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จุลสาร บอกเล่าข่าว สนง.
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561

 สวสัดปีีใหม่ บอกเล่าข่าว สนง.” ฉบบัต้อนรบัปีศักราชใหม่
พ.ศ. 2561 ขอส่งความสุขให้แก่พี่น้อง เพื่อนข้าราชการและ
บุคลากรของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาทุกท่าน ขอเป็น
ก�าลังใจในการด�าเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้มี
ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และให้มีสุขภาพแข็งแรง
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
 ส�าหรบัสาระความรู ้และกจิกรรมข่าวสารด ีๆ  จากส�านกัต่าง ๆ
ยังคงมีน�าเสนอเช่นเคย เริ่มต้นด้วยการมอบความสุขให้แก่เด็ก
และเยาวชน ผูเ้ป็นบคุลากรส�าคญัของชาต ิผ่านกจิกรรมงานวนัเดก็
แห่งชาติ ประจ�าปี 2561 ภายใต้ค�าขวัญ “เรียนรู้ในส่ิงท่ีชอบ 
คิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ รู้ทันเทคโนโลยี ส่งเสริมความดี        
วิถีไทย” ของศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน
สภานติิบญัญตัแิห่งชาต ิซึง่จดัให้มกีจิกรรมเสรมิสร้างความรูแ้ละ
ซุม้สันทนาการต่าง ๆ  พร้อมสมัผสับรรยากาศจรงิของห้องประชมุ
รัฐสภา และรับแจกของขวัญของรางวัลมากมาย ผ่านบทความ 
“วันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2561 กับรัฐสภาไทย”
 นอกจากนี้ ยังมีบทความที่น่าสนใจ อาทิ “การรับรอง
ผู ้บังคับบัญชาด้านการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติ 
ส�านักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่ง
สหประชาชาต”ิ “ทกัษะทีอ่งค์กรต้องการในปี 2018” “แผนสทิธิ
มนษุยชนแห่งชาต ิฉบบัที ่3 : สงัคมทีส่่งเสรมิ สทิธ ิเสรภีาพ และ
ความเท่าเทยีม โดยค�านงึถงึศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ เพือ่น�าไปสู่
สังคมสนัตสิขุ” และยงัมบีทความรวมถงึกิจกรรมข่าวสารทีน่่าสนใจ
จากหลายส�านกัตดิตามได้ภายในเล่ม
 กองบรรณาธิการยังคงเปิดรับบทความและกิจกรรม
ข่าวสารด ีๆ  ทีเ่กดิขึน้ในส�านกัต่าง ๆ  ทัง้ 18 ส�านกั จึงขอเชญิชวน
ทกุส�านกัร่วมเป็นส่วนหนึง่ในจุลสาร “บอกเล่าข่าว สนง” ส่งข้อมลู
ข่าวสาร สาระความรู้ และกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่าง ๆ มาที่
กลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ ส�านักประชาสัมพันธ์ แล้วพบกัน
ในฉบับหน้าค่ะ

 กองบรรณาธิการ
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กองบรรณาธิการ
กลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ ส�านักประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0 2831 9349-50
โทรสาร  0 2831 9349
e-mail: senatesarn@gmail.com

จัดท�าข้อมูลโดย
หน่วยงานภายในรวม 18 ส�านัก
ของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ที่ปรึกษา
นายนัฑ ผาสุข
เลขาธกิารวฒุสิภา ปฏิบัตหิน้าทีเ่ลขาธิการสภานติบิญัญัติแห่งชาติ
นายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล
ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ
- ว่าง -
ผู้อ�านวยการส�านักประชาสัมพันธ์

  
วันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2561 กับรัฐสภาไทย     3 
มอีะไรเปล่ียนไปบ้างกบัการประเมนิเพือ่เลือ่นระดับ    6
การรับรองผู้บังคับบัญชาด้านการปฏิบัติตามอนุสัญญา  9
 สหประชาชาติ ส�านักงานป้องกันยาเสพติด
 และปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ
การจัดกจิกรรมงานวนัเดก็แห่งชาต ิประจ�าปี 2561   10
การศึกษาดูงานในโครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการ  11
 ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา กับต่างประเทศ
 ณ รัฐสภาสาธารณรัฐสิงคโปร์
ทักษะที่องค์กรต้องการในปี 2018    12
กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์     14
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับท่ี 3    15 
 : สังคมที่ส่งเสริม สิทธิ เสรีภาพ และความเท่าเทียม
 โดยค�านึงถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ เพื่อน�าไปสู่
 สังคมสันติสุข
การขับเคลื่อนสู่ ระบบราชการ 4.0    17
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 “วันเดก็แห่งชาต”ิ เป็นวันส�าคัญของเด็กและเยาวชนที่จะก้าวไปเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศชาติ
และบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า และเติบโตเป็นทรัพยากรอันมีค่ายิ่งของประเทศ โดยวันเด็กแห่งชาติ ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดอืน
มกราคมของทกุปี และในปี 2561 น้ี ตรงกับวนัเสาร์ท่ี 13 มกราคม 2561 ส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา ปฏบิตัหิน้าทีส่�านกังานเลขาธิการ
สภานติบิญัญติัแห่งชาต ิ และส�านักงานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร ได้ร่วมกนัจดังานฉลองวนัเดก็แห่งชาต ิ ประจ�าปี 2561 ในนาม 
“รฐัสภา” โดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่ให้เดก็และเยาวชนได้ตระหนกัถงึสทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม โดยยดึมัน่
ในสถาบนัชาต ิศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมท้ังให้เดก็และเยาวชนได้รบัทราบเกีย่วกบัการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย
ภายใต้รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 และบทบาทอ�านาจหน้าทีข่องสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ 
 การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2561 ของรัฐสภา จึงมุ่งเน้นกิจกรรมที่ให้เด็ก และเยาวชนได้แสดงความรู้
ความสามารถในการริเร่ิม สร้างสรรค์ และแสดงความคดิเหน็อย่างอสิระ โดยมกีจิกรรมทีน่่าสนใจ อาท ิ กจิกรรมส่งเสรมิความรู้
ด้านวิชาการ กิจกรรมสันทนาการความรู้ทางการเมืองการปกครองและบทบาทอ�านาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ตามซุ้มกิจกรรมต่าง ๆ และกิจกรรมห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาจ�าลอง และกิจกรรมสภาจ�าลอง พร้อมทั้งให้น้อง ๆ 
ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ด้วยการสัมผัสบรรยากาศจริงของห้องประชุมรัฐสภา เย่ียมชมพิพิธภัณฑ์รัฐสภา และเพลิดเพลินกับ
กิจกรรมบนเวที และซุ้มกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีของขวัญของรางวัลมากมาย โดยกิจกรรมเริ่มด้วยดังนี้
 เวลา 09.00 นาฬิกา นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง กล่าวเปิดงานฉลอง
วนัเดก็แห่งชาต ิ ประจ�าปี 2561 ในนาม “รัฐสภา” ภายใต้แนวคดิ “ชวนเดก็ ๆ มาท�าความดทีีร่ฐัสภา” พร้อมทัง้เขยีนความดลีงบน
“ก�าแพงความดี” ร่วมกับตัวแทนเด็กและเยาวชน ณ ลานด้านหน้าอาคารรัฐสภา 2 กรุงเทพฯ โดยมี นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล
ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ
ประจ�าปี 2561 กล่าวรายงาน พร้อมด้วยสมาชิกสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิและนายนฑั ผาสขุ เลขาธกิารวฒุสิภา ตลอดจนผู้บรหิาร
ของทัง้สองส�านักงานฯ เด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

วนัเด็กแห่งชาต ิประจ�าปี 2561 กบัรฐัสภาไทย
“เรยีนรูใ้นสิง่ท่ีชอบ คดินอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ รูท้นัเทคโนโลย ีส่งเสรมิความดีวถิไีทย”

ค�ำขวัญวันเดก็แห่งชำต ิประจ�ำปี  2561
ศำสตรำจำรย์พิเศษพรเพชร วิชติชลชยั ประธำนสภำนิตบัิญญตัแิห่งชำติ
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 จากนัน้ เป็นกจิกรรมการแสดงรวีวิประกอบเพลงของน้อง ๆ  เยาวชนจากโรงเรยีนเศรษฐเสถียร ชุดลลีาประกอบเพลงส้มต�า
โรงเรียนศรีสังวาล ชุด “วิลแชร์แดนซ์” และโรงเรียนสตรีวรนาถ เทเวศร์ ชุด “เด็กขยันเรียน” ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้น้อง ๆ
และเยาวชนที่พิการทุพพลภาพ ได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่บนเวทีการแสดงของรัฐสภา ซึ่งน้อง ๆ ได้สร้างสีสัน
ความสนุกสนาน และความประทับใจให้แก่ผูช้มเป็นอย่างมาก เม่ือจบการแสดงรองประธานสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิคนทีห่นึง่ 
พร้อมด้วยสมาชกิสภานติิบญัญตัแิห่งชาต ิร่วมมอบของรางวัลให้แก่เดก็ ๆ  และถ่ายภาพร่วมกนั แล้วได้เยีย่มชมและมอบของขวญั
ของรางวลัให้กบัเดก็และเยาวชนตามซุม้กจิกรรมต่าง ๆ  ภายในงานอย่างเป็นกนัเอง ท้ังนี ้ได้มกีารถ่ายทอดสดบรรยากาศการ
จดังานผ่านทางสถานวีทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์รฐัสภา และผ่านสือ่สงัคมออนไลน์บนเวบ็เพจสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิ
(Live สด)  
 เวลา 10.00 – 15.00 นาฬิกา เด็กและเยาวชน ร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ด้านวิชาการ กิจกรรมสันทนาการความรู้
ทางการเมอืงการปกครองและบทบาทอ�านาจหน้าทีข่องสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิตามซุม้กจิกรรมต่าง ๆ กจิกรรมห้องส่งสถานี
วทิยโุทรทศัน์รฐัสภาจ�าลอง และกจิกรรมสภาจ�าลอง รวมทัง้การเข้าชมห้องประชมุรฐัสภา และพพิธิภณัฑ์รฐัสภา แต่กจิกรรม
ทีไ่ด้รบัความสนใจเป็นพเิศษในการจัดกจิกรรมวนัเดก็แห่งชาต ิประจ�าปี 2561 ของรฐัสภา นัน่คอื กจิกรรมทีใ่ห้เดก็ ๆ  และเยาวชน
ได้เขียนถ่ายทอดความดท่ีีอยากท�าลงบน “ก�าแพงความด”ี ซ่ึงเป็นก�าแพงสขีาวท่ีพี ่ๆ รฐัสภาได้จดัเตรยีมไว้ให้ ภายใต้แนวคิด 
“ชวนเด็ก ๆ มาท�าความดีที่รัฐสภา” ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ต้องการปลูกฝัง
ทั้งความดีและความรู้ให้กับเด็ก ๆ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย
 1. กจิกรรมเสรมิความรูด้้านวชิาการ เป็นกจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิความรูใ้ห้เดก็และเยาวชนได้รบัทราบเกีย่วกบัความรู้
ในวงงานรฐัสภาและบทบาทหน้าทีข่องสภานติบิญัญัตแิห่งชาต ิอาท ิบ้าน สนช. วถีิไทย สไตล์ Thailand 4.0 และต้นไม้ความรู้
รัฐสภา การน�าชมห้องประชุมรฐัสภา ซึง่เป็นไฮไลต์ส�าคญัของรฐัสภาทีจ่ดัเป็นประจ�าทกุปี เพือ่ให้เดก็และเยาวชน ผูป้กครอง
ได้เข้าชมและสมัผสักบับรรยากาศการประชมุเสมอืนจริงของรฐัสภา พร้อมทัง้ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึ โอกาสนี ้รองประธานสภา
นติบิญัญตัแิห่งชาต ิคนทีห่นึง่ ได้ให้เกยีรตร่ิวมต้อนรบัน้อง ๆ พร้อมเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้นัง่เก้าอีป้ระธานและรองประธาน
บนบลัลงัก์ในทีป่ระชมุ ซึง่โดยปกตจิะเปิดให้เข้าได้เฉพาะผูท้ีป่ฏบิตัหิน้าทีแ่ละเกีย่วข้องเท่านัน้ นอกจากนีย้งัเปิดให้เยีย่มชม
พพิธิภณัฑ์รฐัสภา ซึง่เป็นกิจกรรมการจดัแสดงและให้ความรูเ้กีย่วกบัเอกสารส�าคญัทีแ่สดงถงึประวตัศิาสตร์ของการปกครอง
ระบอบประชาธปิไตยในระบบรฐัสภา ตัง้แต่พทุธศักราช 2547 จนถงึปัจจบุนั เป็นต้น
 2. กิจกรรมสันทนาการความรู้ทางการเมืองการปกครองและบทบาทอ�านาจหน้าท่ีของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เป็นกิจกรรมที่พี่ ๆ รัฐสภา ได้มอบความสุขสนุกสนานให้กับน้อง ๆ มากมายท้ังบนเวทีและตามซุ้มกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ 
การแสดงบนเวทีได้รบัเกียรตจิากศิลปินดารา การจับสลาก การเล่นเกมชิงรางวลั การแจกของขวญัของรางวัล ขนมและอาหาร
ให้แก่น้อง ๆ พร้อมทัง้แจกกระเป๋า ทีร่ะลกึ และหนงัสอื ธ สถติในดวงใจ ให้แก่เดก็และเยาวชนเป็นทีร่ะลกึ
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 3. กจิกรรมห้องส่งสถานีวทิยโุทรทศัน์รฐัสภาจ�าลอง เป็นกจิกรรมท่ีเตรยีมไว้เพือ่ให้น้อง ๆ เยาวชน ได้เป็นผูป้ระกาศจิว๋
ท�าหน้าทีผู้่ประกาศของสถานวีทิยโุทรทศัน์รฐัสภาจ�าลองเสมอืนจริง ทัง้นีเ้พือ่เปิดโอกาสให้น้อง ๆ  ได้มปีระสบการณ์และใช้ทกัษะ
ในการพดูทีถ่กูต้อง และได้สมัผสับรรยากาศจรงิในการออกอากาศกบัทางสถานี
 4. กจิกรรมสภาจ�าลอง เป็นอีกกจิกรรมทีส่่งเสรมิให้น้อง ๆ  ได้มส่ีวนร่วมในการแสดงออกด้านการเป็นผูน้�า และส่งเสริม
ความรูค้วามเข้าใจด้านการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นพระประมุข รวมท้ังบทบาท
อ�านาจหน้าทีข่องสภานติบิญัญตัแิห่งชาตอิย่างถกูต้อง
 การจัดงานวนัเดก็แห่งชาต ิประจ�าปี 2561 ในนามรัฐสภา ในครัง้นี ้จะส�าเรจ็ไม่ได้ หากไม่ได้รบัการสนบัสนนุของรางวลั
จากผูใ้หญ่ใจดทีกุท่านทีไ่ด้ให้การสนบัสนนุของรางวลัมอบให้แก่เดก็และเยาวชน เพือ่สร้างความสขุ รอยยิม้ และความประทบัใจ
ให้แก่เดก็และเยาวชน โอกาสนี ้ส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา ปฏบิตัหิน้าทีส่�านกังานเลขาธกิารสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิและ
ส�านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร ในนามของรฐัสภา ขอขอบคณุผูใ้หญ่ใจดทีกุท่านทีใ่ห้การสนบัสนนุของรางวลัในครัง้นี้ 
และภาพบรรยากาศทั้งหมดนี้ คือสิ่งที่ รัฐสภา มุ ่งมั่นต้ังใจมอบให้เด็กและเยาวชนในวันเด็กแห่งชาติในทุก ๆ ปี 
พบกนัใหม่คราวหน้ากบัการจดังานวันเด็กแห่งชาตขิองรฐัสภาในปีต่อไป พี ่ๆ รฐัสภา ยนิดต้ีอนรบัและพร้อมสร้างความประทบัใจ
ให้แก่น้อง ๆ แล้วพบกันจ้า
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มีอะไรเปลี่ยนไปบ้างกับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ

 ขอกล่าวสวัสดีปีใหม่และขอต้อนรับเข้าสู่ปีจอ ส�าหรับปี พ.ศ. 2561 ในฉบับนี้กลับมาอีกคร้ังกับการบอกเล่า
ในเรื่องน่ารู้ของงานบริหารงานบุคคล ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องความเจริญก้าวหน้า และประโยชน์สุขของเพื่อน ๆ  พี่ ๆ
ข้าราชการรัฐสภา โดยในฉบับนี้ เราจะให้ทุกคนได้รับรู้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเกี่ยวกับการประเมินข้าราชการรัฐสภาสามัญ
เพื่อแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งระดับควบและมีผู้ครองอยู่ในประเภทวิชาการ ระดับช�านาญการ ระดับช�านาญการพิเศษ 
และระดบัเชีย่วชาญ ซึง่คณะกรรมการข้าราชการรฐัสภาได้ก�าหนดขึน้ เพือ่ประโยชน์ในการบรหิารทรพัยากรบคุคลให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปลี่ยนแปลงไปของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา รวมถึงการพิจารณาแต่งตั้ง
ข้าราชการรัฐสภาสามัญที่ค�านึงถึงความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ประสบการณ์ ความช�านาญงานหรือความ
เชีย่วชาญ ศกัยภาพและผลงานทีเ่ป็นทีป่ระจักษ์ ตลอดจนความประพฤต ิ และพฤตกิรรมทางจรยิธรรม ซึง่จะเป็นประโยชน์
ต่อทางราชการ ตามหนังสือ ก.ร. ที่ 18/2560 (ว 4) ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 
รวมทั้งส�านักบริหารงานกลางได้จัดท�าแนวทางการด�าเนินการประเมินฯ ตามที่ ก.ร. ก�าหนด เพื่อให้การประเมินเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และเป็นแนวทางเดียวกัน รวมถึงเพ่ือนข้าราชการจะได้มีแนวทางในการจัดท�าผลงานและข้อเสนอ
แนวคิดการปรับปรุงหรือพัฒนางาน ซึ่งเลขาธิการวุฒิสภาได้เห็นชอบ และได้มีการแจ้งเวียนให้ทราบโดยท่ัวกันแล้ว 
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561
 ทั้งนี้ จากหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินข้าราชการรัฐสภาสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งระดับควบ
และมีผู้ครองอยู่ในประเภทวิชาการ ที่ ก.ร. ก�าหนด เรามาดูกันดีกว่าว่ามีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินใดบ้าง
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซ่ึงสามารถสรุปประเด็นท่ีส�าคัญได้ดังน้ี
 1. การกรอกแบบขอเข้ารับการประเมิน 
  เมื่อเพื่อนข้าราชการมีชื่อตามประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินในแต่ละปี และมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนแล้ว การด�าเนินการข้ันตอนต่อไปซึ่งเป็นการด�าเนินการท่ีเปลี่ยนแปลงไป คือ การกรอกแบบขอรับการประเมิน 
(แบบ ว. 1) และเสนอช่ือผลงานและเค้าโครงผลงานหรือผลส�าเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในต�าแหน่งหน้าที่
ความรับผิดชอบ (ผลงานที่ผ่านมา) สัดส่วนของผลงานที่ตนเองปฏิบัติและรายชื่อผู้ร่วมจัดท�าผลงาน (ถ้ามี) ซึ่งเป็นการ
ด�าเนินการที่เหมือนเดิม แต่ส�าหรับข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน (ผลงานในอนาคต) จะต้องเสนอเป็น
ฉบับสมบูรณ์แทนที่จะเสนอเป็นแค่เค้าโครง

ส�ำนักบริหำรงำนกลำง



7 มกราคม	2561
January	 2018

ส�ำนักบริหำรงำนกลำง

 2. การประเมินบุคคล
  หลังจากที่เพ่ือน ๆ ได้กรอกแบบขอรับการประเมิน (แบบ ว. 1) และเสนอชื่อผลงานและเค้าโครงผลงาน 
(ผลงานทีผ่่านมา) ระบสุดัส่วนของผลงาน และเสนอข้อเสนอแนวคดิฯ (ผลงานในอนาคต) ฉบบัสมบรูณ์แล้ว การด�าเนนิการ
ในขั้นตอนต่อไป คือ การประเมินบุคคล ซึ่งตามหลักเกณฑ์ฯ ใหม่ก�าหนดให้มีการด�าเนินการท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยการ
ประเมินบุคคลระดับช�านาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ให้ด�าเนินการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินบุคคลแทนที่
จะเป็นการประเมนิโดยผูบ้งัคบับญัชาประเมนิตามล�าดบัช้ัน ท้ังน้ี มีการก�าหนดให้คณะกรรมการประเมินบคุคลเชิญผูอ้�านวยการ
ส�านักหรือผู้บังคับบัญชากลุ่ม/กลุ่มงานที่ขึ้นตรงต่อเลขาธิการวุฒิสภา หรือผู้ท่ีเลขาธิการวุฒิสภามอบหมายของผู้ขอรับ
การประเมินแต่ละราย มาร่วมพิจารณาและให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการประเมินบุคคลด้วย
 3. การจัดท�าบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน 
  หลักเกณฑ์ฯ ที่ ก.ร. ก�าหนดเดิมไม่ได้ก�าหนดให้ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาต้องจัดท�าบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
เฉพาะที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานระดับช�านาญการพิเศษ
และระดับเชี่ยวชาญ แต่หลักเกณฑ์ฯ ใหม่ ก�าหนดให้ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาด�าเนินการดังกล่าว
 4. องค์ประกอบคณะกรรมการประเมินผลงาน
  ก.ร. ได้ก�าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการประเมินผลงานที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน คือ องค์ประกอบ
คณะกรรมการประเมนิผลงานระดบัช�านาญการพเิศษ ซ่ึงเดมิกรรมการให้แต่งตัง้จากข้าราชการรฐัสภาสามญัซ่ึงด�ารงต�าแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูง ประเภทวิชาการต้ังแต่ระดับเช่ียวชาญขึ้นไป หรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านที่มีความเชี่ยวชาญ
ในสายงานที่ประเมิน และผู้อ�านวยการส�านักบริหารงานกลาง โดยหลักเกณฑ์ฯ ใหม่ก�าหนดกรรมการให้แต่งตั้งจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน และก�าหนดให้คณะกรรมการประเมินผลงาน
มอบให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 3 คน เป็นผู้พิจารณาผลงานของผู้ขอรับการประเมิน และให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
แต่ละคนพิจารณาประเมินผลงานตามองค์ประกอบและเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้
 5. รูปแบบ เค้าโครงของผลงาน และหัวข้อของผลงาน
  ส�านกับรหิารงานกลาง  ได้จัดท�าแนวทางการประเมนิฯ  ซ่ึงได้มกีารก�าหนดรปูแบบ เค้าโครงของผลงาน และหวัข้อ
ของผลงาน เป็น 5 บท โดยก�าหนดให้เป็นไปตามหลักวิชาและสอดคล้องกับหัวข้อตามที่ ก.ร. ได้ก�าหนดรูปแบบตัวอย่าง
การเสนอผลงานหรือผลส�าเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในต�าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ (ผลงานที่ผ่านมา) 
และตัวอย่างการเสนอข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน (ผลงานในอนาคต) ซึ่งองค์ประกอบของผลงานที่
ผ่านมา และผลงานในอนาคต จะประกอบไปด้วย
  5.1 ผลงานหรือผลส�าเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในต�าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ (ผลงานที่ผ่านมา)
   บทที่ 1 บทน�า
   บทที่ 2 หลักวิชาการ/แนวคิดที่ใช้ในการด�าเนินการ
   บทที่ 3 สาระส�าคัญและขั้นตอนด�าเนินการ
   บทที่ 4 ผลการด�าเนินการ
   บทที่ 5 บทสรุป และข้อเสนอแนะ
  5.2 ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน (ผลงานในอนาคต)
   บทที่ 1 บทน�า
   บทที่ 2 หลักวิชาการ/แนวความคิด/ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
   บทที่ 3 วิธีการศึกษา
   บทที่ 4 บทวิเคราะห์/ข้อเสนอ
   บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
 6. การพิจารณาประเมินผลงาน
  การพิจารณาประเมินผลงานหรือผลส�าเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในต�าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(ผลงานที่ผ่านมา) และข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน (ผลงานในอนาคต) ส�าหรับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้น



มกราคม	 2561
January	 2018

8

ส�ำนักบริหำรงำนกลำง

แต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งวชิาการในแต่ละระดับ ก.ร. ได้ก�าหนดระดับความเข้มข้นของการประเมินให้มากข้ึนตามระดับต�าแหน่ง
ที่เข้ารับการประเมิน โดยตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ร. ก�าหนดได้ระบุองค์ประกอบการพิจารณาประเมิน ดังนี้
  6.1 คุณภาพของผลงาน (30 คะแนน)
  6.2 ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงาน (20 คะแนน)
  6.3 ประโยชน์ของผลงาน (40 คะแนน)
  6.4 ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความช�านาญ (10 คะแนน)
  จากประเดน็ต่าง ๆ ทีม่กีารเปลีย่นแปลงไปเก่ียวกบัการประเมนิข้าราชการรัฐสภาสามญัเพือ่แต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่ง
ระดับควบและมีผู้ครองอยู่ในประเภทวิชาการ ระดับช�านาญการ ระดับช�านาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ จะเห็นได้ว่า
สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้กระบวนการประเมินมีความชัดเจน เป็นธรรม และสามารถแสดงถึง
ศักยภาพของเพ่ือน ๆ ข้าราชการอย่างแท้จริง และก่อนจากกันในฉบับนี้ อยากจะขอย�้าอีกคร้ังหนึ่งว่าอยากให้เพ่ือน
ข้าราชการเริ่มท�าเท่านั้นเอง และขอให้ใช้หลักการท�างานผลงานวิชาการ 3 หลัก ที่เคยได้กล่าวไว้เมื่อหลายฉบับก่อน ดังนี้

หลักการท�างานผลงานวิชาการ 3 หลัก

 สุดท้ายน้ี อยากจะขอฝากช่องทางการหาข้อมูลเก่ียวกับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับผ่านทางระบบ Intranet 
ของส�านักบริหารงานกลางไว้อีกทางหนึ่ง หรือหากเพื่อน ๆ มีข้อสงสัยประการใด เพื่อนข้าราชการสามารถติดต่อ
สอบถามได้ที่กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ส�านักบริหารงานกลาง ทางเรายินดีให้บริการเป็นอย่างยิ่ง เพื่อประโยชน์
และสิทธิประโยชน์ของเพื่อนข้าราชการทุกท่าน 

เป็นประโยชน์ ชัดเจน ถกูต้องและครบถ้วน

 ผลงานทีน่�าเสนอจะต้องเป็นเรือ่งในส่วนที่

ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้ด�าเนินการ หรือ

เป็นเรื่องที่จะสามารถพัฒนางานของผู้ขอรับ

การประเมนิให้ดขีึน้ รวดเร็วขึน้ มปีระสิทธภิาพ

และประสิทธิผลมากยิง่ขึน้ และเป็นประโยชน์

กับส่วนราชการ 

 ผลงานทีน่�าเสนอจะต้องมคีวามชดัเจนและ

สอดคล้องกนั ทัง้ในส่วนของความส�าคัญของเร่ือง

สภาพปัญหา วตัถปุระสงค์ แผนการด�าเนนิงาน

หลกัวชิาการทีอ้่างองิ ทัง้นี ้การอ้างองิแนวคดิ

ทฤษฎ ีหรือหลกัวิชาการต่าง ๆ ควรน�าแนวคดิ

ทฤษฎี หรอืหลกัวชิาการเฉพาะทีเ่ก่ียวข้องกบั

ผลงานจริง ๆ เท่านัน้ เพ่ือไม่ให้เกดิความสบัสน  

 

 ผลงานที่น�าเสนอจะต้องถูกต้องและ

ครบถ้วน ในส่วนของหวัข้อผลงานรูปแบบของ

ผลงาน การพิมพ์ตัวอักษร การเรียบเรียง

ล�าดับหัวข้อ การเยือ้งหน้า รปูแบบการอ้างองิ

เชงิอรรถ และบรรณานกุรม รวมทัง้ เอกสารต่าง ๆ

ที่เกี่ยวข้อง โดยให้แนบมาเป็นภาคผนวก 

หลักการท�างานผลงานวิชาการ 3 หลัก
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ข่าวสารการต่างฯ
ส�ำนักกำรต่ำงประเทศ

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  14 ธันวาคม 2560 เวลา 
14.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2
ประธานสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิได้มอบหมายให้ นายสรุชยั
เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ
คนที่หน่ึง เป็นผู้ให้การต้อนรับ นางสาวแคนดิซ เวลช ์
(Ms. Candice Welsch) ผู้บังคับบัญชาด้านการปฏิบัต ิ
ตามอนุสัญญาสหประชาชาติ ส�านักงานป้องกันยาเสพติด
และปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United 
Nations Office on Drugs and Crime : UNODC) และ
นายเจอรามี ดักลาส (Mr. Jeremy Douglas) ผู้แทน 
UNODC ประจ�าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ 
เอเชียแปซิฟิก ในโอกาสขอหารือข้อราชการระดับสูงและ 
เป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดี ตลอดจนเพื่อแสดง 
ความขอบคุณสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ได้ให้การส่งเสริม
และสนับสนุนการอนุวัติการตามอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Con-
vention against Corruption : UNCAC)
 ในระหว่างการเข้าเยี่ยมคารวะมีการหารือร่วมกัน 
ซึ่งมีสาระส�าคัญมุ ่งเน้นในการให้ความส�าคัญในการ 
ต่อต้านการทุจริต        โดยรองประธานสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ 
คนที่หน่ึง ได้กล่าวถึงกฎหมายของไทยที่ได้ระบุถึงการ
ท่ีรัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วน 
ร่วมด้วย อีกทั้งการเพิ่มอ�านาจให้คณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห ่งชาติ ในการไต ่สวน 
ข้อเท็จจริง การคุ้มครองพยานเพื่อตรวจจับผู้ทุจริต และ 
การกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยาน นอกจากน้ี 
มีมาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าท่ี

ของรัฐระดับสูงที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ
หนี้สินทุกครั้งเมื่อเข้า-ออกจากต�าแหน่ง และมีข้อห้าม 
ทางกฎหมายซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐห้ามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
บางประเภท เช่น ธุรกจิทีไ่ด้รบัสมัปทานจากภาครฐั ทัง้น้ี 
ในอนาคต           จะมีมาตรการทางกฎหมายเพิม่เตมิเพือ่ควบคมุ 
ความประพฤติของผู ้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองและ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐรวมถึงคู่สมรสและบุตรอีกด้วย
 อน่ึง ผู้แทน UNODC ประจ�าภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ และเอเชียแปซิฟิก ได้กล่าวถึงการมีโอกาส 
เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 
เมือ่วันที ่9 ธนัวาคม 2560 ซึง่รฐับาลไทยร่วมกับส�านกังาน 
คณะกรรมการป ้องกันและปราบปรามการทุจริต 
แห่งชาติ ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันสากล 
(ประเทศไทย) และภาคประชาสังคม ท�าให้ทราบถึง 
เจตนารมณ์และความมุ่งม่ันของประเทศไทยในการมุ่ง 
แก้ไขปัญหาการทจุรติอย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะการประกาศ
เจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรีของไทยในการต่อต้าน 
การคอร์รัปชันในทุกระดับชั้น ทั้งนี้ ขอชื่นชมประเทศไทย
ที่มีการพัฒนากฎหมายโดยมีอนุสัญญาสหประชาชาติ 
ว่าด้วยการต่อต้านการทุจรติ (United Nations Convention
against Corruption : UNCAC) ในการผลักดันประเด็น
ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ส�านักงานป้องกันยาเสพติดและ 
ปราบปรามอาชญากรรมแห ่งสหประชาชาติยินด ี
จะให้การสนับสนุนประเทศไทยต่อไป และเชื่อม่ันว่า 
ประเทศไทยจะสามารถผลักดันและเป็นแบบอย่างที่ดี
ในการต่อต้านการทุจริตให้กับประเทศสมาชิกในกลุ่ม
อาเซียนต่อไป

การรับรองผู้บังคับบัญชาด้านการปฏิบัติตามอนุสัญญา
สหประชาชาต ิส�านักงานป้องกันยาเสพติด 
และปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ
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เล่าข่าวส�านักวิชาการ
ส�ำนักวิชำกำร

 วนัเสาร์ที ่13 มกราคม 2561 ซึง่เป็นวนัเดก็แห่งชาต ิส�านกัวชิาการ และส�านกัการประชมุในฐานะคณะอนกุรรมการฝ่ายวชิาการ 
และกิจกรรมเสรมิความรู้ในคณะกรรมการจดังานฉลองวนัเดก็แห่งชาติ ประจ�าปี 2561 ได้ร่วมกนัจดักจิกรรมเสรมิสร้างความรูเ้กีย่วกบั 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้แก่เด็ก ๆ และผู้ปกครองที่มาเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ณ บริเวณห้องโถง 
ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 ภายใต้ชื่อ “บ้าน สนช. วิถีไทย สไตส์ Thailand 4.0”
 ในช่วงเช้า ก่อนพิธีเปิดงาน นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา พร้อมด้วยนายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง
การปกครอง และการบริหารจัดการ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมและซักถามเกี่ยวกับกิจกรรมของซุ้มต่าง ๆ ภายในงาน
 เวลาประมาณ 11.00 นาฬิกา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ได้เดินทางมาเยี่ยมชม 
กิจกรรมต่าง ๆ ภายในซุ้ม พร้อมทั้งให้เกียรติขึ้นเวทีร่วมท�ากิจกรรมและมอบของรางวัลแก่เด็ก ๆ ที่ชนะการตอบค�าถามความรู ้
ภายในซุ้มอย่างเป็นกันเองและสนุกสนาน
 รูปแบบการจัดงานในปีนี้ ก�าหนดขึ้นภายใต้กรอบค�าขวัญวันเด็กแห่งชาติ “เรียนรู้ในสิ่งที่ชอบ คิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ 
รู้ทันเทคโนโลยี ส่งเสริมความดีวิถีไทย” ที่ ศาตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มอบให้แก่เด็กและ
เยาวชน โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ซุ้ม ประกอบด้วย ซุ้มนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับบทบาทอ�านาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งมีเกมให้เด็ก ๆ ที่มาร่วมงานตอบค�าถามความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับนิทรรศการที่จัดแสดงเพื่อชิงรางวัล สลับกับ
การเล่นบิงโก และซุ้มกิจกรรมการละเล่นเด็กไทย เช่น เกมเตะฟุตบอล ตลอดทั้งวัน มีเด็ก ๆ สนใจเข้าชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรม
เล่นเกมต่าง ๆ ภายในซุ้ม ประมาณ 1,200 คน

การจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2561



11 มกราคม	2561
January	 2018

ส�ำนักภำษำต่ำงประเทศ

การศึกษาดูงานในโครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการ 
ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

กับต่างประเทศ ณ รัฐสภาสาธารณรัฐสิงคโปร์

 ระหว่างวันที่ 3 - 8 ธันวาคม 2560 ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ได้ส่งคณะข้าราชการส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จ�านวน 6 คน น�าโดย 
นางสาวแก้วเกศร์ ถาวรพันธ์ ผูอ้�านวยการส�านกัการต่างประเทศ เข้าร่วม 
โครงการแลกเปล่ียนข้าราชการส�านกังานเลขาธกิารวุฒสิภากบัต่างประเทศ 
ณ รัฐสภาสาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ ์
ในการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐสภาสาธารณรัฐสิงคโปร์
 เจ้าหน้าที่รัฐสภาสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้น�าเสนอวีดิทัศน์เกี่ยวกับ
ประวัติความเป็นมา บทบาทและอ�านาจหน้าที่ของรัฐสภาสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ ณ รัฐสภาสาธารณรัฐสิงคโปร์ และจัดการบรรยายให้กับคณะ 
ในหวัข้อต่าง ๆ ดงันี ้โครงสร้างของส�านกังานเลขาธกิารรฐัสภา การบรหิาร 
ทรัพยากรบุคคล โครงสร้างรัฐสภา กระบวนการนิติบัญญัติ การท�าล่าม
แบบฉับพลัน (Simultaneous Interpretation) ในรัฐสภา การเงิน 
รายงานการประชมุ การสนบัสนนุด้านเทคโนโลยสีารสนเทศในการประชมุ 
การบริหารจัดการอาคารและสถานท่ี การประชาสัมพันธ์และให้ความรู้
ด้านรัฐสภา การรักษาความปลอดภัย และการให้บริการในห้องสมุด 
อกีท้ัง คณะได้เยีย่มชมห้องประชมุรฐัสภา ห้องสมดุ ห้องควบคมุงานรกัษา
ความปลอดภัย และสถานที่ต่าง ๆ ภายในอาคารรัฐสภา 
 นอกจากนี ้คณะข้าราชการส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภาได้มโีอกาส
พบและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับ Ms. Ng Sheau Jiuan เลขาธิการ
รัฐสภาสาธารณรัฐสิงคโปร์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐสภาสาธารณรัฐสิงคโปร์ ท้ังสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ในการท�างาน รวมทั้งความประทับใจและการเรียนรู้ในการศึกษาดูงาน ณ รัฐสภาสาธารณรัฐสิงคโปร์
เพื่อน�ามาใช้ในการปฏิบัติงานและสนับสนุนภารกิจของรัฐสภาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเลขาธิการรัฐสภา
สาธารณรัฐสิงคโปร์ได้มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการและได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
 จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ในการท�างาน ตลอดจน 
เป็นการสร้างเครือข่ายการท�างานระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐสภาของทั้งสองประเทศ
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 การเปลี่ ยนแปลงที่ เกิดขึ้นอย ่ าง
รวดเร็วในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ด้านเทคโนโลยี นอกจากจะส่งผลต่อการ 
ใช้ชวีติของเราแล้วยงัส่งผลต่อการท�างานด้วย 
เมื่อบริบทต่าง ๆ ในการท�างานเปลี่ยนแปลง
ไปตามยุคสมัย ทักษะที่จ�าเป็นต่อการท�างาน
ก็ เปลี่ยนแปลงตามไปด ้วยเช ่นเดียวกัน 
บทความแรกจากส�านักพัฒนาทรัพยากร

ทกัษะที่องค์กรต้องการในปี 2018

1Petrone, P. (2018). The Skills Companies Need Most in 2018 – And the Courses to Get Them. สืบค้นจาก https://www.linkedin.com/
pulse/skills-companies-need-most-2018-courses-get-them-paul-petrone/?trk=eml_ny-ss_learning&fromEmail=true
2เว็บไซต์เครือข่ายสังคม (Social Network) ส�าหรับองค์กรและคนท�างานที่มียอดผู้ใช้กว่า 530 ล้านคนทั่วโลก – Smith, C (2017). 220 Amazing LinkedIn 
Statistics and Facts (December 2017) สืบค้นจาก https://expandedramblings.com/index.php/category/stats-2/ecommerce-statistics/
 3Doyle, A. (2017). What Are Soft Skills. สืบค้นจาก https://www.thebalance.com/what-are-soft-skills-2060852

 กลุม่ทกัษะ Soft Skills เป็นทักษะความรูท้ีเ่ก่ียวกบั 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในท่ีท�างาน แม้ทักษะเหล่านี ้
จะไม่เกี่ยวกับสายงานโดยตรง แต่ก็เป็นปัจจัยส�าคัญ 
ที่ส่งเสริมประสิทธิภาพให้การท�างาน3

 1. ภาวะผู้น�า (Leadership) ภาวะผู้น�าไม่ได้จ�ากัด 
อยู่ที่ระดับผู้จัดการหรือผู้บริหารเท่าน้ัน แต่เป็นทักษะ 
ที่บุคลากรในทุกระดับควรได้รับการพัฒนา โดยสามารถ 
เริ่มต้นได้ง่าย ๆ จากการพัฒนาตนเองให้มีความเชื่อม่ัน 
และริเริ่มในการท�าสิ่งต่าง ๆ และกระตุ้นให้เพื่อนร่วมงาน
เกดิความรูสึ้กอยากริเริม่ท�าส่ิงทีม่คีณุค่าไปพร้อมกบัเราด้วย

 2. การสื่อสาร (Communication) เทคโนโลยีเพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสาร และมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 
ดังนั้น การเรียนรู้ทักษะการสื่อสารผ่านเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพจึงมีความส�าคัญมากขึ้นตามไปด้วย
 3. การประสานร่วมมือ (Collaboration) เป็นทักษะที่ไม่เคยตกยุค ไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรไหนหรือช่วงเวลาใด 
การมีทักษะการประสานร่วมมือนี้เป็นทักษะที่ส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมการท�างานบรรลุเป้าหมาย
 4. การบริหารจัดการเวลา (Time Management) เวลาเป็นทรัพยากรที่อยู่อย่างจ�ากัด ดังนั้น เราจึงควรเรียนรู ้
วิธีการจัดสรรเวลาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน จัดตารางเวลา การจัดล�าดับความส�าคัญ หรือแม้
กระทั่งการจัดเวลาพักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานก็มีความส�าคัญไม่แพ้กัน
 กลุ่มทักษะ Hard Skills เป็นทักษะความรู้เฉพาะด้าน หากเราอยากรู้ว่าแนวโน้มการท�างานในแต่ละยุคเป็นอย่างไร
สามารถสังเกตได้จาก Hard Skills ที่เป็นที่ต้องการและพยายามเรียนรู้เพื่อน�ามาปรับใช้
 1. เทคโนโลยีคลาวด์และการประมวลผลแบบกระจาย (Cloud and Distributed Computing) ฟังดูเป็นศัพท์
เทคนิคไม่คุ้นหูและเราอาจไม่จ�าเป็นต้องมีความรู้เฉพาะในด้านนี้ แต่การมีความรู้ในการน�าเทคโนโลยีคลาวด์มาใช้กลับเป็น
ประโยชน์ต่อการท�างานอย่างยิ่ง ซ่ึงส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาของเรามีระบบคลาวด์ให้แก่บุคลากรทุกคนของส�านักงานฯ 
สามารถเข้าใช้ได้ คือ vcloud สามารถเข้าระบบผ่านทาง http://vcloud.senate.go.th/ โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (username) และ
รหัสผ่าน (password) เดียวกับระบบ e-office ของส�านักงานฯ

บุคคลในปี พ.ศ. 2561 นี้ เราจะมาอัพเดทกันว่าทักษะอะไรบ้างที่องค์กรต่าง ๆ ก�าลังต้องการ1 จากบทวิเคราะห์ของ 
LinkedIn.com2
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 2. การวิเคราะห์ด้านสถิติและการท�าเหมืองข้อมูล (Statistical Analysis and Data Mining) เมื่อข้อมูลทุกอย่าง 
ถูกย้ายเข้าไปอยู่ในระบบ เราจึงต้องมีบุคลากรท่ีมีทักษะในด้านการท�าความเข้าใจ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบโจทย์
ในด้านต่าง ๆ เช่น การน�าข้อมูลการชั่วโมงการท�างาน สถิติการท�างาน รวมถึงผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมาวิเคราะห์ 
เพื่อหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพ เป็นต้น
 3. การพัฒนาซอฟท์แวร์ที่ใช้ขับเคลื่อนระบบและแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ (Middleware and Integration Software) 
ทักษะนี้จ�าเป็นส�าหรับคนที่ท�างานด้านไอที แต่ส�าหรับบุคลากรโดยท่ัวไป อาจศึกษาความรู ้เบ้ืองต้นเก่ียวกับระบบ
ซอฟท์แวร์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้งานเท่านั้น
 4. การออกแบบโครงสร้างเว็บ และการพัฒนาการควบคุมและออกแบบแอปพลิเคชั่น (Web Architecture and 
Development Framework) เบื้องหลังแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่เราใช้กันในสมาร์ทโฟนมีบุคคลที่ท�าหน้าที่ออกแบบ พัฒนา 
วางโครงสร้างที่ซับซ้อน ให้ออกมาใช้งานง่ายเพื่อตอบโจทย์ ตามฟังก์ชั่นการท�างานที่ผู้ใช้ต้องการ

 ทั กษะ เหล ่ า นี้ ดู เ ห มื อนจะ เป ็ น เรื่ อ ง ที่ เ ร า 
ไม่คุ ้นเคยนัก แต่ในปัจจุบันก�าลังมีบทบาทอย่างยิ่ง  
รัฐสภาของเราเองก็ก�าลังจะพัฒนาไปเป็นรัฐสภาดิจิทัล 
(Digital Parliament) ซึ่งการที่จะมีโครงสร้างระบบ 
ที่ ดีนั้ นนอกจากเทคโนโลยี ใน เครื่ อ ง ไม ้ เครื่ อ งมือ 
(Hardware) และโปรแกรม ชุดค�าสั่ง แอปพลิเคชั่นต่าง ๆ 
(Software) จะต้องมีความพร้อมแล้ว บุคลากรในองค์การ 
(Peopleware) ก็จะต้องมีความพร้อมและความเข้าใจ 
พร ้อมที่จะปรับตัวและพัฒนาทักษะเพื่อให ้ท�างาน 
ในกระแสการเปลีย่นแปลงในโลกยคุดจิิทลันีไ้ด้อย่างมัน่ใจ
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เลนส์... ส่องการพิมพ์
ส�ำนักกำรพิมพ์
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เล่าข่าวชาวกรรม 3
ส�ำนักกรรมำธิกำร 3

เล่าข่าวชาวกรรม 3

 และในโอกาสที่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  
กระทรวงยติุธรรม ได้จัดฝึกอบรม “ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ 
ภาคีเครือข่าย (Network) ภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนแผน 
สิทธิมนษุยชนแห่งชาต ิฉบับที ่3 สูก่ารปฏบัิต”ิ เมือ่วันที่ 
14 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้อง 406  
ส�านักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ได้ส่งบุคลากรของส�านักกรรมาธิการ 3 ซึ่งประกอบด้วย  
นางสาวพิมพ์ปญา อติสิราวัชร์ นิติกรช�านาญการ และ 
นางสาวฉัตรสุดา ศิริวงศ์ นิติกรปฏิบัติการ กลุ ่มงาน 
คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก  
เยาวชน สตรี ผู ้สูงอายุ คนพิการ และผู ้ด้อยโอกาส 

นางสาวพิมพ์ปญา อติสิราวัชร์ 
นิติกรช�านาญการ

นางสาวฉัตรสุดา ศิริวงศ์
นิติกรปฏิบัติการ

 แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับท่ี 3
: สังคมท่ีส่งเสริม สิทธิ เสรีภาพ และความเท่าเทียม 

โดยค�านึงถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 
เพื่อน�าไปสู่สังคมสันติสุข

1 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม, แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 
(พ.ศ. 2557 – 2561).

เข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว ซึ่งนอกจากบุคลากรของ 
ส�านกักรรมาธกิาร 3 ท่ีได้เข้าร่วมการอบรม จะได้รบัความรู้ 
ความเข้าใจต่อการใช้งาน “ระบบสารสนเทศภาคเีครอืข่าย 
(Network) ภาครฐัเพือ่ขบัเคลือ่นแผนสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิ
ฉบบัที ่3 สู่การปฏิบตั”ิ แล้ว ยงัถือเป็นโอกาสส�าคญัในการ 
เปิดมติด้ิานการศึกษาเรยีนรู ้“แผนสิทธมินษุยชนแห่งชาต”ิ 
ซึ่งเป็นแผนระดับชาติที่รัฐบาลใช้เป็นเครื่องมือส�าคัญ 
ในการส่งเสริม ปกป้อง คุ ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก ่
ประชาชนในชาติ เพื่อให้พัฒนาระบบงาน ด้านสิทธ ิ
มนุษยชนของประเทศไทยในภาพรวมอย่างเป็นเอกภาพ 
ให้มคีวามก้าวหน้า และทดัเทยีมกบันานาประเทศ ตลอดจน 
การแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภาพรวม 
ของประเทศ โดยมุ ่งประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 
เป็นส�าคญั รวมถึงเป็นการแสดงให้ประชาคมโลกได้เหน็ถงึ 
ความตัง้ใจจริงของประเทศไทยในการส่งเสรมิและคุม้ครอง 
สิทธิมนุษยชน1 ท้ังน้ี ประเทศไทยได้ประกาศใช้แผน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาจนถึงปัจจุบัน จ�านวน 3 ฉบับ  
โดยปัจจบุนัยังอยู่ระหว่างการด�าเนินงานตาม
“แผนสทิธมินษุยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 
(พ.ศ. 2557 – 2561)”

 กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
เป็นกลุ่มงานหน่ึงของส�านกักรรมาธิการ 3 ส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา ได้รบัมอบหมายให้เป็นฝ่ายเลขานกุารของคณะกรรมาธกิาร 
การสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รวมทั้งการสนับสนุนข้อมูล 
ข้อเท็จจริง ทั้งประเด็นด้านกฎหมายและงานวิชาการที่เก่ียวข้องกับอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมาธิการ เพื่อสนับสนุน 
การด�าเนินงานของคณะกรรมาธิการได้อย่างถูกต้องทันเวลา เกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมาย โดยประเด็น 
ด้าน “สิทธิมนุษยชน” ถือเป็นประเด็นส�าคัญที่เกี่ยวข้องในทุกมิติตามภารกิจของคณะกรรมาธิการการสังคมฯ
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เนื่องจากในทุกกลุ ่มเป้าหมายตามอ�านาจหน้าที่ของ 
คณะกรรมาธิการการสังคมฯ ได้แก่ เด็ก เยาวชน สตรี  
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ล้วนเป็นกลุ่มที่ม ี
ความเปราะบางต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งในการ 
พจิารณาศกึษาประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบักลุม่เป้าหมายดังกล่าว 
จึงต้องให้ความส�าคัญต่อประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนใน 
ทกุมติ ิทั้งนี้ ยังถือเป็นอีกภาคส่วนหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อน              
การด�าเนินงานของแผนสทิธิมนุษยชนแห่งชาตไิปสู่เป้าหมาย 
“เพือ่สร้างสงัคมทีส่่งเสรมิ สทิธ ิเสรภีาพ และความเท่าเทยีม 
โดยค�านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
เพื่อน�าไปสู่สังคมสันติสุข”ต่อไป

เล่าข่าวชาวกรรม 3
ส�ำนักกรรมำธิกำร 3

เล่าข่าวชาวกรรม 3

 แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557 – 2561) ประกาศใช้ตาม 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 โดยมีกรอบระยะเวลาด�าเนินงาน  
5 ปี และมีเป้าหมายส�าคัญที่ต้องการท�าให้สังคมไทย “เป็นสังคมที่ส่งเสริม สิทธิ 
เสรีภาพ และความเท่าเทียม โดยค�านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพื่อน�าไปสู่ 
สังคมสันติสุข” สาระส�าคัญของแผนสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 3 ครอบคลุม ประเด็น 
สทิธมินษุยชน 11 ด้าน ได้แก่  (1) ด้านสาธารณสขุ (2) ด้านการศกึษา (3) ด้านเศรษฐกิจ 
(4) ด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (5) ด้านทีอ่ยูอ่าศยั (6) ด้านวฒันธรรมและ 
ศาสนา (7) ด้านข้อมลูข่าวสาร เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (8) ด้านการขนส่ง 
(9) ด้านการเมอืงการปกครอง (10) ด้านกระบวนการยตุธิรรม และ (11) ด้านความมัน่คง 
ทางสงัคม ซึง่ประกอบด้วย กลุม่เป้าหมายทีม่ผีลกบัความมัน่คงทางสงัคมและเป็นกลุม่

                                          ทีม่คีวามเปราะบางต่อการถกูละเมดิสทิธมินษุยชน 15 กลุม่ ได้แก่ (1) กลุม่ผู้ต้องหา/
ผู้ต้องขัง (2) กลุ่มผู้พ้นโทษ (3) กลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติด (4) กลุ่มเหยื่อ/ผู้เสียหาย (5) กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์  
(6) กลุ่มผู้ใช้แรงงาน (7) กลุ่มคนจน/ผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา (8) กลุ่มเกษตรกร (9) กลุ่มผู้สูงอายุ (10) กลุ่มเด็ก 
และเยาวชน (11) กลุ่มสตรี (12) กลุ่มคนพิการ (13) กลุ่มผู้ไร้รัฐ ชาติพันธุ์ และกลุ่มผู้แสวงหาที่พักพิงหรือผู้หนีภัยการสู้รบ  
(14) กลุ่มที่รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรง และ (15) กลุ่มความหลากหลายทางเพศ/อัตลักษณ์ทางเพศ ทั้งนี้  
ทกุหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมหีน้าท่ีต้องน�าแผนสทิธมินษุยชนแห่งชาตไิปสู่การปฏบิตั ิ ด้วยการแปลงแผนสทิธมินษุยชนแห่งชาติ 
ไปสู่แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการกระทรวง กรม แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ตลอดจนแผนพัฒนาองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วจัดท�าโครงการ กิจกรรม เพื่อรองรับการด�าเนินงานตามแผน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยใช้งบประมาณของหน่วยงานในการพิจารณาน�ามิติด้านสิทธิมนุษยชนมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท�างานของหน่วยงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
ปีละ 1 ครัง้ภายในเดอืนพฤศจกิายนของทกุปี เพือ่ส่งมายงักระทรวงยตุธิรรม ซึง่มกีารจ�าแนกการขบัเคลือ่นแผนสทิธมินษุยชน 
แห่งชาติ 4 มิติ ได้แก่ (1) มิติป้องกันการละเมิด สิทธิมนุษยชน (2) มิติคุ้มครองการละเมิดสิทธิมนุษยชน (3) มิติพัฒนา
กฎหมาย กลไกทางกฎหมาย รวมทั้งการบังคับใช้ เพื่อส่งเสริม คุ้มครองสิทธิมนุษยชน และ (4) มิติพัฒนาองค์กรเครือข่าย
ทุกภาคส่วนให้มีศักยภาพในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน2

2 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม, คู่มือการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557 - 2561)    ไปสู่การปฏิบัติ.

 อย่างไรก็ตาม “แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ”  
นอกจากจะมีความส�าคัญต่อการด�าเนินงานของรัฐบาล 
หรือฝ่ายบริหารแล้ว ยังมีความส�าคัญต่อการด�าเนินงาน 
ของฝ่ายนติบิญัญตัทิัง้ในการตรากฎหมายและการควบคมุ   
การบริหารราชการแผ่นดิน ในฐานะที่ประเทศไทยเป็น 
หนึง่ในสมาชกิขององค์การสหประชาชาต ิรวมทัง้เป็นภาค ี
ในสนธิสัญญาระหว ่างประเทศด ้านสิทธิมนุษยชน  
ประเทศไทยจึงต้องผูกพันในการปฏิบัติตามสนธิสัญญา 
ระหว ่างประเทศ ดังนั้น ในฐานะฝ ่ายเลขานุการ 
คณะกรรมาธิการการสังคมฯ การศึกษาเรียนรู้เรื่องแผน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นประโยชน ์
อย่างยิ่งต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ี  
เพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมาธิการการสังคมฯ 
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การขับเคลื่อนสู่

1 ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ระบบราชการไทยในบริบทไทยแลนด์ 4.0, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ส�านักงานคณะ
กรรมการข้าราชการพลเรือน, 2560), น. 8.

 นับตั้งแตก่ารปฏิรูประบบราชการสยาม จากจตุสดมภ์ เป็น กระทรวง 
ทบวง กรม ในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่มุ่งเน้นความเข้มแข็งของระบบราชการ โดยมี 
ลักษณะ Top – Down เน้นสายการบังคับบัญชา กฎระเบียบ ส่งผลให้เกิด 
ความซ�้าซ้อน ล่าช้า จนถึงการปฏิรูประบบราชการไทย ในปี พ.ศ. 2545 ที่น�าเอา 
ระบบการบริหารราชการสมัยใหม่ (New Public Management  : NPM) ที่มุ่งเน้น 
ผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงานในปัจจุบัน ระบบราชการไทยยังคงติดกับดักด้าน 
กฎระเบยีบ จนท�าให้ขดีความสามารถของไทยในเวทโีลกลดลง โดยการจดัอันดบัคะแนน 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Global Competitiveness) โดย IMD 
ในปี พ.ศ. 2559 ปรากฏว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 28 จากทั้งหมด 61 ประเทศ  
ประกอบกบั ปัจจัยความเปลีย่นแปลงของประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเรยีกร้อง 
สทิธิพลเมอืง ด้านข้อจ�ากดัของงบประมาณของภาครัฐ ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
สารสนเทศ ด้านการแข่งขนัเพือ่ดงึดูดการลงทนุ ด้านโครงสร้างประชากรทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
และด้านความเป็นสงัคมไร้พรมแดนของโลก จากปัจจยัความเปลีย่นแปลงข้างต้น ท�าให้ 
ภาครฐัต้องปรบัตวัให้เข้ากบัความเปลีย่นแปลงนัน้ จงึท�าให้เกดิเป็นการปฏริปูระบบราชการ 
เพือ่ให้สอดรบักบั นโยบาย  Thailand 4.0 คอื ระบบราชการ 4.0 โดยมีแนวคดิว่า1 

4.0ระบบราชการ

ภาครัฐหรือระบบราชการจะต้องท�างาน โดย
 “ยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”

(Better Governance, Happier Citizens)
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โดย จะต้องด�าเนินการขับเคลื่อนใน 3 ด้าน ดังนี้

 1. การจัดระเบียบโครงสร้างใหม่

 เพือ่สร้างสมดลุและจัดการความสมัพนัธ์ระหว่างกลไกภาครฐั ภาคเอกชน 
และภาคส่วนอื่น ๆ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทั้งออกแบบโครงสร้าง 
ภายในภาครฐัเองให้กระชบัและไม่เกดิความซ�า้ซ้อน โดย นางกติตยิา คมัภร์ี 
ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ให้ความเห็นไว้ว่า 
โครงสร้างต้องเปลีย่นจากเดมิท่ีเน้นให้ภาครฐัหรือระบบราชการเป็นกลไกหลกั 
ในการบริหารกิจการบ้านเมืองไปสู่การเปิดให้กลไกหรือภาคส่วนอื่น ๆ  
ในสงัคม เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการบรหิาร 

โดยเรียกว่า “การบริหารแบบประชารัฐ” (Participatory State) โดยมีการจัดระเบียบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างให้เป็น 
แนวระนาบ (Horizontal Approach) มากกว่า 
ตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง (Vertical  
Approach) รวมทั้ง เชื่อมโยงการท�างานภายใน 
ภาครฐัให้สอดรบักัน (Joined-Up Government) 
ไม่ว่าจะเป็นราชการบรหิารส่วนกลาง ส่วนภมูภิาค 
และส่วนท้องถิ่น

 2. การวางระบบและวิธีการท�างานใหม่

โดยยึดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการบริหารงานภาครัฐหรือหลักบริหารราชการแผ่นดินที่ดี
  ภาครัฐที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open and Connected Government)
   ท�างานอย่างเปิดเผย โปร่งใส บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลได้
   แบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน สามารถตรวจสอบได้
   เปิดกว้างให้ภาคส่วนอื่น ๆ เข้ามามีส่วนร่วม และรับโอนภารกิจที่มีความเชี่ยวชาญไปด�าเนินการแทน
   เชื่อมโยงการท�างานอย่างเป็นเอกภาพและสอดคล้องกัน
   มีโครงสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือมากกว่าสายบังคับบัญชาแนวดิ่ง
  ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการบริการและเข้าถึงความต้องการในระดับปัจเจก (Citizen - Centric and  
  Service - Oriented Government)
   ท�างานเชงิรกุ มองไปข้างหน้า แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยไม่ต้องร้องขอก่อน
   ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐและระบบดิจิทัลในการจัดการบริการสาธารณะท่ีตรงกับความต้องการ 
   ของประชาชน
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   เชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเพื่อให้บริการได้อย่างเบ็ดเสร็จในจุดเดียว และประชาชนสามารถรับบริการ 
   ภาครัฐได้ตลอดเวลา และหลากหลายช่องทาง เช่น การติดต่อด้วยตัวเอง การติดต่อผ่าน Smart Phone  
   หรือการติดต่อทาง Website เป็นต้น
  ภาครัฐอัจฉริยะ มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart and High Performance Government)
   ท�างานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์เหตุการณ์ ความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและ 
   ตอบสนองต่อสถานการณ์ทันต่อเวลา
   สร้างนวัตกรรมหรอืมคีวามคิดรเิริม่ประยกุต์องค์ความรูม้าใช้รบัมอืการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้อย่างฉบัพลนั 
   เป็นส�านักงานสมัยใหม่ที่สามารถปรับตัวเข้ากับยุคสมัยได้
   ข้าราชการ เจ้าหน้าที่มีความผูกพันต่อการปฏิบัติหน้าที่ และท�าหน้าที่ได้สมบทบาทของตน

 3. การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท�างานใหม่ 

โดยการสร้างจิตส�านึกและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ มุ่งเน้นความซื่อสัตย์ สุจริตและประโยชน์ส่วนรวม2 

   ข้าราชการในฐานะกลไกขับเคลื่อนงานหลักของภาครัฐ ไม่ว่าจะปฏิบัติงานภายใต้หน่วยงาน กระทรวง  
กรมใด จะต้องร่วมกันสร้างทัศนคติและการท�างานรูปแบบใหม่ โดยปรับมุมมองจากการท�างานแบบเดิมที่ให้ความส�าคัญ 
กับการท�างาน “ใหัเสร็จ” ตามกระบวนงานหรือตามตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) ที่ตนได้รับมอบหมาย  
(Silo Mentality) มาเป็นการท�างาน “ให้บรรลุผลส�าเร็จร่วมกัน” คือ ประชาชนมีความผาสุก มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล�้า
   ในการท�างาน จะต้องมีการก�าหนดเป้าหมายร่วมกัน มีการเชื่อมโยงกลไกกระบวนการท�างาน รวมถึง 
การบริหารทรัพยากรของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นเสมือนกระบวนงานเดียวกันตั้งแต่ต้นจนจบ (Alignment) มีการประสาน  
และท�างานไปด้วยกนัเพือ่ผลส�าเรจ็ของงานร่วมกนัโดยไม่แบ่งแยกว่าเป็นงานใครหน้าท่ีใคร มีการแบ่งปันและใช้ทรพัยากรร่วมกนั 
มกีารพดูคยุหารอื เปิดรบัความคิด รวมทัง้ร่วมแก้ไขปัญหา 
ที่เกิดขึ้นด้วยความแน่วแน่ ตั้งใจ (Intention) และไว้ใจ 
ซึง่กันและกัน (Trust) พร้อมรบัความเสีย่ง และรบัผดิชอบ 
ต่อผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นร่วมกัน
   ทัง้น้ี นายทศพร ศิรสิมัพนัธ์ เลขาธิการ 
ก.พ.ร. ได้น�าเสนอแนวคิดไว้ว่า ข้าราชการต้องมคีวามเป็น 
ผู้ประกอบการสาธารณะ (Public Entrepreneurship) 
คือ การเป็นผู้น�าในการน�าเสนอการบริการตามบทบาท 
หน้าที่ของตนที่สอดประสานกับหน่วยงานอื่น ๆ หรือ 
คิดค้นพัฒนาการบริการของตน โดยก้าวข้ามข้อจ�ากัด 
ด้านทรพัยากร (เงนิทนุ ทรพัยากรบุคคล และความสามารถ 
พิเศษ) เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ ๆ ให้กับผู้รับบริการ หรือ 
ประชาชน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของ 
ประชาชนโดยรวม3  

2 ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ข้าราชการไทยกับการขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ ์
ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2560), น. 3.
3 ทศพร ศริสิมัพนัธ์, ความเป็นผูป้ระกอบการสาธารณะและการสร้างนวตักรรมภาครฐั, บทความน�าเสนอต่อทีป่ระชุมกลุ่มย่อย หลักสตูร
การบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี ปรองดอง (ป.ย.ป. 1)
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 จากแนวคดิในการขบัเคลือ่นสูร่ะบบราชการ 4.0 
ส�านักงานเลขาธกิารวุฒสิภาในบรบิทของหน่วยงาน 
สนับสนุนการปฏิบั ติงานของฝ ่ายนิ ติ บัญญัติ  
ได้ด�าเนนิการเตรียมความพร้อมส�าหรับการปรับ 
บทบาทเป็นหน่วยงานราชการ 4.0 ในเบือ้งต้น โดยมี 
การจดัท�าแผน Digital Parliament ระยะ 5 ปี โดยมี 
จุดมุ่งหมายที่จะเป็น “องค์กรที่สามารถสร้างสรรค์ 
และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่าง 
เตม็ศกัยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน นวตักรรม 
ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใด เพื่อสนับสนุน 
งานด้านนิติบัญญัติ” และได้ก�าหนดเป้าหมาย 
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีม่คีวามครอบคลุม 5 มติิ 

และมกีารจดัท�าแผนด้านประชาคมอาเซยีนของส่วนราชการสงักัดรฐัสภา โดยมเีป้าหมายในการเป็นศนูย์ข้อมลูสารสนเทศด้าน 
ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา การวิจัยและพัฒนาด้านกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนภารกิจของสถาบัน 
นิติบัญญัติ การจัดท�าแผนดังกล่าว นอกจากได้พิจารณาถึงแผนยุทธศาสตร์ของส�านักงานฯ แล้ว ยังค�านึงถึงแผนแม่บท 
ฉบับต่าง ๆ  ของประเทศ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และบริบทที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2030 การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความร่วมมือของอาเซียน การขับเคลื่อนการพัฒนา 
ภายใต้กรอบเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยนื (Sustainable Development Goals : SDGs) เพือ่ให้เป็นกรอบทศิทาง การก�าหนด 
กระบวนงานสนับสนุนการด�าเนินงานของรัฐสภา ทั้งในงานด้านนิติบัญญัติและงานด้านต่างประเทศ อย่างเป็นองค์รวม  
ซ่ึงการด�าเนินการดงักล่าวได้น�ามาขบัเคล่ือนให้ชดัเจน โดยก�าหนดไว้ในค�ารบัรองการปฏบิตัริาชการส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อีกทางหนึ่ง
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เป้าหมายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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