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จุลสาร บอกเล่าข่าว สนง.
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑

 สวัสดีเพื่อน ๆ  พี่น้องข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง  
และบุคลากรส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จุลสาร “บอกเล่าข่าว  
สนง.” ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ยังคงน�าเสนอข่าวสารและ 
สาระความรู้ ความเคลื่อนไหวภายในส�านักต่าง ๆ มาให้ทุกท่าน 
ได้รับทราบเช่นเคย 

 ในเดือนมีนาคมน้ี ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัด 
กิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงาน หลายกิจกรรม อาทิ คณะ 
ผู้บริหารและข้าราชการส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาศึกษาดูงาน 
ด้านการบริหารจัดการองค์กร และการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจ 
พอเพียง การจัดฝึกอบรมโดยส�านักเทคโนโลยีฯ หลักสูตร 
การสร้างและออกแบบอินโฟกราฟิก เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ 
อย่างมืออาชีพ และการบริหารจัดการระบบเว็บไซต์อินทราเน็ต   
นอกจากนี้ ยังมีความรู้ดี ๆ ที่น่าสนใจ เช่น การแต่งตั้งข้าราชการ 
รัฐสภาสามัญให้ด�ารงต�าแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่มหรือกลุ่มงาน 
ของส�านกับรหิารงานกลาง รวมถงึโครงการเสยีงตามสายทีส่�านกั 
ภาษาต่างประเทศจัดขึ้น ซึ่งรายละเอียดผู้อ่านสามารถติดตาม 
ได้ภายในฉบับ

 สาระดี ๆ ที่กองบรรณาธิการจะน�ามาเสนอยังคงมีให ้
ทุกท่านได้ติดตามอ่านได้อย่างต่อเนื่อง และขอเชิญชวนท่าน 
ผู้อ่านและทุกส�านักสามารถร่วมส่งข้อมูลข่าวสาร และสาระดี ๆ  
กิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจเพื่อเผยแพร่ใน จุลสาร “บอกเล่าข่าว 
สนง” โดยจัดส่งได้ท่ี กลุ ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ ส�านัก 
ประชาสัมพันธ์ โทร ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ 
๙๓๔๙ หรือทาง email: senatesarn@gmail.com แล้วพบกัน
ฉบับหน้า

 กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ สารบัญ
  
“ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดสัมมนาและศึกษาดูงาน   ๓ 
 ด้านการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาชุมชน
 เศรษฐกิจพอเพียง” 

การแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญให้ด�ารงต�าแหน่ง   ๔ 
 ผูบ้งัคบับญัชากลุ่มหรอืกลุ่มงานในประเภทวชิาการ 
 ตามหลกัเกณ์ใหม่    

ส�านกัวชิาการอ�านวยความสะดวก ส่งมอบหนังสือด ีๆ   ๗
 ให้สมาชกิสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ

โครงการเสยีงตามสาย “Languages for you    ๘
 เพิ่มพูนความรู้สู่โลกภาษา”

ทศิทางการบรหิารงาน HR ปี ๒๕๖๑ (HR Trend 2018)  ๙

กิจกรรมส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ๑๒

ขั้นตอนการผลิตแม่พิมพ์ระบบออฟเซท    ๑๔

ประสบการณ์เข้ารบัการศึกษาอบรมกบัส่วนราชการภายนอก  ๑๕ 
 ในด้านการสบืสวนสอบสวนของพนกังานฝ่ายปกครอง

สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ๑๘ 
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Bird Eye View : PR Senate
ส�ำนักประชำสัมพันธ์

 วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑  
 ผู ้บริหารส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเข้าเยี่ยมคารวะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมรับฟังการบรรยายสรุป
เร่ือง การบรหิารจดัการองค์กรตามแผนยทุธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี และ
นโยบายประเทศไทย ๔.๐ จากนัน้ ศึกษาดูงานและรบัฟังบรรยาย
สรปุเกีย่วกบัการพฒันาชมุชนเศรษฐกจิพอเพยีง ณ ศนูย์เรยีนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ ๔ ต�าบลควนทอง อ�าเภอขนอม

 วันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 
 ศกึษาดงูานและรับฟังบรรยายสรุปเกีย่วกบัการพฒันาชมุชน
เศรษฐกจิพอเพยีง ณ ศนูย์การท่องเทีย่ว อบต. ก�าโลน อ�าเภอลานสภา
พร้อมเยี่ยมชมวิถีชีวิตและผลิตภัณฑ์ชุมชน จากนั้น ศึกษาดูงาน
ภูมิประเทศ และสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านคีรีวง

  ภารกจิหน่ึงทีส่�าคัญของส�านักงานเลขาธกิารวฒุสิภา คอื พฒันา
ศักยภาพของผู้น�าในการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งเป็นกุญแจส�าคัญ
ในการตระเตรยีมความพร้อมเพือ่สนบัสนนุการปฏิบตังิานทีจ่ะน�าไปสู่
องค์กรท่ีเป็นเลิศในการสนับสนุนและส่งเสริมงานฝ่ายนิติบัญญัติ 
การสร้างสมัพนัธภาพอนัดรีะหว่างผูบ้ริหารกบับคุลากรของส�านกังาน
เลขาธิการวุฒิสภา ให้ปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความราบรื่นและเพื่อให้
การบริหารจัดการองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านนิติบัญญัติ และการ
เสรมิสร้างประสบการณ์ ด้านการบรหิารจดัการผ่านกระบวนการศกึษา
ดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานอื่นที่มีแนวทางการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

ประกอบกับการสัมมนาเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงาน และการถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อน�าองค์ความรู้ที่ได้
จากการสัมมนาและศึกษาดูงานไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการด�าเนินงานของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้สอดคล้อง
กับพันธกิจในการด�าเนินงานต่อไป
 ดงันัน้ เพือ่ให้ผูบ้รหิารและบคุลากรได้แลกเปล่ียนประสบการณ์และเรยีนรูวิ้ธีการปฏบัิตงิานร่วมกัน ส�านักงานเลขาธกิารวฒุสิภา
จึงได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency Based HRD) การพัฒนาสมรรถนะบริหาร (Management 
Competency) กิจกรรม “การสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร” ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้ึน 
ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้น�าผู้บริหารและ
ข้าราชการของส�านักงานเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
 สมัมนาผูบ้รหิารส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา เรือ่ง การเพิม่
ประสทิธภิาพการบรหิารจัดการองค์กร ส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี และนโยบายประเทศไทย ๔.๐ จากนัน้
ศกึษาดงูานด้านศลิปวฒันธรรม ณ วดัเจดย์ีตาไข่ และเดินทางกลบั

“ส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำจัดสัมมนำและศึกษำดูงำน
ด้านการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง”

ส�ำนักประชำสัมพันธ์ มีกิจกรรมดี ๆ 
ของส�ำนักงำนฯ มำบอกต่อจ้ำ...

จุลสาร บอกเล่าข่าว สนง.
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  หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขฯ นี้ ใช้ส�าหรับ 
กรณีการย้ายข้าราชการรัฐสภาสามัญผู ้ด�ารงต�าแหน่ง 
ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญไปแต่งตั้งให ้ด�ารง 
ต�าแหน่งผู ้บังคับบัญชากลุ ่มหรือกลุ ่มงานในประเภท 
วิชาการ 

  พิจารณาเลือกสรรข้าราชการรัฐสภาสามัญเพื่อ 
แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่มหรือกลุ่มงาน 
ในประเภทวิชาการ โดยค�านึงถึง
 (๑) ระบบคุณธรรม ลักษณะของงานในต�าแหน่ง
ทีจ่ะแต่งตัง้ผลสมัฤทธิข์องงานและประสทิธภิาพขององค์กร 
รวมท้ังเหตุผลความจ�าเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ  
ตลอดจนศักยภาพ ความประพฤติ และพฤติกรรมทาง 
จริยธรรม
 (๒) ความรู้ความสามารถ 
ทักษะ สมรรถนะ ความช�านาญงาน 
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ ์
ที่เหมาะสมกับต�าแหน่งที่จะแต่งตั้ง
และมี ผลงาน เป ็ นที่ ป ระจั กษ ์
ในความสามารถ

ส�ำนักบริหำรงำนกลำง

การแต่งต้ังข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ให้ด�ารงต�าแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่มหรือกลุ่มงาน
ในประเภทวิชาการ
ตามหลักเกณฑ์ใหม่

 เนื่องจากที่ผ่านมา ก.ร. มีมติก�าหนดระดับต�าแหน่ง
ผู้บังคับบัญชากลุ่มหรือกลุ่มงานในประเภทวิชาการ เป็นต�าแหน่งประเภท
วิชาการระดับเชี่ยวชาญหรือระดับช�านาญการพิเศษทุกต�าแหน่ง และได้มีมติก�าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขการแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญให้ด�ารงต�าแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่มหรือกลุ่มงาน
ในประเภทวิชาการ ตามหนังสือคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา ท่ี ๖/๒๕๕๙ (ว ๒) ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  
ซึ่งก�าหนดหลักเกณฑ์ไว้ประการหนึ่งว่า “ใช้ส�าหรับกรณีการย้ายข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ด�ารงต�าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับเชี่ยวชาญหรือระดับช�านาญการพิเศษไปแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่มหรือกลุ่มงานในประเภทวิชาการ  
และให้ด�าเนินการสรรหาจากข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ด�ารงต�าแหน่งประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญก่อน หากสรรหา 
และไม่มีผู้ที่เหมาะสมที่จะแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง ก็ให้สรรหาจากข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ด�ารงต�าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช�านาญการพิเศษ” ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงได้ด�าเนินการแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญให้ด�ารงต�าแหน่ง 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มหรือกลุ่มงานในประเภทวิชาการตามที่ ก.ร. มีมติดังกล่าว

 แต่ปัจจุบัน ก.ร. ได้ยกเลิกมติดังกล่าวข้างต้น 
และได้มีมติก�าหนดระดับต�าแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่ม 
หรือกลุ่มงานในประเภทวิชาการ เป็นต�าแหน่งประเภท
วิชาการระดับเชี่ยวชาญทุกต�าแหน่ง ตามหนังสือ 
คณะกรรมการข้าราชการรฐัสภา ท่ี ๑๐๒/๒๕๖๐ (ว ๓๒) 
ลงวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ และได้มมีติก�าหนดหลกัเกณฑ์ 
วิธีการและเง่ือนไขการแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
ให้ด�ารงต�าแหน่งผู ้บังคับบัญชากลุ ่มหรือกลุ ่มงาน 
ในประเภทวิชาการใหม่ ตามหนังสือคณะกรรมการ 
ข้าราชการรัฐสภา ที่ ๑๐๕/๒๕๖๐ (ว ๓๓) ลงวันที่ ๒๙  
ธันวาคม ๒๕๖๐ ดังนี้

 ๒.

๑. 
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 ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะประกาศรับสมัครเพื่อให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวและ 
ประสงค์จะเข้ารบัการเลือกสรรกรอกรายละเอยีดตามแบบขอเข้ารับการเลือกสรรฯ ส่งให้ส�านกับรหิารงานกลางเพือ่ตรวจสอบ 
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร

  เมือ่มตี�าแหน่งผูบ้งัคับบัญชากลุม่หรอืกลุม่งานในประเภทวชิาการว่างลง ให้เลขาธกิารวฒุสิภาแต่งตัง้คณะกรรมการ 
เลือกสรร เพื่อด�าเนินการเลือกสรรข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ด�ารงต�าแหน่งประเภทวิชาการที่มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติ
เฉพาะส�าหรับต�าแหน่งตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรฐานก�าหนดต�าแหน่งส�าหรับต�าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
  ซ่ึงผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส�าหรับต�าแหน่งตามที่ก�าหนดไว้ในมาตรฐานก�าหนด
ต�าแหน่งส�าหรับต�าแหน่งที่จะแต่งตั้ง เช่น 

ส�ำนักบริหำรงำนกลำง

๓.

๔. 

   (๑) ต�าแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน (วิทยากร) 
 คุณสมบัติ 
 - มีคุณวุฒิในสาขาวิชาสังคมศาสตร์
 - ด�ารงต�าแหน่งประเภทวิชาการระดับ
เชี่ยวชาญ
 - ปฏิบัติงานด้านวิทยาการ หรืองานอื่น 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.ร. ก�าหนดมาแล้วไม่น้อยกว่า 
๑ ปี

(๒) ต�าแหน่งผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน (นิติกร) 
 คุณสมบัติ 
 - มีคุณวุฒิในสาขาวิชานิติศาสตร์
 - ด�ารงต�าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ  
 - ปฏิบัติงานด้านนิติการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ ก.ร. ก�าหนดมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี

  โดยตามหนังสือคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา ที่ ๒๖/๒๕๕๗ (ว ๑๑) ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗  
เรื่อง การก�าหนดกลุ่มสายงานที่เกี่ยวข้อง ได้ก�าหนดกลุ่มสายงานท่ีมีความคล้ายคลึงกัน เหมือนกัน หรือมีหน้าที่และ 
ความรับผิดชอบใกล้เคียงกัน เป็นลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกัน ในกลุ่มที่ ๑ คือ สายงานวิทยาการ สายงานนิติการ สายงาน 
วิเทศสัมพันธ์ สายงานบรรณารักษ์ สายงานประชาสัมพันธ์ สายงานวิชาการตรวจสอบภายใน สายงานวิเคราะห์นโยบาย 
และแผน สายงานทรัพยากรบุคคล สายงานวิเคราะห์งบประมาณ สายงานจัดการงานทั่วไป

แบบขอเข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง
ผู้บังคับบัญชากลุ่มหรือกลุ่มงานในประเภทวิชาการ
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ส�ำนักบริหำรงำนกลำง

 คณะกรรมการเลือกสรรฯ ก�าหนดหลักเกณฑ ์
และวิธีการเลือกสรรให้เหมาะสมกับต�าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
โดยค�านึงถึงความรู ้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 
ประสบการณ์ ความช�านาญงาน ความเชี่ยวชาญ ผลงาน 
ความประพฤติ ประวัติการรับราชการ และศักยภาพ 
ในการปฏิบัติงานในต�าแหน่งที่จะแต่งตั้ง รวมถึงให้มี 
การประเมินสมรรถนะทางการบริหาร ได้แก่ ภาวะผู้น�า  
วิสัยทัศน์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวางกลยุทธ์ภาครัฐ 
ศักยภาพเพื่อน�าการเปลี่ยนแปลง การควบคุมตนเอง 
การสอนงานและการมอบหมายงาน เพือ่ประกอบการพจิารณา 
และอาจก�าหนดวิธีการเลือกสรร เช่น การสอบข้อเขียน  
การสัมภาษณ์ หรือวิธีการใดวิธีการหน่ึงหรือหลายวิธี  
ตามความเหมาะสมกับต�าแหน่งที่จะแต่งตั้ง

 คณะกรรมการเลือกสรรฯ ด�าเนินการเลือกสรร
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก�าหนด โดยพจิารณาเปรยีบเทียบ 
ข้อมูลบุคคลกับหน้าที่ความรับผิดชอบและความต้องการ 
ของต�าแหน่ง แล้วเสนอรายชือ่ผูอ้ยูใ่นเกณฑ์ได้รบัการพจิารณา 
แต่งตั้ง จ�านวนไม่เกิน ๓ คนต่อต�าแหน่งว่าง ๑ ต�าแหน่ง  
เพื่อให ้เลขาธิการวุฒิสภาพิจารณาพร้อมทั้งเหตุผล 
เพื่อประกอบการพิจารณา

 เลขาธิการวุฒิสภาพิจารณาเลือกผู ้ที่สมควร
ได้รับแต่งต้ังจากรายช่ือผู ้อยู ่ในเกณฑ์เข้าสู ่ต�าแหน่ง 
ผูบ้งัคบับัญชากลุม่งานในประเภทวชิาการ จากรายชือ่ตามที่ 
คณะกรรมการเลอืกสรรเสนอ และด�าเนนิการแต่งตัง้ผู้ได้รับ 
เลือกให้ด�ารงต�าแหน่งต่อไป

 ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการแต่งตั้ง 
ข้าราชการรฐัสภาสามญัให้ด�ารงต�าแหน่งผู้บงัคบับญัชากลุ่ม 
หรอืกลุม่งานในประเภทวชิาการ ตามหนงัสอืคณะกรรมการ 
ข้าราชการรัฐสภา ที่ ๑๐๕/๒๕๖๐ (ว ๓๓) ลงวันที่ ๒๙  
ธนัวาคม ๒๕๖๐ มผีลใช้บงัคับต้ังแต่วนัที ่๑ มกราคม ๒๕๖๑  
และส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด�าเนินการเลือกสรร 
ข้าราชการรัฐสภาสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง 
ผู ้บังคับบัญชากลุ ่มหรือกลุ ่มงานในประเภทวิชาการ  
ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.ร. ก�าหนดดังกล่าว 
ต่อไป

 ส�านักบรหิารงานกลางเสนอรายละเอยีดเกีย่วกบั 
ข้อมลูต่าง ๆ ของต�าแหน่งทีจ่ะแต่งตัง้ และข้อมลูของผูส้มคัร 
ทุกคนต่อคณะกรรมการเลือกสรร โดยข้อมูลดังกล่าว 
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
    (๑) ชือ่และจ�านวนต�าแหน่งว่าง พร้อมท้ัง
รายละเอยีดเกีย่วกบัหน้าทีค่วามรับผดิชอบและความต้องการ 
ของต�าแหน่งที่จะแต่งตั้ง เช่น ขอบเขตของงานในหน้าที ่
ของต�าแหน่ง ลักษณะงาน เทคนิคและวิธีการท�างาน  
การควบคุมบังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับต�าแหน่งอ่ืน  
และข้อมูลอื่น ๆ  เกี่ยวกับงานของต�าแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ
เลือกสรร
   (๒) ข ้อมูล พ้ืนฐานเ ก่ียวกับประวัติ
การรับราชการและประวตัส่ิวนตวัของผูส้มคัรทุกคน รวมทัง้ 
ประวัติการศึกษา การฝึกอบรม ดูงาน ประสบการณ์  
ความสามารถ ความช�านาญ คุณลักษณะพิเศษ ผลงาน 
ส�าคัญพิเศษ ผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ในความสามารถ 
ประวัติทางวินัยและทางจริยธรรมของข้าราชการผู ้นั้น  
และผลการปฏิบัติราชการของผู้สมัคร ๔ รอบการประเมิน 

๕. ๗.

๖.

๘.



7มีนาคม ๒๕๖๑
March 2018

เล่าข่าวส�านักวิชาการ
ส�ำนักวิชำกำร

     ส�านกัวชิาการได้รบัมอบหมายจากส�านกังานเลขาธกิารวุฒสิภา
ในการสนบัสนนุและอ�านวยความสะดวกให้แก่สมาชกิสภานติบิญัญติั
แห่งชาต ิในการรับหนังสอืจากหน่วยงานต่าง ๆ และส่งมอบหนงัสอื
ให้กบัสมาชิกสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิหรอืผู้แทนมารับหนงัสอืเป็นระยะ
ในวนัทีม่กีารประชมุสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิ(วนัพฤหสับดแีละหรอื
วนัศกุร์) ณ ห้องบรกิารวชิาการ หมายเลข ๑๐๗ ชัน้ ๑ อาคารรฐัสภา ๒

 ส�านักวชิาการได้ด�าเนนิการรบั-ส่งมอบหนงัสอืให้กบัสมาชิกสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิ ตัง้แต่เดือนพฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และในช่วงเวลาถัดไป คือ การรับ-ส่งมอบหนังสือประจ�าเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งจะด�าเนินการประสานไปยัง 
หน่วยงานที่ผลิตเพื่อขอรับหนังสือและส่งมอบให้กับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ต่อไป
 ทั้งนี้ ก�าหนดระยะเวลาสิ้นสุดการรับหนังสือจากหน่วยงานท่ีผลิตน้ัน จะสิ้นสุดระยะเวลาท่ีก�าหนดในวันที่ ๓๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ ตามตารางรายชื่อหนังสือ และช่วงเวลาการรับที่ปรากฏนี้

๑.

๒.
๓.

๔.
๕.
๖.

๗.
๘.

๑ มีนาคม –
 ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๑ กันยายน – 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

 “เคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศงานพระบรมศพ
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  บรมนาถบพิตร”
 พระเมรุมาศสมัยรัตนโกสินทร์
 พระเมรใุนรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล
 อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 เครือ่งประกอบพระบรมราชอสิรยิยศ
 รวมพระธรรมเทศนา
 จดหมายเหตงุานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
 มหาภูมพิลอดลุยเดช มหติลาธิเบศรรามาธิบดี จักรนีฤบดินทร
 สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
 เรื่องพระราชานุกิจ
 พระราชพธิรีาชาภเิษกสมรส พระราชพธิบีรมราชาภิเษก 
 และพระราชพธีิเฉลิมพระราชมณเฑยีร พระบาทสมเดจ็
 พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามินทราธิราช
  พ.ศ. ๒๔๙๓

  กรมศิลปากร 

 
 

 
  กรมศิลปากร

รายช่ือหนังสือ สถานที่รับหนังสือ และช่วงเวลาการรับหนังสือ

ล�าดับ ชื่อหนังสือ สถานท่ีรับหนังสือ ช่วงเวลาการรับหนังสือ

  กรมศิลปากร
๓๐ มีนาคม - 

๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑

  ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑  ส�านักพระราชวัง

  ส�านักพระราชวัง   ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

ส�ำนักวิชำกำรอ�ำนวยควำมสะดวก ส่งมอบหนังสือดี ๆ 
ให้สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
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ส�ำนักภำษำต่ำงประเทศ

 ส�านกัภาษาต่างประเทศ ได้จัดโครงการเสียงตามสาย หรอืรายการ “Languages for you เพ่ิมพนูความรูสู้โ่ลกภาษา” 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นรายการทีใ่ห้สาระความรูด้้านภาษาและวฒันธรรมต่างประเทศในรปูแบบการสนทนา 
๓ ภาษาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาจีน  ท้ังน้ี เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการใช้
และการสร้างความมั่นใจด้านภาษาให้กับบุคลากรได้น�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ โดยมีกลุ่มงานภาษาอังกฤษ กลุ่มงาน
ภาษาฝรั่งเศส และกลุ่มงานภาษาจีน และภาษาอ่ืน ๆ ของส�านักภาษาต่างประเทศ มาให้ความรู้เรื่องภาษาและวัฒนธรรม
ของต่างประเทศ รายการ “Languages for you เพ่ิมพนูความรูสู้โ่ลกภาษา” ออกอากาศสปัดาห์ละ ๓ วนั เริม่ออกอากาศ
ตั้งแต่วันที่  ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ นาฬิกา ณ อาคารสุขประพฤติ
 - ภาษาอังกฤษ ทุกวันจันทร์
 - ภาษาฝรั่งเศส ทุกวันอังคาร
 - ภาษาจีน ทุกวันพุธ 
 หัวข้อการออกอากาศแต่ละภาษา มีดังน้ี
 ภาษาอังกฤษ 
 ให้ความรูเ้รือ่ง ค�าศพัท์ ประโยคทัว่ไปทีใ่ช้ในชวีติประจ�าวนั การเผยแพร่ข่าวสารเกีย่วกบัสถานการณ์ระหว่างประเทศ
ค�าศัพท์ในวงงานรัฐสภา และข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน หรือสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA)
 ภาษาฝรั่งเศส 
 ให้ความรู้เรือ่งบทสนทนาในชวีติประจ�าวนั ค�ากล่าวทกัทาย การแนะน�าตวั เรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสจากเพลง และความรู้
เกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส 
 ภาษาจีน 
 ให้ความรู้เรื่องวัฒนธรรมเทศกาลต่าง ๆ ของประเทศจีนและประเทศไทย สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส�าคัญในประเทศจีน
และประเทศไทย และเรื่องเส้นทางสายไหมในศตวรรษท่ี ๒๑
 ทุกท่านสามารถติดตามกันได้ตามวันและเวลาดังกล่าว และสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ Intranet ส�านัก
ภาษาต่างประเทศ

โครงการเสียงตามสาย

“Languages for you เพิ่มพูนความรู้สู่โลกภาษา”
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 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อาจเปรียบเสมือน 
ฝันร้ายของเหล่าพนักงานที่ท�างานประจ�า เช่น งานธุรการ 
บริการจัดส่งของ งานผลิต และงานวิเคราะห์ข ้อมูล 
เบื้องต ้น งานเหล่าน้ีมีแนวโน ้มว ่าจะถูกแทนท่ีด ้วย 
หุ่นยนต์และระบบ AI ทิศทางการบริหารงาน HR ปี ๒๕๖๑ 
คงต้องให้น�้าหนักกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว แต่ส�าหรับ 
ประเทศไทย การเปลี่ยนแปลงอาจไม่รวดเร็วเท่ากับ 
ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ญี่ปุ่น แต่ก็มีแนวโน้มส�าคัญ 
หลายเรื่องที่ HR และผู ้ที่เกี่ยวข้องต้องเริ่มตระหนัก 
เพื่อเตรียมพร้อมรับผลกระทบดังกล่าว

๑. การพัฒนาการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy)

 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลเกิดขึ้นเร็วมากจนบุคลากรส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่ดิจิทัลเนทีฟ (Digital Natives) 
ปรับตัวตามไม่ทัน ส่ิงที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง คือรูปแบบการท�างาน เน่ืองจากบุคลากรบางส่วนเริ่มถูกแทนที่ 
ด้วยหุน่ยนต์และระบบ AI ขณะท่ีบางส่วนต้องปรบัหน้าท่ีความรบัผิดชอบใหม่ รวมทัง้การพฒันาทักษะทีจ่�าเป็นต่อการท�างาน
ในขณะเดียวกันองค์กรเกือบทุกแห่งเริ่มขาดแคลนพนักงานที่มีทักษะด้านดิจิทัล ไม่คุ้นเคยที่จะสื่อสารกับคนจ�านวนมาก 
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ทิศทางการบริหารงาน HR ในปี ๒๕๖๑ จึงต้องให้ความส�าคัญเร่งด่วนในการพัฒนาการรู้ดิจิทัล 
(Digital Literacy) เพื่อให้พนักงานมีทักษะพื้นฐานในการน�าเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันมาใช ้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส�าหรับการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการท�างานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการท�างาน หรือ 
ระบบงานในองค์กรให้มคีวามทนัสมยั       สามารถสร้างคุณค่า      (Value Creation)       และความคุม้ค่าในการด�าเนินงาน      (Economy 
of Scale) ซึ่งการพัฒนาการรู้ดิจิทัลจะครอบคลุมใน ๔ มิติ ได้แก่

๑. 
การใช้ 
(Use)

๒.
การเข้าใจ 

(Understand)
๓. 

การสร้าง 
(Create)

๔.
การเข้าถึง 
(Access)

 ๑) การใช้ (Use) วัดจากความคล่องแคล่วทาง
เทคนิคพ้ืนฐานที่จ�าเป็นในการใช้งานคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต
 ๒) การเข้าใจ (Understand) ในบริบทของ
สารสนเทศดิจทัิล เพ่ือการค้นหา ประเมนิ ติดต่อสือ่สาร 
ประสานงานร่วมมือ และแก้ไขปัญหา 
 ๓) การสร้าง (Create) ซึ่งครอบคลุมทั้งเนื้อหา 
(Content) และช ่องทางการสื่อสารผ ่านสื่อดิ จิทัล 
ที่หลากหลาย 
 ๔) การเข้าถึง (Access) ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ 
รวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น Cloud Computing เพื่อให้ 
สามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทิศทางการบริหารงาน HR ปี ๒๕๖๑ (HR Trend 2018)
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๒. การบริหารคนรุ่นดิจิทัล (Digital Generation)

๓. ข้อบังคับการท�างานในยุดดิจิทัล

 เทคโนโลยดิีจิทลัได้สร้างการเปลีย่นแปลงทัง้ในด้านวฒันธรรมและพฤตกิรรมของมนษุย์ คนท่ีเกดิมามอีายเุกิน ๓๐ ปี
จะคุ้นเคยกับการรับข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้ในลักษณะเรียงล�าดับ และใช้ความเป็นเหตุเป็นผลในการตัดสินใจ ในด้านบวก
ท�าให้มีการคิดไตร่ตรองและวางเป้าหมายชัดเจน ขณะที่คนรุ่นใหม่ที่เกิดมาพร้อมความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม ่
เรียกว่า คนรุ ่นดิจิทัล (Digital Native) จะเข้าถึงข้อมูลแบบสุ ่ม การเรียนรู ้อาศัยการค้นหาจากระบบอินเทอร์เน็ต
จึงขาดเป้าหมายและฐานความคิดในการไตร่ตรอง คนรุ่นดิจิทัลจึงมักเบ่ือง่ายและไม่ชอบการเรียนรู ้แบบห้องเรียน 
ท่ีต้องเรียนทีละขั้นเรียงล�าดับตามหลักสูตรที่ก�าหนด แต่ต้องการเรียนรู้ตามความสนใจและความสามารถของตนเอง 
ลักษณะเฉพาะของคนรุ่นดิจิทัล คือ มีทักษะในการรับข้อมูลข่าวสารได้พร้อม ๆ กันจากหลายแหล่ง ให้ความส�าคัญกับรูป 
เสียง วีดิทัศน์ เกมส์ และสื่อสังคมออนไลน์ มากกว่าตัวหนังสือ สามารถเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ (Hyperlink) ได้ในหลายมิต ิ
มีปฏิสัมพันธ์แบบทันที และสร้างเนื้อหาได้เอง การเรียนรู้จึงเป็นไปอย่างรวดเร็ว และสนุก เพราะตรงกับสิ่งที่ตนเองสนใจ
 การบริหารทรัพยากรบุคคลต้องปรับใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะของคนรุ่นดิจิทัลซึ่งก�าลังเริ่มเข้าสู่ระบบ 
การจ้างงาน     HR     ต้องคดิว่า     “จะปรับองค์กรอย่างไรให้เหมาะสมกบัคนรุน่ดจิิทัล”       ไม่ใช่คาดหวงัให้คนรุน่ดจิิทัลเป็นฝ่ายปรบัตวั 
เข้าหาเพียงอย่างเดียว ตัวอย่างเช่น น�าสื่อ Social Networking Instant-Massing (IM) และ Video-Streaming มาปรับใช้ 
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ และแบ่งปันความคิด สามารถท�าได้ง่าย ในทุกเวลา รวมถึงการยอมรับว่า 
การท�างานในปัจจุบันสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งที่บ้าน ร้านกาแฟ หรือสถานที่สาธารณะ โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล 
 ดังนั้น จากที่องค์กรเคยเน้นสมดุลระหว่างชีวิตและการท�างาน (Work-Life Balance) ต้องปรับเปลี่ยนสู่ Mode 
การท�างานแบบ Work + Leisure หรือ “Weisure” ให้สอดรับกับพนักงานรุ่นใหม่ที่เป็นพวกดิจิทัลนอแมด (Digital 
Nomad) หรือกลุ่มคนที่ท่องเที่ยวไปตามที่ต่าง ๆ พร้อมกับท�างานไปด้วย ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป ผู้บริหารทั้งหลาย 
คงต้องเตรียมพร้อมทั้งกายและใจที่จะรองรับกับคนรุ่นดิจิทัลที่มีพฤติกรรม ความคาดหวัง และการด�าเนินชีวิตแตกต่าง 
ไปจากคนรุ่นก่อนหน้าอย่างเห็นได้ชัด เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในองค์กร

 ในยุคดิจิทัล สถานที่ท�างานมีแนวโน้มใช้จ�านวน
พนกังานน้อยลง                 เน่ืองจากมกีารใช้ระบบอัตโนมตัใินงานประจ�า 
และงานวเิคราะห์เพ่ิมขึน้ ทกุคนสามารถท�างานในเวลาใดก็ได้ 
จากสถานที่ใดก็ได้ ผ่านเทคโนโลยีการส่ือสารแบบไร้สาย 
การท�างานมรีปูแบบของทมีเสมอืน (Virtual Team) มากข้ึน 
เทคโนโลยีดิจิทัลไม่เพียงสร้างผลกระทบในเรื่องความ
สัมพันธ์ระหว่างคนกับสถานที่ท�างานเท่านั้น แต่ยังรวมถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ข้อบังคับเกี่ยวกับ 
การท�างานและระเบียบการปฏิบัติงานแม้จะยังคงมีความ
จ�าเป็น แต่ก็มีหลายประเด็นที่ต้องใช้มุมมองใหม่ ซึ่งอาจ
น�าไปสู ่การแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับรูปแบบการ
ท�างานที่เปลี่ยนไป
 ประเด็นดังกล่าวที่ต้องพิจารณาอย่างจริงจังในการ
บริหารงาน HR ในปี ๒๕๖๑ เช่น คนรุ่นใหม่มีทัศนคติ
ไม่ต้องการท�างานอยู่กับที่ใดที่หนึ่ง อยากเป็นมืออาชีพ 
มอิีสระในการท�างาน ทีเ่รียกว่า “พนกังานมอือาชีพทีไ่ร้สงักัด 
หรือฟรีแลนซ์เซอร์ (Freelancer)” ซึ่งการท�างานจะ 
ไม่ขึ้นตรงต่อหน่วยงาน สามารถจัดตารางเวลาการท�างาน
ของตนเอง และอาจท�างานพร้อมกันหลายที่ก็ได้ 

“พนักงานมืออาชีพที่ไร้สังกัด หรือฟรีแลนซ์เซอร์ 
(Freelancer)”
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๔. การสร้างประสบการณ์ให้กับพนักงานเพื่อเพิ่มความผูกพัน (Employee Experience)

 นักการตลาดสมัยใหม่สามารถเก็บข้อมูลของผูบ้ริโภค 
ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างสรรค์ประสบการณ์ หรือ 
ขยายประสบการณ์น้ันได้อย่างละเอียดและครอบคลุม 
ลงไปในระดับปัจเจกบุคคล (Personalization) ท�าให้ 
เข้าใจว่าลูกค้าก�าลังมองหาอะไร ในเวลาไหน และจากที่ใด 
ข้อมูลดังกล่าวมาจากลูกค้าท่ีให้ข้อมูลของตนเองผ่านการ
ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ต่าง ๆ การสร้างประสบการณ์
มีแนวโน้มท่ีจะขยายไปท่ีพนักงานเช่นกัน และคนรุ่นใหม่
จะมองหาสถานที่ท�างานที่ปฏิบัติกับตนเองเช่นเดียวกับ
ลูกค้า องค์กรสมัยใหม่จึงเริ่มให้ความส�าคัญกับการสร้าง 
ความผูกพันผ่านการสร้างประสบการณ์ให้พนักงาน 
(Employee Experience)

ที่ผ่านมาเวลาพนักงานได้รับการปฏิบัติตามความคาดหวัง จะรู ้สึกพอใจ (Satisfaction) แต่ก็ไม่ได้ใส่ใจกับสิ่งน้ัน 
ในทางตรงข้ามพนักงานจะจดจ�าและรับรู้ได้เป็นอย่างดี เมื่อประสบกับ Delightful Experience หรือประสบการณ ์
ท่ีเหนือความคาดหมาย ซึ่งต้องอาศัยปัจจัยส�าคัญ ประกอบด้วย วัฒนธรรมองค์กร การจัดการข้อมูลเชิงลึกเป็นรายบุคคล 
และการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เกื้อหนุน องค์กรสมัยใหม่จะผสมผสานปัจจัยดังกล่าวเพื่อให้พนักงานได้รับประสบการณ์ 
ที่ดีที่สุดทุกครั้งที่เข้ามาท�างาน 
 มนุษย์จะถูกหุ่นยนต์หรือระบบ AI แย่งงานหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับระดับความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละอาชีพ หุ่นยนต์ 
ส่วนใหญ่จะเรียนรู้จากข้อมูลในอดีต ต้องท�าอะไรซ�้า ๆ ก่อน จึงจะประมวลผลได้ แต่มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์และ 
สามารถแก้ปัญหาทีเ่กดิข้ึนได้ ทศิทางการบรหิารงาน HR ในปี ๒๕๖๑ ยงัไม่ถงึกบัต้องเตรยีมการทดแทนบคุลากรด้วยหุน่ยนต์ 
และระบบ AI แต่ HR ควรให้ความส�าคัญกบักระบวนการพฒันาบคุลากรให้สามารถเรยีนรูเ้ข้าใจ สามารถใช้เทคโนโลยดีจิทิลั 
ในระดับพ้ืนฐานได้ พร้อมทั้งปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไป รวมท้ังให้ความส�าคัญ 
กับการสร้างประสบการณ์ให้กับพนักงาน เพื่อสร้างความผูกพันและดึงคนเก่ง คนรุ่นดิจิทัล ให้เข้ามาในองค์กร
 จากทิศทางการบริหารงาน HR ปี ๒๕๖๑ จะเห็นได้ว่า “HR Trend 2018” นั้น ได้มุ่งเน้นการน�าเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาปรับใช้กับองค์กรมากข้ึน และผู้บริหารจะต้องเตรียมพร้อมเพื่อรองรับกับคนรุ่นดิจิทัลที่มีพฤติกรรมความคาดหวัง 
และการด�าเนินชวีติทีเ่ปลีย่นแปลงไป        เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ขององค์กรและจะปรบัองค์กรอย่างไรให้เหมาะสมกบัคนรุน่ดจิทิลั 
ซึ่งในฉบับต่อไป ผู้เขียนจะได้น�าเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้อ่านได้น�าไปปรับใช้
ในการพัฒนาบุคลากรของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาต่อไป

อ้างอิงบทความ
จากบทความ “ทิศทางการบริหารงาน HR ปี ๒๕๖๑ (HR Trend 2018)” โดย ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ คอลัมน์ Cover Story วารสาร HR Society magazine 
   ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑๘๑ เดือนมกราคม ๒๕๖๑
Cover Story : ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรธนาคารแห่งประเทศไทย นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่ง    
   ประเทศไทย วารสาร : HR Society Magazine มกราคม ๒๕๖๑
สืบค้นเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑. จาก https://www.dst.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1762:hr-trend-2018-man  
   agement&catid=29&Itemid=180&lang=th 
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ICT Insights
ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

 วนัที ่ ๑๔ มนีาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา 
นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติ 
แห่งชาติ คนทีห่นึง่ ในฐานะประธานคณะท�างานจัดท�าแผน 
และมาตรการลดการสูญเสียจากภัยบนท ้องถนน 
ของคณะกรรมการบูรณาการ ประสานงาน กรณกีูช้พีฉกุเฉนิ 
ของสภานิตบัิญญัตแิห่งชาต ิ         มอบรางวลัให้กบัเจ้าของคลปิ 
ในโครงการ “หยุดตายบนท้องถนน ด้วยอาสาตาจราจร” 
ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑

๑. มอบรางวัลให้กับเจ้าของคลิปในโครงการ“หยุดตายบนท้องถนน ด้วยอาสาตาจราจร” 

 วนัที ่ ๑๔ มนีาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ 
ส�านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร่วมกับส�านักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จัดการอบรม “การสร้างและ 
ออกแบบอินโฟกราฟิก (Infographic) เพื่อสร้างส่ือ 
ประชาสัมพันธ ์อย ่างมืออาชีพ ให ้กับบุคลากรของ 
ส�านักพฒันาทรพัยากรบคุคล โดยม ีนางสาวสดุารตัน์ ใจอดุม 
นกัวชิาการคอมพวิเตอร์ช�านาญการพเิศษ กลุม่งานวทิยาการ 
คอมพิวเตอร์ ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม

๒. การอบรม “การสร้างและออกแบบอนิโฟกราฟิก (Infographic) เพือ่สร้างสือ่ประชาสมัพันธ์ 
อย่างมืออาชีพ

กิจกรรมส�ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
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ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

 วันที่ ๕-๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ 
ส�านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร่วมกับส�านักเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการจัดท�าเว็บไซต ์
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยการจัดหลักสูตร การบริหาร
จัดการระบบเว็บไซต์อินทราเน็ต ส�าหรับผู้ใช้งาน รุ่นที่ ๑-๒ 
และหลั กสู ต รการบริ ห า รจั ดการ ระบบ เว็ บ ไซต  ์
คณะกรรมาธกิาร       ส�าหรบัผูใ้ช้งาน     รุน่ที ่๑-๒       ให้กบับคุลากร 
ของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลแก้ไข 
ข้อมูลในเว็บไซต์อินทราเน็ตของทุกส�านัก และเว็บไซต์
ของส�านักกรรมาธิการ ๑-๓

๓. หลกัสตูร การบรหิารจดัการระบบเว็บไซต์อินทราเน็ต ส�าหรับผู้ใช้งาน รุ่นท่ี ๑-๒ และ
หลักสูตรการบริหารจัดการระบบเว็บไซต์คณะกรรมาธิการ ส�าหรับผู้ใช้งาน รุ่นที่ ๑-๒



มีนาคม ๒๕๖๑
March 2018

14

เลนส์... ส่องการพิมพ์
ส�ำนักกำรพิมพ์

ขั้นตอนการผลิตแมพิมพระบบออฟเซท

๑. ตนฉบับหรืออารตเวิรค

๒. การถายฟลม 

๓. การแยกสี (Color Separation)

 การทำแมพิมพเปนกระบวนการที่สำคัญ ขั้นตอนนี้จะใชชางเทคนิคเฉพาะดาน เรียกวา ชางทำแมพิมพ  ซึ่งแมพิมพของแตละ

ระบบพิมพจะมีลักษณะและวิธีการทำที่แตกตางกัน ดังนี้ 

หลังจากชางอารตไดจัดทำตนฉบับ หรืออารตเวิรค ตรวจสอบความถูกตองดีแลว

จากนั้นจึงสงตอไปยังโรงพิมพและรานเพลท เพื่อดำเนินการทำแมพิมพ 

เปนการนำตนฉบับที่ไดรับการตรวจสอบความถูกตอง เรียบรอยแลว ไปถายฟลม 

เพื่อเปนตนแบบไว

เปนการถายฟลมที่แตกตางไปจาก ๒ ลักษณะแรก เพราะเปนการถายฟลม

เพื่องานพิมพสอดสี (Process Color) โดยมีจุดมุงหมายใหเหมือนหรือ

ใกลเคียงตนฉบับมากที่สุด  

 ๔. การอัดเพลท 

สรุป

    เพลทเปนแผนบาง ๆ ผิวหนาเรียบ ทำดวยวัสดุหลายชนิด เชน กระดาษ พลาสติกและโลหะตาง ๆ เชน 

สังกะสี โดยขั้นตอนการอัดเพลท จะนำฟลมที่ผานการเลย และติดบนแผนแอสรอนแลว เขาเครื่องอัดเพลท

 การทำแมพิมพระบบออฟเซตเปนขั้นตอนที่ดำเนินการโดยผูที่มีความชำนาญการเฉพาะดาน ซึ่งสวนใหญโรงพิมพเปนผูดำเนินการ 

หรืออาจจะดำเนินการเอง โดยไปติดตอกับรานทำเพลทโดยตรงก็ได การทำแมพิมพมี ๒ ชนิด คือ แมพิมพขาว-ดำ หรือแมพิมพสีเดียว

ซึ่งไมคอยยุงยากนักและแมพิมพ ๔ สี ซื่งจะไดผลงานที่มีหลายสีตามธรรมชาติ คือ สีแดง สีฟา สีเหลือง และสีดำ 

EPC we’ printing materials Specialist. From http://www.epccorps.com/lesson09.htm (สืบค้นเมื่อ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)



15มีนาคม ๒๕๖๑
March 2018

EPC we’ printing materials Specialist. From http://www.epccorps.com/lesson09.htm (สืบค้นเมื่อ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)

เล่าข่าวชาวกรรม 3
ส�ำนักกรรมำธิกำร 3

เล่าข่าวชาวกรรม 3

 เรื่องเล่าชาวกรรมาธิการเกี่ยวกับประสบการณ์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมศึกษาอบรม “หลักสูตรสืบสวนสอบสวน 
พนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ ๔๔ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐” ในระหว่างวันที่ ๒๔ เมษายน - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
ณ โรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

 ในโอกาสที่ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ด�าเนิน 
โครงการความร่วมมือกับกรมการปกครอง กระทรวง 
มหาดไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๒ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ นี้ 
โดยจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะงานบุคลากร 
(Functional Competency) หลักสูตร “การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการในกระบวนการรับเรื่องราว 
ร ้องทุกข์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” 
โดยมีการทดสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกผู้ได้คะแนนสูงสุด 
จากนิติกร วิทยากร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของ 
คณะกรรมาธิการ รวมถึงบุคลากรของส�านักอื่นที่มีภารกิจ 
เก่ียวข้อง จัดส่งไปเข้ารับการศึกษาอบรมใน “หลักสูตร 
สืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ ๔๖ ประจ�าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑” ซึ่งขณะที่ผู้เขียนได้เริ่มเขียน
ต้นฉบับคาดว่าจะเป็นช่วงที่รุ่นน้องนิติกร วิทยากร ที่ได้รับ 
คัดเลือกในรุ ่นที่ ๓ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ได้เดินทางไปเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรดังกล่าว 
ในสัปดาห์แรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 ผู ้เขียนในฐานะที่ได้รับคัดเลือกจากส�านักงานฯ 
ในรุ่นที่ ๑ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ร่วมกับ 
เพือ่นข้าราชการส�านกักรรมาธกิารอกีหนึง่คน       ได้รบัโอกาส 
เข้ารับการอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงาน 
ฝ ่ายปกครอง รุ ่นที่  ๔๔ ด ้วยความกรุณาจากอดีต 
เลขาธิการวุฒิสภาในขณะนั้นได ้อนุมัติงบประมาณ 
ของส�านักงานฯ รวมถึงผู้บริการ ผู้บังคับบัญชาทุกท่าน 
ซึ่งมีส ่วนริเริ่มโครงการนี้ เพื่อเป ิดโอกาสและพัฒนา
บุคลากรในสายงานด้านกฎหมายให้ได้รับประสบการณ์ 

ความรู ้ทกัษะ สมรรถนะและความสามารถด้านการสบืสวน 
สอบสวนคดีอาญา และน�าความรู ้ท่ีได้รับ มาประยุกต ์
ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และสนับสนุนภารกิจของฝ่าย 
นติบิญัญตัภิายใต้ระบบ “คณะกรรมาธกิาร” ในการควบคมุ 
การบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 
เพื่อจะได้เห็นภาพรวมของภารกิจ ผู ้ เขียนขอล�าดับ 
การเล่าเรื่องแบ่งเป็น ๓ ช่วง ทั้งนี้ ภารกิจ ประสบการณ์ 
ที่น�ามาถ่ายทอดในครั้งนี้ เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งของ
หลกัสตูร ซ่ึงมีเน้ือหาทัง้ภาคทฤษฎ ี      ภาคปฏบิตั ิ     จ�านวนมาก 
ไม่อาจถ่ายทอดได้หมดในสองหน้ากระดาษ  แต่จะพยายาม 
รวมแนวคิด หลักปฏิบัติท่ีส�าคัญ รวมถึงความประทับใจ 
ที่ ได ้รับจากเพื่อนนักปกครองทั่วประเทศให ้ดีที่สุด 
ตามล�าดับเนื้อหา ดังนี้

ประสบการณ์เข้ารับการศึกษาอบรมกับส่วนราชการภายนอก
ในด้านการสืบสวนสอบสวนของพนักงานฝ่ายปกครอง
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เล่าข่าวชาวกรรม 3

 ช่วงที่ ๑ “ก่อน” การอบรมฯ ผู้เขียนในฐานะประชาชนก่อนเข้ารับราชการได้พบปัญหา อุปสรรค หรือปัญหา 
ความล่าช้าในการปฏิบตังิาน รวมถงึการให้บรกิารประชาชนในอดตีของข้าราชการยคุเก่าก่อนท่ีจะมีการปฏริปูระบบราชการ 
ในปี พ.ศ.๒๕๔๕ เป็นต้นมา และเข้าใจว่าปลัดอ�าเภอมีหน้าท่ีเพียง “แจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้าย จดทะเบียนสมรส 
ถ่ายบัตรประชาชน” เท่านั้น จากนั้นเมื่อจบการศึกษาและสอบเข้ารับราชการในสังกัดรัฐสภาในปี ๒๕๕๑ ต�าแหน่งนิติกร 
ประจ�าคณะกรรมาธิการ จึงได้มีโอกาสประสานการปฏิบัติงานร่วมกับผู้แทนกระทรวงมหาดไทยในการด�าเนินการเกี่ยวกับ 
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนที่ได้รับสรุปน�าเสนอคณะกรรมาธิการพิจารณาด�าเนินการ จึงได้รับทราบข้อมูล 
เพิ่มมากขึ้น ถึงภารกิจตามอ�านาจหน้าที่ของปลัดอ�าเภอ พนักงานฝ่ายปกครอง หรือนิติกร สังกัดศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัด
กระทรวงมหาดไทย ถึงภารกิจซึ่งมีความหลากหลายรวมถึงพบว่าเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบาย
เร่งด่วนของทุกรัฐบาล สู่การปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบทั่วประเทศ 

 ช่วงที่ ๒ “ระหว่าง” การอบรมฯ เม่ือผู ้เขียนได้โอกาสเข้ารับการอบรมจึงได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมถึงภารกิจ 
บทบาทของหน่วยงานสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และวิทยาลัยการปกครอง ซึ่งเป็นสถาบันการฝึกอบรม
ข้าราชการฝ่ายพลเรือนและเป็นสถาบันที่สร้างนักปกครองของประเทศ ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนนายอ�าเภอ โรงเรียน
ข้าราชการฝ่ายปกครอง โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง และโรงเรียนปลัดอ�าเภอ รวมทั้งโรงเรียนก�านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และสถาบันพัฒนาวิชาชีพการทะเบียน ซึ่งกิจกรรมระหว่างอบรมนอกจากทั้งอบรมความรู ้ภาคทฤษฎี 
ภาคปฏิบัติ และการศึกษาดูงาน ผู้เข้าอบรมทุกคนซึ่งได้มา ร่วมอยู่ ร่วมกิน ร่วมนอน ร่วมท�ากิจกรรม (เช่น กายบริหาร 
และวิ่งทุกเช้าเวลา ๐๕.๓๐ นาฬิกา และสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิร่วมกันในตอนกลางคืน) ทุกคนจะได้รับการปฏิบัต ิ
อย่างเท่าเทียมกันภายใต้ค�าขวัญว่า “เรียบ ง่าย ประหยัด สามัคคี มีวินัย ช่วยตนเอง” ผู้เขียนได้สัมผัสถึงวัฒนธรรมองค์กร  
อุดมการณ์ ของเพื่อนข้าราชการซึ่งเดินทางมาจากท่ัวทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะปลัดอ�าเภอในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน 
ภาคใต้        เมือ่ได้แลกเปลีย่นประสบการณ์ท�างานพบข้อเทจ็จรงิท่ีแตกต่างออกไปจากการน�าเสนอทางสือ่มวลชนเป็นอย่างมาก 
รวมถงึเรือ่งทีห่ลายคนอาจไม่เคยทราบถงึภารกิจตามอ�านาจหน้าทีข่องปลดัอ�าเภอ หรอืพนกังานฝ่ายปกครอง ซึง่ขอหยบิยก 
น�าเสนอเฉพาะที่ส�าคัญ  ๒ ประการ ดังนี้ 

ประการแรก ประการที่สอง

         ปลัดอ�าเภอ/พนักงานฝ่ายปกครอง ประกอบด้วย 
ฝ่ายทะเบียนและบตัร ฝ่ายอ�านวยความเป็นธรรม ฝ่ายบรหิาร 
งานปกครอง และโดยเฉพาะฝ่ายป้องกัน/ฝ่ายความมั่นคง 
ซึ่งมีอ�านาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๑ (๑๖) “พนกังานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจ” หมายถงึ 
เจ ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอ�านาจและหน้าที่รักษา 
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน...” มีอ�านาจสืบสวน 
ตามมาตรา ๒ (๑๐) หรอืมอี�านาจสอบสวน ตามมาตรา ๒ (๑๑) 
ความผิดอาญาเช่นเดียวกับต�ารวจ ตามกฎหมายจ�านวน 
๑๖ ฉบับ ภายใต้ข้อจ�ากัดว่าต้องอยู ่ในพื้นที่รับผิดชอบ 
เป็นส�าคัญ เว้นแต่กรณีที่กฎหมายให้อ�านาจติดตามหรือ 
ปฏิบัติการต่อเนื่อง หรือในฐานะเป็นพนักงานฝ่ายปกครอง
หรือต�ารวจชั้นผู้ใหญ่ ตามมาตรา ๒ (๑๗) เป็นต้น  

             บทบาทในฐานะผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติราชการ 
ของ “นายอ�าเภอ” ตามอ�านาจหน้าที่ในมาตรา ๖๕ แห่ง 
พระราชบัญญั ติ ร ะ เบี ยบบริ ห ารราชการแผ ่ นดิ น    
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งก�าหนดให้ “บริหารราชการตามกฎหมาย 
และระเบียบแบบแผนของทางราชการ ถ้ากฎหมายใดมิได้ 
บัญญัติว่าการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ใด 
โดยเฉพาะ ให้เป็นหน้าท่ีของนายอ�าเภอท่ีจะต้องรักษา 
การให้เป็นไปตามกฎหมายน้ันด้วย” ซ่ึงไม่ว่าจะเป็นงาน 
ตามนโยบายรัฐบาล การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ 
ประชาชน        การรกัษาความสงบเรยีบร้อย       หรอืการร่วมจบักมุ 
ผู้กระท�าผิดในพื้นท่ีรับผิดชอบ ผู้เขียนได้รับทราบถึงสภาพ 
ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในพื้นท่ีกับประชาชนน้ันมิใช่
เรื่องที่ง่ายแต่อย่างใด จ�าต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ และ
ศาสตร์วิชาหลายแขนงเพื่อให้งานส�าเร็จลุล่วง เป็นต้น
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 ช่วงที่ ๓ “ภายหลัง” การอบรมฯ ผู้เขียนได้รับทั้งความรู้ ความประทับใจ มิตรภาพและความจริงใจจากเพื่อน
ข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง ตลอดจนรับทราบถึงภารกิจการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจริง มุมมอง 
แนวคิดของการปฏิบัติราชการที่มากกว่าเวลาราชการเท่าน้ัน หน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีสูงมากสวนทางกับรายได ้
เพื่อนปลัดอ�าเภอฝ่ายความมั่นคงหลายคนต้องช่วยเหลือหรืออ�านวยความเป็นธรรมและต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติ
ราชการ ตลอด ๒๔ ชม. ต้องเผชิญความเสี่ยง ต่อสู้กับผู้มีอิทธิพล หรือเจ้าหน้าที่รัฐด้วยกันเอง หากปราศจากซึ่งอุดมการณ์
และศักดิ์ศรีของนักปกครองแล้วจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวในพื้นที่ได้เลยหรือจ�าเป็นต้องขอย้ายไปรับราชการใน
หน้าที่อื่น หรือลาออกจากราชการก็เป็นได้ รวมทั้งผู้เขียนได้จดจ�าและน�าค�าขวัญของอธิบดีกรมการปกครองมาประยุกต์ใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการที่ว่า “ท�าเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ท�าเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็ก” “ท�าเรื่องเล็กให้หมดไป 
และอย่าท�าเรื่องไม่เป็นเรื่องให้เป็นเรื่อง”

๑) ประโยชน์ต่อตนเอง คือ มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน 

ตามอ�านาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง 
หลักการสืบสวน สอบสวนคดีอาญา เทคนิค
และกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐาน 

การตั้งรูปคดี การค้นหาข้อเท็จจริง แนวทาง 
การสรุปส�านวนและการจัดท�ารายงานสอบสวน
และท�าความเห็นทางคดีของพนักงานสอบสวน

ฝ่ายปกครองเสนอผู้บังคับบัญชา

๓) สรุปข้อเสนอแนะฯ ผู้เขียน 
เห็นว่าโครงการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ 
ดังกล่าวนี้ ถือเป็นโครงการที่ดีและเกิดประโยชน์
อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติราชการและสามารถช่วย 

เสริมสร้างองค์ความรู้แก่นิติกร วิทยากร 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการ หรือ
ภารกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเห็นควรเสนอผู้บริหาร

พิจารณาสานต่อโครงการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วม 
การอบรมหลักสูตรดังกล่าว ตลอดจนหลักสูตรอื่นที่

เทียบเท่าเพื่อเพิ่มพูนความรู้หรือด�าเนินการ 
จัดโครงการอย่างต่อเนื่อง 

๒) ประโยชน์ต่อส�านักงานฯ ถือเป็น 
การสร้างความร่วมมือหรือเครือข่ายระหว่าง

ส่วนราชการหลักที่สังกัดฝ่ายนิติบัญญัติ 
และฝ่ายบริหาร ในการประสานความร่วมมือ 

ในการลงพื้นที่ปฏิบัติราชการ การประสานรับ/
ส่งต่อเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
ที่ได้รับความเดือดร้อน ในการติดตามเร่งรัด 

ให้ความช่วยเหลือ หรืออ�านวยความเป็นธรรม
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจและ
บทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติ ตลอดจนผู้เขียน 

ได้มีโอกาสถ่ายทอดประสบการณ์หรือแนวทาง
การปฏิบัติงานในมิติของฝ่ายบริหารที่มีความ

หลากหลาย รวมถึงปัญหา อปุสรรค หรอืข้อจ�ากดั 
ในฐานะเจ้าพนักงานผู้บังคับใช้กฎหมาย 

ต่อเพ่ือนข้าราชการในส�านกังาน เพือ่น�ามาประยกุต์ 
ในการพัฒนาระบบงานด้านการรับเรื่องร้อง
เรียน/ร้องทุกข์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับ-สรุปข้อเสนอแนะ
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ส�ำนักนโยบำยและแผน

สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 ปัจจุบันประเทศไทยมุ่งสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ มีการ 
ก�าหนดยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ภาครัฐต้องปรับตัวให้สามารถ
อ�านวยความสะดวกในการด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมยุคดิจิทัล ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 
และไม่สามารถคาดเดาได้จึงต้องมุ่งเน้นความคล่องตัว 
เพื่อขับเค ล่ือนภารกิจพิ เศษ (Agenda – Based) 
และน� า เทคโนโลยีดิ จิทั ลมาพลิกระบบราชการสู  ่
Government 4.01 ความท้าทายในระบบราชการ ๔.๐ 
คือท�าอย ่างไรให ้การบริหารราชการมีธรรมาภิบาล 
เพือ่ให้ประชาชนมคีวามสขุจากการได้รบัการบรกิารภาครฐั 
โดยมีการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการ 
ประชาชน      การจดัท�าข้อมลูและสารสนเทศของผูร้บับรกิาร 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Voice of Customer) คือเป็น 
กระบวนการส�าคัญในการรวบรวมความต ้องการ  
ความคาดหวัง และความปรารถนาของผู้รับบริการและ 
ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้อย่างชัดเจน โดยมีเป้าหมายเพื่อ 
พัฒนาองค์การให้ตรงความต้องการของผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลต่าง ๆ 
ทีไ่ด้ผ่านการเปล่ียนแปลง หรอื การประมวลการวิเคราะห์ผล 
สรุปด้วยวิธีการต่าง ๆ  ให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์กัน 
มคีวามหมาย มคีณุค่าเพิม่ขึน้ และมวัีตถปุระสงค์ในการใช้งาน 
ประโยชน์ของสารสนเทศ ได้แก่ ให้ความรูท้�าให้เกดิความคดิ 
และความเข้าใจ ใช้ในการวางแผนการบรหิารงาน ใช้ประกอบ 
การตัดสินใจ ใช้ในการควบคุมสถานการณ์หรือเหตุการณ์

ที่จะเกิดขึ้น และเพื่อให้การบริหารงานมีระบบลดความ
ซ�า้ซ้อน       โดยสามารถชีว้ดัถงึความส�าเรจ็หรอืความล้มเหลว 
ขององค์การได้ สารสนเทศน้ันก่อให้เกิดแนวทางในการ 
แก้ปัญหาต่าง ๆ และน�าไปสู ่การพัฒนาองค์การให้ม ี
ความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ หากบุคลากรในองค์การรู้จัก 
น�าสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการปรบัปรงุการด�าเนนิงาน 
และพัฒนางานก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีในการช่วยพัฒนา
องค์การ 
 ในการนี้ กระบวนการในการค้นหาสารสนเทศของ 
ผู ้รับบริการและผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียเป็นกระบวนการ 
เชิงรุกและสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้สามารถ 
เข้าใจความต้องการ ความคาดหวัง และความปรารถนา 
ของผู ้รับบริการและผู ้ มีส ่วนได้ส ่วนเสียอย่างชัดเจน 
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เกดิความผกูพนั การเลอืกวธีิการในการรวบรวมสารสนเทศ 
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถใช้วิธีการ
ที่หลากหลาย วิธีการที่ใช้กันอยู่บ่อย ๆ ได้แก่ การส�ารวจ

1ส�านักงาน ก.พ. ร. เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท วิชั่น พริ้นท์   แอนด์ มีเดีย จ�ากัด, ๒๕๕๘), 
น. ๔๔ - ๔๕.
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สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ส�ำนักนโยบำยและแผน

รายกลุ่ม (Focus Group) กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย การปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�าคัญ การสัมภาษณ์ผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่พึงพอใจจนไม่กลับมาใช้บริการซ�้า 
ในประเด็นเรื่องการตัดสินใจเกี่ยวกับการมารับบริการ 
ข ้อคิดเห็นของผู ้รับบริการและผู ้มีส ่วนได ้ส ่วนเสีย 
ในสื่อสังคมออนไลน์ การวิเคราะห์การได้หรือเสียของ 
ผู ้รับบริการและผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสีย เมื่อเปรียบเทียบ 
กับผู้แข่งขันหรือส่วนราชการอื่นที่ให้บริการในลักษณะ
เดียวกัน สารสนเทศจากการส�ารวจหรือข้อมูลป้อนกลับ 
เป็นต้น 
 ส�าหรับกระบวนการในการรวบรวมข้อมูลและ
สารสนเทศของผู ้รับบริการและผู ้มีส ่วนได ้ส ่วนเสีย 
ซึ่งมีข้ันตอนการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รับ
บริการและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อน�ามาปรับปรุงงาน 
ให้เหมาะสมอยู่เสมอ มีการด�าเนินการ ดังนี้
 ๑. ก�าหนดกลไกในการเข้าถึงฐานข้อมูลและความ
ต้องการความคาดหวงัของผูร้บับรกิารและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี
 ๒. น�าข้อมูลที่ได้จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย มาวางแผนการปรับปรุงการพัฒนาองค์การ

 ท่ีผ่านมา ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้น�าข้อมูล
ที่ได้จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวางแผน
การปรับปรุงการให้บริการของส�านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา อาทิ ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก ด้านการพัฒนา
ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ให้มีประสิทธิภาพ ลดความซ�้าซ้อน และง่ายต่อการ 
สืบค้นหาข้อมูล ซึ่งส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารได้ปรับปรุงกระบวนการด้านฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศ เช่น การจัดท�า web application 
ส�าหรับเครือข่าย Internet กับ Intranet และ Mobile 
application ส�าหรับระบบปฏิบัติการ ios กับ android 
เป็นต้น
  ดังนั้น เพื่อให้ได้สารสนเทศของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีสามารถน�ามาใช้ในการตอบสนอง 
ตรงตามความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและ 
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี ทกุฝ่ายในองค์การจะต้องให้ความส�าคัญ 
ในการน�าสารสนเทศของผู ้รับบริการและผู ้ มีส ่วนได้ 
ส่วนเสยีไปใช้ อนัจะเป็นปัจจยัประการหนึง่ในการน�าไปใช้ 
วางแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ จัดล�าดับความส�าคัญ 
ของการให้บริการหรือส่งมอบบริการรวมถึงการออกแบบ 
กระบวนงาน  เพือ่สร้างหรอืปรบัปรงุผลผลติและการให้บรกิาร 
น�าเสนอการให้บริการที่เหมาะสม หาโอกาสในการพัฒนา 
การให้บริการที่พึงมีในอนาคต รวมทั้งเป็นประโยชน ์
ในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย จึงสามารถสรุปได้ว่า สารสนเทศของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความส�าคัญและสามารถน�าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านต่าง ๆ เพื่อน�าพาองค์การ 
ไปสู่ความส�าเร็จ

 ๓. ท�าความเข้าใจความต้องการและความคาดหวัง
ใหม่ ๆ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 ๔. จดัท�าแผนปรบัปรงุการให้บรกิารแก่ผูร้บับรกิาร 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 ๕. วางแผนรองรับในกรณีที่ต้องมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงการให้บริการ
 ๖. จัดระบบ รวมทั้งมอบหมายให้ผู ้รับผิดชอบ 
ติดตามการน�าข ้อมูลไปใช ้ด�าเนินการให ้ เหมาะสม 
กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไป
 ๗. น�าข้อร้องเรยีน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ค�าชมเชย 
มาวเิคราะห์และน�ามาก�าหนดวิธีการปรับปรงุในด้านต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสม (ทั้งวิธีการ เวลา และผู้รับผิดชอบ)



ส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ องค์กรแห่งควำมสุข

ส�ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

ส�ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (HRD SENATE)

สำมำรถติดตำมจุลสำร “บอกเล่ำข่ำว สนง.” ได้ที่

วิสัยทัศน์ (VISION)

“องค์กรที่เป็นเลิศในการส่งเสริม สนับสนุนงานฝ่ายนิติบัญญัติ” 

พันธกิจ (MISSION)

“ส่งเสริมและสนับสนุนงานฝ่ายนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย”

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy Issue)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  การบริหารจัดการองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาความเป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ก้าวหน้าและทันสมัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  การประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นเลิศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ

พันธกิจ

ค่านิยมหลัก

วิสัยทัศน์

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ค่านิยมหลัก (Core Value)
SENATE ประกอบด้วย
S  =  Service Mind จิตบริการ 
E  =  Ethics จริยธรรม 
N  =  Nation Interest เพื่อประเทศชาติ 
A  =  Accountability ส�านึกรับผิดชอบ 
T  =  Team Work ท�างานเป็นทีม 
E  =  Effectiveness ประสิทธิผล


