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บรรณาธิการ
 สวัสดีค่ะ พี่น้องข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร 
ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาทุกท่าน จุลสาร “บอกเล่าข่าว สนง.” 
มาพบกนัเป็นประจ�าทกุเดอืนกบัสาระความรูแ้ละกจิกรรมทีน่่าสนใจ
ของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภามาน�าเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบ
เช่นเคย ส�าหรับเดือนเมษายน ๒๕๖๑ เป็นเดือนที่มีประเพณีไทย
อันดีงามที่สืบทอดกันมาแต่โบราณกาล คือเทศกาลวันสงกรานต์ 
หรือวันปีใหม่ไทย ได้มีการสรงน�้าพระและรดน�้าขอพรผู ้ใหญ่
ที่เคารพนับถือเพื่อความเป็นสิริมงคล ทุกคนในครอบครัวได้มา
พบปะท�ากจิกรรมร่วมกนั ในโอกาสวนัข้ึนปีใหม่ไทย ประจ�าปี ๒๕๖๑ 
นี ้จลุสาร “บอกเล่าข่าว สนง.” ขอส่งความสขุไปยงัพีน้่องบคุลากร
ส�านกังานเลขาธิการวฒุสิภาทกุท่าน ด้วยการน�ากจิกรรม “สบืสาน
ประเพณีไทยรดน�้าขอพร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ๒๕๖๑
ที่ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ร่วมสืบสานประเพณี อันดีงาม
มาน�าเสนอในครั้งนี้ ขอเชิญทุกท่านติดตามได้ภายในเล่ม
 นอกจากน้ี ยังมีสาระความรู ้ และกิจกรรมที่น ่าสนใจ
อกีมากมาย อาท ิบทความ “สบืสานประเพณไีทยรดน�า้ขอพร เนือ่งใน
เทศกาลวนัสงกรานต์ ๒๕๖๑” ซึง่ส�านกัประชาสมัพันธ์ ได้จดักจิกรรม
รดน�า้ขอพรและมอบปัจจยัส่ิงของจ�าเป็นให้แก่ผู้สูงอาย ุณ บ้านผูส้งูอายุ
บางแค ๒ และบทความ “โมเดล ปลาท”ู “บทบาทของสมาชกิสภา
นติิบญัญตัแิห่งชาต ิในการเข้าร่วมประชมุสหภาพรฐัสภา ครัง้ที ่๑๓๘
ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส” และบทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีก
มากมายซึ่งรายละเอียดผู้อ่านสามารถติดตามได้ภายในเล่ม 
 สาระดี ๆ  ทีก่องบรรณาธกิารจะน�ามาเสนอยงัคงมใีห้ทุกท่าน
ได้ตดิตามอ่านได้อย่างต่อเนือ่ง และขอเชญิชวนท่านผูอ่้านและทุกส�านกั
สามารถร่วมส่งข้อมลูข่าวสาร และสาระด ีๆ  กจิกรรมต่าง ๆ  ท่ีน่าสนใจ
เพือ่เผยแพร่ใน จลุสาร “บอกเล่าข่าว สนง” โดยจัดส่งได้ทีก่ลุม่งาน
ผลติเอกสารเผยแพร่ ส�านกัประชาสมัพนัธ์ โทร ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๔๙-๕๐
โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๔๙ หรอืทาง email: senatesarn@gmail.com
แล้วพบกันฉบับหน้า
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 ประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีที่มีความเก่าแก่และคนไทยยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ นับเป็นประเพณ ี
ทีส่อดคล้องกับธรรมชาติวิถีชีวิตของคนไทยอย่างกลมกลืน ซึ่งวันสงกรานต์น้ันจะมีพิธีส�าคัญ ๆ ซึ่งปฏิบัติกันมาช้านาน เช่น 
การท�าบุญตักบาตร การสรงน�้าพระ การท�าบุญอุทิศให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับ การละเล่นสาดน�้าเพื่อความสนุกสนาน และ
การรดน�้าด�าหัวเพื่อขอพรต่อบิดา มารดา ตลอดจนญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ เพื่อแสดงความกตัญญูรู้คุณและความรักความผูกพัน 
ทีม่ใีห้แก่กนั ซ่ึงเป็นประเพณทีีง่ดงามและควรค่าทีค่นไทยจะได้ร่วมสบืสานและอนรุกัษ์ประเพณีทีด่งีามนีใ้ห้คงอยูคู่ส่งัคมไทยสบืต่อไป

สืบสานประเพณีไทยรดน้ำาขอพร

เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ๒๕๖๑
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 โอกาสนี ้ส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา ปฏิบตัหิน้าท่ีส�านกังานเลขาธกิารสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิได้ร่วม “สบืสานประเพณไีทย
รดน�า้ขอพร เนือ่งในเทศกาลวันสงกรานต์ ๒๕๖๑” ณ บรเิวณห้องโถง ช้ัน ๑ อาคารรฐัสภา ๑ น�าโดย นายนฑั ผาสขุ เลขาธิการวฒิุสภา
ปฏิบตัหิน้าทีเ่ลขาธกิารสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิคณะผูบ้รหิาร และบคุลากรส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา รวมทัง้ส�านกังานเลขาธกิาร
สภาผูแ้ทนราษฎร ได้ร่วมสรงน�า้พระพทุธรปูและรดน�า้ขอพรสมาชกิสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตอิาวุโส ประกอบด้วย นายสมพร เทพสิทธา
นายแถมสนิ รตันพนัธุ ์ พลตร ีจารกึ อารรีาชการณัย์  พลเอก ธรีเดช มเีพยีร  นางนพิทัธา อมรรตันเมธา ศาสตราจารย์สนทิ อกัษรแก้ว
นายกล้านรงค์ จันทิก  คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี  และนางเสาวณี สุวรรณชีพ ซึ่งบรรยากาศภายในงานอบอวลด้วยกลิ่นหอมของ
ดอกมะลิ น�้าอบ รอยยิ้มแห่งความสุขและความอบอุ่นของผู้เข้าร่วมงาน

 นอกจากนี้ ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ร่วมสืบสานประเพณี
อันดีงาม โดยเข้าร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลท่ี ๖ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
น�าโดย นางสาวสุภางค์จิตต ไตรเพทพิสัย รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้แทนส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าท่ีเลขาธิการ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมในพิธีคร้ังนี้
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 ตามที่ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดท�าแผนปฏิบัติการ ส่งเสริม สนับสนุน การด�าเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ความโปร่งใสของส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพือ่ประกอบการด�าเนินการตามตวัช้ีวดัที ่๓ ร้อยละ
ความส�าเร็จชองการส่งเสริม สนับสนุนการด�าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยมุ่งเน้น
การส่งเสรมิ สนบัสนนุ การพฒันาบุคลากรด้านคณุธรรม จรยิธรรม และความโปร่งใสทัว่ทัง้องค์กร เพือ่ให้บคุลากรของส่วนราชการ
สงักดัรฐัสภา มคีวามรูค้วามเข้าใจและตระหนกัรูถ้งึความส�าคญัของการประพฤตแิละปฏิบติัตามหลกัคณุธรรม จรยิธรรม และความโปร่งใส 
รวมถงึการน�าแนวคดิในการท�างานตามแนวพระราชด�ารขิองพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว รชักาลท่ี ๙ มาเป็นแนวทางในการท�างาน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประเทศชาติต่อไป 
 ส�านกัประชาสมัพนัธ์ ในฐานะเป็นส่วนหนึง่ในองค์กรและให้ความส�าคญัเกีย่วกบัการปลกูจติส�านกึ ค่านยิม คณุธรรม จรยิธรรม
และส่งเสรมิให้บคุลากรประพฤตปิฏบิตัตินเป็นข้าราชการทีด่ ีตามรอยพระยคุลบาท และปฏญิญาคณุธรรมของส�านกัประชาสมัพนัธ์ 
ในหัวข้อ “ความดทีีพ่วกเราปรารถนา” คอื ๑) การให้บรกิารด้วยความเตม็ใจ ไม่เลอืกปฏบิตั ิ ๒) เสยีสละและอทุศิตนเพือ่ประโยชน์
ส่วนร่วม จึงได้จดัโครงการ “ประชาสมัพนัธ์ร่วมใจ ใส่ใจผู้สงูอาย”ุ ขึน้ เม่ือวันที ่๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ ณ บ้านผูส้งูอายบุางแค ๒ กรุงเทพฯ 
โดยมี นายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ น�าบุคลากรส�านักประชาสัมพันธ์ 
เข้าร่วมรดน�้าขอพรและมอบปัจจัยของจ�าเป็นให้แก่ผู้สูงอายุ เพ่ือเป็นการร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย เน่ืองในเทศกาล
สงกรานต์ วันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว การจัดกิจกรรมดังกล่าวท�าให้บุคลากรของส�านักประชาสัมพันธ์ ได้รู้จักการเสียสละ 
การบริจาคทรัพย์ การอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนปลูกจิตส�านึกในการเป็นข้าราชการที่ดี และปฏิบัติตนตามแนว
พระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๙ 
 โอกาสนี ้ส�านกัประชาสมัพนัธ์ ขอขอบคุณเพือ่นข้าราชการส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา ทีไ่ด้ร่วมบรจิาคทรพัย์ในครัง้นีร่้วมกนั
และขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสุข ความเจริญ ก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน และปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

โครงการ “ประชาสัมพันธ์ร่วมใจ ใส่ใจผู้สูงอายุ”
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ส�ำนักบริหำรงำนกลำง

 การที่มีผู้แสดงความประสงค์จะขอย้ายต�าแหน่ง ก็มักจะมีคนตั้งข้อสังเกตว่าคุณต้องมีปัญหาอะไรสักอย่าง แต่ที่จริงแล้ว
ยงัมเีหตผุลอกีมากมายทีเ่ราอาจไม่ทราบเหตผุลทีแ่ท้จรงิ... แล้วเหตผุลอะไรบ้างทีค่นมกัเข้าใจผดิ เรามาท�าความเข้าใจกนัใหม่ดกีว่า
โดยมองให้ต่างไปได้อย่างไร  
 มมุมองของคนส่วนใหญ่มกัเข้าใจผดิ : มปัีญหากบัผูบ้งัคบับัญชาหรอืเพือ่นร่วมงาน สูง้านหนกัไม่ไหว และเดีย๋วไม่นาน
ก็ขอย้ายอีก  
 ความจรงิ : ต้องการขอย้ายเพือ่ความก้าวหน้าในสายงาน ปัญหาความจ�าเป็นของแต่ละบคุคลในช่วงเวลานัน้ หรอืเพือ่
ให้ Work Life Balance ดีขึ้น
  คนทีข่อย้ายต�าแหน่ง มกัถกูตัง้ข้อสงัเกตว่า มปัีญหากับทีเ่ดมิ ถ้าขอย้ายต�าแหน่งบ่อยอาจท�าให้คนมองว่า คณุเป็นคนไม่ยอม
หยุดนิ่ง และตั้งค�าถามว่า คุณจะท�างานกับพวกเขาได้นานแค่ไหน ประกอบกับหลายคนพยายามมองหาพื้นที่ระหว่าง “งาน” และ 
“ชีวิตส่วนตัว” การรักษาสมดุลในชีวิตของตัวเอง หรือการย้ายงานเพื่อให้ตัวเองมีวันหยุดเพิ่มขึ้น ก็จะช่วยเพิ่มเวลาชีวิตให้ได้อย่าง
ไม่น่าเชื่อ ทั้งที่จริงแล้ว คนที่ขอย้ายไม่จ�าเป็นต้องมีปัญหากับผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงาน แต่การท�างานที่เดิม ท�าต�าแหน่งเดิม                 
อยู่กับที่เดิม ๆ  อาจท�าให้คุณรู้สึกเฉื่อยชา และถ้าหากไม่ได้มีการเรียนรู้งานใหม่ ๆ  และไม่มีการพัฒนาตนเอง คุณก็อาจจะเป็นผู้ที่ใช้
ชีวิตหรือท�างานไปเรื่อย ๆ เพราะเหตุนี้จึงต้องการแสวงหาความก้าวหน้าในชีวิต หาประสบการณ์ใหม่ ความท้าทายใหม่ที่จะท�าให้
คุณเก่งและแข็งแกร่งขึ้นได้ ที่มุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษา หาความรู้ พัฒนาศักยภาพตนอย่างจริงจัง และแน่นอนจะส่งผลกลับคืนให้
ชวีติในการท�างานดขีึน้และมปีระสิทธิภาพตามไปด้วย ดงันัน้ควรจะหาจดุยนืของตนเองเพือ่ความก้าวหน้าในสายงานของตวัคณุเอง 
 นีอ่าจเป็นเพยีงส่วนหนึง่ของเหตผุลทีมี่การขอย้ายต�าแหน่ง ซึง่เป็นเหตผุลทีท่กุคนขอย้ายกนัเอง แต่ไม่ว่าจะขอย้ายต�าแหน่ง
ด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม ยังไงก็อย่าลืมค�านึงถึงว่า คนเริ่มบรรจุหรือคนที่ยังไม่มีประสบการณ์เท่าที่ควร ไม่ควรขอย้ายบ่อย ๆ ควรมี
การส่ังสมประสบการณ์อย่างน้อย ๒ ปี เพราะถือว่าอยู่ในช่วงที่ก�าลังเก็บเกี่ยวความรู้เพิ่มความสามารถให้กับตัวเองให้ถึงที่สุด 
ดังนัน้อย่าเพิง่ใจร้อนลองเรยีนรูแ้ละสะสมประสบการณ์ไปก่อนดกีว่า เพยีงแต่เราต้องเข้าใจจดุประสงค์ของการย้ายต�าแหน่งให้ดเีสียก่อน
ไม่เช่นนั้นแล้วอาจจะเกิดความเข้าใจผิดจนน�าไปสู่ปัญหาอ่ืน ๆ ตามมาอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ การย้ายในแต่ละคร้ังนับเป็นก้าวย่าง
ที่ส�าคัญในชีวิต จึงต้องพิจารณาให้รอบคอบเสียก่อน หากยังลังเลไม่มั่นใจว่าจะคุ้มกับความเสี่ยงหรือไม่ การท�างานที่เดิมน่าจะเป็น
สิ่งที่ดีกว่า สุดท้ายแล้ว ไม่ว่าทุกคนจะท�างานอะไรอยู่ หรือแม้แต่อยากขอย้าย ก�าลังจะเปลี่ยนงาน หรืออยู่ในระหว่างการย้ายงาน 
สิ่งส�าคัญ ที่อยากจะย�้าก็คือ อย่าลืมมองหาคุณค่าจากการท�างานในทุก ๆ วัน และนั่นคือสิ่งที่ท�าให้คุณมีความสุขอย่างแท้จริง
 จากที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้ข้างต้นนั้น เป็นเหตุผลที่บุคคลขอย้ายตัวเอง แต่สาเหตุหลักที่ส�าคัญอีกประเด็นหนึ่ง คือ หน่วยงาน
ต้องการให้ข้าราชการสามารถเรียนรู้งานใหม่ ๆ ที่ไม่เคยปฏิบัติมาก่อน และเป็นการเตรียมความพร้อมให้มีผู้ที่มีความสามารถและ
รอบรู้ในงานต่าง ๆ อยู่พร้อมตลอดเวลา เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ คือ การหมุนเวียนการปฏิบัติงาน 
(Job Rotation) ซึง่เป็นรปูแบบและเครือ่งมอืในการพฒันาบุคลากรภายในองค์กร ให้เกิดการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้สูก่ารปฏบัิตริะหว่างกนั
ส่วนหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการหมุนเวียนการปฏิบัติงานจะเป็นอย่างไร ผู้เขียนจะได้ขยายความให้ทราบในฉบับหน้า

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการขอย้าย
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ข่าวสารการต่างฯ
ส�ำนักกำรต่ำงประเทศ

บทบาทของสมาชิกสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 
ในการเข้าร่วมประชุมสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๘

 ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ คณะผู้แทน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ น�าโดย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หน่ึง เข้าร่วม 
ประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา (IPU) ครั้งท่ี ๑๓๘ และ 
การประชุมอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 
โดยมีวาระการประชุมท่ีส�าคัญ ได้แก่ การอภิปรายทั่วไป 
(General Debate) หัวข ้อ “การเสริมสร ้างระบบ 
การบริหารจัดการระดับโลกในกรณีผู้โยกย้ายถิ่นฐานและ
ผู้ลีภ้ยั     :    ความจ�าเป็นในการแก้ไขเชงินโยบายทีย่ดึหลกัฐาน 
เชิงประจักษ์ (Strengthening the global regime for 
migrants and refugees: the need for evidence-
based policy solutions) ซึ่ง นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย 
ได้กล่าวถ้อยแถลงต่อทีป่ระชมุสมชัชาฯ โดยมปีระเดน็ ได้แก่
ประเทศไทยได้เผชิญกับความท้าทายด้านการโยกย้าย
ถิ่นฐานซึ่งเป็นปัญหาที่นานาประเทศทั่วโลกต้องร่วมกัน 
รั บผิ ดชอบ โดย ไทย เป ็ นประ เทศปลายทางของ 
ผู้โยกย้ายถิ่นหลายล้านคน รวมถึงให้ที่พักพิงแก่ผู้พลัดถิ่น 
จ�านวนมาก ในการแก้ป ัญหาดังกล ่าวประเทศไทย 
ได้ประกาศใช้กฎหมาย ๒ ฉบับ ได้แก่ พระราชก�าหนด 
การน�าคนงานต่างด้าวมาท�างานกับนายจ้างในประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ และพระราชก�าหนดการบริหารจัดการ 
การท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อน�าแรงงาน
ต่างด้าวเข้าสู่ระบบและมุ่งคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของ 
แรงงานต่างด้าว  นอกจากนี้ยังมีการประชุมในกรอบ 
ต่าง ๆ ได้แก่ 
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ข่าวสารการต่างฯ
ส�ำนักกำรต่ำงประเทศ

 กล่าวโดยสรุปการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาฯ มีความส�าคัญ 
เป็นอย่างมากในกรอบของฝ่ายนิติบัญญัติ เนื่องจากเป็นองค์การขนาดใหญ่ 
ที่มีสมาชิก ๑๗๓ ประเทศ และสมาชิกสมทบ ๑๑ องค์กร จึงเป็นเวทีให้สมาชิก 
รัฐสภาของหลายประเทศ ได้มีโอกาสรายงานความคืบหน้าในการด�าเนินการ 
ด้านฝ่ายนิติบัญญัติ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในคณะกรรมาธิการต่าง ๆ อันจะน�าไปสู่ความร่วมมือแก้ไขปัญหา 
ร่วมกัน

   การประชุมสหภาพรัฐสภาสตรี ครั้งที่ ๒๗ (The 27th Forum WomenParliamentarians) ผู้เข้าร่วม 
   การประชุม ประกอบด้วย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล และพลเอก วีรัณ 
ฉันทศาสตร์โกศล ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมจะต้องประกอบด้วยผู้แทนทั้งเพศหญิงและเพศชาย

๑.

   การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ  
   (Standing Committee on Peace and International Security) ผูเ้ข้าร่วมการประชมุ ประกอบด้วย
นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล ในฐานะกรรมาธิการ และพลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร  

๒.

   การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการพัฒนาท่ีย่ังยืน การคลัง และการค้า 
   (Standing Committee on Sustainable Development, Finance and Trade) ผู้เข้าร่วม 
การประชุม ประกอบด้วย นายวรพล โสคติยานุรักษ์ (ได้รับเลือกให้เป็นกรรมาธิการในสัดส่วนของกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์เอเชีย-
แปซิฟิกในการประชุมครั้งนี้) พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล และพลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์  

๓.

   การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน (Standing  
   Committee on Democracy and Human Rights) ผูเ้ข้าร่วมการประชมุ ประกอบด้วย พลเอก ธรีเดช
มีเพียร และพลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์  

๔.

   การประชมุคณะกรรมาธิการสามญัสหภาพรฐัสภาว่าด้วยกจิการสหประชาชาต ิ(Standing Committee on    
   United Nations Affairs) ผู ้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ในฐานะ
กรรมาธิการ และพลเอก ธีรเดช มีเพียร   

๕.

   การประชุมกรรมาธกิารสหภาพรฐัสภาสตร ีคร้ังที ่๔๑ (The 41st Bureau of Women Parliamentarians)
   ผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ ในฐานะกรรมาธิการ๖.

ประมวลภาพกิจกรรม
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เรื่องเล่าข่าวส�านักวิชาการ

 “บอกเล่าข่าว สนง.” เร่ืองเล่าข่าวส�านักวิชาการ ฉบับนี้ ขอเล่าถึงประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม 
โครงการ Regional Fellowship Program ๒๐๑๗ (โครงการฯ รอบที่ ๒ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐) จัดโดย สถาบัน 
ส่งเสริมรัฐสภาของกัมพูชา (Parliamentary Institute of Cambodia: PIC) ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่าง 
วันเสาร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐ - วันอาทิตย์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ หลักสูตรการฝึกอบรม Regional Fellowship 
Program on Parliamentary Research

 สถาบันส่งเสรมิรฐัสภาของกมัพชูา ก่อตัง้เม่ือปี ๒๐๑๑ 
ตามความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและสภาผู ้แทน 
ราษฎร ผู ้บริหารส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และ 
ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเป็นหน่วยงาน 
สนับสนุนในการด�าเนินงานด้านวิชาการ และการพัฒนา 
บุคลากรให ้แก ่วุฒิสภาและสภาผู ้แทนราษฎร และ
ส�านักงานเลขาธิการทั้งสองสภา รวมทั้ง การแลกเปลี่ยน
ความรู ้ ประสบการณ์ และความร่วมมือกับหน่วยงาน
รัฐสภาในภูมิภาคและภูมิภาคอื่น ๆ
 สถาบันส่งเสริมรัฐสภาของกัมพูชา เป็นหน่วยงาน 
ทีม่คีวามเป็นอสิระในการด�าเนนิงานและจดัการงบประมาณ 
โดยได้การสนับสนุนการด�าเนินงานทั้งจากวุฒิสภาและ
สภาผู้แทนราษฎร และส�านักงานเลขาธิการทั้งสองสภา 
ภารกิจหลักของสถาบันคือ การด�าเนินการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของสมาชิกรัฐสภาและบุคลากรของส�านักงาน
เลขาธิการทั้งสองสภา ในรูปแบบต่าง ๆ  อาทิ การฝึกอบรม 
การอบรมเชงิปฏบัิตกิาร การสมัมนา และการฝึกปฏบัิตงิาน
รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมการเผยแพร่และรับฟังข้อมูล 

ที่เกี่ยวข้อง เช่น การรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  การแสวงหาข้อมูล 
ข้อเท็จจริงและกรณีศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ 
และภารกิจด้านการศึกษา สถาบันเน้นให้ ความส�าคัญ 
ในการ พฒันาทกัษะและความรู ้Parliamentary Research 
และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษาอังกฤษ การสื่อสาร
ส�าหรับรัฐสภา การร่างกฎหมาย 
 สถาบันส่งเสริมรัฐสภาของกัมพูชาได ้จัดให้มี 
การฝึกอบรม Regional Fellowship program on 
Parliamentary    Research     แก่บคุลากรหน่วยงานในสงักดั 
รฐัสภาของกลุ่มประเทศในอาเซยีน ซึง่ส�านกังานเลขาธกิาร 
วฒุสิภา ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมมาแล้ว ๓ รุ่น โดยผู้ที่ 
เข้ารับการอบรมจะต้องผ่านการทดสอบข้อเขียนและ
สัมภาษณ์ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และ 
สมัภาษณ์เกีย่วกบัการเข้าร่วมโครงการ จากสถาบนัส่งเสรมิ 
รฐัสภาของกมัพชูา และในรุน่ที ่๔ นี ้บคุลากรทีไ่ด้เข้าร่วม 
โครงการ คือ นางสาวแสงเดือน ผ่องพุฒ บรรณารักษ์
ปฏิบัติการ กลุ่มงานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์
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 ผู้เขียนในฐานะที่ได้รับโอกาสเข้ารับการฝึกอบรม
ในรุ่นที่ ๔ ด้วยความกรุณาจากประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง 
อดีตเลขาธิการวุฒิสภา ผู ้อ�านวยการส�านักวิชาการ 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ และเพื่อน
ร่วมงานที่เปิดโอกาสให้เข้าร่วมโครงการ ขอเล่าสรุปสาระ
ส�าคัญและประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 
ดังนี้
 Parliamentary research เป็นการน�าแนวคิด
ในการน�ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการจัดท�าเอกสาร
วิชาการเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของฝ่ายนิติบัญญัติ 
โดยการศึกษา รวบรวม ประมวลเนื้อหาสาระ ข้อเท็จจริง 
สถิติต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ น�าเสนอ 
ในลักษณะการทบทวนวรรณกรรมและวิ เคราะห ์ 
เปรียบเทียบ พร้อมทั้งน�าเสนอข้อเสนอแนะด้านนโยบาย
และด้านอื่น ๆ  อย่างเป็นกลางปราศจากอคติ ความคิดเห็น 
หรือความรู้สึกส่วนตัว
 รปูแบบการฝึกอบรมเป็นลกัษณะ on the job training
หรอื การฝึกการปฏบิตังิานจรงิ โดยแบ่งให้ผูเ้ข้ารบัการอบรม 
ร่วมเป็นทมีงานในแต่ละทมี ซึง่ภายในทมีงานประกอบด้วย 
 ๑. หัวหน้าทีมอาวุโส บุคลากรระดับ หัวหน้างาน
หรือ ผู้จัดการแผนก
 ๒. หัวหน้าทีม 
 ๓. บคุลากรต�าแหน่ง Senior Research Instructor 
หรอื ต�าแหน่ง Head of Research Unit รบัผดิชอบเน้ือหา 
ในการฝึกอบรม หัวหน้าทีมในการจัดท�าเอกสารวิชาการ
ตามที่มีการขอใช้บริการ และเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้เข้ารับ
การอบรม
 ๔. บุคลากรต�าแหน่ง Associate (Research 
Associate) หรือบุคลากรต�าแหน่ง นักภูมิศาสตร์ (Geog-
rapher) รับผิดชอบเป็นผู้สอนในบางวิชา และร่วมจัดท�า
เอกสารวิชาการ
 ๕. นักวิเคราะห์ Analysts ผู ้รับการอบรมจาก 
รัฐสภากัมพูชาที่ผ่านการอบรมในระดับ Interns มาแล้ว 
ระยะเวลาการฝึกอบรม ๑ ปี
 ๖. Fellows ผูร้บัการอบรมจากรฐัสภาต่างประเทศ
ระยะเวลาการฝึกอบรม ๖ เดือน
 ๗. Interns ผู ้รับการอบรมจากรัฐสภากัมพูชา 
ระยะเวลาการฝึกอบรม ๑ ปี
 ในการฝึกอบรมนอกจากจะจัดท�ารายงานหรือ
เอกสารตามที่ได้รับมอบหมายให้ด�าเนินการระหว่าง 
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การฝึกอบรมแล้ว อาจมีการมอบหมายให้ช่วยจัดท�า
เอกสารวิชาการตามที่มีการขอใช้บริการ
          การฝ ึกอบรมใช ้ภาษาอังกฤษเป ็นภาษาหลัก 
ในการอบรม ส�าหรับเนื้อหาของการฝึกอบรมนั้น เน้นให ้
ผู ้เข้ารับการอบรมสามารถที่จะออกแบบกระบวนการ 
จัดท�า parliamentary research เพื่อให้สามารถจัดท�า 
เอกสารวิชาการ parliamentary research paper 
เขียน concept และ briefing notes ได ้ สามารถ
ก�าหนดและพัฒนาค�าถามในการวิจัย วัตถุประสงค ์
ในการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารเพื่อหา
ประเด็นข้อคิดเห็นที่ใช้ตอบค�าถามในการวิจัย ความรู้
พื้นฐานด้านสถิติ การวิเคราะห์กระบวนการนิติบัญญัติ 
การวิเคราะห์บทบาทของหญิงและชาย และเทคนิค
ต่าง ๆ ในการเขียนเอกสาร การน�าเสนอข้อมูลสถิติ 
การอ้างอิง       ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ       การสรุปข้อมูล 
เพื่อจัดท�าเอกสารน�าเสนองาน กระบวนการตรวจสอบ
ผลงานเขียนจากผู้เชี่ยวชาญ (peer review) การตรวจ
สอบและประเมินคุณภาพผลงาน ความถูกต้องของภาษา 
กระบวนการ research protocol และการน�าเสนอ
ผลงานแก่ผู้ขอใช้บริการ
 นอกจากนี ้ ในการฝึกอบรมยงัได้มโีอกาสแลกเปล่ียน 
ประสบการณ ์กับบุคลากรของหน ่ วยงานรั ฐสภา 
จากประเทศต่าง ๆ ที่ เข ้าร ่วมโครงการ ในประเด็น
การด�าเนินงานจัดท�าเอกสารวิชาการประเภทต่าง ๆ  
กระบวนการนิติบัญญัติ การตรากฎหมาย การเมือง
การปกครอง และศึกษาดูงานวุฒิสภา และสภาผู้แทน
ราษฎร รวมทั้ ง หน ่วยงานบริการสารสนเทศและ 
สถานท่ีต่าง    ๆ      ของประเทศกัมพูชา     อาทิ   หอสมุดแห่งชาต ิ
กัมพูชา Cambodia Development Resource 
Institute (CDRI) เป็นต้น  
 ในการอบรมครั้งนี้ได้ก�าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรม 
จัดท�า parliamentary research paper เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องกับประเทศ 
ของตน จ�านวน ๑ เรื่อง พร้อมทั้งน�าเสนอผลการศึกษา 
เรื่องดังกล่าวด้วย ผู ้ เขียนได้จัดท�า parliamentary 
research  paper เรื่อง “Climate Change Impacts 
on Rice Farming in Chao Phraya River Basin 
of Thailand from 1975-2015” โดยได้ศึกษา
เก่ียวกับสถานการณ์การท�านาในลุ่มน�้าเจ้าพระยาของ
ประเทศไทย ในด้านผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและสถานการณ์น�้าท่วม หรืออุทกภัย 
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 ๒. ส�านักงานฯ ควรให้การสนับสนุนในการเตรียม 
ความพร้อมด้านภาษาที่ใช้ในการสื่อสารให้กับบุคคลากร 
ท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม 
ด้านภาษาก่อนสมัครเข้าร่วมโครงการและเพ่ือใช้สื่อสาร
ระหว่างการฝึกอบรม 
 ๓. ส�านักงานฯ ควรให้การสนับสนุนในการเตรียม
ความพร้อมด้านองค์ความรู้ด้านการเมือง การปกครอง 
ระบบรัฐสภา วัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้ง ความแตกต่าง 
ข้อควรตระหนักและข้อควรระวัง ด้านสังคม วัฒนธรรม
และประเพณี ของไทยและประเทศในอาเซียน
 ๔. ในระหว่างการจัดท�าเอกสารน้ัน สถาบันฯ
ได้ก�าหนดให้ใช้โปรมแกรมส�าเร็จรูปในการจัดการรายการ
ทางบรรณานุกรม         หรือรายการอ้างองิ      ซึง่ผูเ้ข้ารบัการอบรม 
พบว่าการน�าโปรแกรมมาใช้ช่วยอ�านวยความสะดวก 
ในการอ ้ า งอิ งและลดข ้อผิ ดพลาดในการอ ้ า งอิ ง 
ส่งผลให้ผลงานมีคุณภาพมากข้ึนและเห็นว่า ส�านักงานฯ 
ควรมีการพิจารณาติดตั้งโปรแกรมส�าเร็จรูปที่ใช้ในการ
จัดการกับรายการทางบรรณานุกรมประเภทท่ีเปิดเผย
รหัสและอนุญาตให้ใช้ได้ฟรี หรือ open sources รวมทั้ง 
จัดการฝึกอบรมการใช้งาน เพื่ออ�านวยความสะดวก 
ให้บุคลากรของส�านักงานในการน�ามาใช้ปฏิบัติงาน  
 ๕. สถาบันฯ ตระหนักถึงความส�าคัญในการอ้างอิง
และการลอกเลียนวรรณกรรม โดยในการคัดลอกข้อความ
และอ้างอิงที่น�ามาจัดท�า parliamentary research 
paper นั้น จะต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์วรรณกรรม 
ภาพ ข้อมูล เป็นต้น ในประเด็นนี้ ส�านักงานฯ อาจท�า 
ความร ่ วมมื อกับสถา บันการศึ กษาที่ ด� า เนิ นการ 
เกี่ยวกับระบบการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม
ทางวิชาการ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อขอใช้งาน
ระบบดังกล่าว ซึ่งปัจจุบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 
บริษัท อินสไปก้า จ�ากัด ให้บริการระบบดังกล่าวโดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย 
 ๖. ภาษาทีใ่ช้ในการจดัท�า parliamentary research 
paper ของสถาบันฯ น้ัน มีท้ังท่ีเป็นภาษากัมพูชาและ 
ภาษาอังกฤษ ซึ่งสถาบันฯ ได้ตระหนักถึงความถูกต้อง 
ของภาษาในด้านต่าง ๆ  โดยได้จัดหาโปรแกรมส�าหรับ 
ตรวจสอบไวยากรณ์ และค�าศัพท์ มาใช้ในการปฏิบัติงาน  
ส�าหรบัในประเดน็นี ้ส�านกังานฯ อาจพจิารณาจดัหาโปรแกรม 
ส�าหรับตรวจสอบไวยากรณ์ และค�าศัพท์ ภาษาอังกฤษ 
มาใช้ในการปฏิบัติงานเมื่อมีการจัดท�าเอกสารภาษา
อังกฤษมากขึ้น

ในพ้ืนทีท่�านาข้าว และแผนการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลง 
สภาพภูมิอากาศด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการท�านา 
และได ้น� า เสนอผลการศึกษาในการสัมมนา เรื่ อง 
“Impacts and Response Mechanisms to Climate 
Change in Cambodia, Lao PDR, Myanmar and 
Thailand” จัดโดย สถาบันส่งเสริมรัฐสภาของกัมพูชา 
ร่วมกับ ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ราชอาณาจักร 
กัมพูชา เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ The South 
Conference Room of the Senate ส�านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ราชอาณาจักรกัมพูชา อนึ่ง ในระหว่าง
การสัมมนาได้มีผู ้ปฏิบัติงานให้สมาชิกวุฒิสภาประจ�า
จังหวัดพระวิหารขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ และแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงด้วย 

การน�าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
 จากการได้เข ้ารับการอบรมพบว่า การจัดท�า
เอกสารวิชาการประเภทต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการด�าเนิน
งานด้านนิติบัญญัติของสมาชิกรัฐสภา    สามารถที่จะน�า 
กระบวนการวิจัยมาประยุกต์ใช้กับการจัดท�าเอกสาร
วิชาการประเภทต่าง     ๆ      ของส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา ได้ 
อาท ิบทความวชิาการ เอกสารข้อมลูพืน้ฐาน (Background 
Note) เอกสารการวิเคราะห์ข้อมูลวิชาการในด้านต่าง ๆ
เป็นต้น ซ่ึงหากมีการน�ากระบวนการดังกล่าวมาปรับใช ้
จะช่วยเอกสารวิชาการที่จัดท�านั้น มีความน่าเชื่อถือและ
มีคุณภาพมากขึ้น 
 ทั้งนี้ สถาบันส่งเสริมรัฐสภาของกัมพูชายินดีให้ค�า 
ปรกึษาในการด�าเนนิการจัดท�า     parliamentary       research 
paper แก่บุคลากรของส�านักงานฯ อีกทั้งยังมีแผนให้การ
สนับสนุนและติดตามผลการฝึกอบรมอย่างต่อเน่ือง 
ผ่านระบบการส่ือสารต่าง ๆ ทัง้ทีเ่กีย่วข้องกับ parliamentary 
research และการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ รวมทั้ง
การเดินทางมาติดตามผลยังหน่วยงานด้วย 

ข้อเสนอแนะ
 ๑. เหน็ควรมกีารจัดอบรมเพือ่ถ่ายทอดประสบการณ์ 
ให้กับบุคลากรของส�านักงานเลขาธกิารวุฒสิภาทีเ่ก่ียวข้อง
และผู้สนใจเพือ่แลกเปลีย่นประสบการณ์ในการท�าเอกสาร 
วิชาการ และร่วมกันศึกษาข้อดีข้อด้อย และพัฒนา 
กระบวนการจัดท�าเอกสาร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
จัดท�าเอกสารวิชาการของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีมาตรฐานและคุณภาพ 
ในระดับสากล



  เมษายน ๒๕๖๑
    April  ๒๐๑๘

12

เรื่องเล่าข่าวส�านักวิชาการ

 ก า รน� า เ สนอผลกา ร ศึ กษา ในกา รสั มมนา 
เรื่อง “Impacts and Response Mechanisms to 
Climate Change in Cambodia,  Lao PDR, Myanmar 
and Thailand” จัดโดย สถาบันส่งเสริมรัฐสภาของ 
กมัพชูา       ร่วมกบั ส�านกังานเลขาธกิารวฒิุสภา       ราชอาณาจกัร 
กัมพูชา วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ The South 
Conference Room of the Senate ส�านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ราชอาณาจักรกัมพูชา

 ในการสัมมนาคร้ังนี้สถาบันส่งเสริมรัฐสภาของ
กัมพูชาเรียนเชิญเลขาธิการวุฒิสภา หรือ ผู้แทนเข้าร่วม 
การสัมมนา และเลขาธิการวุฒิสภาได้มอบหมายให ้
ที่ปรึกษาระบบงานด้านนิติบัญญัติ (นางละออ ภูธรใจ) 
เข้าร่วมการสัมมนา และได้เรียนเชิญเอกอัครราชทูต
ประจ�าราชอาณาจักรกัมพูชาหรือผู้แทนจากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพ 
เมียนมา และราชอาณาจักรไทย เข้าร่วมการสัมมนาด้วย 
รวมทั้ง ผู ้ปฏิบัติงานให้กับสมาชิกรัฐสภา ผู ้เชี่ยวชาญ 
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

ประมวลภาพกิจกรรม
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ส�ำนักภำษำต่ำงประเทศ

 ในเดือนพฤษภาคมนี้จะมีวันส�าคัญของเกษตรกรไทย หรือวันพืชมงคล (Royal Ploughing Day) ส�านักภาษา 
ต่างประเทศจึงขอน�าเสนอเกร็ดความรู้เกี่ยวกับวันพืชมงคล และค�าศัพท์ที่เกี่ยวข้องวันพืชมงคลนี้ จะมีก�าหนดพระราชพิธี 
พืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธี (The Royal Ceremony) ท่ีเสริมสร้างให้เกิดขวัญก�าลังใจแก่
เกษตรกรของชาติ เป็นพระราชพิธี ๒ พิธี รวมกัน คือ พระราชพิธีมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์ (Buddhist ceremony) อย่างหนึ่ง 
กับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ อันเป็นพิธีพราหมณ์ (Hindu ceremony) โดยพิธีสงฆ์จะจัดในพระอุโบสถ 
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้น ณ มณฑลพิธี 
(ceremonial ground) ท้องสนามหลวง
 ในการประกอบพระราชพิธีพืชมงคล พระมหากษัตริย์จะทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลท�าขวัญพืชพันธุ์ต่าง ๆ เช่น 
ข้าวเปลือก เป็นต้น ส่วนพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีเริ่มการเพาะปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหาร 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (the permanent secretary for agriculture and cooperatives) ซึ่งท�าหน้าที่
พระยาแรกนา (the Lord of the Ploughing Ceremony) จะได้ยาตราพร้อมเทพี ออกจากโรงพิธีพราหมณ์ มีราชบัณฑิต 
และพราหมณ์ (Brahmans) น�าผ่านพลับพลาหน้าพระที่นั่ง พระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคม 
แล้วไปยังลานแรกนา เจ้าพนักงาน จูงพระโค (sacred oxen) เทียมแอก พระยาแรกนาจะไถ (Ploughing) และหว่าน 
(scattered)      เมล็ดข้าว โดยใช้พันธุ์ข้าวที่นางเทพีหาบตามหลังหว่านลงบนนาจ�าลองเสมือนเป็นการประกาศแก่เกษตรกร 
ว่าฤดูกาลท�านาเริ่มต้น (The Beginning of the Rice Growing Season) แล้วโดยสมมุติว่าพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณา
เริ่มการหว่านไถเป็นแบบอย่างและเป็นมงคล เพื่อให้เกษตรกรด�าเนินตาม
 นอกจากนี้ ได้จัดของส�าหรับการพยากรณ์เสี่ยงทาย โดยจัดเตรียมผ้านุ่งเสี่ยงทายของพระยาแรกนา โดยจะมี ๓ ผืน 
คือ ๖ คืบ ๕ คืบ และ ๔ คืบ เพื่อให้พระยาแรกนาเลือกหยิบ และของกิน ๗ อย่างของพระโค คือ ข้าว (paddy) ข้าวโพด 
(maize) ถั่ว (soy bean) งา (sesame seeds) หญ้า (grass) น�้า (water) และเหล้า (liquor) เพื่อให้พระโคเสี่ยงทาย 
ด้วยการเลือกกิน

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 
(The Royal Ploughing Ceremony)
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พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองค์กร
ส�ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

 ส่วนหัวปลา (Knowledge Vision : KV) ส่วนที่เป็นเป้าหมาย คือ เป้าหมาย วิสัยทัศน์หรือทิศทางของการ
จัดการความรู้ มองหาเส้นทางที่เดินทางไปแล้วคิดวิเคราะห์ว่าจุดหมายอยู่ท่ีไหนต้องว่ายแบบใดไปในเส้นทางไหนและ 
ไปอย่างไร  ในที่นี้เราจะเปรียบเป็นการบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) ก่อนที่เราจะท�างานอะไรซักอย่าง 
เราต้องรู ้ก่อนว่าเราต้องการอะไร จุดหมายคืออะไรและต้องท�าอย่างไรบ้าง ต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร 
ความเป็นจริงของการจัดการความรู้ไม่ใช่เป้าหมายแต่เป็นกระบวนการหรือกลยุทธ์ที่ท�าให้งานบรรลุผลตามท่ีต้องการ 
โดยใช้ความรู้เป็นฐานหรือเป็นปัจจัยให้งานส�าเร็จ เช่น
  - การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะสู่ความเป็นเลิศ
  - การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพให้ได้รับการรองรับมาตรฐาน
  - การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารงาน 
  โดยท่ีส่วนหัวปลาจะต้องเป็นของผู้ด�าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ท้ังหมด หรือ “คุณกิจ” โดยมี “คุณเอื้อ” 
และ “คุณอ�านวย” คอยช่วยเหลือ

โมเดลปลาทู (Tuna Model ) 
  ประพนธ์  ผาสขุยดื (๒๕๔๗ ) ได้เสนอกรอบความคดิ 
การจัดการความรู ้แบบปลาทู (Tuna Model) เป็นกรอบ 
ความคิดอย่างง ่ายในการจัดการความรู ้ของสถาบัน 
ส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) โดยเปรียบ 
การจัดการความรู้เสมือนปลาหนึ่งตัว ซึ่งมีส่วนประกอบ 
๓ ส่วน คือ ส่วนหัวปลา ส่วนล�าตัว และส่วนหางปลา

โมเดลปลาทู

 ตัวแบบปลาทู (Tuna Model) ที่เปรียบการจัดการความรู้เหมือนปลาหนึ่งตัว โดยแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ซ่ึงมี 
รายละเอียดดังนี้ คือ

การก�าหนดทศิทาง 
และเป้าหมาย

การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

การจัดเก็บความรู้

Knowledge Vision Knowledge Sharing Knowledge Assets

โมเดลปลาทู (Tuna Model )
ที่มาของภาพ : https://kawisara2537.wordpress.com/2015/11/05/โมเดลปลาทู/

๑.
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พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองค์กร
ส�ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

 ส่วนกลางล�าตัว (Knowledge Sharing : KS) เป็นส่วนกิจกรรม คือ ส่วนล�าตัว 
ที่มีหัวใจของปลาอยู่ท�าหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ในที่นี้เราจะเปรียบ 
เป็นการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) คือ เราจ�าเป็นต้องสร้างบรรยากาศ 
ที่เกิดการเรียนรู้เพื่อให้คนเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน จัดเป็นส่วนส�าคัญที่สุดและยากที่สุดในกระบวนการ 
จัดการความรู้
  ทั้งน้ี เพราะจะต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้คนยินยอมพร้อมใจที่จะแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันโดยไม่หวงวิชา 
โดยเฉพาะความรู้ที่ซ่อนเร้นหรือความรู้ฝังลึกที่มีอยู่ในตัวผู้ปฏิบัติงาน หรือคุณกิจ พร้อมอ�านวยให้เกิดบรรยากาศในการ
เรียนรู้แบบเป็นทีม ให้เกิดการหมุนเวียนความรู้ ยกระดับความรู้และเกิดนวัตกรรม ส่วนตัวปลาบุคคลที่เป็นผู้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ คือ “คุณกิจ” โดยมี “คุณอ�านวย” เป็นผู้คอยจุดประกายและอ�านวยความสะดวก
  สรุปว่า ในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่แนบแน่นอยู่กับการท�างานนี้ เราแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภาพจิต 
ทั้ง ๓ ระดับ คือ ระดับมีสติรู้ส�านึก ระดับจิตใต้ส�านึกและระดับจิตเหนือส�านึกอย่างซับซ้อน โดยที่จิตของสมาชิกทุกคน 
มีอิสระในการคิด การตีความตามพื้นฐานของตน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้อาศัยพลัง     ความแตกต่างของสมาชิกโดยมีจุดร่วม 
อยู่ที่การบรรลุ “หัวปลา” ของการจัดการความรู้ และ “หัวปลา” ขององค์กร

๒.

๓. ส่วนที่เป็นหางปลา (Knowledge Assets : KA) เป็นส่วนการจดบันทึก คือ องค์ความรู้ 
ที่องค์กรได้เก็บสะสมไว้เป็นคลังความรู้หรือขุมความรู้ ซึ่งมาจาก ๒ ส่วนคือ
  - ความรู้ที่ชัดแจ้งหรือความรู้เปิดเผย (Eplicit Knowledge) คือ ความรู้เชิงทฤษฎีที่ปรากฏ   
ให้เห็นชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม เช่น เอกสาร ต�าราและคู่มือปฏิบัติงาน เป็นต้น
  - ความรู้ซ่อนเร้นหรือความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) คือ ความรู้ที่มีอยู่ในตัวคน ไม่ปรากฏชัดเจนเป็นรูปธรรม 
แต่เป็นส่ิงที่มีคุณค่ามาก เมื่อบุคคลออกจากองค์กรไปแล้วและความรู้น้ันยังคงอยู่กับองค์กร ไม่สูญหายไปพร้อมกับ 
ตัวบุคคล
  การจัดการความรู้ในส่วนนี้เป็นส่วนที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการจัดเก็บ จัดหมวดหมู่ เพื่อสะดวก
ในการเข้าถึงและปรับปรุงความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ (Update) ช่วยท�าหน้าที่เป็นพื้นที่เสมือน (Virtual Space) ให้คนที่อยู่
ไกลกันสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share and Learn) ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น บุคคลที่เป็นผู้สกัดแก่นความรู้ คือ “คุณกิจ” 
โดยมี “คุณลิขิต” เป็นผู้ช่วยจดบันทึก โดยที่ในบางกรณี “คุณลิขิต” ก็ช่วยตีความด้วย

 ในสังคมไทยมีการจัดการความรู้ที่ท�ากันอยู่ตามธรรมชาติ โดยไม่รู้ตัวอยู่ไม่น้อย กล่าวคือ มี “ตัวปลา” หรือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการท�างานร่วมกัน แต่มักจะละเลย “หางปลา” คือการจดบันทึกความรู้ปฏิบัติ ส�าหรับไว้ใช้งานและ 
ยกระดับความรู้ในสังคมไทย จึงควรก�าหนดให้มี “คุณลิขิต” คอยท�าหน้าที่นี้โดยตรง หากเปรียบการจัดการความรู้เหมือน
ปลาตัวหนึ่ง ซึ่งมีส่วนประกอบ ๓ ส่วน คือ ส่วนหัวปลา ส่วนกลางล�าตัว และส่วนหาง รูปร่างของปลาแต่ละตัวหรือการ
จัดการความรู้ของแต่ละองค์กรจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับจุดเน้นขององค์กรนั้น ๆ เช่น บางองค์กรเน้นที่การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ซึ่งหมายถึง ส่วนกลางล�าตัวปลาก็จะใหญ่กว่าส่วนอื่น ๆ ในขณะที่บางองค์กรอาจจะเน้นที่คลังความรู้และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง องค์กรนั้นจะมีส่วน หางปลาใหญ่กว่าส่วนอื่น ๆ โดยทุกส่วนนั้นมีความส�าคัญและเชื่อมโยง
ถึงกันเพื่อให้การจัดการความรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หากส่วนใดที่ท�าแล้วบกพร่องหรือไม่ชัดเจนก็จะส่งผลกระทบ 
ต่อส่วนอื่น ๆ ตามมาด้วย

บรรณานุกรม
KAWISARA2537. 2015. โมเดลปลาทู (Tuna Model).(ออนไลน์). แหลงที่มา :https://kawisara2537.wordpress.com/2015/11/05/โมเดลปลาทู/ 
 วันที่สืบค้น[๔ เมษายน ๒๕๖๑].
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เรียนรู้งานวุฒิสภา

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

 ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได ้ จัดโครงการ 
แลกเปลี่ยนข้าราชการส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภากับ 
ต่างประเทศ ณ รัฐสภาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 
๒๘ มกราคม – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซึ่งเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน 
คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก  
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ส�านัก 
กรรมาธิการ ๓ ได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ 

ให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดียิ่ง 
ในการเรียนรู้งานในระบบรัฐสภาอาเซียน กล่าวจ�าเพาะ 
ประวัติศาสตร์ของประเทศฟิลิปปินส์ นอกจากจะเป็น 
ประเทศทีม่ลัีกษณะทางกายภาพเป็นหมูเ่กาะแล้ว ยงัเคยเป็น 
อาณานิคมของหลายประเทศ เช่น สเปน สหรัฐอเมรกิา และ 
ญีปุ่น่ ท�าให้เกดิการผสมผสานทางวฒันธรรมทีห่ลากหลาย 
ปัจจุบันมีประชากร ๑๐๓ ล้านคน ประชาชนส่วนใหญ่ 
นับถือศาสนาคริสต์ รัฐบาลที่มีนายโรดริโก ดูแตร์เต 
เป็นประธานาธบิดี มนีโยบายปรบัปรงุโครงสร้างสาธารณปูโภค 
ของประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน จึงเป็น 
ประเทศหน่ึงท่ีมศีกัยภาพทีป่ระเทศไทยควรให้ความส�าคญั 
ในการสร้างความสัมพันธ์ทางการเมืองและการลงทุน 
ด้านเศรษฐกจิ โดยสาธารณรฐัฟิลิปปินส์ปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตยในรูปแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบด ี
เป็นประมขุ โดยได้แบ่งแยกอ�านาจอธปิไตยเป็น ๓ ฝ่าย  คอื 
นติบิญัญตั ิบรหิาร และตลุาการ มรีฐัสภา หรอื สภาคองเกรส 
(Congress) เป็นผู้ใช้อ�านาจนิติบัญญัติ รัฐสภาเป็นแบบ 
สภาคู ่ประกอบด้วยวฒุสิภาและสภาผูแ้ทนราษฎร ส�าหรบั 
วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจ�านวน ๒๔ คน มาจาก 
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีวาระ 
การด�ารงต�าแหน่งคราวละ ๖ ปี และด�ารงต�าแหน่งได ้
ไม่เกิน ๒ วาระติดต่อกัน สมาชิกวุฒิสภาจ�านวนครึ่งหนึ่ง 
จะด�ารงต�าแหน่งต่อเนื่องจนครบวาระ และอีกครึ่งหนึ่ง 
จะถกูแทนทีโ่ดยการเลอืกตัง้ทกุ ๆ  ๓ ปี จงึท�าให้การท�างาน 
ของวฒุสิภามคีวามต่อเนือ่ง ต�าแหน่งส�าคญัในวฒุสิภา ได้แก่ 
ประธานวุฒิสภา ประธานวุฒิสภาชั่วคราว ผู้น�าฝ่ายเสียง
ข้างมาก และผู้น�าฝ่ายเสียงข้างน้อย 
 ส�าหรบัวฒุสิภาสาธารณรฐัฟิลปิปินส์มอี�านาจหน้าที ่
หลายประการ เช่น การออกกฎหมาย การควบคมุการท�างาน 
ของฝ่ายบริหาร การให้ความเห็นชอบในเรื่องส�าคัญของ 
ประเทศ การวินิจฉัยตัดสินการถอดถอนผู้ด�ารงต�าแหน่ง 
ระดบัสงู เช่น ประธานาธิบด ีผูพ้พิากษาศาลฎกีา ผูต้รวจการ 
แผ่นดิน เป็นต้น โดยสมาชิกวุฒิสภาจะแต่งกายด้วยชุด 
ครุยสีแดงในขณะพิจารณาถอดถอนบุคคล สัญลักษณ์ของ 
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การเป ิดประชุมวุฒิสภาจะมีคฑาของวุฒิสภาตั้งอยู  ่
ด ้านข้างบัลลังก์ประธานวุฒิสภา เป็นสัญลักษณ์ว ่า  
เมื่ อมี การประชุม 
วุฒิสภา ต�ารวจสภา 
จะเข้ามาจัดระเบียบ 
ในวุฒิสภาตามค�าสั่ง 
ของประธานวฒุสิภา  
นอกจากน้ี ภายใน 
ห้องประชมุได้จดัวาง 
ไมโครโฟนไว้กลาง 
ห้องประชุมเพื่อให ้
สมาชิกวุฒิสภาที่ได ้
แจ้งชื่อขออภิปราย 
ได้น�าเสนอความคิดเห็นของตนเอง และจัดที่นั่งให้แก่ทีม 
ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการของสมาชิก ประชาชน และ 
สื่อมวลชน ไว้เป็นการเฉพาะบริเวณภายในห้องประชุม  

การประชุมวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการให้สื่อและ 
ประชาชนเข้าถึงการประชุมได้โดยไม่ต้องขออนุญาต  
มีความเป็นสาธารณะ เพราะสมาชิกวุฒิสภา เป็นตัวแทน 
ของประชาชน ยกเว้นประเด็นส�าคัญที่อาจจ�ากัดสิทธ ิ
การรับฟัง ส่ิงท่ีน่าสนใจของระบบรฐัสภาสาธารณรฐัฟิลิปปินส์ 
คือ สมาชิกวุฒิสภา มีความส�าคัญมากในรัฐสภา แม้ม ี
จ�านวนที่น้อยมาก (๒๔ คน : ประชากร ๑๐๓ ล้านคน)
 ส�าหรับผู้มีสิทธิเสนอร่างกฎหมาย ได้แก่ สมาชิก 
วฒุสิภา สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร ฝ่ายบรหิารโดยกระทรวง 
หรือหน่วยงานภาครัฐ ประชาชนรายบุคคลหรือกลุ่มคณะ  
และกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ธุรกิจ ศาสนา แรงงาน  
แต่ทัง้นี ้เฉพาะสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชิกวฒุสิภา 
เท่านั้นที่จะเสนอร่างกฎหมาย ต่าง ๆ ของผู้มีสิทธิเสนอ 
ร่างกฎหมายดงักล่าวข้างต้นต่อรฐัสภา 
 การแบ่งส่วนราชการงานคณะกรรมาธิการ มีส�านัก 
กรรมาธิการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในลักษณะเดียวกับ 
ของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยแบ่งเป็น ๓ แผนก 

ได้แก่ แผนกกรรมาธิการ A ให้บรกิารงานคณะกรรมาธกิาร 
ที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจ การคลัง การพาณิชย์ แผนก 
กรรมาธิการ B ให้บริการงานคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง 
กับด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ความปลอดภัย และ 
แผนกกรรมาธิการ C ให้บริการงานคณะกรรมาธิการ 
ทีเ่ก่ียวข้องกับด้านสงัคม สาธารณสขุ สิทธ ิสือ่ และศาสนา 
คณะกรรมาธิการ  แต่ละคณะมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 
๓ ปี และสมาชิกวุฒิสภาสามารถเป็นกรรมาธิการได ้
ไม่จ�ากัดคณะ ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการแต่ละคณะสามารถ 
จัดตั้ งคณะอนุกรรมาธิการได ้ เท ่าที่จ�าเป ็น เพื่อให ้ 
การปฏิบัติงานของตน    มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
รวมถงึสามารถตัง้คณะกรรมาธกิารวสิามญัเพือ่ด�าเนนิการ 
พจิารณาศกึษาประเดน็ข้อกฎหมายหรอืประเดน็ท่ีมีข้อกงัวล 
เป็นพเิศษ ซึง่ไม่อยูใ่นอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมาธกิารสามัญ  
ที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  คณะกรรมาธิการแต่ละคณะ 
มีเจ้าหน้าที่ประจ�าคณะเป็นฝ่ายสนับสนุนงานด้านธุรการ 
และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ส�าหรับงานด้านวิจัย/ร่างกฎหมาย  
เป็นหน้าท่ีของทีมผู้เช่ียวชาญนักวิชาการสมาชิกวุฒิสภา  
โดยส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีหน่วยงานให้บริการ 
สนับสนุนด้านการร่างกฎหมาย การวิจัย และการให ้
ค�าปรึกษากฎหมายส�าหรับกฎหมายที่มีความเฉพาะด้าน 
ที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญด้านนั้น ๆ 

 ส�าหรับงานด้านการประชาสัมพันธ์การประชุม 
วุฒิสภา ส�านักงานฯ ได้จัดห้องไว้เป็นการเฉพาะส�าหรับ 
สถานีวิทยุแต่ละแห่ง เพื่อใช้ส�าหรับจัดรายการวิทยุและ 
ถ่ายทอดสดเสียงการประชุมวุฒิสภา 
 ท้ายทีสุ่ดนับว่าเป็นโอกาสทีด่ขีองผูเ้ขียนทีไ่ด้เข้าร่วม 
โครงการดงักล่าว โดยได้เรยีนรู้ระบบการท�างานของวฒุสิภา 
และสภาผู้แทนราษฎร สภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม  
และวฒันธรรม ของสาธารณรฐัฟิลปิปินส์ รวมทัง้การสร้าง 
เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าท่ีรัฐสภาฟิลิปปินส์ 
กับรัฐสภาไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อราชการในอนาคต 
ต่อไป
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 ด้วย นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ได้ลงนามในประกาศเจตจ�านงสุจริตในการบริหารงานส�านักงานเลขาธิการ 
วุฒิสภา เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  
and Transparency Assessment: ITA) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งผู้บริหารของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
จะต้องแสดงเจตจ�านงสุจริตว่าจะมุ่งมั่นในการบริหารงานให้ส�าเร็จตามพันธกิจของหน่วยงาน มีการเผยแพร่เจตจ�านงสุจริต
ของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้บุคลากรภายในองค์การและสาธารณชนได้รับทราบ
 โอกาสนี้ จุลสาร “บอกเล่าข่าว สนง.” จึงขอน�าประกาศเจตจ�านงสุจริตในการบริหารงานส�านักงานเลขาธิการ 
วุฒิสภา มาเผยแพร่เพื่อให้บุคลากรของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้รับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศเจตจ�านงสุจริต
ในการบริหารงานส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ส�ำนักนโยบำยและแผน



ประกาศส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เรื่อง เจตจ�านงสุจริตในการบริหารงานส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

  ด้วยส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ตระหนักและให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การบริหารงานส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา จงึได้เข้าร่วมการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครฐั ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา และได้ร่วมลงนามในบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืในการป้องกนัและปราบปราม 
การทจุรติระหว่างส�านกังาน ป.ป.ช. กบัส�านกังานเลขาธกิารวุฒิสภา และส�านักงานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร เมือ่วนัองัคารที ่ ๒๐ 
กันยายน ๒๕๕๙ ทั้งนี้ เนื่องจากการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐนั้น ถือเป็นนโยบายส�าคัญ 
เร่งด่วนของประเทศ โดยถูกบรรจไุว้ในยทุธศาสตร์ชาตริะยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ยทุธศาสตร์ชาตว่ิาด้วยการป้องกนั 
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  ดงันัน้ ในฐานะผูบ้รหิารของส�านกังานเลขาธิการวฒุสิภา จงึขอให้ค�ามัน่ทีจ่ะบรหิารงานราชการของส�านกังานเลขาธกิาร 
วฒุสิภา ให้บรรลผุลส�าเรจ็ตามภารกจิขององค์กรด้วยความซือ่สตัย์สจุริต มคุีณธรรม มคีวามโปร่งใส และร่วมมอืกบัทกุภาคส่วน 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และน�าพาให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ�าในสังกัดส�านักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นส�าคัญ และด�าเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง  
มีความยุติธรรม และมีธรรมาภิบาล ใน ๕ ด้าน ดังนี้
  ๑. ด้านความโปร่งใส คือ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ การเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างและ
ข้อมลูเกีย่วกบัการด�าเนนิการตามภารกจิในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน รวมถงึเปิดโอกาสให้ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีสามารถเข้าถงึข้อมลู 
ได้โดยสะดวกรวดเรว็และตรวจสอบการปฏบิติังานได้เท่าทีไ่ม่ขดัต่อกฎหมายหรือระเบียบทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้แก้ไขปัญหาข้อร้องเรยีน 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างเป็นระบบ
  ๒. ด้านความพร้อมรับผิด คือ มีเจตจ�านงสุจริตในการบริหารงานและมีความพร้อมที่จะรับผิดในการปฏิบัติงานและ
การบริหารงาน 
  ๓. ด้านความปลอดจากการทจุรติในการปฏิบตัหิน้าทีร่าชการ คอื ท�าให้หน่วยงานปลอดจากการทจุรติในเชิงนโยบาย
และการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ โดยไม่ใช้ต�าแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นหรือการรับสินบน
  ๔. ด้านวฒันธรรมคณุธรรมในองค์กร คอื การสร้างคุณค่าในการให้บริการ ปฏบิตัติามค่านิยมหลกัขององค์กร การสร้าง
และสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร การไม่ทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ การร่วมกันสร้างภาคราชการที่ปลอดคอร์รัปชัน 
ซื่อตรง โปร่งใสมีคุณธรรม มีความละอายและเกรงกลัวที่จะกระท�าการทุจริต มีการด�าเนินมาตรการในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต รวมถึงการด�าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  ๕. ด้านคุณธรรมการท�างานในหน่วยงาน คือ มีการก�าหนดมาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติราชการที่ชัดเจน
มีความเป็นธรรมในการปฏบิตัริาชการ และคณุธรรมในการบริหารงานบคุคล การบริหารงานงบประมาณ การเงนิและทรพัย์สนิ 
การมอบหมายงาน และการบริหารสภาพแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

    ประกาศ ณ วันที่   ๒  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

        (นายนัฑ   ผาสุข) 
                                                เลขาธิการวุฒิสภา


