร่ในเว็บเพจคณะกรรมก�รวิจัยและพัฒน�ของสภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติ 

http://www.senate.go.th/w3c/senate/comm.php?url=home&comm_id=1829
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ส�ำนักกรรมำธิกำร 1

 สำ�นักกรรม�ธิก�ร 1 ร่วมกับ สำ�นักก�รประชุม จัดโครงก�รเสริมสร้�งวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือสนับสนุน 
ก�รปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นท�งจริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภ�พก�รปฏิบัติร�ชก�รต�มยุทธศ�สตร์สำ�นักง�นเลข�ธิก�ร 
วุฒิสภ� ฉบับที่ 4 กิจกรรม “ปลูกป่าชายเลน อนุรักษ์ชายฝั่งทะเลไทย” ในวันเสาร์ที่ 5 – วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 
ณ สำานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 จังหวัดชลบุรี โดยผู้บริหารของทั้ง 2 สำานัก นางสาววราภรณ ์
มเีปรมปรดีิ ์ท่ีปรกึษาด้านระบบงานนติบิญัญตั ินายสรุตัน์  หวงัต่อลาภ รองเลขาธกิารวฒุสิภา ร.ต.อ.หญงิ วริญัญา ประสพสุข  
ผู้อำานวยการสำานักการประชุม และนายกิตติ  เจริญยงค์ ผู้อำานวยการสำานักกรรมาธิการ 1 นำาบุคลากรร่วมปลูกต้นโกงกาง 
ในครั้งนี้

 หลังจากทำากิจกรรมปลูกต้นโกงกางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้แบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม ทำากิจกรรมระดมความคิดเห็น 
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามค่านิยมหลัก สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ 
และลูกจ้างของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ก่อนเดินทางเข้าโรงแรมที่พัก 

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
ตามยุทธศาสตร์ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 4
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 จากเหตุผลข้างต้น สำานักภาษาต่างประเทศ ร่วมกับสำานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นเพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ (Intensive English Language Course for Supporting  
Legislative Work) เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำาคัญของภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรเพื่อรองรับ 
ความเปลีย่นแปลงทีเ่น้นความร่วมมอืระหว่างประเทศมากข้ึน สร้างภาพลกัษณ์ท่ีเป็นสากลให้กบัสำานักงานเลขาธิการวฒุสิภา 
และเสรมิสร้างศกัยภาพในการสือ่สารด้วยภาษาองักฤษของบคุลากรของสำานกังานเลขาธกิารวฒุสิภา เพือ่ให้สามารถสนบัสนุน 
ภารกิจด้านนิติบัญญัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ในส่วนของผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับกลางข้ึนไป จำานวน 12 คน ซึ่งเป็นข้าราชการตำาแหน่ง 
นักวิเทศสัมพันธ์ นิติกร และวิทยากรจากสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (10 คน) และสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
(2 คน) โดยอบรมระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน - 2 สิงหาคม 2560

ก�รฝึกอบรมประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น
เพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ

(Intensive English Language Course 
for Supporting Legislative Work)

 การพูดในที่สาธารณะและทักษะการนำาเสนอ (Public Speaking and  
Presentation Skills) จำานวน 30 ชั่วโมง โดย Mr. David Smith วิทยากร จาก 
กระทรวงการต่างประเทศ เป็นการฝึกพฒันาทกัษะการพดูในทีส่าธารณะตามหวัข้อ 
ทีก่ำาหนด พร้อมทัง้การใช้อวจันภาษา (body language) การใช้นำา้เสยีง การใช้จงัหวะ 
ในการพดู รวมทัง้เทคนคิการใช้โปรแกรม PowerPoint สำาหรบัการนำาเสนอผลงาน

1.

 การศึกษาดูงาน ณ หน่วยงานที่มีภารกิจที่ใช้ภาษาอังกฤษ ณ กรม 

ความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จำานวน 6 ชั่วโมง

2.

 การอบรมภาษาอังกฤษด้านกฎหมาย จำานวน 6 ช่ัวโมง โดยวทิยากรจาก 
สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะโครงสร้างและ 
สำานวนภาษาทางกฎหมาย การใช้คำาทีเ่ป็นข้อผกูพนัทางกฎหมาย เทคนคิการแปล 
ภาษากฎหมาย ศัพท์และสำานวนภาษาละตินที่พบบ่อย ตลอดจนการใช้คำาศัพท ์
และสำานวนที่ควรรู้ในรัฐธรรมนูญ ปี 2550 และปี 2560

3.

 ปัจจุบันภาษาอังกฤษได้รับการยอมรับว่าเป็นภาษาสากลที่ใช ้ 
ในการติดต่อสื่อสารท่ัวโลกท�าให้ภาษาอังกฤษมีความส�าคัญท้ังในการศึกษา 
หาความรู้และการท�างาน อีกทั้งได้มีการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN  
Community) เมือ่วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และประกาศให้ “ภาษาองักฤษ” 
เป็นภาษาราชการของประชาคมอาเซียน ในการนี้ หน่วยงานราชการไทย 
หลายหน่วยงานจึงได้เตรียมพร้อมด้านการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่ข้าราชการ
เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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“พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองค์กร” 
ส�านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

IDP : ตอน เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร 
ด้วย “การเพิ่มปริมาณงาน (Job Enlargement)”

 การเพิ่มปริมาณงาน  เป็นเครื่องมือการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานอีกเครื่องมือหนึ่งที่น่าสนใจ 
เน้นการมอบหมายปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นด้วยลักษณะงานที่มีมูลค่างาน (Job Value) ไม่แตกต่างไปจากขอบเขตงาน 
ที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน เพียงแต่ปริมาณของงานที่ต้องรับผิดชอบจะเพิ่มหรือขยายขอบเขตงานขึ้น

วัตถุประสงค์หลักของ Job Enlargement
 เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการทำางานให้กับพนักงาน โดยเฉพาะทักษะในด้านการบริหารจัดการ (Managerial 
Competency) ที่เพิ่มขึ้นจากการบริหารงานที่มีปริมาณที่มากขึ้นกว่าเดิมที่เคยปฏิบัติ ได้แก่ ทักษะการวางแผนงาน ทักษะ
การบริหารเวลา  ทักษะการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ การบริหารทีมงาน  การสอนและพัฒนาทีมงาน พบว่าเมื่อพนักงานได้รับ
มอบหมายงานทีม่ปีรมิาณเพิม่ขึน้     ย่อมทำาให้พนกังานต้องพยายามทีจ่ะทำางานทีไ่ด้รบัมอบหมายนัน้ให้บรรลผุลสำาเรจ็      ดงันัน้ 
การเพิ่มปริมาณงาน จึงเป็นอีกเครื่องมือการพัฒนาที่ทำาให้พนักงานต้องกระตือรือร้น ต้องปรับตัวในการทำางานอยู่เสมอ 
อันส่งผลให้พนักงานเกิดความรู้สึกไม่เบื่อหน่าย หรือซำ้าซากจำาเจกับงานที่ได้รับมอบหมาย

ขั้นตอนก�รทำ� Job Enlargement ก�รเพิ่มปริม�ณง�นมีขั้นตอนปฏิบัติที่สำ�คัญ ดังต่อไปนี้

1)  ขั้นตอนก�รสำ�รวจ หัวหน้างานจะต้องตรวจสอบว่าพนักงาน
มีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบงานในปัจจุบันอะไรบ้าง 
โดยพจิารณาจาก Job Description (JD) หรอื ใบกำาหนดหน้าทีง่าน 
ของตำาแหน่งงาน หรอืใบพรรณนาขอบเขตงาน     เพราะใน      JD        จะเป็น 
เอกสารที่บ่งบอกลักษณะงานที่ตำาแหน่งงานนั้นต้องรับผิดชอบ 
ให้สำาเร็จ ขั้นตอนนี้จึงเป็นขั้นตอนเริ่มต้นที่ทำาให้หัวหน้างาน 
รับรู้ว่าพนักงานปัจจุบันทำางานได้ตรงตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้
หรือไม่

2 )   ขั้นตอนก�รว�งแผน  หัวหน ้างานวางแผนเลือกงาน 
ที่จะเพิ่มปริมาณให้พนักงาน โดยพิจารณาจากความเป็นไปได ้
ท่ีจะเพิม่ปรมิาณงาน  ซึง่จะเป็นงานในฝ่ายเดยีวกนัหรอืต่างฝ่ายกนั 
แต่ควรจะเป็นงานทีม่มีลูค่างานใกล้เคยีงกนั โดยสามารถพจิารณา
จากกลุ ่มงาน (Job Group) ที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ หัวหน้างาน 
จะต้องค่อย ๆ  แบ่งช่วงเวลาการเพิ่มปริมาณงาน ไม่ควรเร่งรีบ 
ท่ีจะเพิ่มปริมาณงานให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานปรับตัวและ
ได้ทดลองงานก่อน
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5)        ขัน้ตอนการประเมนิ      หวัหน้างานประเมนิและตรวจสอบผลงาน 
ของพนักงานอย่างสมำ่าเสมอ เมื่อพนักงานสามารถควบคุม ดูแล 
งานให้สำาเรจ็ได้ตามระยะเวลา และถกูต้องทัง้หมดแล้ว หวัหน้างาน
อาจพิจารณาเพิ่มปริมาณงานในด้านอื่น ๆ  ที่พนักงานสามารถ 
รบัผดิชอบได้ต่อไป ดังนัน้ การประเมนิผลการทำางานของพนักงาน
จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หัวหน้างานจำาเป็นอย่างยิ่ง 
ที่จะต้องกำาหนดเป้าหมายหรือตัวชี้วัดผลการทำางาน (KPI: Key 
Performance Indicators) ที่ชัดเจนและสามารถวัดออกมาเป็น
รูปธรรม เป็นตัวเลขที่จับต้องได้ เนื่องจากการให้ข้อมูลป้อนกลับ
หรือการชี้แจงหลังจากที่หัวหน้างานเฝ้าติดตามพนักงานเป็นเรื่อง 
ที่สำาคัญมาก เพื่อให้พนักงานไม่เกิดข้อข้องใจถึงผลการประเมิน 
ที่เกิดขึ้น

4) ขั้นตอนก�รนำ�ไปปฏิบัติ หัวหน้างานควรติดตามการทำางาน 
พนักงานเป ็นระยะ และสอบถามพนักงานอย ่างใกล ้ ชิด 
โดยเฉพาะในระยะแรก เพราะพนกังานจะต้องปรบัตวักบัปรมิาณ 
ที่เพิ่มมากขึ้น หัวหน้างานจึงต้องทำาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในระยะ 
เริม่แรกก่อน ซึง่ในระหว่างการปฏบิตังิานใหม่ทีร่บัผดิชอบเพิม่ขึน้ 
หากผูป้ฏบิตังิานยงัไม่สามารถบรหิารงานหรอืวางแผนการทำางาน 
ที่เพิ่มข้ึนได้ หัวหน้างานจะต้องทำาหน้าท่ีในการให้กำาลังใจ 
พูดจูงใจให้พนักงานรู้สึกว่าตนสามารถบริหารงานที่เพิ่มขึ้นนั้นได้

3)  ขั้นตอนก�รสื่อส�ร และให้คำ�แนะนำ�     ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอน 
ท่ีสำาคัญมาก ซึ่งหัวหน้างานจะต้องสื่อสารกับพนักงานทุกครั้ง 
ก่อนเพิ่มปริมาณงาน เป้าหมายของการส่ือสารก็เพื่อช้ีแจง 
วัตถปุระสงค์และเป้าหมายทีช่ดัเจน เนือ่งจากการเพิม่ปรมิาณงาน 
เป็นการเพิ่มงานจากงานเดิมที่พนักงานทำางานอยู่แล้ว พนักงาน 
อาจจะรู ้สึกว ่า เป ็นการเพิ่มภาระความรับผิดชอบ ดังนั้น 
จึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่หัวหน้างานจะต้องทำาความเข้าใจกับพนักงาน 
รวมทั้งให้คำาแนะนำาในการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้นจากงานเดิม 
ทีร่บัผดิชอบ เพือ่ให้งานทีม่อบหมายเพิม่ขึน้นัน้ประสบความสำาเรจ็  
อย่างไรก็ตามหากปริมาณงานที่เพิ่มเป็นงานที่พนักงานคุ้นเคย 
และทำาเป็นประจำาอยู ่แล ้ว หัวหน้างานอาจไม่ต ้องใช้เวลา 
ในการสอนงานมากนัก แต่สิ่งที่ผู้บริหารควรเน้นก็คือ การให้คำา
แนะนำาในการจัดสรรเวลา และจัดลำาดับขั้นตอนการทำางาน 
เพื่อมิให้มีผลต่องานเดิมที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน

 สรุปว่�    การเพิ่มปริมาณงานจะประสบความสำาเร็จได้นั้น    จะต้องพิจารณาถึงความสามารถของพนักงานและหาก 
ปริมาณงานที่พนักงานทำาอยู่มีจำานวนมากอยู่แล้ว การทำา Job Enlargement ก็ไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นเครื่องมือพัฒนา 
พนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะงานที่มอบหมายเพิ่มขึ้นนั้นไม่ควรเป็นงานที่ยากเกินความสามารถ และไม่ควรจะเป็นงานที่แตกต่าง
จากลักษณะงานเดิมที่มอบหมายให้ ซึ่งก่อนการเพิ่มปริมาณงานทุกครั้งหัวหน้างานควรจะวางแผนพัฒนาความสามารถ 
ของพนักงาน โดยเฉพาะทักษะการวางแผนงาน การจัดลำาดับความสำาคัญของงาน เพื่อให้พนักงานม่ันใจว่าสามารถ
บริหารงานได้สำาเร็จลุล่วงตามปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น
อ้างอิงบทความ
ผู้เขียน : ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
สืบค้น : http://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php?bookID=1436&read=true&count=true
เมื่อวันที 3 สิงหาคม 2560
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เลนส์... ส่องการพิมพ์
ส�านักการพิมพ์

Margin (ม�ร์จิน้)     คอื     ระยะขอบ จะอยูด้่านในขอบชิน้งานเข้ามาเป็นพืน้ทีป่ลอดภยั ทีจ่ะวางตวัอกัษรหรอืลวดลายกราฟฟิคทีม่คีวามสำาคญั 
และจะไม่เสี่ยงที่จะถูกตัดโดยการตัดขอบกระดาษ ต่างจากตัดตก (Bleed) ที่จะเป็นส่วนเกินออกไปจากขอบงานที่ต้องการ แต่ทั้งสองสิ่งนี้
มีความจำาเป็นมากในการออกแบบสิ่งพิมพ์ เพื่อให้งานออกมาใช้งานได้จริงและสวยงามตามที่ต้องการ

กำรก�ำหนดมำร์จิ้น ระยะขอบตัดตก
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(Conflict of Interests)
 ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) เป็นการคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้น 
มานานแล้วในสังคมไทย เนื่องจากแอบแฝงโดยอาศัยช่องว่างทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ เพื่อแสวงหา 
ผลประโยชน์ส่วนบุคคล โดยการละเมิดกฎหมาย จริยธรรม และเมื่อมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง 
ย่อมส่งผลให้มีการใช้อำานาจไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ขาดความเป็นอิสระ 
ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม

 ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) หมายถึง สถานการณ์
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพลตามอำานาจหน้าที ่
และความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสีย 
ต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบไม่จำากัด 
อยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช ่
ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้

โดยพฤติกรรมที่อยู่ในข่ายการกระทำาที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) สามารถจำาแนกได้ ดังนี้

การรับของขวัญ 
หรือรับผลประโยชน์

การน�าทรัพย์สินของหน่วยงาน 
ไปใช้ชั่วคราวในกิจการ 

ที่เป็นของส่วนตน

การใช้ข้อมูลภายใน/ 
ข้อมูลลับการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ 

โดยใช้ต�าแหน่ง

การหาผลประโยชน์ 
ให้ตนเองโดยตรง

ต้นเหตุพื้นฐาน 
ของการคอร์รัปชั่น

ผลประโยชน ์
ส่วนตัว ผลประโยชน ์

ส่วนรวม
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 ซึ่งแนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) มีแนวทางการดำาเนินการ ดังนี้
 1.  ก�รเตรียมตัวก่อนก�รเข้�สู่ตำ�แหน่ง (เจ้าหน้าที่ของรัฐ) จะต้องตรวจสอบตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะว่าได้มีการดำาเนินกิจการใด ๆ  อาทิ การเป็นคู่สัญญากับรัฐ การรับสัมปทานจากรัฐ การเป็นกรรมการผู้จัดการ 
การถือหุ้น หรือการเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนต่าง ๆ

 2.  ก�รปฏิบัติตัวระหว่�งปฏิบัติหน้�ที่ หรือดำ�รงตำ�แหน่งเป็นเจ้�หน้�ท่ีของรัฐ อาทิ นรม. รมต./รมว. ผู้บริหาร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ รวมท้ัง คู่สมรสจะต้องไม่ดำาเนินการใด ๆ ท่ีเป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมตามที่กำาหนดไว้

 3.  ก�รดำ�เนินกิจก�รในภ�ยหลังที่พ้นจ�กตำ�แหน่ง (ยังไม่ถึง 2 ปี) โดยห้ามดำาเนินกิจการน้ันต่อไปอีกเป็นเวลา 
2 ปี นับแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นได้พ้นจากตำาแหน่ง ท้ังน้ี ได้ห้ามการดำาเนินกิจการของคู่สมรสด้วย

 ในส่วนกรณีการรับของขวัญ หรือรับผลประโยชน์จะต้องปฏิบัติ ดังนี้

 ทัง้นี ้อย่างไรก็ดเีจ้าหน้าทีข่องรฐัควรหลีกเล่ียงการมพีฤตกิรรมใด ๆ กต็ามทีป่ฏบิตัตินเข้าข่ายประเภทมผีลประโยชน์ 
ทับซ้อนมิฉะน้ันจะส่งผลให้ถูกลงโทษทั้งทางวินัย และอาญาตามกฎหมาย นอกจากน้ีล่าสุดคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. เมื่อวันที ่
1 สิงหาคม 2560 ตามที่สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และอยู่ระหว่างการส่งให้คณะกรรมการประสานงาน 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาก่อนนำาเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
 ดังนั้น ข้าราชการทุกฝ่ายทุกคนพึงระวังการปฏิบัติหน้าที่ และประพฤติตนให้ถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมาย 
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนอันจะเป็นความผิดทั้งทางวินัยและทางอาญา ซึ่งส่งผลต่อตนเองในอนาคด้วย 
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