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สนง.” ฉบับเดือนกมุภาพันธ์ 2561 ยังคงน�าเสนอข่าวสาร ความรู้ 
และกิจกรรมความเคลื่อนไหวภายในส�านักต่าง ๆ ของส�านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา มาน�าเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบกันเช่นเคย 
 เมื่อต้นปี 2561 ที่ผ่านมา ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
และส�านักงานเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร ได้มีพิธีลงนาม 
ค�ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  
ประจ� าป ี งบประมาณ พ.ศ .  2561 โดยเป ็นการลงนาม 
ระหว่าง ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับเลขาธิการวุฒิสภา 
และเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร ในโอกาสน้ี ประธาน 
และรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกันมอบนโยบาย 
ในการปฏิบัติราชการให้แก่ผู ้บริหารของทั้งสองส�านักงานฯ 
โดยติดตามภาพบรรยากาศได้ภายในเล่ม
 นอกจากน้ี ยงัมีบทความและการด�าเนนิงานของส�านกัต่าง ๆ 
ที่น่าสนใจ อาทิ บทบาทของนักทรัพยากรบุคคลในยุค 4.0  
การศึกษาดูงานในโครงการแลกเปล่ียนข้าราชการส�านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภากับต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
และบทความอื่น ๆ อีกมากมาย ติดตามอ่านได้ภายในเล่ม 
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนทุกส�านักร่วมส่งข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้
และกิจกรรมต่าง ๆ  ของแต่ส�านกั เพือ่เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์
ในจุลสาร “บอกเล่าข่าว สนง.” โดยส่งข้อมูลได้ที่กลุ ่มงาน 
ผลิตเอกสารเผยแพร่ ส�านักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2831 
9349-50 โทรสาร 0 2831 9349 หรือทาง email : senatesarn@ 
gmail.com แล้วพบกันฉบับหน้า

                                                       กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ สารบัญ
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ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาและส�านักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดให้มีพิธีลงนามค�ารับรอง 

การปฏิบั ติ ร าชการของส่ วนราชการสั งกั ดรั ฐสภา 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นการลงนาม

ระหว่าง ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย 

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับ นายนัฑ ผาสุข 

เลขาธิการวุฒิสภา และระหว่าง ศาสตราจารย์พิเศษ 

พร เพชร  วิ ชิ ตชลชั ย  ประธานสภานิ ติ บัญ ญั ติ  

แห่งชาติ กับ นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภา 

ผู้แทนราษฎร ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 

กรุงเทพฯ

 จากนัน้ ศาสตราจารยพ์เิศษพรเพชร วชิติชลชยั

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วย นายสุรชัย

เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
คนที่หนึ่ง และนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ร่วมกันมอบนโยบาย 
ในการปฏิบัติราชการ ให้แก่ ผู้บริหารของส�านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาและส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
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ยุค HR 1.0
เป็นยุคแรกของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
มีลักษณะงานเป ็นแบบ “งานบุคคล” 
(Personnel) หรอืมลีกัษณะเป็นงานเชิงธรุการ
ได้แก่ การรบัคนเข้า เอาคนออก จ่ายเงนิเดอืน
และมักถูกมองว่าเป็นงานไม่ส�าคัญเพราะ 
ไม่ก่อให้เกิดรายได้แก่องค์กร

ยุค HR 3.0
เป็นยุคที่มีการก�าหนดขีดสมรรถนะของคน
ท�างานด้าน HR (HR Competency) และ 
ความเป็นมืออาชีพ (Professional HR) 
โดยต้องมีความสามารถในการเชื่อมโยง 
ปัจจยัแวดล้อมภายนอกเข้ากบัการบริหารงาน 
HR ภายในระดับองค์กรด้วยประกอบกับ 
ต้องมีความน่าเชื่อถือ (Credible Activist) 
อีกทั้ ง ต ้องมีศาสตร ์วิชาชีพเฉพาะทาง 
ซึ่งต้องสามารถส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง 
ในการสร้างขีดความสามารถ ให้แก่องค์กร 
และต้องพร้อมในการออกแบบเครื่องมือ 
ในการบริหารจัดการบุคลากรที่เหมาะสม 
กับองค์กรตัวเอง  ดังนั้น การก้าวสู่ ยุค HR 4.0 นี้ เป็นยุคที่ต้องมี

การแข่งขันอย่างสูงเชิงความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
โดยการต้องเผชิญแนวโน้มของสังคมไทย

ยุค HR 2.0
เป็นยุคที่มองว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นทุนที่
ส�าคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กร และ 
HR มีบทบาทส�าคัญในการช่วยองค์กรในการ
จัดเตรียมการก้าวไปสู่อนาคตและมีการปรับ
บทบาทจากการท�างานเชิงธุรการหรือการ
ท�างานวันต่อวัน (Day - To – Day Routine) 
ไปสู ่การเป็นคู ่ศึกเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
Partner)

 “ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้” ในระยะเวลาอันใกล้นี้ รัฐบาลได้ก�าหนดการเป้าหมายปรับเปลี่ยนประเทศเข้าสู่
“Thailand 4.0” ที่มุ่งเน้นการปรับฐานโครงสร้างทางเศรษฐกิจ โดย การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึ่งไม่เพียงแต่เศรษฐกิจ
เท่านั้นที่ต้องรองรับการปรับตัวดังกล่าว ภาคเอกชน ภาคราชการ รวมถึงทุกภาคส่วนต่างต้องมีบทบาทส�าคัญในการ 
ปรับปรุงกระบวนการการท�างานของตนเอง และเมื่อหันกลับมามองในส่วนของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งตนในฐานะ 
นักทรัพยากรบุคคลอันมีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งที่จะต้องเสริมสร้างบุคลากรท้ังในการรองรับข้าราชการท่ีจะบรรจุใหม่หรือ
ข้าราชการเดิมให้มีศักยภาพในการรองรับยุค 4.0 ซ่ึงหากจะย้อนดูวิวัฒนาการของนักทรัพยากรบุคคลไล่เรียงมาตั้งแต่
ยุค 1.0 - 3.0 แล้ว จึงอยากจะขอน�าข้อมูลจากการสัมมนาในหัวข้อ “HR 4.0 Trends and Move ทิศทางการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์ @ Thailand 4.0” โดย ผศ.ดร. สมบัติ กุสุมาวลี ผู้อ�านวยการศูนย์บริการฝ่ายวิชาการคณะพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA) ของทีมงานวารสาร  HR Society magazine  น�ามาถ่ายทอด
ให้รับทราบโดยสรุปสาระส�าคัญไว้ ดังนี้

บทบาทของนักทรัพยากรบุคคลในยุค 4.0
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การเข้าสู่สังคมสูงอายุ (Aging Society)  
การสูญเสียบุคลากรในช ่วงอายุ  Baby 
Boomer หรือ Gen BB ที่ต้องเกษียณอายุ 
ส่งผลให้ความรู้และประสบการณ์ เทคนิค 
และเคล็ดลับต่าง ๆ ที่สั่งสมไว้ในตัวบุคคล 
สูญเสียไปด้วย จึงต้องหาเทคนิควิธีการเพื่อ
ให้เกิดการถ่ายทอด 

ส�ำนักบริหำรงำนกลำง

องค์กรในอนาคตต้องมีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมมากขึ้น ถือเป็นแนวโน้นของยุค 4.0 
ซึง่มิได้หวงัผลก�าไรเพียงอย่างเดียว แต่ยงัต้อง 
มองถึ งความรับผิดชอบต ่อสั งคมและ 
การให ้ความส�าคัญกับการพัฒนาอย ่าง
ยั่ งยืน และมีแนวโน้มจะเปลี่ยนไปเป็นการ
ปลูกจิตส�านึกค่านิยม ในความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมชีวิตสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ 
CSV (Creating Shared Value) เห็นได้จาก 
กรณีการที่มีนักธุรกิจชื่อดังถูกกล ่าวหา 
ว่าลักลอบเข้าป่าทุ ่งใหญ่นเรศวร ซ่ึงเกิด 
กระแสสังคมสะท้อนกลับถึงเหตุการณ์ 
ดังกล่าวอย่างรุนแรง เป็นต้น

 ดังนั้น HR 4.0 จึงต้องปรับตัวใช้กันต่อบริบทต่าง ๆ ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วต้องมองถึงกระแสโลก กระแสสังคม 
เศรษฐกิจ ความรู้ระหว่างประเทศ อย่างรอบคอบและครบถ้วน รวมถึงข้อมูลอ่ืน ๆ ภายในองค์กรน�ามาวิเคราะห์ เพ่ือสร้าง 
เคร่ืองมือในการบริหารงานบุคคล ด้วยนวัตกรรมและสร้างเสริมในการเผชิญกับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
อย่างที่ได้เคยมีมาก่อน

รูปแบบของเศรษฐกิจและบริบทของสังคม 
เปลี่ยนไป เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาท 
อย่างสูง มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
โทรศัพท์มือถือจะเป็นกลไกลหลักในการ 
ด�าเนินชีวิตของคนยุคใหม่ ด้ังนั้น นัก HR 
จงึต้องทนัต่อเทคโนโลย ีและเสริมคนให้พร้อม
รับกับบริบทดังกล ่าวท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
อย่างรวดเรว็ ต้องสร้างนกัคดินักปฏบิตัทิีท่�างาน 
ด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ
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HR 4.0
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ส�ำนักกำรต่ำงประเทศ

 สมเด็จอัคคมหาพญาจักรี เฮง สัมริน ประธานสภา 
แห่งชาติราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะ เดินทางมาเยือน 
ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของสภา 
นิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ โดยได้เดนิทางถึงท่าอากาศยานทหาร 2 
เวลา 09.45 นาฬิกา โดยมี นางสุวิมล ภูมิสิงหราช สมาชิก 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะผู ้ต ้อนรับเกียรติยศ 
พร้อมด้วยนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ 
เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และนายลง วิซาโล 
(H.E. Mr. Long Visalo) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักร 
กัมพูชาประจ�าประเทศไทย ร่วมให้การต้อนรับ

 สมเด็จอัคคมหาพญาจักรี เฮง สัมริน ประธาน 
สภาแห่งชาติราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะ รวม 32 คน 
เดนิทางมาเยอืนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขก 
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 
2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและกระชับความ
สัมพันธ์ระหว่างสถาบันนิติบัญญัติของท้ังสองประเทศให้
แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

 เวลา 11.20 นาฬิกา ประธานสภาแห่งชาติ 
ราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะ เดินทางมายังรัฐสภา  
และวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู ่หัว 

การเดินทางเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ
ในฐานะแขกของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ของสมเด็จอัคคมหาพญาจักรี เฮง สัมริน 

ประธานสภาแห่งชาติราชอาณาจักรกัมพูชา 
ระหว่างวันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2561

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
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 จากน้ัน เข้าพบหารอืกบั ศาสตราจารย์พเิศษพรเพชร 
วิชติชลชยั ประธานสภานติบิญัญัตแิห่งชาต ิณ ห้องรบัรอง 
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 1 โดยมี นางพิไลพรรณ สมบัติศิร ิ
ประธานคณะกรรมาธกิารการต่างประเทศ  สภานติิบญัญตั ิ
แห่งชาติ พร้อมด้วย นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ประธานกลุ่ม 
มิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - กัมพูชา และสมาชิกสภา 
นิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิก 
รัฐสภาไทย - กัมพูชา ร่วมให้การต้อนรับ

 ในโอกาสน้ี ประธานสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิได้กล่าว 
ต้อนรับคณะของประธานสภาแห่งชาติราชอาณาจักร 
กัมพชูาด้วยความยนิดยีิง่ ในการเดนิทางมาเยอืนประเทศไทย 
ในคร้ังนี้ว ่า นับเป็นโอกาสอันดีท่ีฝ ่ายนิติบัญญัติของ 
ทั้งสองประเทศจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น            
ในประเด็นต่าง ๆ ที่จะน�าไปสู่ความร่วมมือระหว่างกัน 
พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชา  
ซึง่มีในทกุระดับ โดยเฉพาะอย่างย่ิงระดบัราชวงศ์ กมัพชูา 
ได้รบัพระมหากรณุาธคิณุ        จากสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี พระราชทานความช่วยเหลอืโครงการ 
ติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์แก่วิทยาลัยก�าปงเฌอเตียล 
ของกัมพชูา โดยพระองค์มพีระราชประสงค์ทีจ่ะพระราชทาน 
ส่ิงทีเ่ป็นประโยชน์อย่างยัง่ยนืแก่เยาวชนกมัพชูา ในระดบั 
ฝ่ายบรหิาร ผู้น�าของทัง้สองประเทศได้พบปะในเวทต่ีาง ๆ และ 
ฝ่ายนติบิญัญตัไิด้มกีารแลกเปลีย่นการเยอืนอย่างสม�า่เสมอ 
ระหว่างกลุ่มมติรภาพสมาชกิรัฐสภาของทัง้สองประเทศ  รวมถงึ 
การพบปะกันในการประชุมองค์กรรฐัสภาระหว่างประเทศ 
อาทิ สหภาพรัฐสภา (IPU) สมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) 
และสมัชชารัฐสภาเอเชีย (APA) เป็นต้น จึงท�าให้เชื่อมั่นว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกรัฐสภาของทั้งสองประเทศ
จะยังคงยั่งยืนต่อไป

 ประธานสภาแห่งชาติราชอาณาจักรกัมพูชา  
ได้กล่าวขอบคณุในการต้อนรบัอันอบอุ่น พร้อมกล่าวย�า้ถงึ 
วตัถุประสงค์ของการเดนิทางมาเยอืนประเทศไทยในคร้ังนีว่้า 
เพื่อส่งเสริมและยกระดับความสัมพันธ์ในฐานะบ้านพ่ี 
เมืองน้องให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งข้ึน ท้ังน้ี เพ่ือความม่ันคง            
ในภูมิภาคและเพื่อเป็นการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง  
โอกาสน้ี ยังได้กล่าวช่ืนชมรัฐบาล รัฐสภา และประชาชน 
คนไทย ท่ีมีส่วนช่วยส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ของ 
ชาวกัมพูชาที่มาท�างานอยู ่ในประเทศไทย พร้อมทั้ง 
กล่าวเชิญประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเดินทางไปเยือน
ราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการในโอกาสแรก

 ในช่วงบ่าย เวลา 14.20 นาฬิกา นางสุวิมล  
ภูมิสิงหราช สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะ 
ผูต้้อนรบัเกยีรตยิศได้น�าประธานสภาแห่งชาตริาชอาณาจกัร 
กัมพูชา และคณะ เดินทางไปเยี่ยมชมนิทรรศการ 
ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชด�าเนินกลาง 
กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นศูนย์กลางเรียนรู ้และแหล่งรวบรวม 
ความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ของยุค
กรุงรัตนโกสินทร์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทย 
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 จากนั้น เวลา 18.30 นาฬิกา ศาสตราจารย์พิเศษ 
พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
และภรยิาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค�่าเพื่อเป็นเกียรติแก ่
สมเด็จอคัคมหาพญาจักรี เฮง สมัรนิ ประธานสภาแห่งชาต ิ
ราชอาณาจักรกัมพูชา ภริยา และคณะ ณ ห้องอาหาร 
ศิลาดล โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ 

 เวลา 08.30 นาฬิกา ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร 
วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห ่งชาติ  ได ้น�า  
สมเดจ็อัคคมหาพญาจักรเีฮง สมัรนิ ประธานสภาแห่งชาต ิ
ราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะ เข ้าเยี่ยมคารวะ 
พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีณ ห้องสงีาช้าง 
ตึกไทยคู่ฟ้า ท�าเนียบรัฐบาล 

 โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวต้อนรับประธาน 
สภาแห่งชาติราชอาณาจักรกัมพูชา และกล่าวว่าปัจจุบัน 
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาอยู่ในระดับดียิ่ ง 
กลไกความร่วมมอืทวภิาคีต่าง ๆ ด�าเนนิไปได้ด้วยด ีโดยไทย 
พร้อมทีจ่ะท�างานร่วมกบักมัพชูาเพือ่ทีจ่ะเตบิโตไปด้วยกนั 
ในภมิูภาค ภายใต้นโยบาย Stronger together นอกจากนี ้
เหน็ควรให้ท้ังสองประเทศผลกัดนัความร่วมมือในการพัฒนา 
พืน้ทีต่ามแนวชายแดน และส่งเสรมิการสร้างความเช่ือมโยง 
ระหว่างกัน อาท ิการเปิดและยกระดบัจดุผ่านแดนแห่งใหม่ 
การก่อสร้างสะพานข้ามพรมแดน การเชือ่มต่อเส้นทางรถไฟ 
ระหว่างกนั และการเดนิเรอืตามแนวชายฝ่ังสามฝ่ายไทย - 
กัมพูชา - เวียดนาม เป็นต้น นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี 
ได ้ขอให ้ประธานสภาแห ่งชาติกัมพูชาช ่วยเร ่ ง รัด 
การด�าเนินการของฝ่ายกัมพูชาในการพิสูจน์สัญชาติของ 
แรงงานกัมพูชา ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2561  
ทั้งนี้ เพื่อผลประโยชน์ของแรงงานกัมพูชา 

วันศุกร์ท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2561
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 ประธานสภาแห ่งชาติราชอาณาจักรกัมพูชา 
กล่าวขอบคุณในการต้อนรับอันอบอุ่น พร้อมกล่าวย�้าถึง 
วัตถุประสงค์ของการเดินทางเยือนประเทศไทยในครั้งน้ีว่า 
เพ่ือส่งเสริมและยกระดับความสัมพันธ์ในฐานะบ้านพี่
เมืองน้องให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อความม่ันคง 
ในภูมิภาค และเพ่ือเป็นการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง 
ต่อไป  พร้อมท้ังแสดงความชืน่ชมต่อการพฒันาของประเทศไทย 
ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมกล่าวว่า 
ในนามประชาชนกมัพชูาขอแสดงความขอบคุณประเทศไทย 
ที่ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนกัมพูชามาโดยตลอด 
ทั้งในระดับพระมหากษัตริย์ รัฐบาล และประชาชน

 จากนั้น เวลา 19.00 นาฬิกา นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ 
ประธานกลุ ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - กัมพูชา  
และภริยาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค�่าเพ่ือเป็นเกียรติแก่ 
สมเดจ็อคัคมหาพญาจกัร ี เฮง สมัรนิ ประธานสภาแห่งชาต ิ
ราชอาณาจักรกัมพูชา ภริยา และคณะ ณ ห้องพิมานแมน                
โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

 อน่ึง ในระหว่างการเยือนในครั้งน้ี นางเสา ตี เฮง 
สมัรนิ (H.E. Mrs. Sao Ty Heng Samrin) ภรยิาประธาน 
สภาแห่งชาตกิมัพชูา ได้เยีย่มชมสถานทีท่างประวตัศิาสตร์ 
และวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ โดยมี นางละออ ภูธรใจ 
ทีป่รกึษาด้านระบบงานนติบิญัญตั ิร่วมให้การรับรอง

 เวลา 09.00 นาฬิกา ประธานสภาแห่งชาตกิมัพชูา 
และคณะ ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 ไปยัง 
กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมี นางสุวิมล 
ภูมิสิงหราช สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะ 
ผู้ต้อนรับเกียรติยศ พร้อมด้วย นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการ 
วุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ
และเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพชูาประจ�าประเทศไทย 
ร่วมให้การอ�าลา 

วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561



กุมภาพันธ์ 2561
Febuary 2018

10

 ส�านักวิชาการในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอน�าเสนอกิจกรรม
ของคณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สถาบันพระปกเกล้า และสมาคม รัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า 
ได้ร่วมกันจัดโครงการสัมมนา เรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า  พ.ศ. ....” เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 
เวลา 09.00-14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 213 - 216 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 

โครงการสัมมนา เรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า พ.ศ. ....”

สาระส�าคัญของการสัมมนา
 คณะรัฐมนตรี ได ้ เสนอร ่ างพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน�้า พ.ศ. .... เข้าสู ่การพิจารณาของสภา 
นิติบัญญัติแห่งชาติ และในคราวประชุมสภานิติบัญญัติ 
แห่งชาติ ครั้งที่ 13/2560 วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 
ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า 
พ.ศ. .... แล้วลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ 
ดังกล่าว และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า พ.ศ. .... โดยมี พลเอก อกนิษฐ์ 
หมื่นสวัสดิ์  เป ็นประธานคณะกรรมาธิการ ซึ่งคณะ 
กรรมาธิการได ้น�าร ่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า 
พ.ศ. .... ที่เคยเสนอ โดยหน่วยงานต่าง ๆ  เช่น คณะ
กรรมการปฏิรูปกฎหมาย มาประกอบการพิจารณาด้วย
 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า 
พ.ศ. .... โดยคณะกรรมาธิการวิสามญัได้มกีารพจิารณาศึกษา 
ขอบเขตหน ้ า ท่ีและอ� านาจของแต ่ละหน ่ วยงาน 
รวมถึงกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้เดินทางไป
ศึกษาดูงานและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่าง 
พระราชบัญญัติ ทรัพยากรน�้า พ.ศ. .... จากหน่วยงาน
ราชการและเครือข่ายภาคประชาชน รวม 6 ครั้ง จ�านวน 50 
จังหวัด โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญจะได้น�าความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะมาพิจารณาศึกษาเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
ร่างพระราชบัญญัติฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการและ
ข้อคิดเห็นที่ได้รับฟังมาต่อไป 

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย
1. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2. คณะกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3. ผู้แทนหน่วยงานและสถาบันการศึกษา
4. ผูบ้ริหารและข้าราชการของส�านกังานเลขาธิการวฒุสิภา
5. บุคคลที่เกี่ยวข้องในวงงานสภา

วิทยากรประกอบด้วย 
   พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ 
     ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา           
     ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า พ.ศ. ....
    นายสุรจิต ชิรเวทย์                           
   กรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
     ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า พ.ศ. ....
ด�าเนินรายการโดย
   นายเกรียงไกร หอมจันทร์เทศ      
   พธิกีรสถานวีทิยกุระจายเสยีง และวทิยโุทรทศัน์รัฐสภา

เล่าข่าวส�านักวิชาการ
ส�ำนักวิชำกำร
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โครงการ “รอยยิ้มสร้างสุข ปี 2” 

ส�าหรับพระราชาเท่าน้ัน ท้ังท่ีจริง ๆ ทุกภาคส่วน น�าไป 
ปฏิบัติได้ ซึ่งแนวทางในการปฏิบัติตามทศพิธราชธรรม 
ในระดับประชาชน ในเรื่อง “ทาน” คือ การให้นอกเหนือ 
จากการบริจาคเป็นทรัพย์สินหรือสิ่งของแก่ผู ้ยากไร ้
ผูด้้อยโอกาส และผู้ตกทกุข์ได้ยากตามทีเ่ราท�าอยูเ่สมอแล้ว 
อาจจะให้น�้าใจแก่ผู้อื่นได้ เช่น ให้ก�าลังใจแก่ผู้ตกอยู่ใน 
ห้วงทุกข์ ให้ข้อแนะน�าแก่ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา 
ให้รอยยิ้ม และปิยวาจาแก่ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง ฯลฯ 
ตลอดจนหลักการทรงงานที่เน้น การประหยัด เรียบง่าย 
ได้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางการปฏิบัติ
ที่สอดคล้องกับโครงการทั้งสิ้น

 เมือ่วนัพธุที ่14 กมุภาพนัธ์ 2561 นายกติต ิ เจรญิยงค์
ผู้อ�านวยการส�านักกรรมาธิการ 1 ได้เป็นประธานพิธีเปิด
โครงการ “รอยยิม้สร้างสขุ ปี 2 ” โดยม ีนางสาวลดัดาวลัย์
สมบรูณ์กจิชยั               หวัหน้าคณะท�างานด�าเนนิการส่งเสรมิ สนบัสนนุ 
การด�าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ   
ส�านักกรรมาธิการ 1 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เป ็นผู ้กล ่าวรายงานถึง วัตถุประสงค ์ของโครงการ 
ซึ่ ง เป ็น โครงการหนึ่ งที่ น ้ อมน� าพระราชจริ ยวั ตร 
หลักปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเป ็นต ้นแบบมาใช ้
ในชีวิตประจ�าวันและการท�างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
“ทศพธิราชธรรม” ทีค่นส่วนใหญ่ยงัเข้าใจผดิ คิดว่าเป็นธรรม 

ส�านักกรรมาธิการ 1
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 ท้ังน้ี โครงการดงักล่าวเป็นการสานต่อจากโครงการ 
“แลก (เปล่ียน) รอยยิม้ให้เตม็ที ่ ปลกูความดใีนหวัใจ” 
ทีค่ณะท�างานด�าเนินการส่งเสรมิ สนบัสนนุ การด�าเนนิการ
ด้านคุณธรรม และความโปร่งใสของส�านกักรรมาธิการ 1 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้เริ่มด�าเนินการมา
ตั้งแต่วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 ซึ่งนับว่าเป็นโครงการ
ที่ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดี เป็นการเสริมสร้างให้
บคุลากรในส�านักกรรมาธิการ 1 มีความสมัพนัธ์อันดีต่อกนั
โดยการแลกเปลี่ยนรอยยิ้มระ หว่างเพื่อนร่วมงาน
และการท�างาน ตามค�าเชิญชวนของโครงการที่ว่า 
“วนัน้ีคณุยิม้ให้กันหรอืยงัคะ” อันเป็นการสร้างความสุข
ให้เกิดขึ้นกับทุกคนในที่ท�างาน ลดความตึงเครียดและ
ผ่อนคลายอารมณ์จากการท�างาน ตลอดจนท�าให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท�างานมากยิ่งขึ้น 

 รูปแบบของโครงการเป็นการพูดคุยแลกเปล่ียน
และเล่าประสบการณ์การน�ารอยยิ้มมาปรับใช้ให้เข้ากับ
สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมในการท�างานจากตัวแทน
ผู ้บังคับการกลุ ่มงาน จ�านวน 3 คน คือ 1. นายพีรพล  
ยวงนาค ผู ้บังคับบัญชากลุ ่มงานคณะกรรมาธิการการ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม 
2. นางอุมาพร  สายสุวรรณ ผู ้บังคับบัญชากลุ ่มงาน
คณะกรรมาธกิารการเกษตรและสหกรณ์ 3. นางยวุด ี รปูขจร
ผู ้บังคับบัญชากลุ ่มงานคณะกรรมาธิการการคมนาคม 
อกีทัง้ยงัมกีารเปิดตวัมาสคอตตัวท่ี 2 ต่อจาก “น้องรอยยิม้” 
นัน้คอื “น้องพมิพ์ใจ” ทีม่าเดนิแจกกระจกซึง่เป็นสญัลกัษณ์
ของโครงการในปีนี ้ ในสโลแกนทีว่่า “แค่คณุยิม้...โลกกส็ดใส” 
พร้อมร่วมกจิกรรมเล่นเกมเพือ่ชิงรางวัลตุ๊กตาและพวงกญุแจ 
โดยได้รับความสนใจจากบุคลากรส�านักกรรมาธิการ 1 
ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นอย่างดี

ส�านักกรรมาธิการ 1
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ส�ำนักภำษำต่ำงประเทศ

 

 ช่วงแรกของโครงการแลกเปล่ียนฯ ข้าราชการส�านักงานเลขาธิการ 
วุฒิสภา ได้เข้าเยี่ยมคารวะอัครราชทูตไทยประจ�ากรุงมะนิลา พร้อมรับฟัง 
บรรยายสรุปเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการปกครองของ 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
 ในส่วนของการแลกเปลีย่นกบัวฒุสิภาสาธารณรฐัฟิลปิปินส์ คณะเดนิทาง 
ได้เข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการวุฒิสภาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พร้อมท้ังรับฟัง 
บรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเรื่องหน้าที่ของวุฒิสภา 
สาธารณรฐัฟิลปิปินส์ กระบวนการนติบิญัญติั ระบบคณะกรรมาธกิารวฒุสิภา  
การจัดท�าเอกสารและรายงานการประชุม และการประชาสัมพันธ์ ท้ังน้ี  
คณะเดนิทางได้เข้าร่วมสงัเกตการณ์การประชมุเตม็สภาของวฒุสิภา การประชมุ 
เพื่อพิจารณาของคณะกรรมาธิการการคลัง (Committee on Accounts)  
รวมทั้งได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของวุฒิสภา ตลอดจนห้องส�าหรับสื่อมวลชน  
(Press Room)

 จากการแลกเปลีย่นครัง้นี ้คณะเดนิทางสามารถเพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์ตรงเกีย่วกบัการท�างานในวงงาน 
นิติบัญญัติ พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เปิดโลกทัศน์และมุมมองใหม่ ๆ ในด้านสังคมและวัฒนธรรม 
ที่แตกต่างกัน อันจะน�าไปสู่การพัฒนาตนเองให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

การศึกษาดูงานในโครงการแลกเปล่ียนข้าราชการ

ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภากับต่างประเทศ 

ณ รัฐสภาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

 ข้าราชการส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จ�านวน 6 คน น�าโดย นางสาววันทนีย์ สายพิมพิน ผู้อ�านวยการส�านัก 
ภาษาต่างประเทศ เดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าท่ี 
รัฐสภาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในโครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภากับต่างประเทศ ณ รัฐสภา 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ในส่วนของการแลกเปลี่ยนกับสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐฟิลิปปินส์  
คณะเดนิทางได้เข้าเยีย่มคารวะเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎรสาธารณรฐัฟิลปิปินส์ 
ร่วมรบัฟังบรรยายสรปุ พร้อมท้ังแลกเปลีย่นความคดิเห็นในประเดน็เร่ืองการท�างาน 
ด้านการบริหารทรพัยากรบคุคล การท�างานของคณะกรรมาธกิารและกระบวนการ 
ด้านนิติบัญญัติ การท�างานด้านสื่อประชาสัมพันธ์และกิจการด้านความสัมพันธ์ 
รัฐสภาระหว่างประเทศ อีกทั้งยังได้เข้าเยี่ยมชมห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
และร่วมสังเกตการณ์การประชุมสภาผู้แทนราษฎร
 นอกจากนี้ คณะเดินทางได้มีโอกาสศึกษาประวัติศาสตร์การเมือง 
การปกครอง รวมทัง้ประวตัแิละความเป็นมาของประธานาธบิดสีาธารณรฐัฟิลปิปินส์ 

ณ พพิธิภณัฑ์ท�าเนยีบมาลากนัยงั (Malacañang Museum) พร้อมทัง้ได้ศกึษาศิลปวฒันธรรม ณ อนิทรามรูอส (Intramuros) 
หรือเมืองเก่า ซึ่งได้รับอิทธิพลจากสเปน และพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ (National Museum) ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประชุมของ 
รัฐสภาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
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สร้างแรงจูงใจ
พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองค์กร
ส�ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

Gen Yสร้างแรงจูงใจ
กับคนท�างาน 

 จากการคละเคล้าที่เข้ากันไม่ได้ในวันนั้น ก่อให้เกิด 
ความพยายามนานา ผสานกับแรงผลักของแนวคิดทาง 
การแข่งขันด้วยนวัตกรรมก่อให้เกิดบรรยากาศการท�างาน 
ที่คนต่างรุ ่นเปิดใจเข้าหา และกร่อนวิถีการใช้ชีวิตร่วม 
ให้ยืดหยุ ่น ผ่อนคลาย และยอมรับความหลากหลาย  
ดังปรากฏการณ์ที่พบได้ทั่วทุกมุมโลกทุกวันนี้
 คาดการณ์ว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า โดยเฉพาะ 
จุดหมายส�าคัญในปี ค.ศ. 2020 Gen Y จะครองสัดส่วน 
เป็นประชากรส่วนใหญ่ ถึง 70%

 จะก่อให้เกิดโฉมใหม่ในการจัดการองค์กรและ 
ทรัพยากรมนุษย ์ที่ เปล่ียนแปลงไปมหาศาลกว ่าต ้น 
ศตวรรษที่ 21 ชนิดพลิกฝ่ามือ 

 โฉมใหม่ที่ว่า หมายถึง สภาพการจ้างงานทางเลือก 
ท่ีหลากหลาย ไม่ใช่การเป็นพนักงานประจ�ารับเงินเดือน 
แต่อย่างเดียว โฉมใหม่ท่ีว่ายังหมายถึง คนท�างานรุ่นใหม ่
ก้าวเป็นผู้น�าองค์กรในแต่ละระดับชนิดเร่งโตแบบก้าว
กระโดด ตามผลการท�างานและศักยภาพโดยไม่ยี่หระกับ 
อายุตัว หรืออายุการท�างานในองค์กรเช่นแต่เดิม
 โฉมใหม่นัน้ ยงัหมายรวมถงึ การบรหิาร การพฒันา 
และการใช้ชีวิตร่วมกันในองค์กที่ “วัดตัวตัด” ไม่ใช่รูปแบบ 
ค่าตอบแทนหรือการบริหารชนิดเดียวกันไปท้ังหมด  
หากแต่ค�านึงถึงรูปแบบการใช้ชีวิต ตัวตน รสนิยม และ 
เป้าหมายการใช้ชีวิตของคนท�างานแบบเฉพาะราย  
เพราะเหตุประการส�าคัญที่ว่า คนท�างาน Gen Y ไม่ได้มี 
ความจงรักภักดีกับองค์กร เชื่อมั่นในการจ้างงานตลอดชีพ 
ยึดถือความมั่นคงในการท�างานเป็นสรณะเหมือนคน 
รุ่นก่อนหน้า จะเห็นได้จากผลส�ารวจ Gen Y ที่ว่า 52.3%  
ของคนท�างาน Gen Y ในออสเตรเลยี เชือ่ว่าเป็น “เรือ่งง่าย” 
ถงึ “ง่ายมาก” ทีจ่ะหางานใหม่ เทยีบกบัคนรุน่ Babyboom 
43% ที่เห็นเป็นเช่นนั้น แม้ความเชื่อจะเป็นทัศนะที่ก�้ากึ่ง 
ระหว่างข้อเทจ็จรงิและความรูส้กึ หากแต่ทรงพลงัพอทีจ่ะ 
ส่งแรงผลกัให้คนท�างาน Gen Y หนัหลงัให้กบัความสมัพนัธ์ 
การจ้างงานที่เขาเห็นว่า ไม่มีคุณภาพพอ

Gen Y

2020

  70%

 เมื่อท�าให้ Gen Y รู้สึกดีกับตัวเอง พวกเขาจะกระตือรือร้นมุ่งมั่น รั้งตัวเองให้อยู่ในวิถีที่ได้รับการยอมรับ 
โครงสร้างประชากรในองค์กรท่ีเคยเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ไปเมื่อปี ค.ศ. 2000 จากปัจจัยการมีประชากรใหม่ 
เป็นคนท�างาน Gen Y เพิ่มจากเดิมเพียง Babyboom และ Gen X
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พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองค์กร
ส�ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

 แล้วที่ท�างานแบบไหนที่จะร้อยใจคน Gen Y ได้ ท�าให้เขามีแรงจูงใจที่ลุกขึ้นไปท�างาน 
วันจันทร์อย่างกระตือรือร้น เช็คอินที่ท�างานในสังคมเสมือนด้วยความภาคภูมิใจ ท�างานเต็มแรงก�าลัง 
ด้วยความรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งและเป็นเจ้าของ 

 สร้างความตืน่ใจ ไม่ว่าองค์กรจะสร้างภาพลกัษณ์ในสายตา 
ผู้เกีย่วข้องเช่นไร แต่ความจริงที ่Gen Y สมัผสัจะต้องตืน่เต้น เร้าใจ 
แปลกใหม่อย่างมีคุณค่าในมุมมองของ Gen Y นับแต่เริ่มสัมผัส  
ตลอดถึงทุกระยะของการจ้างงาน ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท�างาน   
นามบตัร การจดัพืน้ทีท่�างาน ความยดืหยุน่ของระยะเวลาการท�างาน 
สวัสดิการที่ใช้ได้จริงและร่วมสมัย  
กิจกรรมท่ีตอบโจทย์วิถีชีวิตใหม่ ๆ   
อย่างต่อเน่ือง รวมถงึการยกย่องชมเชย 
ในรูปแบบเฉพาะรายที่น่าจดจ�า อาทิ  
Hall of fame ในพื้นที่ที่ผู้เกี่ยวข้อง 
กับงานได้รับรู้อย่างทั่วถึง

 ท�าให้เขาชื่นชมตัวเอง 
แม ้   Gen Y จะดู เหมือนว ่ามั่นใจ 
ในตัวเองเกินพอ แต่ลึก ๆ แล้วยังมี 
ความหวั่นไหว กระหายการยอมรับ
และชื่นชม การจะท�าอะไรให้ Gen Y จึงไม่ส�าคัญเท่า 
การท�าให้พวกเขารู้สึกเช่นไรกับตัวเอง หัวหน้าโดยตรง 
และองค ์กรจะต ้องให ้ความสนใจเป ็นพิ เศษกับ 
ความพยายามทุ่มเท ความสามารถที่เปล่งประกาย  
และผลงานที่เป็นเลิศ เพื่อที่จะชื่นชมยกย่องอย่าง 
ทันท่วงทีและให้เป็นที่รับรู้โดยทั่วไป

 สร ้างที่ท�างานแห่งโอกาส  
บ่อยครั้งที่ Gen Y ยอมรับว่ายังไม ่
รู ้จักตนเองและยังพยายามค้นหา 
เรื่อยไป การทดลองเพื่อผิดพลาด 
ล้มเหลว และลองใหม่อกีคร้ัง นบัเป็น 
เรื่องสูญเสียพลังงานและก�าลังใจ 
ทัง้ของคนท�างาน และทีท่�างาน จงึควร 

ออกแบบงาน การมอบหมายงาน ในเชิงข้ามสายงาน  
แทนที่จะรัดตายตัว ยิ่งในองค์กรที่มีโอกาสการท�างาน 
หลากหลาย ควรให้ Gen Y ในหน้าท่ีงานหน่ึงมีโอกาส 
ในการท�างานในสายงานอืน่ ๆ เพือ่ค้นหาตนเอง องค์กรเอง 
ก็สามารถสับเปล่ียนหน้าที่ และส่วนงานที่เหมาะสมกับ  
Gen Y ได้ โดยไม่ต้องจบความสัมพันธ์การจ้างงานและ 
เริ่มใหม่เสมออย่างที่แล้วมา

 การจะสร้างประสบการณ์ใหม่ในการท�างานเพื่อครองใจ Gen Y น้ัน แม้จะปฏิเสธได้ยากกว่าปัจจัยท่ีจับต้องได ้
อย่างค่าตอบแทนการท�างานนั้นส�าคัญมาก แต่สิ่งที่ส�าคัญจ�าเป็นกว่านั้นคือการบริหารความรู้สึกของ Gen Y ทั้งความตื่นใจ  
ท�าให้เขาชืน่ชมตวัเองและให้โอกาสใหม่ ๆ เสมอ จึงจะสร้างเยือ่ใยผ่านประสบการณ์ทางอารมณ์ทีห่นกัแน่นมัน่คง และหวงัผล 
เป็นความรักทุ่มเทที่ลึกซึ้งได้

 Gen Y ที่เปี่ยมด้วยความรักทุ่มเทต่อองค์กร จึงนับว่าเป็นขีดความสามารถใหม่ที่ใครก็มิอาจลอกเลียนท�าซ�้าได ้
และทรงพลานุภาพมหาศาลที่จะเสริมแรงขีดความสามารถอื่นท่ีมีให้ท่ีท�างานประสบความส�าเร็จไม่ยากในทุกความท้าทาย 
ทุกความผันผวนปรวนแปร แม้กระทั่งโลกธุรกิจที่อึมครึมมองไม่เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์เฉกทุกวันนี้
 

?
 เมื่อท�าให้ Gen Y รู ้สึกดีกับตัวเอง  
พวกเขาจะกระตือรือร้นมุ่งม่ัน และพยายาม 
รั้งตัวเองให้อยู ่ในวิถีท่ีเคยได้รับการยอมรับ

เช่นนั้น

ที่มา : เสาวคนธ์ ศิรกิดากร www.bangkokbizmews.com
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โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและบุคลากรส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

เรื่อง การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน ICT ส�าหรับ Super User

 วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.30 นาฬิกา 
นายชยัวฒุ ิพฒุพสิทุธิ ์ผูบ้งัคบับญัชากลุม่งานวทิยาการคอมพวิเตอร์
ผู้แทนผู้อ�านวยการส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
น�าคณะข้าราชการที่ได้รับเลือกเป็น Super User ของส�านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา เข้าศึกษาดูงานด้านระบบ ICT และระบบ 
Data Center รวมถึงการประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลในการติดต่อ
ส่ือสารและการเป็นส�านักงานที่ไร ้กระดาษ (paperless) 
ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ ส�านักงานใหญ่ SCB Head Office 
กรุงเทพมหานคร และเยี่ยมชมห้องท�างาน Digital Office Style

ICT Insights
ส�ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศฯ
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 วนัศกุร์ที ่26 มกราคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องอบรมคอมพวิเตอร์ ช้ัน 13 อาคารสขุประพฤต ิส�านกัเทคโนโลย ี
สารสนเทศและการสือ่สาร ได้จัดฝึกอบรมให้ความรูค้วามเข้าใจด้าน ICT ส�าหรบั Super User เรือ่ง “การใช้เทคโนโลยดีจิทิลั”
โดยมี ดร. วรสรวง ดวงจินดา ผู้อ�านวยการส�านักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นวิทยากรให้ความรู้
แก่ผู้รับการอบรม

การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

และเข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

ICT Insights
ส�ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศฯ

 วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 09.30 นาฬิกา
นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในการประชุมคณะอนุ
กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม 101
ชั้น 2 ส�านักงานสนามเกียกกาย พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชม 
ความคืบการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ 
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เลนส์... ส่องการพิมพ์
ส�ำนักกำรพิมพ์

การเปรียบเทียบสีจากจอภาพที่มีค่าสี RGB และ L*a*b* 
เท่าและไม่เท่ากัน

การสร้าง device profile ในงานที่ต้องการความถูกต้องของสีสูง  
การสร้าง device profile ของทุกอปุกรณ์ท่ีใช้งานมคีวามจ�าเป็น 
อย่างยิ่งเพราะแทบไม่มีอุปกรณ์ใดท่ีให้สีเหมือนกับอุปกรณ์อื่น 
แม้ว่าจะเป็นรุ่นเดยีวกันและผลิตจากผูผ้ลติเดียวกนักต็าม อย่างไรก็ตาม
มีผู้ผลิต hardware หลายแห่งจะสร้าง profile ส�าหรับอุปกรณ ์
ของตนเองไว้ด้วย เช่น Apple Computer จะม ีprofile ส�าหรับจอภาพ 
และเครื่องพิมพ์ ซึ่งสามารถเรียกมาใช้งานได้ 

การสร้าง scanner profile ต้นฉบับมาตรฐาน IT8 ซึ่งประกอบด้วย
แถบสีจ�านวนมากจะต้องถูกกราดด้วยเครื่องสแกนเนอร์ที่ต้องการท�า
โปรไฟล์ ต้นฉบับมาตรฐานนี้จะมีไฟล์ที่บรรจุค่าสี L* a* b* ของค่าสี
แต่แถบของต้นฉบับควบคู่มาด้วย

การสร้าง monitor profile การสร้างมอนิเตอร์โปรไฟล์จะอาศัย
เครื่องมือวัดสีโดยอาจเป็นสเปกโทรโฟโทมิเตอร์ หรือ คัลเลอร์มิเตอร์  
วัดสีต่าง ๆ จากบนจอภาพสีต่าง ๆ จากนั้นซอฟต์แวร์ก็จะสร้างเป็น
มอนิเตอร์โปรไฟล์ขึ้นซึ่งจะเป็นไฟล์ที่บรรจุความสัมพันธ์ของค่าสี 
RGB ที่ส่ง กับค่าสี L* a* b* ที่วัดได้

ระบบการจัดการสี (Color  Management System)ในอุตสาหกรรมการพิมพ์

การสร้าง printer profile หลักการของการสร้างปริ้นเตอร์โปรไฟล์ 
ก็คล้ายกับการสร้างมอนิเตอร์โปรไฟล์ คือส่งค่าสีต่างๆ ไปยัง device
แล้ววัดค่าสีไม่อิงอุปกรณ์จาก device นั้นๆ ภาพที่พิมพ์ได้จะถูกวัด
ค่าสีด้วยเครื่องมือวัดสีทีละแถบ และซอฟต์แวร์ส�าหรับสร้างโปรไฟล์
ก็จะสร้างปริ้นเตอร์โปรไฟล์ขึ้นจากค่า CMYK และค่าสี L* a* b* ที่
วัดได้

 

การแปลงค่าสีโดย CMM ส�าหรับ CMM จะท�าหน้าที่เป็นตัวแปลง
ค่าสี (color transformation) ของภาพจากอุปกรณ์หนึ่งไปยังอีก
อปุกรณ์หนึง่ ดงันัน้ภาพทีไ่ด้จงึเป็นการแปลงค่าสจีาก RGB ไปเป็น 
CMYK การเลือกว่าควรใช้ profile ใดเป็น source และ destination 
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ ดังนี้

วัตถุประสงค์ Source    Destination

ให้ภาพบนจอภาพเหมือนต้นฉบับ Scanner   Monitor
ให้ภาพพิมพ์เหมือนต้นฉบับ Scanner Printer
ให้ภาพพิมพ์เหมือนภาพที่สร้างบนจอภาพ Monitor Printer
ให้ภาพบนจอภาพเหมือนภาพพิมพ์ Printer Monitor

 ในการแปลงค่าสี ผู้ใช้งานควรก�าหนดวิธีการแปลงค่าไว้ด้วยว่า
ควรใช้แบบใด ความแตกต่างระหว่างแต่ละวิธีขึ้นกับลักษณะของภาพ
เป็นส�าคัญ กระบวนการดังกล่าวมักเป็นท่ีรู้จักกันในช่ือว่า gamut 
mapping method หรือ rendering intent

ลักษณะของภาพ ชนิดของการแปลงค่า
สี

ภาพถ่าย perception
ภาพพื้นทึบ เช่น Logo absolute
ภาพส�าหรบั presentation เช่น กราฟ ตาราง  preserve saturation
 
ข้อควรระวังในการใช้ระบบการจัดการสี คืออุปกรณ์และกระบวนการ
ผลิตต้องควบคุมให้มีคุณภาพคงที่ มีความสม�่าเสมอ

ที่มา : ระบบการจัดการสี (Color Management System)
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~kchawan/cms/cms.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 
๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)

 ในอดตีการจดัการสอีาจไม่มคีวามจ�าเป็นนัก เน่ืองจากระบบการผลติสใีนอตุสาหกรรมการพมิพ์เป็นระบบปิด แต่ในปัจจบัุนการผลติส ี
เป็นระบบเปิด กล่าวคือ การผลิตบางอย่างมีการรวมกลุ่มกัน เช่น ผู้ออกแบบมักท�าหน้าที่แยกสีไปด้วยโดยใช้ซอฟต์แวร์ส�าเร็จรูป 
แล้วส่งไฟล์ให้ร้านแยกสยีงิฟิล์มและท�าแม่พมิพ์ ความแตกต่างสย่ิีงมมีากขึน้เพราะความเชีย่วชาญของช่างแยกสใีนสายการผลติแบบเดมิ 
ไม่ได้ถูกใช้ ระบบการจัดการสีจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นพื้นฐานที่ควรรู้ก่อนคือความแตกต่างระหว่างสีอิงอุปกรณ์ (device dependent color) 
และสีไม่อิงกับอุปกรณ์ (device independent color) ตัวอย่างที่แสดงได้ชัดเกี่ยวกับสีอิงอุปกรณ์ คือ สีขาวของจอภาพ 2 จอ ซึ่งต่างก็
เกิดจากค่าสี R255 G255 และ B255 แต่สีขาวที่เห็นกลับต่างกัน
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เล่าข่าวชาวกรรม 3
ส�ำนักกรรมำธิกำร 3

เล่าข่าวชาวกรรม 3

 ส�านกักรรมาธิการ 3 มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบประการหน่ึงท่ีส�าคญั
กล่าวคือ ด�าเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงและ
ข้อเสนอแนะด้านวชิาการและกฎหมายเพือ่ประสาน เรือ่งเข้าสูก่ารพจิารณา
ของคณะกรรมาธิการและคณะอนกุรรมาธิการ ซึง่ภายใต้ส�านกักรรมาธกิาร 3
ม ีกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการสาธารณสขุ ได้รบัมอบหมายให้ปฏบัิติ
หน้าท่ีฝ ่ายเลขานุการให้กับคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข 
สภานิตบิญัญติัแห่งชาต ิเพือ่รองรับการด�าเนนิการตามหน้าที ่และอ�านาจ
ของคณะกรรมาธิการชุดดังกล่าว
 สบืเนือ่งจาก พระราชบัญญติัสมชัชาสุขภาพแห่งชาต ิพ.ศ. 2550 
มาตรา 50 ก�าหนดให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จัดประชุม
สมชัชาสขุภาพแห่งชาติปีละ 1 คร้ัง เพ่ือประสานให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทางสงัคม
ได้มาแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และพฒันานโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพร่วมกนั
โดยส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ถูกเชิญเข้าร่วมการประชุม “สมัชชา
สุขภาพแห่งชาต ิครัง้ที ่10 พ.ศ. 2560” ระหว่างวันที ่20 - 22 ธนัวาคม
2560 ณ ห้องประชุมอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ภายใต้ประเดน็หลกัของงาน “10 ปี พ.ร.บ. สขุภาพแห่งชาตสิูส่งัคมสขุภาวะ”
ซึง่ส�านกังานเลขาธกิารวฒิุสภา ได้ให้ความส�าคญัและส่งบคุลากรของส�านัก
กรรมาธกิาร 3 กลุม่งานคณะกรรมาธกิารการสาธารณสขุ เข้าร่วมประชมุ
ดังกล่าว ประกอบด้วย นางสาวอภิรดา บัวทอง วิทยากรช�านาญการ 
และนางสมฤทยั บญุสธุากุล วทิยากรช�านาญการ ทัง้นี ้การเข้าร่วมประชุม
ครัง้ดงักล่าว ได้สร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบักระบวนการท�างานของ
สมัชชาสุขภาพที่มีความเก่ียวข้องกับการก�าหนดนโยบายเพ่ือสุขภาพ
โดยมีสาระส�าคัญ ดังนี้
 สมชัชาสขุภาพ เป็นนวัตกรรมทางสังคมทีเ่กิดขึน้ตามพระราชบญัญตัิ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ได้รับการออกแบบให้เป็นกระบวนการ
ที่เปิดโอกาสให้ทกุภาคส่วนได้เข้ามามส่ีวนร่วมในกระบวนการของนโยบาย
สาธารณะเพือ่สุขภาพ ซ่ึงมเีป้าหมายและทศิทางทีจ่ะน�าไปสูก่ารมสีขุภาวะ
ของคนและสงัคม ในการจดัประชมุดงักล่าวให้ความส�าคญักบักระบวนการ
ท�างานด้วยยทุธศาสตร์สามเหล่ียมเขยือ้นภเูขา ทีมุ่ง่เน้นการสร้างความสมดลุ 
ด้วยการสานพลงัของพลงัทางปัญญา พลังทางสงัคม และพลงัทางภาครัฐ-
การเมอืง มาร่วมกนัขบัเคลือ่นเพือ่ให้เกดิพลงัผลกัดนัข้อเสนอเชงินโยบาย

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
	 	 	 	 	 								ครั้งที่ 10:
การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

ในการแก้ปัญหาท่ียากและซบัซ้อน โดยในการประชุมครัง้นีม้กีารประชมุ
เพือ่พิจารณาในประเดน็ย่อยหลายประเดน็ อาท ิการส่งเสริมให้คนไทย
ทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มข้ึน ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการ
ป้องกนั และแก้ไขปัญหายาเสพติด การพัฒนาพื้นที่เล่นสร้างเสริม
สขุภาวะของเดก็ปฐมวยั และวยัประถมศกึษา การจดัการขยะมูลฝอย
ในชมุชนแบบมส่ีวนร่วมอย่างยัง่ยนื โดยมกีารแบ่งกลุม่ย่อย ในการ
พิจารณาแต่ละประเด็น ซึ่งบุคลากรกลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
การสาธารณสขุ ได้เข้าร่วมประชุมในประเดน็ “การส่งเสรมิให้คนไทย
ทกุช่วงวยัมกีจิกรรมทางกายเพ่ิมขึน้” ซ่ึงมีข้อสรปุจากการประชมุว่า 
ควรมีการผลักดันการขับเคลื่อนการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย
ของคนไทยทกุช่วงวยั ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง
โดยมวีตัถปุระสงค์ส�าคญั คือ การสานพลงัทัง้ภาครฐั เอกชน ท้องถิน่
ประชาสงัคม ชุมชน และภาควชิาการเพือ่การขับเคลือ่นการส่งเสรมิ
การมกีจิกรรมทางกายของคนไทยให้เพิม่ขึน้ การสร้างกระบวนการ
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนฐานของปัญหาในทุกระดับ 
ทัง้ระดบัชาต ิและระดบัท้องถิน่หรอืพืน้ที ่และสร้างการแลกเปลีย่น
เรียนรู้ สร้างพื้นที่สุขภาวะเพื่อการขับเคลื่อน 
 “การส่งเสรมิให้คนไทยทกุช่วงวัยมกีจิกรรมทางกายเพิม่ขึน้”
นอกจากจะมีความส�าคัญต่อการก�าหนดนโยบายด้านสาธารณสุข
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในภาพรวม ดังนั้น ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ การเรียนรู้ในประเด็นการส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัย
มกีจิกรรมทางกายเพิม่ขึน้ดงักล่าวข้างต้น จงึเป็นประโยชน์อย่างยิง่
ทีจ่ะน�าความรูต่้าง ๆ ทีไ่ด้ในการประชมุครัง้นี ้มาประกอบใช้ในการ
พิจารณาศึกษาตามหน้าที่ และอ�านาจของคณะกรรมาธิการ
การสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ อีกทั้งยังสามารถน�า
ความรู้ความเข้าใจทีถู่กต้องเกีย่วกบัการมกีจิกรรมทางกายไปเผยแพร่
เพือ่ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของข้าราชการและผูป้ฏบิตังิานในองค์กร
เพือ่ลดพฤตกิรรมเนอืยนิง่ ซึง่จะน�าไปสูก่ารสร้างพฤตกิรรมส่วนบคุคล
ให้มีกิจกรรมทางกาย (Physical Activity) ท่ีเพ่ิมขึ้น โดยจะส่งผล
ให้เกดิการลดโรค โดยเฉพาะกลุม่โรคไม่ตดิต่อร้ายแรง หรอืกลุม่การ
เจบ็ป่วยด้วยโรคไม่ตดิต่อ (NCDs) ทัง้โรคเบาหวาน โรคความดันโลหติสงู
โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตเรื้อรัง และโรคมะเร็ง ข้าราชการ
และผู้ปฏิบัติงานในองค์กรก็จะมีความสุขมากขึ้น และการท�างาน
ก็จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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ส�ำนักนโยบำยและแผน

ไม่อยากเดินหลงป่า... 

 ต้องใช้แผนที่ยุทธศาสตร์ 

  (Strategy Map)
 ในสมัยโบราณ หากมนุษย์ต้องการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง จ�าเป็นต้องอาศัยการดูทิศทางจากดวงจันทร์
หรอืดวงดาวต่าง ๆ ต่อมาเมือ่มนษุย์เริม่มวีวิฒันาการ การใช้แผนทีร่วมถงึการใช้เขม็ทิศ กเ็ข้ามาเป็นตวัช่วยให้การเดนิทาง
ไปยังจุดหมายง่ายขึ้น จวบจนปัจจุบันเรามีอุปกรณ์ส่ือสารท่ีทันสมัย มีระบบ GPS น�าทางท่ีเท่ียงตรง การเดินทางไปยัง
จุดหมายจึงง่ายข้ึน ชัดเจนขึ้น และประหยัดเวลามากข้ึน 
 การจดัท�าแผนทีย่ทุธศาสตร์ ก็เปรยีบได้กบัการก�าหนดแนวทางหรอืทางเดนิไปยงัจดุหมายปลายทาง ซึง่ก็คอืผลลพัธ์
ที่จะน�าพาองค์กรไปสู่ความส�าเร็จ หากแผนที่หรือระบบน�าทางมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพที่ดีสามารถน�าทางเราไปยัง
จุดหมายได้อย่างเที่ยงตรงและรวดเร็วแล้ว แผนที่ยุทธศาสตร์ก็ท�าหน้าที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งการจัดท�าแผนที่ยุทธศาสตร์
จะต้องด�าเนินการอย่างไร รวมถึงต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง เราลองมาหาค�าตอบไปด้วยกัน

  แผนที่ยุทธศาสตร์ขององค์กรเป็นเครื่องมือใน
 การบอกเล่าถึงทิศทาง และเช่ือมโยงเป้าหมายต่าง ๆ 
 และจะช่วยให้เห็นภาพในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ลงสู่
 บุคลากรเพื่อการปฏิบัติ ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรภายใน
 องค์กรเกิดความรู้ ความเข้าใจอันจะเป็นส่วนส�าคัญ
 ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรได้อย่างมี
 ประสทิธภิาพ รวมถึงจะท�าให้การวางแผนงาน/โครงการ
 สามารถตอบสนองต่อกลยทุธ์ และยทุธศาสตร์ได้อย่างแท้จรงิ
  การจัดท�าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)
 มอีงค์ประกอบทีส่�าคญั ได้แก่ วสิยัทศัน์ ประเด็นยทุธศาสตร์
 และเป้าประสงค์ของแต่ละประเดน็ยทุธศาสตร์ขององค์กร
 ซึง่จะต้องมีความเช่ือมโยงระหว่างกันและกัน โดยแนวทาง 
 และกระบวนการในการจดัท�าแผนทีย่ทุธศาสตร์ (Strategy
  Map) ประกอบด้วย 3 ข้ันตอน ดังน้ี
  1) ขัน้ตอนแรก คอื การยนืยนัยุทธศาสตร์ จะเป็นการ
 ยืนยันถึงทิศทางในการพัฒนาที่องค์กรมีความมุ่งมั่น
 เกี่ยวกับทิศทาง และจุดยืนที่ต้องการผลักดันให้เกิดขึ้น
  หรือเป็นวิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์กร

 2) ขัน้ตอนทีส่อง คอื การก�าหนดประเดน็ยทุธศาสตร์ (Strategic Issues) ซึง่ประเด็นยทุธศาสตร์ หมายถงึ สิง่ทีต้่อง
ค�านึงถึงเป็นประเด็นหลักในการน�าไปสู่วิสัยทัศน์ ดังนั้น จึงต้องก�าหนดประเด็นที่ส�าคัญที่จะด�าเนินการพัฒนา เพ่ือให้
สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก�าหนดไว้
 3) ขั้นตอนที่สาม คือ การก�าหนดเป้าประสงค์ที่ต้องการบรรลุในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และแสดงให้เห็นถึง
กลยุทธ์ที่มีรูปแบบความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์หรือเป้าประสงค์ท่ีองค์กรต้องการไปสู่
การปฏบิตั ิโดยมกีารน�าแนวคิดของ Balanced Scorecard มาปรบัใช้ประเมนิผลขององค์กรในส่วนราชการใน 4 มติ ิคอื 
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แผยภาพที่ 9 : แผนที่ยุทธศาสตร์ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่เป็นเลิศในการส่งเสริม สนับสนุนงานฝ่ายนิติบัญญัติ

 3) ขั้นตอนที่สาม คือ การก�าหนดเป้าประสงค์ที่ต้องการบรรลุในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และแสดงให้เห็นถึง
กลยุทธ์ที่มีรูปแบบความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์หรือเป้าประสงค์ท่ีองค์กรต้องการไปสู่
การปฏบิตั ิโดยมกีารน�าแนวคิดของ Balanced Scorecard มาปรบัใช้ประเมนิผลขององค์กรในส่วนราชการใน 4 มติ ิคอื 
  1. มุมมองด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ 
  2. มุมมองด้านคุณภาพการให้บริการ 
  3. มุมมองด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ        
  4. มุมมองด้านการพัฒนาองค์กร 
 โดยในแต่ละมติจิะต้องมคีวามสอดคล้องกบัวสิยัทัศน์และกลยทุธ์ขององค์กร ดงันัน้ จงึกล่าวได้ว่า BSC เป็นเครือ่งมอื
ที่ช่วยน�ากลยุทธ์ขององค์กรไปสู่การปฏิบัติ โดยอาศัยการวัดหรือการประเมินผล อันจะช่วยให้องค์กรมีความสอดคล้อง
และมีทิศทางเดียวกัน 
 ส�าหรับส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีการด�าเนินการจัดท�าแผนที่ยุทธศาสตร์เป็นครั้งแรกในการจัดท�าแผน
ยุทธศาสตร์ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยเป็นการเชื่อมโยงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของ
ส�านักงานฯ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และผลลัพธ์หรือความส�าเร็จท่ีต้องการในแต่ละมิติ

ส�ำนักนโยบำยและแผน

Internal Processes Finance

Customer Learning & Growth

Balanced
scorecard

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การบริหารจัดการองค์กรที่ดี

และมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาความเป็นเลิศด้าน

กฎหมายและวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารให้
ก้าวหน้าและทันสมัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การประชาสัมพันธ์และ 

การสร้างภาพลักษณ์องค์กร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ให้มีความเป็นเลิศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาเครือข่ายและ 

ความร่วมมือทั้งใน 
และต่างประเทศ

เป้าประสงค์ที่ 1 :
มีการบริหารจัดการองค์กร

ที่ดีและมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที ่2.1 : มนีกักฎหมาย
ที่ มี ค ว า ม รู ้ ป ร ะ สบก า รณ ์ 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด ้าน
2.2 : มีองค์ความรู้ในด้านกฎหมาย
วิชาการ เ พ่ือสนับสนุนการ
ด�าเนินงานของฝ่ายนิติบัญญัติ

เป้าประสงค์ที่ 3 :
ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

มีระบบเทคโนโลยีและ
การสื่อสารที่ก้าวหน้า ทันสมัย

และครอบคลุมภารกิจ 
ของวุฒิสภา

เป้าประสงค์ที่ 4 :
ประชาชนและกลุ่มเป้าหมาย
มีการรับรุ้และเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา/
สภานิติบัญญัติแห่งชาติและ
ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

เป้าประสงค์ที่ 5 :
บุคลากรมีศักยภาพในการ

สนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ
และสามารถตอบสนอง

ความต้องการของวุฒิสภา/
สภานิติบัญญ�ติแห่งชาติ

เป้าประสงค์ที่ 6 :
ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
มีการพัฒนาเครือข่ายด้าน
นิติบัญญัติกับหน่วยงานใน

และต่างประเทศ

เป็นเลิศด้านกฎหมาย
เป็นเลิศด้านการบริหาร 

การประชุม
เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ

และสร้างเครือข่าย
เป็นเลิศด้านกระบวนการ

นิติบัญญัติ
มิติด้านประสิทธิผล

มิติด้านคุณภาพ 
การให้บริการ

สว. ได้รับการบริการ 
ที่ ได้มาตรฐานครบถ้วน

ผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ 

เครือข่ายได้รับความพึงพอใจ

ประชาชนได้รับความรู้ 
ทางวิชาการ 

ทางด้านนิติบัญญัติ

บุคลากรมีสมรรถนะสูง 
ได้มาตรฐาน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่เชื่อมโยงครอบคลุม 
และมีประสิทธิผล

ยึดหลักค่านิยมและ 
วัฒนธรรมองค์การ

ระบบการประสานติดตามและ
รายงานผลที่มีประสิทธิผล

การสืบค้นข้อมูลและ 
รายงานที่ถูกต้องรวดเร็ว

การสร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือทั้งใน 
และต่างประเทศ

การพัฒนาธรรมาภิบาล
การบริหารจัดการประชุมที่มี
ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ
สร้างภาพลักษณ์

มิติด้านประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน

มิติด้านการเรียนรู ้
และการพัฒนา
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ส�ำนักนโยบำยและแผน

 สรุปแล้วแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ก็คือเครื่องมือในการถ่ายทอด และสื่อสารยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรในภาพรวม โดยให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นของบุคลากรภายในองค์กร 
เพ่ือร ่วมกันจัดท�าแผนที่ยุทธศาสตร์ รวมถึงได ้น�ามาใช้ในการถ่ายทอดและสื่อสาร โดยจะด�าเนินการจัดท�า 
พร ้อมกับการจัดท�าแผนยุทธศาสตร ์ขององค ์กร ซึ่ งภายหลังจากได ้มีการก�าหนดยุทธศาสตร ์ขององค ์กร 
เรียบร้อยแล้ว จึงน�าวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์มาทบทวน และก�าหนดจุดหมายปลายทางขององค์กร 
ต่อจากน้ันจึงน�ามาวิเคราะห์ให้มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ในลักษณะที่เป็นเหตุเป็นผลมีความสัมพันธ์กัน

“ถ้าไม่อยากหลงทางต้องใช้เข็มทิศ...
ถ้าไม่อยากให้องค์กรขาดผลสัมฤทธิ์ต้องใช้แผนที่ยุทธศาสตร์”
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