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- ว่าง -
ผู้อ�านวยการส�านักประชาสัมพันธ์

 สวัสดี พี่น้องข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และ
บคุลากรส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา จุลสาร “บอกเล่าข่าว สนง.” 
ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ยังคงน�าเสนอข่าวสาร ความรู้ และ 
กิจกรรมความเคลื่อนไหวภายในส�านักต่าง ๆ ของส�านักงาน 
เลขาธกิารวฒุสิภา มาน�าเสนอให้ทกุท่านได้รบัทราบกันอีกเช่นเคย  
โดยฉบับน้ีขอน�าหลักการจัดรายวิทยุอย ่างไรให ้น ่าสนใจ 
กับบทความ เรื่อง เราได้อะไร...? จากการอบรมการจัด 
รายการวิทยุ ซึ่งเป็นการสรุปจากการถอดบทเรียนโครงการ 
อบรมการจัดรายการวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ 
และผลงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และพิธีลงนามบันทึก 
ข ้อตกลงความร ่วมมือระหว ่างองค ์กรอิสระและรัฐสภา  
ในการยกระดับเจตจ�านงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริต 
ติดตามอ่านได้ภายในเล่ม
 นอกจากนี้ ภายในเล่มยังมีบทความและสาระความรู ้
ที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ กับดักของระบบการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน (Performance Measurement) การประชุม 
คณะกรรมการบริหารสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก แนวคิด 
การท�างานแบบใหม่ “Work-Life Integration” และกิจกรรม 
ประจ�าเดอืนมิถนุายนของแต่ละส�านกัอกีมากมาย ตดิตามอ่านได้ 
ภายในเล่ม ท้ังน้ี กองบรรณาธิการขอเชิญชวนทุกส�านักร่วมส่ง
ข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้และกิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละส�านัก  
เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในจุลสาร “บอกเล่าข่าว สนง.” 
โดยส่งข้อมลูได้ทีก่ลุ่มงานผลติเอกสารเผยแพร่ ส�านกัประชาสมัพนัธ์ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๔๘-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๔๙ หรือ 
ทาง email : senatesarn@gmail.com แล้วพบกันฉบับหน้า

 กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ สารบัญ
  
เราได้อะไร...? จากการอบรมการจัดรายการวิทยุ     ๓ 

กิจกรรมส�านักงาน โครงการฝึกอบรมการซักซ้อม    ๖ 
 แผน ป้องกัน ระงับอัคคีภัยและแผนส�ารองฉุกเฉิน
 กรณีเกิดอุทกภัยและแผ่นดินไหว ประจ�าอาคาร
 สุขประพฤติ และอาคารรัฐสภา ๒

พธิลีงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืระหว่างองค์กรอสิระ  ๗
 และรัฐสภา ในการยกระดับเจตจ�านงทางการเมือง
 ในการต่อต้านทุจริต

กับดักของระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน    ๘
 (Performance Measurement)

การประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพลกูเสอืรฐัสภาโลก ๑๐
 (WSPU Executive Committee Meeting 2018) 

เก็บเรือ่ง เล่าข่าววิชาการ    ๑๑

ส�านักภาษาต่างประเทศ “ปันน�้าใจ...ให้สังคม”   ๑๓

แนวคดิการท�างานแบบใหม่ “Work-Life Intergration” ๑๔

กิจกรรมส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ๑๕

ข้อก�าหนด ISO 9001 : 2015    ๑๗

ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ๑๘
 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อก�าหนดรูปแบบ
 การร่างกฎหมายและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
 หน้าที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกา ครั้งที่ ๒๑

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ๒๐
 “มุ่งสร้างภาครัฐเพื่อประชาชนบนความเชื่อถือ
 ไว้วางใจร่วมกัน”
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เราได้อะไร...
จากการอบรมการจัดรายการวิทยุ

 ในยุคดิจิทัล ๔.๐ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการใช้สื่อและ 
ช่องทางในการสือ่สารทีร่วดเรว็ทนัสมยั มคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ 
ต่อการสื่อสาร โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม  
มุมมอง ค่านิยม และวัฒนธรรมของคนในสังคม การพัฒนา 
เทคโนโลยกีารส่ือสารทีย่่อโลกแทบจะทกุอย่าง ไว้บนสมาร์ทโฟน 
เพยีงเครือ่งเดยีว การพฒันาประเทศกม็ุง่เน้นการใช้เทคโนโลย ี
และนวัตกรรมมาเป็นตัวขับเคลื่อน เพื่อก้าวเข้าสุ่ยุคพัฒนา 
ประเทศไทย ๔.๐ ด้วยเช่นกัน ท�าให้สื่อกระแสหลัก รวมถึง 
องค์กรทั้งภาครัฐเอง ต้องหันมาทบทวนบทบาทของตัวเอง  
รวมถึงปรับตัวเพื่อให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของ 
ประเทศและพฤติกรรมผู้บริโภค
  ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที ่
ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ก็เป็นอีกองค์กร 
ภาครฐั ทีใ่ห้ความส�าคัญกบัการปรบัเปลีย่นการท�างานให้เข้ากบั 
กระแสการเปลี่ยนแปลงนี้ ด้วยการเข้าถึงและพัฒนาช่องทาง 
การสือ่สารผ่านช่องทางออนไลน์ และโซเชยีลมเีดีย ด้วยหวงัว่า
จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง 
ของการเมืองการปกครองให้กับประชาชน ผ่านสถานีวิทย ุ
ออนไลน์สภานิตบัิญญตัแิห่งชาติ NLA Radio (www.nlaradio. 
senate.go.th) โดยนักจัดรายการซึ่งเป็นบุคลากรคนรุ่นใหม ่
ของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาวุฒิสภา โดยส�านัก 
ประชาสัมพันธ์ ได้จัดโครงการอบรมการจัดรายการวิทย ุ
เพื่อการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และผลงานของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๖ – ๑๘ มิถุนายน 
๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ณ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ โดยมี 
นายนฑั ผาสขุ เลขาธกิารวฒุสิภา เป็นประธานเปิดการอบรม 
มีผู ้เข้าอบรมจากส�านักประชาสัมพันธ์ ส�านักกฎหมาย 
และส�านกัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ทีร่บัผดิชอบ 
ในการจัดรายการวิทยุ และได้รับเกียรติจากวิทยากร 
ผู ้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย นายสัญลักษณ์ เจริญเปี่ยม 
ผู ้อ�านวยการส่วนผลิตรายการสถานีวิทยุกระจายเสียง 
แห่งประเทศไทยนายบุญมา ศรีหมาด นักสื่อสารมวลชน 
ช�านาญการ นายพรพทิกัษ์ แม้นศริ ิผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้าน 
การประชาสัมพันธ์ นายพิภู พุ่มแก้วกล้า ผู้ประกาศข่าว 
และนักจัดรายการวิทยุ ช่ือดั งให ้ความรู ้  ถ ่ ายทอด 
ประสบการณ์และฝึกทกัษะการจดัรายการวทิยอุย่างเข้มข้น

?

นายสัญลักษณ์ เจริญเปี่ยม

นายพรพิทักษ์ แม้นศิริิ

นายบุญมา ศรีหมาด

นายพิภู พุ่มแก้วกล้า
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 ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู ้ในเรื่องการจัดรายการวิทยุจากวิทยากร 
ตลอดการอบรมกลุ่มงานเผยแพร่ฯ ส�านักประชาสัมพันธ์ ในฐานะผู้รับการอบรม 
จึงได้รวบรวมสาระ และเนื้อหาอันเป็นประโยชน์มาน�าเสนอให้ผู ้อ่านทุกท่าน 
ได้รับทราบ ดังนี้

จัดรายการ จะสื่อสาร ต้องมี “หลักภาษา”

 การสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพ จ�าเป็นต้องมี 
พื้นฐานในการสื่อสารที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่อง  
หลกัภาษา แม้ภาษาไทยจะดูเป็นสิง่ท่ีเราใช้สือ่สารกันทกุวนั 
แต่กไ็ม่ได้หมายความว่า เราใช้ได้อย่างถกูต้องและเหมาะสม 
เสมอไป ข้อควรปฏบิตัสิ�าหรบัผูท้ีต้่องการเริม่ต้นของการเป็น 
นักสื่อสารที่ดี ซึ่งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
 ๑. อ่านหนังสือถูกอักษรวิธี และหลักเกณฑ์การ 
ออกเสียงภาษาไทย
 ๒. สร้างความคุ้นเคยกับภาษาและค�าในระดับ 
ต่าง ๆ โดยเฉพาะค�าราชาศัพท์
 ๓. การอ่านออกเสียงต้องมั่นใจ ฟังรื่นหู และเป็น
โดยธรรมชาติของผู้อ่าน
 ๔. อ ่านต้องชัดเจน ชัดถ ้อยชัดค�า ไม ่รวบค�า  
ไม่รวบความ และออกเสยีง ร ล และค�าควบกล�า้ให้ชดัเจน 
อย่างเป็นธรรมชาติ ไม่เพี้ยนแปร่ง
 ๕. อ่านให้ถูกวรรคตอน ไม่หยุดแยกค�า แยกความ
 ๖. การอ่านที่ดีต้องมีเน้นค�า เน้นความ
 ๗. อ่านอย่างมีจังหวะน่าฟัง
 ๘. ต้องมีการซ้อมการอ่านล่วงหน้าทุกครั้ง

มีจิตวิทยาดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

 การจะสือ่สารได้ประสบความส�าเรจ็นัน้ จ�าเป็นต้องม ี
จิตวิทยาในการสื่อสารที่ดี คือ มีการวิเคราะห์ผู ้ฟ ัง  
ธรรมชาติของผู้ฟัง และที่ส�าคัญคือการวิเคราะห์ตนเอง  
เพื่อให้รู ้ว่าต้องพัฒนาจุดไหน อย่างไรบ้าง การพูดที่มี 
ประสิทธิภาพ ผู้พูดควรจะมีการเตรียมตัว เพราะการพูด 
ชนิดเดียวกันอาจจะเหมาะส�าหรับชนกลุ่มหนึ่ง แต่อาจจะ 
ไม่เหมาะส�าหรับชนอีกกลุ่มหนึ่ง ฉะนั้นจึงจ�าเป็นที่จะต้อง 
มีการวิเคราะห์ผู้ฟัง หรือศึกษาถึงความแตกต่างระหว่าง 
บุคคล

วัยของผู้ฟัง

 ผูฟั้งทีม่วียัต่างกนั ความสนใจ และความเข้าใจในเรือ่ง 
ย่อมต่างกัน การเรียนรู้ถึงอายุผู้ฟังก็เพ่ือจะให้ทราบว่า 
การพดูกับคนในวยันัน้ ๆ ควรใช้วิธกีารพดูและค�าพูดอย่างไร 
กล่าวคือ
 เด็ก เด็กมีลักษณะซุกซน ไม่อยู่น่ิงเฉย ไม่มีความ 
ตัง้ใจฟังเรือ่งได้นาน ๆ  มีความเบือ่ง่าย มคีวามสนใจแต่เรือ่ง 
สนุกสนานตื่นเต้น มีนิสัยอยากรู้ ถ้าจะพูดกับเด็ก ควรพูด 
เรื่องที่สนุก ควรใช้ค�าพูดง่าย ๆ แต่เป็นค�าที่เต็มไปด้วย 
อารมณ์รุกเร้า ตื่นเต้น เสียงที่พูดจะต้องตื่นเต้นสนุก
 วยัรุน่ วยัรุน่ยงัเป็นวยัทีอ่ยูใ่นลกัษณะเป็นเดก็ แต่ม ี
ความส�าคญัตนผดิคดิว่าตนเป็นผูใ้หญ่แล้ว ฉะนัน้เดก็วยัรุน่ 
จะไม่ชอบให้ใครมากระท�า (treat) กับตัวเขาเหมือนกับ 
เด็ก “เด็กวัยรุ่นเป็นวัยที่อยู่กึ่งกลางระหว่างความเป็นเด็ก 
และผูใ้หญ่” เด็กวยัรุน่อยากทดลอง หรอืลองดีกบัสิง่ใหม่ ๆ 
เป็นผู้ที่ชอบชีวิตที่โลดโผน ตื่นเต้น ครึกครื้น และมีการใช้ 
ภาษาที่เหมาะสมกับวัย
 วยัหนุ่มสาว การเตรยีมเรือ่งพูดให้คนวัยหนุม่สาวฟัง 
ควรเตรยีมเรือ่งท่ีเก่ียวกับความเจรญิก้าวหน้าด้านอุดมการณ์ 
การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงระบบหรือสิ่งเก่า ๆ ให้ก้าวหน้า  
ทนัสมยั ผูพ้ดูควรใช้เหตุผลและข้อมูลในการโน้มน้าวใจด้วย
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 วัยกลางคน การพูดให้คนวัยกลางคนฟังนั้น ผู้พูด 
จะต้องตระเตรียมเรื่องให้รอบคอบ ค�าพูดที่ใช้จะต้องเป็น 
ค�าทีม่นี�า้หนัก รวบรัดใจความให้มเีนือ้หาอนัแท้จรงิ ไม่ควรพดู 
เยิน่เย้อ เพราะเป็นวยัทีก่�าลงัสร้างฐานะ และมคีวามมุง่หมาย 
ทางด้านการงาน อาชีพ ชื่อเสียง และความมั่นคง
 วัยชรา คนวัยชราเป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์มามาก  
ชอบคดิ ชอบยดึถือสิง่ทีเ่ป็นทีพ่ึง่ทางจติใจจงึควรพดูเกีย่วกบั 
สวัสดิภาพทางครอบครัว สุขภาพ จิตใจ และควรจะพูด 
ในท�านองเป็นที่ปรึกษา หรือเป็นผู้ปรับทุกข์

บทเรียนจากผู้เชี่ยวชาญ หลากหลายสาขา

 ประสบการณ์ทีต่่างกนัระหว่างการท�างานในรปูแบบ 
ภาครฐัและภาคเอกชน แม้จะมีวธิกีารสือ่สารต่างกนัอยูบ้่าง 
แต่กย็งัต้องอาศยัพืน้ฐานในการจดัรายการทีด่เีช่นเดยีวกนั 
ผู้ท�าหน้าที่พูดหรืออ่านออกเสียงทางวิทยุกระจายเสียง 
จะต้องนึกถงึผู้ฟังอยูต่ลอดเวลา เอาใจเขามาใส่ใจเรา นกึถงึว่า 
ถ้าเราเป็นผู้ฟังบ้างเราจะอยากฟังการพูดการอ่านอย่างไร  
ถ้ามใีครมาพดูให้ฟังเช่นนีจ้ะอยากฟังหรือไม่ การเป็นนกัวทิย ุ
ทีด่จีะต้องเป็นคนใจกว้างมเีหตผุล ยอมรบัค�าตชิมจากผูฟั้ง 
และพร้อมแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 

ลักษณะของรายการวิทยุกระจายเสียงที่ดี

 ๑. ต้องมวีตัถปุระสงค์ทีแ่น่ชัด และสามารถถ่ายทอด 
ข้อมูลข่าวสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์
 ๒. ต้องมคีวามน่าสนใจท่ีจะตดิตามรับฟังโดยตลอด
 ๓. ต้องอยู่ในเวลาที่ก�าหนด
 ๔. ต้องมีมารยาทในการจัดรายการ
 ๕. ต้องมีความเหมาะสมกับกาลเทศะ และตรงกับ
ความต้องการของผู้ฟัง
 ๖. ต้องมีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมและผู้ฟัง  
เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและส่วนรวม

 จนถึงย่อหน้าสุดท้ายนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว ่า 
บทความนี้ จะเป็นอีกหนึ่งองค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์  
และสามารถพัฒนาทักษะของผู ้ท�างานให้ดียิ่งขึ้น  
พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์การส่ือสาร 
ในปัจจุบัน ซึ่งส�านักประชาสัมพันธ์ มีความมุ่งมั่นที่จะ 
พัฒนาการสื่อสารผ่านรายการอันมีสาระประโยชน์  
ข่าวสารของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และความบันเทิง  
จากสถานีวิทยุออนไลน์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ NLA 
Radio (www.nlaradio.senate.go.th) ให้ดียิ่งข้ึน  
โดยเชื่อมั่นว่าจะเป็นที่สนใจของบุคคลทุกเพศทุกวัย  
และสามารถส่ือสารไปสู่ประชาชน ให้ได้รับประโยชน์
และองค์ความรู้อย่างทั่วถึง และอย่าลืมพบกับพวกเรา  
ในนามของนกัจดัรายการวทิยคุนรุน่ใหม่ ที ่NLA Radio : 
สถานีวิทยุออนไลน์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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กิจกรรมส�ำนักงำน
โครงกำรฝึกอบรมกำรซักซ้อม 
แผนป้องกัน ระงับอัคคีภัยและแผนส�ำรองฉุกเฉิน
กรณีเกิดอุทกภัยและแผ่นดินไหว
ประจ�ำอำคำรสุขประพฤติ และอำคำรรัฐสภำ ๒

 วนัเสาร์ที ่๑๖ มถินุายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุม ๒๗๐๒ ช้ัน ๒๗ อาคารสุขประพฤติ 
นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา เปิดโครงการฝึกอบรม
การซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและแผนส�ารอง
ฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัยและแผ่นดินไหว ประจ�าอาคาร
สุขประพฤติ และอาคารรัฐสภา ๒ ส�านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ให้แก่ บุคลากรกลุ่มงานอาคารสถานที่ ฝ่ายช่าง
อาคารสุขประพฤติ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
โดยมีทีมวิทยากรจากสถานีดับเพลิงบางโพ บรรยาย 
ให้ความรูแ้ก่ผู้เข้าการอบรม โดยม ีนางปัณณติา สท้านไตรภพ 
ผู้อ�านวยการส�านักบริหารงานกลางกล่าวรายงาน
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พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์กรอิสระและรัฐสภา 
ในการยกระดับเจตจ�านงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริต

        วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร ์
หลักสี่ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา และนายสมใบ มูลจันที ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนา 
ทรพัยากรบคุคล      เป็นพยานในพธีิลงนามบันทกึข้อตกลงความร่วมมอืระหว่างองค์กรอสิระและรฐัสภา ในการยกระดบัเจตจ�านงทางการเมอืง 
ในการต่อต้านทุจริต ระหว่างส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
และส�านักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และร่วมรับฟังการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การปฏิรูปประเทศ 
ด้านการเมอืงไทย” โดย ศาสตราจารย์พเิศษนรนติ ิเศรษฐบตุร ประธานกรรมการพฒันาพรรคการเมืองเพือ่การปฏริปูประเทศตามรัฐธรรมนญู
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 กับดักประการแรกที่พบ คือ การประเมินผล 
การปฏิบัติงานโดยเปรียบเทียบกับตนเอง โดยในองค์กร 
ส่วนใหญ่น้ันจะมีการตั้งค่าเป้าหมายที่ต้องการไปให้ถึง 
และค่าเป้าหมายเหล่านั้นก็มักจะเป็นค่าเป้าหมายท่ีต้ัง 
เปรยีบเทยีบกบัผลการด�าเนนิงานของตนเองในอดตี นัน้คอื 
เป็นลักษณะของการเปรียบเทียบกับผลการด�าเนินงาน 
ของตนเองในอดีต
 ดังน้ัน เมื่อผลการด�าเนินงานเกิดขึ้นและปรากฎว่า 
ออกมาดกีว่าเป้าหมายทีต้ั่งไว้ องค์กรอาจจะดีใจว่าสามารถ 
บรรลเุป้าหมายท่ีตัง้ไว้ แต่เป็นการบรรลคุ่าเป้าหมายภายใน 
องค์กร แต่เมือ่เทยีบกบัคูแ่ข่งแล้วไม่ได้หมายความว่าองค์กร 
จะสามารถเอาชนะคู่แข่งได้
 ในระบบประเมนิผลการด�าเนนิงานและการเปรยีบเทยีบ 
ผลการด�าเนินงานนั้น ควรจะเป็นการมองเปรียบเทียบกับ 

องค ์กรภายนอกไม ่ใช ่ เพียงแต ่การเปรียบเทียบกับ 
การด�าเนินงานภายในองค์กรเอง การเปรียบเทียบ 
ผลการด�าเนินงานกับหน่วยงานภายนอกน้ันจะช่วยท�าให ้
องค์กรสามารถจัดล�าดับความส�าคัญของการแข่งขันได้  
อีกทั้งยังท�าให้ผลตอบแทนหรือแรงจูงใจที่ผู้บริหารได้รับ  
เป็นผลตอบแทนต่อผู้บริหารในการที่สามารถท�างานได้ดี 
กว่าคู่แข่งหรือรายอื่น ๆ     

 กบัดักประการทีส่อง คอื การเปรยีบเทียบแต่กบั 
ข้อมูลในอดีต ซึ่งมีหลักการคล้าย ๆ  กับกับดักประการแรก 
นั้นคือ การมองหรือให้ความส�าคัญกับการเปรียบเทียบ 
กับข้อมูลในอดีตน้ัน ถือว่าไม่เพียงพอและไม่เหมาะสม  
เนื่องจากถ้าผลการด�าเนินงานขององค์กรดีกว่าอดีต 
ทีผ่่านมาหรอืดีกว่าปีทีแ่ล้ว กเ็ป็นสิง่ท่ีดแีต่ไม่ได้เป็นสิง่ยนืยนั 

ของระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

(Performance Measurement)

กับดัก

 ในปัจจบัุนส่วนราชการสงักดัรฐัสภาได้น�าระบบการเลือ่นเงนิเดอืนเป็นร้อยละมาใช้ โดยมรีะบบสนบัสนนุ 
ที่ส�าคัญ คือ ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งได้กลายเป็นระบบพื้นฐานและจ�าเป็นส�าหรับส่วนราชการสังกัด 
รัฐสภา ทั้งนี้ ได้มีการวางระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปแบบและระบบต่าง ๆ ท้ังการจัดท�าตัวช้ีวัด 
ผลการด�าเนินงานแบบธรรมดา หรือ การจัดท�าตัวชี้วัดตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัด 
รัฐสภา ประกอบกับการประเมินสมรรถนะเพื่อให้ได้ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ใช้ในการเลื่อนเงินเดือน
 อย่างไรกด็ ีการน�าระบบการประเมนิผลการปฏบิตังิานมาใช้นัน้ บางองค์กรกป็ระสบความส�าเรจ็ในการน�า 
ระบบดังกล่าวมาใช้อย่างชัดเจน บางแห่งก็พอจะเห็นแววของความส�าเร็จ ในขณะท่ีบางองค์กรก็ได้มีการน�า 
ระบบมาใช้ เนื่องจากต้องใช้ แต่ยังไม่ถือว่าน�ามาใช้แล้วก่อให้เกิดคุณค่าหรือ Value ต่อองค์กรเท่าที่ควร
 ในวารสาร Harvard Business Review ได้มีบทความหนึ่งชื่อ The Five Traps of Performance  
Measurement เขียนโดย Andrew Likierman กล่าวถึงกับดักของระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
องค์กรต่าง ๆ ทีนี้ลองมาดูกันว่ามีอะไรกันบ้าง ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ส�าหรับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
น�าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาต่อระบบดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้น
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ว่าการดกีว่าอดตีนัน้ไม่น่าจะใช้วตัถปุระสงค์หรอืเป้าหมาย 
ของระบบการประเมินผลที่ดี ระบบการประเมินผลที่ดีนั้น 
ควรจะมุ่งเน้นเพื่อเป็นเครื่องมือที่จะช่วยผู้บริหารในการ 
ตัดสินใจส�าหรับอนาคตมากกว่าเพียงแค่การประเมินผล 
เทียบกับอดีตเท่านัน้ ท่านผูอ่้านต้องอย่ามองระบบประเมนิผล 
เป็นเพยีงแค่ระบบทีใ่ช้ในการควบคุมหรอืวัดผลการด�าเนนิงาน 
เท่านัน้นะครบั เราควรจะน�าระบบดงักล่าวมาใช้เป็นเครือ่งมอื 
ในการตัดสินใจส�าหรับอนาคต โดยการให้ความส�าคัญกับ 
ตัวช้ีวัดที่เป็นเหตุ หรือ Leading Indicators มากกว่า 
ตัวชี้วัดที่เป็นผล
 นอกจากนี ้บางครัง้ตวัชีว้ดัทีเ่ป็นตวัช้ีวดัเชงิคุณภาพ 
อาจจะเป็นตัวที่บ่งบอกถึงสิ่งต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
ได้ดกีว่าการอาศยัแต่ตวัชีว้ดัทีเ่ป็นเชงิปรมิาณเพยีงอย่างเดียว 
นะครับ ซ่ึงการที่ผู้บริหารให้ความสนใจแต่เฉพาะตัวชี้วัด 
ที่เป็นเชิงปริมาณหรือตัวเลขเพียงอย่างเดียวนั้น ก็มักจะ 
น�าไปสู่กับดักประการที่สาม

 กับดักประการที่สาม คือ การสนใจแต่ตัวชี้วัด 
ทีเ่ป็นเชงิปรมิาณเป็นหลัก จรงิ ๆ  แล้ว พอเราน�าระบบเรือ่งของ 
การวัดผลมาใช้มากขึ้น องค์กรต่าง ๆ ก็มักจะมีแนวโน้ม 
ที่จะหันมาพึ่งพิงตัวชี้วัดที่เป็นเชิงปริมาณมากขึ้น เพราะ 
ต้องการตวัชีว้ดัทีส่ามารถวดัได้อย่างชดัเจน จนหลาย ๆ  คร้ัง 
เราสนใจแต่ตวัชีว้ดัทีส่ามารถวดัและจบัต้องได้เพยีงอย่างเดยีว 
โดยลืมไปว่าตัวชี้วัดดังกล่าวสามารถวัดในส่ิงที่เราต้องการ 
จริงหรือไม่ นอกจากนี้ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งที่น่าสนใจ 
ก็คือ บรรดานักวิชาการ ที่ปรึกษาทั้งหลายก็พยายามที่จะ 
ใส่ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณที่สามารถวัดและจับต้องได้เข้าไป 
กับสิ่งที่ไม่สามารถวัดออกมาได้อย่างชัดเจน เช่น งานด้าน 
สนับสนุนทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น IT หรือ HR ซึ่งผลลัพธ ์
หรือความส�าเร็จของงานดังกล่าว ยากที่จะตีมูลค่าออกมา 
เป็นตัวเงิน แต่ก็มีความพยายามที่จะวัดออกมาเป็นตัวเงิน 
ให้ได้ ไม่ว่าจะเป็น ROI ทางด้าน IT หรือ HR

 กับดักประการที่สี่ คือ ความพยายามในการ 
ดดัแปลงหรือยุง่กบัตวัเลขต่าง ๆ  เพือ่ท�าให้ผลการด�าเนนิงาน 
ของตนเองออกมาดูดี ซึ่งดูเหมือนกับดักประการนี้จะเป็น 
สิ่งที่เราพบในองค์กรต่าง ๆ เป็นจ�านวนมาก และเป็นสิ่งที ่
ยากจะหลีกเลี่ยง
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือองค์กรเลือกท่ีจะน�าระบบ 
การประเมินผลหรือตัวช้ีวัดมาใช้ในการบริหารงาน ก็ยิ่ง 
เหมอืนกบัเป็นการเชือ้เชญิให้ผูบ้รหิารและบคุลากรภายใน 
องค์กรหันมาเล่นและให้ความส�าคัญกับการเล่นกับตัวเลข 
ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ดังนั้นสิ่งที่เราจะพบในองค์กรจ�านวนมาก 
ก็คือผู้บริหารและบุคลากรจะพยายามท่ีจะท�าให้ผลของ 
ตัวชี้วัดดูดีขึ้น ทั้ง ๆ ที่ผลการด�าเนินงานไม่ได้ดีหรือพัฒนา 
ขึ้นแต่อย่างใด
 ดังน้ันส่ิงท่ีองค์กรอาจจะเลือกใช้ก็คือการเลือกใช้ 
ตวัช้ีวดัทีค่่อนข้างหลากหลาย ทัง้ในแง่ของจ�านวน ลกัษณะ 
หรอืแหล่งของตวัชีว้ดั เพือ่ทีจ่ะท�าให้ยากส�าหรบัผู้ทีป่ระสงค์ 
จะบิดเบือนหรือเล่นกับตัวเลขต่าง ๆ

       กับดักประการสุดท้าย คือ การไม่เปลี่ยนแปลง 
ระบบและตวัช้ีวัดต่าง ๆ  โดยส่ิงทีเ่รามักจะพบเจอกค็อืถึงแม้ 
รปูแบบ วธิกีารด�าเนนิงาน และระดบัต�าแหน่งของผูป้ฏบิตังิาน 
ได้มีการเปลีย่นไป แต่ตัวช้ีวัดกมั็กจะไม่เปล่ียนแปลงไปด้วย 
ซึ่งจริง ๆ แล้วในแต่ละระดับพัฒนาการขององค์กรนั้น 
ลกัษณะของตวัชีว้ดัขององค์กร หรอืของผูป้ฏบิติังานย่อมจะ 
เปลีย่นไปด้วย ไม่ควรจะยดึตดิอยูก่บัตวัช้ีวดัเดมิๆ ไปตลอด 
เน่ืองจากตัวช้ีวัดท่ีจะเลือกใช้ควรจะมีความเหมาะสมและ 
สอดคล้องต่อบริบทและการด�าเนินงานในขณะนั้น

ที่มา : กับดักส�าหรับระบบประเมินผลการด�าเนินงาน, รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์.
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ข่าวสารการต่างฯ
ส�ำนักกำรต่ำงประเทศ

 การประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก (WSPU Executive Committee Meeting 2018) 
เป็นการประชุมซ่ึงจัดขึ้นตามธรรมนูญสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลกเป็นประจ�าทุกปี โดยในปีน้ีจัดข้ึนระหว่างวันท่ี ๒๑-๒๒
เมษายน ๒๕๖๑ ณ เมอืงเซนต์จอห์น รฐันวิฟันด์แลนด์และแลบราดอร์ ประเทศแคนาดา ทัง้นี ้คณะผูแ้ทนจากสภานติิบญัญตัิ
แห่งชาติ เดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ประจ�าปี ๒๕๖๑ ประกอบด้วย
๑. นายธ�ารง ทัศนาญชลี หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๒. พลเอก กิตติ อินทสร ๓. พลเอก ไพชยนต์           
ค้าทันเจริญ พร้อมด้วยสมาชิกคณะกรรมการบริหารฯ จากประเทศอ่ืน ๆ ได้แก่ ญ่ีปุ่น เกาหลี สวีเดน แคนาดา และไทย
โดยมี นางสาวอีวา ธาเลน ฟินน์ (Ms. Eva Thalén FINNÉ) ประธานสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก เป็นประธานในการประชุม 
โดยที่ประชุมฯ ได้รับรองระเบียบวาระการประชุม และมีการอภิปรายหารือเก่ียวกับการขยายองค์กรของสหภาพลูกเสือ
รัฐสภาโลก โดยมุ่งเน้นให้มีการจัดท�ายุทธศาสตร์ การติดตามผล รวมถึงการเช่ือมโยงความร่วมมือกับองค์การลูกเสือโลก 
(World Organization of the Scout Movement - WOSM) แนวทางในการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับองค์การ
ลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมเชิงนโยบายในกิจการลูกเสือมากขึ้น ซึ่งแนวคิดริเริ่มใหม่
ดงักล่าวนีจ้ะสามารถผลักดันให้ประเทศสมาชกิของสหภาพลกูเสอืรฐัสภาโลกม ีข้อผกูมดัในการรายงานความคบืหน้ามากขึน้
 นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก 
ครั้งท่ี ๙ ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ กรุงเทพมหานคร 

การประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก
 (WSPU Executive Committee Meeting 2018) 

เก็บเรื่อง เล่าข่าววิชาการ
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 เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ส�านักวิชาการได้มีภารกิจรับผิดชอบ โดยได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการสมาชิกสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน และได้ด�าเนินการจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ ดังนี้
 ภารกิจที่ ๑ ส�านักวิชาการ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมด�าเนินการสรุปประเด็นโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พบประชาชน ณ กรุงเทพมหานคร ซึง่จดัขึน้เมือ่วนัที ่๑ มถินุายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชมุรฐัสภา อาคารรฐัสภา ๑ โครงการฯ ดงักล่าว
มีวตัถปุระสงค์เพือ่รบัฟังประเดน็ปัญหาของประชาชนในพืน้ทีข่องกรงุเทพมหานคร โดยในการประชมุม ีนายสรุชยั เลีย้งบญุเลศิชัย
รองประธานสภานติิบัญญติัแห่งชาติ คนทีห่นึง่ นายพีระศกัดิ ์พอจติ รองประธานสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิคนทีส่อง ในฐานะประธาน
คณะกรรมการด�าเนนิงานโครงการฯ เข้าร่วมด�าเนนิการจดัการประชมุ พร้อมด้วยสมาชกิสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิผูแ้ทนจากรฐับาล
คือ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนจากกระทรวงต่าง ๆ และผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร รวมถึงส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการน�าเสนอปัญหาเพื่อบูรณาการการท�างานในการแก้ไขปัญหาต่อไป
 ส�าหรับประเด็นปัญหาที่มีการน�าเสนอ ประกอบด้วย 
 กลุ่มกรุงเทพกลาง  เรื่องปัญหาการใช้บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือบัตรทอง 
 กลุ่มกรุงเทพใต้  เรื่องปัญหายาเสพติด
 กลุ่มกรุงเทพเหนือ  เรื่องปัญหาการจราจรในกลุ่มกรุงเทพเหนือ
 กลุ่มกรุงเทพตะวันออก เรื่องปัญหาการบริหารจัดการน�้าตามแนวพระราชด�าริ รัชกาลที่ ๙ เพื่อสนับสนุนการเกษตรและ
ป้องกันน�้าท่วม กรุงเทพมหานคร
 กลุ่มกรุงธนเหนือ  เรื่องปัญหาการบริหารจัดการน�้า ล�าน�้าและคูคลอง 
 กลุ่มกรุงธนใต้  เรื่องปัญหาการกัดเซาะทะเลชายฝั่งบางขุนเทียน 
 รวมทั้งมีการน�าเสนอปัญหาของกลุ่มพิเศษอีก ๔ กลุ่ม ได้แก่ 
 กลุม่เดก็และเยาวชน  เรื่องปัญหาการป้องกันแก้ไขปัญหาความไม่พร้อมในวัยรุ่น 
 กลุ่มสตรี  เรือ่งปัญหาการสร้างพืน้ทีป่ลอดภยัในกรงุเทพมหานคร เพือ่ลดปัญหาความรนุแรงทีเ่กดิขึน้ต่อสตรีและเดก็ 
 กลุ่มผู้สูงอายุ  เรื่องปัญหาผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน 
 กลุ่มคนพิการ  เรื่องปัญหาสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับคนพิการ 
 ทั้งนี้ ผู้แทนรัฐบาลได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้ทุกหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องรับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไปด�าเนินการแก้ไขต่อไป

เรื่องเล่าข่าวส�านักวิชาการ

เก็บเรื่อง เล่าข่าววิชาการ

โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ กรุงเทพมหานคร
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 ภารกจิที ่๒ ส�านักวชิาการได้รบัมอบหมายท�าหน้าทีใ่นฐานะ
ฝ่ายเลขานกุารคณะอนกุรรมการในโครงการสมาชกิสภานติบิญัญตัิ
แห่งชาตพิบประชาชนตามวถิไีทยนยิม ยัง่ยนื ซึง่เป็นโครงการตาม
แนวนโยบายของรฐับาล เพือ่ประสานความร่วมมอืในกจิกรรมต่าง ๆ
ทัง้การด�าเนนิงานด้านนติิบญัญตัแิละส่งเสรมิประชาสมัพนัธ์ผลงาน
ของรัฐสภา โดยได้มกีารเดนิทางลงพืน้ที ่เม่ือวนัเสาร์ที ่๒ มิถนุายน
๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา คณะสมาชกิสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ
ประกอบด้วย พลโท จเรศกัณิ ์อานภุาพ พลอากาศเอก ณรงค์ศกัดิ์
สังขพงศ์ และนายมณเฑียร บุญตัน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและ
พบประชาชน จ�านวน ๒๐๐ คน ณ วดัช่องลม หมูท่ี ่๒ ต�าบลหวัฝาย 
อ�าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 
 เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา
คณะสมาชกิสภานิตบัิญญตัแิห่งชาติ (คณะที ่๖) น�าโดย พลอากาศเอก
อดิศักด์ิ กลั่นเสนาะ และพลเรือเอก วีระพันธ์ สุขก้อน ลงพื้นท่ี
เยี่ยมเยียนและพบประชาชน จ�านวน ๒๐๐ คน ณ ที่ท�าการ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านแหลมโพธิ์ ต�าบลบ้านกร่าง อ�าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก

 ภารกิจที่ ๓ ส�านักวิชาการ โดยคณะกรรมการวิชาการ
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สถาบันพระปกเกล้า และสมาคมรัฐ
ประศาสนศาสตร์ นิด้า ได้ร่วมกันจัดโครงการสัมมนา เรื่อง 
“ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อเสนอแนะบางประการในการจัดท�าร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒” 
เมือ่วนัจนัทร์ที ่๔ มถินุายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชมุกรรมาธกิาร หมายเลข ๒๑๓ – ๒๑๖ ชัน้ ๒ อาคาร
รฐัสภา ๒ โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้สมาชกิสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ 

คณะกรรมาธิการ และผู้ที่เก่ียวข้องกับการจัดท�างบประมาณ นโยบาย และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มคีวามรู ้ความเข้าใจในหลกัและวธิกีารจดัท�างบประมาณ รวมทัง้ได้รบัข้อมลูจากการวเิคราะห์สถานการณ์
การคลังของประเทศ และข้อเสนอแนะบางประการ เพ่ือน�าไปประกอบการพิจารณาจัดท�าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้แก่ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
คณะกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้บริหารและข้าราชการส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และส�านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมท้ังผู้สนใจท่ัวไป

เรื่องเล่าข่าวส�านักวิชาการ
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ส�านักภาษาต่างประเทศ 
“ปันน�้าใจ...ให้สังคม”

ส�ำนักภำษำต่ำงประเทศ

 ๑. กิจกรรมภายใน เป็นกิจกรรมเพื่อให้บุคลากรส�านักภาษาต่างประเทศได้ตระหนักถึงข้อปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมและ
จริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ซึ่งเป็นการปลูกฝังคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน/การยึด
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นส�าคัญ และปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตถูกต้อง ยุติธรรม โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นการเล่นเกมส์
ตอบค�าถามเกี่ยวกับความรู้มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา จัดกิจกรรม
เมื่อพฤหัสบดีท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 ๒. กิจกรรมภายนอก เป็นกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ โดยได้น�าสิ่งของเครื่องใช้ท่ีจ�าเป็นไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุ 
ณ บ้านผูสู้งอายบุางแค ๒ เมือ่วนัองัคารที ่ ๕ มถินุายน ๒๕๖๑ ซ่ึงส�านกัภาษาต่างประเทศได้รบัความร่วมมอืจากบคุลากรภายในส�านักงานฯ 
โดยมีผู้ร่วมบริจาคเงินทั้งสิ้น ๑๕,๙๑๐ บาท โดยส่วนหนึ่งได้น�าไปซื้อเวชภัณฑ์ สิ่งของเครื่องใช้ที่จ�าเป็นต่าง ๆ และอีกส่วนได้สมทบ
มอบเงินให้กับมูลนิธิผู้สูงอายุบ้านบางแค ๒ เพื่อน�าไปใช้ในส่วนที่จ�าเป็นต่อไป 

 ส�านักภาษาต่างประเทศได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งสู่การเป็น
“องค์กรแห่งคุณธรรม” โครงการ “ปันน�้าใจ...ให้สังคม” ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม สนับสนุนการด�าเนินการด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้จัดกิจกรรมเพื่อให้บุคลากรส�านักภาษาต่างประเทศ
เกิดความรู้ความเข้าใจ และตระหนักรู้ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส การท�างานเป็นทีม รวมถึงการรู้จักแบ่งปันและ
เสียสละเพื่อสังคม ดังนี้
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 เราอาจคุ้นเคยกับแนวคิดการท�างานและการใช้ชีวิตท่ีเรียกว่าWork-Life Balance ท่ีเป็นการแยกการท�างานออก
จากเรือ่งส่วนตัวอย่างชดัเจน พดูง่าย ๆ ก็คือ เวลางานกท็�างาน เมือ่เป็นเวลาส่วนตวักจ็ะไม่ตดิต่อในเรือ่งงาน ใช้เวลากบัตนเอง
เพื่อนฝูงหรือครอบครัวอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นชีวิตในอุดมคติของคนทุกรุ่นไม่จ�ากัดว่าจะเป็น Baby Boomer หรือ Gen Z 
 แต่ในความเป็นจรงิแล้วเราม ีWork-Life Balance จรงิหรอืเปล่า นอกเวลางานเรายงัตอบข้อความใน Application ต่าง ๆ
เกี่ยวกับเรื่องงานใช่หรือไม่ พฤติกรรมการท�างานของเราเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี น่ันเป็นเพราะว่าเทคโนโลยีเข้ามา
เชื่อมต่องาน (Work) และชีวิตส่วนตัว (Life) มากข้ึน โลกยุคใหม่จะท�าให้สองสิ่งน้ียากท่ีจะแยกออกจากกันโดยส้ินเชิง 
จึงท�าให้เกิดแนวคิดการท�างานแบบใหม่ที่เรียกว่าWork-Life Integration ที่เป็นการผสานระหว่างชีวิตการท�างานและ
ชีวิตส่วนตัวเข้าด้วยกัน เช่น ขณะที่หยุดอยู่ที่บ้านเราอาจเกิดไอเดียใหม่ ๆ เกี่ยวกับงานแล้วเปิดคอมพิวเตอร์ส่วนตัวขึ้นมา
ท�างานเล็ก ๆ น้อย ๆ จากที่บ้านได้ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการยกเลิกการท�างานแบบเข้า-ออกตรงเวลา แต่สามารถสร้าง
และปรบัตารางการท�างานให้เหมาะสมกับเป้าหมายและปรมิาณงานของตนเองได้ด้วย เพราะบางครัง้เรากต้็องการหาเวลาสงบ
ในช่วงวนัหยดุหรอืพกัผ่อนมาท�างานบางอย่างทีท่�าไม่ได้ ในทีท่�างาน จะว่าไปแล้ว Work-Life Integration น่าจะตอบโจทย์
การท�างานยุคใหม่มากกว่าการพยายามแสวงหา Work-Life Balance

 การน�าแนวความคิด Work-Life Integration มาปรับใช้กับองค์กรในยุคใหม่
  องค์กรให้การสนับสนุน เช่น การใช้ตารางงานท่ียืดหยุ่น การใช้ Co-Working Space เพื่อท�างานโดยไม่จ�ากัดว่า
ต้องงานโดยนั่งที่โต๊ะประจ�าตัวของตนเองตลอดเวลาการน�าเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยให้คนเข้าถึงข้อมูลร่วมกันได้จาก
ทุกที่ เช่น การใช้ Cloud การท�างานร่วมกันผ่านเคร่ืองมือต่างๆ ของ Google เพื่อจัดการไฟล์ด้านเอกสาร ติดตามงาน 
และสามารถแก้ไขร่วมกันได้ หรือการประชุมผ่านโปรแกรม Skype เป็นต้น
  ตารางเวลายืดหยุ่นแต่คนต้องมีวินัย การแบ่งเวลาเป็นส่วนส�าคัญ ถ้าเราไม่สามารถแบ่งเวลาได้อย่างเป็นระบบ 
การท�างานแบบ Work-Life Integration ก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะงานก็ท�าไม่เสร็จแถมกระทบเวลาส่วนตัวเสียอีก
  พกัได้ในเวลางาน ปรบัตารางการท�างานให้มกีารพกัผ่อนสัน้ๆ ระหว่างวนั การให้เวลาตนเอง ได้หยดุพกัช่วยลดระดบั
ความเครียดและส่งผลดีต่อการปฏิบัติงาน จากการศึกษาพบว่าช่ัวโมงการท�างานท่ียาวนานไม่ส่งเสริมผลิตภาพการท�างาน
(Productivity) แต่การได้หยุดพักต่างหากที่ช่วยให้เราท�างานได้ดีขึ้น
  ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและแนวคิดใหม่ อิสระในการท�างานควรเป็นสิทธิที่ทุกคนควรได้รับ ไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะ
คนใดคนหนึ่ง ขณะเดียวกันงานท่ีรับผิดชอบท้ังหมดจะต้องได้รับการลงมือท�าและมีผลลัพธ์ออกมาอย่างเป็นรูปธรรม
โดยไม่มีข้อจ�ากัดเรื่องเวลาและสถานท่ี
 ในระดบับุคคลเราควรรู้ว่าเรามภีาระความรบัผดิชอบ หรอืมโีปรเจคอะไรบ้างทีต้่องท�าให้ส�าเรจ็ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว
เพือ่วางแผนการท�างานของตนให้เหมาะสม ในระดับหัวหน้าจะต้องสามารถให้ค�าแนะน�าแก่ลกูน้องในการปรบัเปลีย่นรปูแบบ
การท�างานทีส่่งเสรมิ Work-Life Integration ให้มากขึน้ ในระดงัองค์กรควรเพิม่ประสทิธภิาพของระบบให้การใช้เทคโนโลยี
เชื่อมต่อและเข้าถึงได้ง่าย นอกจากนี้ยังสามารถเอามาปรับใช้เพื่อดึงดูดหรือรักษากลุ่มบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง (Talent) 
ไว้ในองค์กรได้โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มสวัสดิการแพง ๆ ได้อีกด้วย
 Work-Life Integration ท�าให้งานและชีวิตส่วนตัวไม่ถูกจ�ากัดอยู่ในกรอบของช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงหรือสถานท่ีใด
สถานที่หนึ่ง เราสามารถท�าให้งานและชีวิตด�าเนินและประสบความส�าเร็จไปพร้อมๆ กันได้ เมื่อเรามีชีวิตที่เต็มเปี่ยม
เรากจ็ะสามารถเตบิโตในงานของเราได้อย่างเต็มทีเ่มือ่เราชีวติการงานของเราประสบความส�าเรจ็เรากจ็ะใช้ชีวติได้อย่างเป็นสขุ
ยิ่งขึ้น 

พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองค์กร
ส�ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

แนวคิดการท�างานแบบใหม่ “Work-Life Integration”
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๑. โครงการฝึกอบรม “โครงการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของส�านักรายงานการประชุมและชวเลข เพื่อสนับสนุนงาน
ด้านนิติบัญญัติ”

 วันที่ ๑๑, ๑๒ และ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๑๓ อาคาร 

สุขประพฤติส�านักส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดโครงการพัฒนา

ระบบการปฏิบัติงานของส�านักรายงานการประชุมและชวเลข เพ่ือสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ     (รุ่นท่ี ๑,๒, และ๓)    โดย 

นายชาติชาย เนื่องนิยม ผู ้อ�านวยการส�านักรายงานการประชุมและชวเลข กล่าวเปิดโครงการ โดยมีนางทิพรัตน ์

แก้วสุขโข ผู ้บังคับบัญชากลุ ่มงานชวเลข ๓ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กระบวนการจดและจัดท�ารายงาน 

การประชุมลับของสภาและรายงานการประชุมลับของคณะกรรมาธิการ นางสาวอัจฉรียา เอี่ยมโอษฐ์ เจ้าพนักงาน 

ชวเลขช�านาญงาน บรรยายเรื่อง “การพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของส�านักรายงานการประชุมและชวเลข” และ 

เรื่อง “การน�าเข้าข้อมูลรายงานการประชุมลงในระบบ Cloud รวมทั้งการอบรมในการจัดท�า e-book โดยมีวิทยากรของ 

ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกอบด้วย นายประจักษ์ สมลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�านาญการพิเศษ 

กลุ่มงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ และนายสุวิทย์ น้อยอยู่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�านาญการกลุ่มงานบริหารระบบ 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

ICT Insights
ส�ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศฯ

กิจกรรมส�ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร



มิถุนายน	 ๒๕๖๑
June	 2018

16

๒. โครงการฝึกอบรม “โครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency based HRD)

 วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ 
ส�านักเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ร่วมกบัส�านกัพฒันาทรพัยากรบคุคล จดัโครงการพฒันาบคุลากรตามหลกัสมรรถนะ 

(Competency based HRD) การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานส�าหรับข้าราชการใหม่ โดยมีวิทยากรจาก 

ส�านกัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร        ประกอบด้วย        นางสาวสดุารตัน์          ใจอดุม         นกัวชิาการคอมพวิเตอร์ช�านาญการพิเศษ 

กลุ่มงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ นางสาวสุดารัตน์ พงษ์เฉลียว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�านาญการ กลุ่มงานพัฒนา

ระบบงานคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

๓. กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)

 วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา นายนรมิตร คุณโลกยะ ผู้อ�านวยการส�านักเทคโนโลย ี
สารสนเทศและการสื่อสาร น�าข้าราชการเข้าเยี่ยมชมและให้ก�าลังใจแก่เจ้าหน้าที่จากสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท 
อ�าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุร ี พร้อมทัง้มอบส่ิงของและทนุในการสนับสนุนการปฏบิตังิานและเป็นค่าใช้จ่ายให้กบัเดก็อ่อน 
ที่ถูกทอดทิ้งจากโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งมอบโอกาสแก่เยาวชนของชาติต่อไป
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ประสบกำรณ์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วม 
โครงกำรฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 
เพื่อก�ำหนดรูปแบบกำรร่ำงกฎหมำยและเพิ่มประสิทธิภำพ 
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของนักกฎหมำยกฤษฎีกำ ครั้งที่ ๒๑ 

 ดังที่ผู ้เขียน (นายณัฐชัย เปรมประเสริฐ นิติกร 
ปฏิบัติการ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๖ ส�านัก 
กรรมาธิการ ๓) ได้เคยกล่าวไว้แล้วในข้อเขียนครั้งที่ ๑ ว่า 
โครงการฝ ึกอบรมและแลกเปลี่ ยนความคิดเห็น 
เพือ่ก�าหนดรูปแบบการร่างกฎหมาย และเพิม่ประสทิธภิาพ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกา ส�านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
งานร่างกฎหมาย ประกอบด้วยนักกฎหมายกฤษฎีกา 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้ปฏิบัติงานของรัฐสภา 
และผู ้ปฏิบัติงานของส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพื่อน�ามาใช้เป็น
ข้อมูลในการวิเคราะห์และจัดท�าแบบร่างกฎหมายระดับ 
พระราชบัญญัติให้เป็นมาตรฐานกลาง เป็นเครื่องมือ 
ในการสนับสนุนการปฏิ บัติงานของผู ้ปฏิบัติ งาน 
ด้านร่างกฎหมาย ทั้งนี้  เพื่อให ้ร ่างพระราชบัญญัติ 
ทีจ่ดัท�าขึน้มคีวามถกูต้อง เหมาะสม และเป็นไปในรปูแบบ 
เดียวกัน
 ผู ้เขียนได้รับมอบหมายจากผู ้อ�านวยการส�านัก
กรรมาธิการ ๓ ให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 
ซึง่การจดัโครงการนีไ้ด้จัดเป็นครัง้ที ่๒ โดยข้อเขียนครัง้ท่ี ๑
เป็นการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การ เขี ยนหลั กการและ เหตุ ผลของร ่ า งกฎหมาย 
ส่วนในครั้งนี้ผู ้ เขียนจะขอกล่าวถึงความรู ้ที่ ได ้ รับ 
เรือ่ง ค�าปรารภและบทจ�ากดัสิทธแิละเสรภีาพของบคุคล 
ตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม
วิสุทธิ์กษัตริย์ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร 
 “ค�าปรารภ” มีวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญประการหนึ่ง 
ก็ เพื่อแจ ้งให ้บุคคลทั่วไปทราบว ่ากฎหมายฉบับน้ัน 
เป็นกฎหมายใหม่ที่ไม่เคยใช้บังคับมาก่อน เป็นกฎหมาย 

     ๑ความเห็นท่ีปรากฏในบทความนี้เป็นความเห็นของผู้เขียนที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ ไม่ผูกพันหรือถือเป็นความเห็นของส�านักกรรมาธิการ ๓ หรือ
ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาแต่ประการใด

ท่ีปรบัปรงุกฎหมายเดมิท้ังฉบบั เป็นกฎหมายทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ 
กฎหมายเดิมที่ใช้บังคับอยู่แล้ว หรือเป็นกฎหมายที่ยกเลิก 
กฎหมายเดิม ส่วนวิธีการเขียนก็มีท้ังแบบท่ัวไปและ 
แบบที่เป็นข้อยกเว้น และเมื่อกล่าวถึง “ค�าปรารภ” 
บุคลากรของส�านักกรรมาธิการ ๓ ที่มีประสบการณ ์
การปฏบิติัหน้าทีเ่ป็นผูช่้วยเลขานกุาร หรอืร่วมปฏิบติัหน้าที ่
เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมาธิการที่พิจารณา 
ร่างกฎหมาย อาจคิดว่าเป็นเน้ือหาส่วนท่ีไม่มีประเด็น 
หรือข ้อพิจารณาใดท่ีต ้องให ้ความส�าคัญเป ็นพิเศษ 
เพราะเป็นส่วนที่มีความชัดเจนแน่นอนในเรื่องรูปแบบ
การเขียนค่อนข้างมากแล้ว อีกทั้งเป็นถ้อยค�าท่ีกล่าวไว ้
เพยีงสัน้ ๆ เช่น “โดยท่ีเป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วย....” 
“โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วย....” 
หรือ “โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย....” 
เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมาธิการเองก็มักไม่ได้มีการแก้ไข 
เพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนนี้
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 แต่ผู้ใดจะรู้หรือไม่ว่า ยังคงมีบางแง่มุมเก่ียวกับ
การเขียนค�าปรารภที่บุคคลในงานด้านการร่างกฎหมาย
ควรทราบ คือ การเขียนค�าปรารภของกฎหมายที่เป็นการ
จัดตั้งองค์กรของรัฐ ซึ่งในปัจจุบันยังคงมีวิธีการเขียน
เป็น ๒ แนวทาง ได้แก่ ใช้ถ้อยค�าว่า “โดยที่เป็นการ
สมควรจัดตั้ง.....(ช่ือองค์กร).....” กับ “โดยท่ีเป็นการ 
สมควรมกีฎหมายว่าด้วย.....(ชือ่องค์กร).....” โดยทัง้ ๒ แนวทาง 
มีการใช้ปะปนกันอยู่ จะกล่าวว่าแนวทางใดเป็นแนวทาง 
ที่ถูกหรือผิดเองก็ยังไม่ชัดเจนนัก เพราะหากใช้ค�าว่า 
“โดยทีเ่ป็นการสมควรจดัตัง้” กม็ข้ีอดทีีต่รงกบัวตัถปุระสงค์ 
ของกฎหมายที่ต ้องการจัดตั้งองค์กรของรัฐขึ้นใหม ่
แต่จะรับประกันได้อย่างไรว่า กฎหมายฉบับนั้นมีเนื้อหา 
เพยีงการจดัตัง้องค์กรเพยีงเรือ่งเดียว ทัง้ท่ีเนือ้หาส่วนใหญ่ 
ของกฎหมายอาจมีทั้ ง เรื่ อ งกลไกการด� า เนินงาน 
รวมถึงมีการใช้อ�านาจหน้าที่เชื่อมโยงกับองค์กรอื่น ๆ  
ซึ่งหากได้ความเช่นนั้นก็มีข้อพิจารณาว่าควรใช้ค�าว่า 
“โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วย” จะเหมาะสม
กว่าหรือไม่
 ในทรรศนะของผู้เขียนเอง     เหน็ว่า      การเลือกรปูแบบ 
หรือแนวทางการเขียนไปในแนวทางหน่ึงแนวทางใด 
คงไม่เหมาะสม เพราะต่างก็มข้ีอด ี ข้อเสยี ดงันัน้ การเขยีน 
จงึควรขึน้อยูก่บัสาระของกฎหมายจัดตัง้องค์กรฉบบันัน้ ๆ 
ว่ามีสาระส�าคัญมุ่งเน้นไปที่เรื่องใด หากมุ่งเน้นไปท่ีการ 
จัดตั้งองค์กรขึ้นใหม่เป็นเรื่องหลัก ส่วนอ�านาจหน้าที่และ
การด�าเนินการที่เกี่ยวข้องเป็นรอง ก็ควรใช้ค�าว่า “โดยที่
เป็นการสมควรจัดตั้ง....(ชื่อองค์กร)....” แต่หากเป็นกรณี
ที่แม้จะมีการจัดตั้งองค์กรขึ้นใหม่ แต่กฎหมายฉบับนั้น 
เต็มไปด้วยเน้ือหาเกี่ยวกับการด�าเนินการขององค์กร 
การใช้อ�านาจหน้าที่ และความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น 
จนอาจกล่าวได้ว ่ากฎหมายฉบับนั้นโดยแท้จริงแล้ว 
คอื กฎหมายทีม่สีาระส�าคัญเป็นการก�าหนดการด�าเนนิการ 
เสียมากกว่า เช่นนี้ก็ควรใช้ค�าว่า “โดยที่เป็นการสมควรมี
กฎหมายว่าด้วย.....(ชื่อองค์กร)......”
 ส�าหรบั “บทจ�ากดัสิทธแิละเสรภีาพของบุคคล” นัน้
บุคลากรของส�านักกรรมาธิการ ๓ ที่เคยปฏิบัติหน้าที่
เป็นผู ้ช่วยเลขานุการ หรือร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่าย 
เลขานุการของคณะกรรมาธิการที่ท�าหน้าที่พิจารณา 
ร่างกฎหมายมาแล้ว ย่อมทราบดีว่าเริม่มกีารเขยีนมาต้ังแต่ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
ส่วนวิธีการเขียนก็มีพัฒนาการของการใช้และการตีความ
เรื่อยมา      มีค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยว่าการ 

ตรากฎหมายไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเพราะผู้ร่างไม่ระบุ
เลขมาตราที่ให้อ�านาจในการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพ 
ให้ครบถ้วน แต่ข้อพิจารณาท่ีน่าสนใจของบทจ�ากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ยกตัวอย่างในเรื่องดังต่อไปนี้
 วรรคหน่ึงของบทจ�ากดัสทิธแิละเสรภีาพ ไม่เป็นปัญหา 
ขอเพียงให้ผู ้ร่างเขียนเลขมาตราที่รัฐธรรมนูญก�าหนด 
สทิธแิละเสรภีาพในเรือ่งนัน้ให้ครบถ้วน เช่น “พระราชบญัญติัน้ี 
มบีทบญัญตับิางประการเกีย่วกบัการจ�ากดัสทิธิและเสรีภาพ 
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๓ 
มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราช 
อาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท�าได้โดยอาศัยอ�านาจ 
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย “โดยเน้นย�้าว่าห้ามเขียน 
ไม่ครบถ้วน” และอาจกล่าวได้ว่า “เขยีนเกนิดกีว่าขาด”
 วรรคสองของบทจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพ ยังคง 
เป็นประเด็นที่มีปัญหาอยู่พอสมควร (แต่ไม่มีผลกระทบ 
ร ้ ายแรงถึ งขนาดจะท�าให ้ร ่ างกฎหมายน้ันเ สียไป 
เพราะมี เลขมาตราตามวรรคหนึ่ งก� ากับ ไว ้ แล ้ ว ) 
เพราะป ัจจุบันผู ้ ร ่างนิยมใช ้สไตล ์การเขียนโดยน�า
เหตุผลและความจ�าเป็นในการตรากฎหมายมาใส่ไว ้ 
แต ่ที่ ถู กต ้องแล ้วควรต ้องแสดงให ้ เห็นถึ ง เหตุผล 
ความจ�าเป็นที่ต ้องจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
มากกว่าหรือไม่ นอกจากนี้ ความในตอนท้ายของบท 
จ�ากัดสิทธิและเสรีภาพที่มักใช้ถ้อยค�าว่า “ซ่ึงการตรา 
พระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว” 
อาจไม่มีความจ�าเป็นต้องเขียนไว้ เพราะการที่ผู้ร่างหรือ 
ผู ้พิจารณากฎหมายรับรองความถูกต้องของตนเองว่า 
การตรากฎหมายสอดคล้องกับมาตรา ๒๖ แล้ว ย่อมไม่มี
ผลในทางกฎหมายแต่อย่างใด (เสมือนการรับรองตนเอง 
ย่อมมีน�้าหนักทางกฎหมายน้อย)
 แม้ว ่าข้อพิจารณาที่ผู ้ เขียนได้น�าเสนอข้างต้น 
ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกายังไม ่ ได ้ก�าหนด
แนวทางท่ีชัดเจนว่าจะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแนวทาง
การเขียนเป็นอย่างไร แต่อย่างน้อยก็ได้รับรู้ว่าแนวทาง 
การเขียนในเรื่ อง ใด ท่ี เป ็น ท่ียุติ ในระดับห น่ึงแล ้ ว 
และแนวทางการเขียนใดมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลง 
เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเหมาะสมยิ่งขึ้น ในการน้ี 
ผู้เขียนมุ่งหวังว่า ความรู้ที่ได้รับและน�ามาบอกต่อนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อบุคลากรของส�านักกรรมาธิการ ๓ ส�าหรับ
การปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการพิจารณาร่างกฎหมายของ
คณะกรรมาธิการต่อไป 
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
“มุ่งสร้างภาครัฐเพื่อประชาชน

บนความเชื่อถือไว้วางใจร่วมกัน”

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
พ.ศ. ๒๕๖๐  มาตรา ๖๑ ก�าหนดให้มียุทธศาสตร์ชาต ิ
เพื่อเป ็นเป ้าหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ 
ประกอบกับมาตรา ๒๕๗ และมาตรา ๒๕๙ ก�าหนด 
ให้ท�าการปฏิรูปประเทศเพื่อวางรากฐานการพัฒนา 
อย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การมีส่วนร่วม 
ของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการ 
พัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ โดยจะต้องด�าเนนิการ 
ปฏิรูปอย่างต่อเนื่องในช่วง ๕ ปี ข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕)   เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในแผนปฏิรูป
แต่ละด้าน (๑๑ ด้าน) ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศถือเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ให้บรรลุวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และจะเป็นกลไก
เพื่อที่จะสนองตอบการเปลี่ยนแปลงให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 

 สองทศวรรษจากนี้ ไปเป ็นยุคแห ่งการปฏิรูป 
และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน ถือเป็น ๑ จากแผนปฏิรูปทั้งหมด ๑๑ ด้าน 
ซึ่ ง ต า ม รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห ่ ง ร า ช อ า ณ า จั ก ร ไ ท ย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ ข. ได ้ก�าหนด 
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ผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค์ของการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินไว้ อาทิ ให้มีการน�าเทคโนโลยีที่เหมาะสม
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐเข้าด้วยกัน การปรับปรุงและ
พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงานของรัฐให้เหมาะสมกับภารกิจมีกลไกในการป้องกันการทุจริต เป็นต้น อย่างไรก็ด ี
การบริหารราชการแผ่นดินถือว่าเป็นพื้นฐานส�าคัญในฐานะที่เป็น “ห้องเครื่อง” หรือ “คานงัด” ที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศให้ประสบความส�าเร็จ และบรรลุวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมีกลไกการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน 
เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ๖ เรื่องและประเด็นปฏิรูป  สรุปดังนี้ 
 

 เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน ประกอบด้วยกลยุทธ์
การเพิ่มสมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐเพื่อตอบสนองต่อประชาชน/ ยกระดับการให้ข ้อมูลและให้ค�าปรึกษา 
จากหน่วยงานของรัฐ และการให้บริการประชาชนได้เร็วขึ้น ง่ายขึ้น/ถูกลง เป็นต้น

 เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัยและเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 
ประกอบด้วยกลยุทธ์ การบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล/น�าระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน
และการบริหารราชการ และบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น

 เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๓ : โครงสร้างภาครฐักะทัดรดัปรบัตวัได้เรว็และระบบงาน มผีลสัมฤทธิสู์ง ประกอบด้วย 
กลยุทธ์ การปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานของ/พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังภาครัฐเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ/สร้างระบบธรรมาภิบาลที่ยั่งยืน/พัฒนากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่น
ดินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น

 เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : ก�าลงัคนภาครฐัมขีนาดทีเ่หมาะสมและมสีมรรถนะสงูพร้อมขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาต ิ
ประกอบด้วยกลยุทธ์ การลดขนาดก�าลังคนและค่าใช้จ่ายด้านบุคคลภาครัฐ/พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหม่เพื่อสร้าง 
ความพร้อมเชงิกลยทุธ์ให้กับก�าลังคนภาครฐั/ติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการใช้ก�าลงัคนในส่วนราชการและหน่วยงาน 
ของรฐั เป็นต้น

 เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้างและรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ
ประกอบด้วย การดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถมาท�างานในหน่วยงานของรัฐ/ส่งเสริม จูงใจ และรักษาผู้มีความรู ้
ความสามารถไว้ในภาครัฐ/ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

 เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๖ : การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐคล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน 
ประกอบด้วย การน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัวและตรวจสอบได้/ 
ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นต้น
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 ส�าหรับในระยะแรกของแผนปฏิรูปการบริหาร
ราชการแผ่นดินนั้น  ในปีที่ ๑ - ปีที่ ๒ มุ ่งเน้นประเด็น
ที่มีความส�าคัญเร่งด่วนและส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู ่
ของประชาชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม กล่าวคือปฏิรูปที่ ๑ 
“บรกิารภาครัฐสะดวก รวดเรว็และตอบโจทย์ชวิีตประชาชน” 
และประเด็นปฏิรูปที่ ๒ “ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน 
ทันสมัย และเชื่อมโยงกันก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล”
 อย่างไรก็ตาม ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีการ 
เต รียมความพร ้อมในการรองรับการด� า เ นินงาน 
ตามบทบาท ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให ้
สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิรูปประเทศที่ก�าหนด 
ดังข ้างต ้น โดยได ้มีการศึกษา วิเคราะห ์ วางแผน 
การด�าเนินงาน และจัดท�าเป็นแผนปฏิรูปส�านักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภาในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 
พร้อมกับจะได้จัดท�าเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ�าป ี
ให ้มีความสัมพันธ ์กับแผนต่าง ๆ ที่ เ ก่ียวข้อง อาท ิ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ และนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ เพื่อน�าไปสู่การ 
ปฏิบัติต่อไป

- วางแผนก�าลังคนให้สอดคล้องกับทิศทาง 
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ 
บริการภาครัฐ สะดวกรวดเร็ว 
และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน

ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ 
ระบบข้อมูลภาครัฐ มาตรฐาน 

ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน 
ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล

ประเด็นปฏิรูปที่ ๓ 
โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัดปรับตัว 

ได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง

ประเด็นปฏิรูปที่ ๔ 
ก�าลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม 
และมีสมรรถนะสูง พร้อมขับเคลื่อน 

ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นปฏิรูปที่ ๕ 
ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถ 
ดึงดูด สร้างและรักษาคนดีคนเก่ง 

ไว้ในภาครัฐ

ประเด็นปฏิรูปที่ ๖ 
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว 

โปร่งใส และมีกลไกป้องกัน 
การทุจริตทุกขั้นตอน

- ยกระดับการให้ข้อมูลและก�าหนดช่องทาง 
การให้ค�าปรึกษาด้านทรัพยากร ด้านการบริหารจัดการ 
และด้านเทคโนโลยี แก่ประชาชน
- ให้บริหารแบบเบ็ดเสร็จผ่านช่องทางดิจิทัล 
และศูนย์บริการร่วม

- เชื่อมโยงระบบข้อมูลของหน่วยงานเข้ากับระบบของ 
กรมบัญชีกลาง เพื่อใช้ในการติดตามการด�าเนินงาน

- พัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
เพื่อประเมินผล การปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส 
และเป็นธรรม
- พัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อสร้างการเรียนรู ้
อย่างต่อเนื่อง
- พัฒนา/จัดท�าระบบความ 
ก้าวหน้าในอาชีพ 
- พัฒนาผู้บริหารทุกระดับ 
ให้เป็นผู้น�าที่เป็นตัวอย่าง
- จัดท�ามาตรฐานทางจริยธรรม

- น�าระบบดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงานบูรณาการ 
ข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ 
- พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้า่นการบริหาร 
จัดการข้อมูล การวิเคราะห์ การน�าเสนอ 
ข้อมูลและการใช้ประโยชน์ร่วมกัน

- จัดท�าแผนปฏิรูปองค์กร (ทบทวนโครงสร้าง
กระบวนงาน บุคลากร และกฎหมาย)
และด�าเนินการตามแผน พร้อมทั้งติดตาม 
ประเมินผลการด�าเนินการตามแผนปฏิรูป

- วางแผนก�าลังคนให้สอดคล้องกับทิศทาง 
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
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โทรทัศน์รัฐสภา 
ไอพีทีวี 1

สาร สนช. วิทยุออนไลน์สภานิติบัญญัติิแห่งชาติ
 nlaradio.senate.go.th

G-News Application

NLA (@Click_NLA)สภานิติบัญญัติแห่งชาติclick.senate.go.thเว็บไซต์ สนช. 
www.senate.go.th

- ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา องค์กรแห่งความสุข
- ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ส�านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD SENATE)

www.senate.go.th  
ชั้นวางหนังสือ  

หัวข้อ “สิ่งพิมพ์ส�านักงาน” 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-office)

www.senate.go.th
“บอกเล่าข่าว สนง.”

ช่องทางการติดตามข่าวสารของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ช่องทางการติดตามจุลสาร “บอกเล่าข่าว สนง.”


