
จุลสาร  บอกเล่าข่าว สนง.
ปีที่ ๕ ฉบับที่่ ๗ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

จิตอาสา 
เราท�าความ ด ีด้วย หัวใจ



โครงการจิตอาสา “เราท�าความ ดี ด้วยหัวใจ”    ๓ 
สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการทั่วไป    ๔
การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและ   ๘
  การพัฒนาทีย่ัง่ยืน ของสมชัชารฐัสภาเอเซยี (APA)
  ณ เมืองลีมาซอล สาธารณรัฐไซปรัส
เรื่องเล่าข่าวส�านักวิชาการ     ๙
  การจัดแสดงนิทรรศการน�าเสนอผลงานวิจัย
  สู่การใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ
วันภาษาไทยแห่งชาติ      ๑๐
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การแห่งยุค   ๑๑
 สารสนเทศ สู่องค์การยุคใหม่ในอนาคต   
กิจกรรมส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ๑๔
ข้อก�าหนดระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ๑๖
  ของส�านักการพิมพ์ ข้อก�าหนด ข้อท่ี ๕. 
  ความเป็นผู้น�า
ว่าด้วยเรื่องของอัญมณี     ๑๗
  ตอน “นพรตัน์ : ต�านานการก�าเนิด และความเชือ่”
ยทุธศาสตร์สากลสู ่ยทุธศาสตร์ส�านกังาน ตอนที ่๑  ๑๙

 สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ บุคลากรของส�านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา จุลสาร “บอกเล่าข่าว  สนง.” กับมาพบกับทุกท่านเป็น
ประจ�าทุกเดือน และในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ นี้ มีเนื้อหาสาระ
ที่น่าสนใจมาน�าเสนอให้ได้ติดตามเช่นเคย
 เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคมท่ีผ่านมา ศาสตราจารย์พรเพชร  
วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ น�าคณะผู้บริหาร 
ข้าราชการ ลูกจ้างส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และบุคคลใน
วงงานรัฐสภา เข้าร่วมสมัครเป็นจิตอาสา ตามโครงการจิตอาสา 
“เราท�าความดี ด้วยหัวใจ” กับศูนย์อ�านวยการใหญ่โครงการ    
จติอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด�าร ิซึง่โครงการดงักล่าวนี้
ประชาชนให้ความสนใจและเข้าร่วมสมคัรเป็นจิตอาสาจ�านวนมาก
 นอกจากนี ้จลุสาร “บอกเล่าข่าว สนง.” ยงัมเีนือ้หาสาระ
ดี ๆ มาน�าเสนอให้ได้รับทราบ อาทิ สิทธิประโยชน์ของพนักงาน
ราชการทั่วไป “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ข้อก�าหนดระบบบริหาร
งานคุณภาพ ISO 9001:2015 ของส�านักการพิมพ์ มาน�าเสนอ
ข้อที่ ๕ ความเป็นผู้น�า และยังมีเรื่องเล่าของอัญมณี ตอน 
“นพรัตน์ : ต�านานการก�าเนดิและความเชือ่” และบทความอืน่ ๆ  
ที่น่าสนใจ สามารถติดตามได้ภายในฉบับ 
 จุลสาร “บอกเล่าข่าว สนง.” ขอเชิญทุกท่านทุกส�านัก
ร่วมส่งข้อมูลข่าวสาร ความรู ้ กิจกรรมต่าง ๆ ของส�านัก 
เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ใน จุลสาร “บอกเล่าข่าว 
สนง.” ได้ที่ กลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ ส�านักประชาสัมพันธ์ 
โทร ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๔๙-๕๐ โทรสาร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๔๙ หรือทาง   
email : senatesarn@gmail.com แล้วพบกันฉบับหน้า

กองบรรณาธิการ

                                                      

บรรณาธิการ
สารบัญ

ที่ปรึกษา
นายนัฑ ผาสุข
เลขาธกิารวฒิุสภา ปฏิบัตหิน้าทีเ่ลขาธิการสภานติิบญัญติัแห่งชาติ
นายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล
ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ
- ว่าง -
ผู้อ�านวยการส�านักประชาสัมพันธ์

กองบรรณาธิการ
กลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ ส�านักประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๔๙-๕๐
โทรสาร  ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๔๙
email: senatesarn@gmail.com

จัดท�าขอ้มูลโดย
หน่วยงานภายในรวม ๑๘ ส�านัก
ของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

จุลสาร บอกเล่าข่าว สนง.
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
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โครงการจิตอาสา
 “เราท�าความ ด ีด้วยหัวใจ”

 เมื่อปลายเดือนที่ผ่านมา เพื่อน ๆ ข้าราชการหลาย ๆ คน คงได้ติดตามข่าวกลุ่มเยาวชนนักฟุตบอลทีมหมูป่าอะคาเดมี 
พร้อมผู้ฝึกสอนรวม ๑๓ คน ติดถ�้าหลวงขุนน�้านางนอน อ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และได้ติดตามข่าวสารท่ีท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงรายออกมาแถลงการณ์อยู่บ่อยครั้ง สิ่งที่ทุกท่านคงได้เห็นความมุ่งมั่นของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายแล้ว ยังคงมี
สัญลักษณ์หนึ่งที่เพื่อน ๆ  ข้าราชการทุกคนเห็นท่านผู้ว่าใส่อยู่เสมอคือ หมวกสีฟ้า และผ้าพันคอสีเหลือง ซึ่งเป็นสิ่งของพระราชทาน
อันเป็นสัญลักษณ์ของจิตอาสา ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานให้กับประชาชน
ที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราท�าความดี ด้วยหัวใจ”
 โครงการจติอาสา “เราท�าความด ี ด้วยหวัใจ” เกดิข้ึนจากพระราชปณธิานทีแ่น่วแน่ของสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงห่วงใยและทรงค�านึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นส�าคัญ และมีพระราชประสงค์ที่จะให้
ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี ด้วยมีพระราชประสงค์ท่ีจะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริและแนวพระราชด�าริต่าง ๆ ในการบ�าบัดทุกข์และบ�ารุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า
โดยในปี ๒๕๖๑ ศนูย์อ�านวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด�ารไิด้เปิดรับสมัครประชาชนจิตอาสาเพิม่เตมิ
ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ส�านักพระราชวัง สนามเสือป่า
 ในโอกาสดังกล่าวนี้ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีด�าริเชิญชวนสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมเป็นจิตอาสาตามแนว
พระราชด�าริ ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการท่ีเป็นการพัฒนา
สังคมและสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อประเทศชาติ 
 ทั้งนี้ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคคลท่ีเก่ียวข้องในวงงานรัฐสภาได้ให้ความส�าคัญและสนใจ
เข้าร่วมสมัครโครงการจิตอาสา “เราท�าความดี ด้วยหัวใจ” เป็นจ�านวนมาก โดยก�าหนดพิธีรับหมวกพระราชทาน และผ้าพันคอ
พระราชทานส�าหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา เม่ือวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ท่ีผ่านมา และช่วงบ่ายในวันเดียวกันนั้น
ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ประชุมคณะกรรมการเตรียมการเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมจิตอาสาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติอีกด้วย เพื่อก�าหนดโครงการท่ีจะด�าเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ด้วยต่อไป
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สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการทั่วไป
 

 สวัสดีพี่ ๆ เพื่อน ๆ ทุกคนนะคะ บอกเล่าเก้าสิบฉบับน้ีเรามาพูดถึงเรื่องสิทธิประโยชน์พนักงานราชการรัฐสภาท่ัวไปกันนะคะ 
ส�าหรับสิทธิประโยชน์ปัจจุบันเป็นไปตามระเบียบระเบียบรัฐสภาว่าด้วยพนักงานราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศ ก.ร. 
เร่ือง หลกัเกณฑ์ วธิกีารและเง่ือนไขการได้รบัสทิธปิระโยชน์ของพนกังานราชการรฐัสภา พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึง่สทิธปิระโยชน์ของพนักงานราชการ
รัฐสภาจะคล้ายคลึงกับข้าราชการรัฐสภา ดังนี้

 • ค่าจ้าง พนักงานราชการรัฐสภาในกลุ่มงานใดซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในกรณีใด จะได้รับ
ค่าจ้างจ�านวนเท่าใด ให้เป็นไปตามบัญชีก�าหนดอัตราค่าจ้างของผู้ได้รับปริญญาประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ที่ ก.ร. รับรองคุณวุฒิแล้วหรือผู้มีทักษะประสบการณ์ของพนักงานราชการรัฐสภา ดังน้ี

ล�าดับ คุณวุฒิที่ ก.ร. รับรองแล้ว
หรือผู้มีทักษะประสบการณ์

อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ

กลุ่มงาน บาท

๑ ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า วิชาชีพเฉพาะ ๒๗,๗๐๐

๒ ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า บริหารทั่วไป ๒๕,๒๐๐

๓ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช�านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ของแพทยสภา ทีม่กี�าหนดระยะเวลาการศกึษาอบรมไม่น้อยกว่า ๓ ปี
ต่อจากวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมแล้ว หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกัน
กับวุฒิบัตร

วิชาชีพเฉพาะ ๒๗,๓๐๐

๔ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช�านาญในการประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรมของทันตแพทยสภา ที่มีก�าหนดระยะเวลาการศึกษา
อบรมไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิปริญญา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบวิชาชีพ

วิชาชีพเฉพาะ ๒๗,๓๐๐

๕ ปริญญาโททั่วไป หรือเทียบเท่า วิชาชีพเฉพาะ ๒๒,๗๕๐

๖ ปริญญาโททั่วไป หรือเทียบเท่า บริหารทั่วไป ๒๑,๐๐๐

๗ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือปริญญาสัตวแพทย
ศาสตรบัณฑิต

วิชาชีพเฉพาะ ๒๓,๔๓๐

๘ ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรก�าหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 
๕ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะ
ปริญญาที่ ก.ร. ก�าหนดให้ได้รับค่าจ้างตามหลักสูตร ๕ ปี

วิชาชีพเฉพาะ ๒๐,๕๔๐

๙ ปรญิญาตรทีีม่หีลักสตูรก�าหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ปี 
ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

วิชาชีพเฉพาะ ๑๙,๕๐๐

ส�ำนักบริหำรงำนกลำง
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 • ค่าครองชีพชั่วคราว พนักงานราชการรัฐสภาที่ได้รับการว่าจ้าง ในต�าแหน่งที่ก�าหนดคุณสมบัติเฉพาะส�าหรับกลุ่มงานซึ่ง
ต้องใช้วฒุกิารศกึษาระดบัต�า่กว่าปรญิญาตรี ทีม่อัีตราค่าจ้างไม่ถงึเดอืนละ ๑๓,๒๘๕ บาท ให้ได้รบัค่าครองชีพช่ัวคราวเดอืนละ ๒,๐๐๐ บาท
แต่เมื่อรวมกับค่าจ้างแล้ว ต้องไม่เกินเดือนละ ๑๓,๒๘๕ บาท   

 • ค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานราชการรัฐสภาได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ดังน้ี

พนักงานราชการรัฐสภา อัตรา (บาท/เดือน)

กลุ่มงานบริการ ๕,๐๐๐

กลุ่มงานเทคนิค ๖,๐๐๐

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ๗,๐๐๐

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะและกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ๘,๐๐๐

ล�าดับ คุณวุฒิที่ ก.ร. รับรองแล้ว
หรือผู้มีทักษะประสบการณ์

อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ

กลุ่มงาน บาท

๑๐ ปรญิญาตรทีีม่หีลกัสตูรก�าหนดระยะเวลาการศกึษาไม่น้อยกว่า  ๔   ปี 
ต่อจากวฒุปิระกาศนยีบตัรมธัยมศึกษาตอนปลายหรอืเทยีบเท่า

บริหารทั่วไป ๑๘,๐๐๐

๑๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรก�าหนด
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย

บริการ/เทคนิค ๑๓,๘๐๐

๑๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)
และอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ 
ที่มีหลักสูตรก�าหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจาก
วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า ๔ ปี 
ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า

บริการ/เทคนิค ๑๓,๐๑๐

๑๓ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตร
ก�าหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น ้อยกว่า ๑ ปี ต ่อจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
     กรณีกลุ่มงานเทคนิคที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่าน
การเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะจะต้อง
มคีวามรู ้ความสามารถ และทกัษะในงานทีจ่ะปฏิบติัไม่ต�า่กว่า ๕ ปี

บริการ/เทคนิค ๑๑,๒๘๐

๑๔ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น และประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

บริการ ๑๐,๔๓๐
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 • สิทธิเกี่ยวกับการลา 
 พนักงานราชการรัฐสภามีสิทธิลาในประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี
 (๑) การลาป่วย มีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริงโดยนับแต่วันท�าการ การลาป่วยตั้งแต่ ๓ วันท�าการข้ึนไป ผู้มีอ�านาจอนุญาต
อาจสั่งให้มีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลที่ทางราชการรับรองประกอบการลา หรือประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้
 (๒) การลาคลอดบุตร มีสิทธิลาคลอดบุตรได้ ๙๐ วัน
 (๓) การลากิจส่วนตัว มีสิทธิลากิจส่วนตัวได้ปีละไม่เกิน ๑๐ วันท�าการ
 (๔) การลาพักผ่อน มีสิทธิลาพักผ่อนปีละ ๑๐ วันท�าการ ส�าหรับในปีแรกที่ได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการรัฐสภายังไม่ครบ 
๖ เดือน ไม่มีสิทธิลาพักผ่อน เว้นแต่ผู้ที่เคยได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการรัฐสภามาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน และได้พ้นจากการเป็น
พนักงานราชการรัฐสภาไปแล้ว แต่ต่อมาได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการรัฐสภาในส่วนราชการสังกัดรัฐสภาเดิมอีก
  พนักงานราชการรัฐสภาผู้ใดที่ปฏิบัติงานครบ ๑ ปีข้ึนไป และในปีท่ีผ่านมาพนักงานราชการรัฐสภาผู้น้ันมิได้ลาพักผ่อน
ประจ�าปี หรือลาพักผ่อนประจ�าปีแล้วไม่ครบ ๑๐ วันท�าการ ให้สามารถน�าวันลาพักผ่อนท่ีเหลือซึ่งยังไม่ได้ลามาสะสมได้ แต่วันลาพัก
ผ่อนที่น�ามาสะสมต้องไม่เกิน ๕ วัน ท�าการ โดยเมื่อรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันแล้วจะต้องไม่เกิน ๑๕ วันท�าการ
 (๕) การลาเพ่ือรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหารเข้ารับการระดมพล หรือเพื่อทดลองความ
พรั่งพร้อมตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ทั้งน้ี เม่ือพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือกหรือเตรียมพล ให้รายงานตัวกลับเข้า
ปฏิบัติงานภายใน ๗ วัน
 (๖) การลาเพื่อไปอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจญ์ พนักงานราชการรัฐสภาท่ีได้รับการจ้างต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า ๔ ปี มีสิทธิลา
เพื่อไปอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์ได้จ�านวน ๑ คร้ัง ตลอดช่วงเวลาของการมีสถานภาพเป็นพนักงานราชการรัฐสภา โดยการลา
อุปสมบทมีสิทธิลาได้ไม่เกิน ๑๒๐ วัน และการลาไปประกอบพิธีฮัจญ์มีสิทธิลาได้ไม่เกิน ๑๒๐ วัน ตามระยะเวลาที่ใช้ในการประกอบ
ศาสนกิจตามหลักการของศาสนาอิสลาม ทั้งนี้ ให้ผู ้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติการลาดังกล่าวตามความเหมาะสม เพ่ือไม่ให้เกิด
ความเสียหายแก่ราชการ
 • สิทธิได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา พนักงานราชการรัฐสภามีสิทธิได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา ดังน้ี
 (๑) ลาป่วย ให้ได้รับค่าจ้างระหว่างลาได้ปีหนึ่งไม่เกิน ๓๐ วัน ส่วนท่ีเกิน ๓๐ วัน มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้จาก
กองทุนประกันสังคม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม
 (๒) ลาคลอดบุตร ให้ได้รับค่าจ้างระหว่างลาได้ไม่เกิน ๔๕ วัน และมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร
จากกองทุนประกันสังคม ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม
 (๓) ลากิจส่วนตัว ให้ได้รับค่าจ้างระหว่างลาได้ปีหน่ึงไม่เกิน ๑๐ วัน
 (๔) การลาพักผ่อนประจ�าปี ให้ได้รับค่าจ้างระหว่างลาได้ปีหน่ึงไม่เกินระยะเวลาท่ีก�าหนดในข้อ ๒ (๔) ของประกาศ ก.ร. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๐
 (๕) การลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร เข้ารับการระดมพล หรือเพื่อทดลองความ
พรั่งพร้อมให้ได้รับค่าจ้างระหว่างลาได้ปีหนึ่งไม่เกิน ๖๐ วัน
 (๖) การลาเพื่อไปอุปสมบท และการลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ให้ได้รับค่าจ้างระหว่างลาได้ไม่เกิน ๑๒๐ วัน ในกรณีที่พนักงาน
ราชการรัฐสภาเข้าท�างานไม่ถึง ๑ ปี ให้ทอนสิทธิที่จะได้รับค่าจ้างการลากิจส่วนตัว และการลาพักผ่อนประจ�าปีลงตามส่วนของจ�านวน
วันที่จ้าง

 • ค่ารักษาพยาบาล พนักงานราชการรัฐสภาสามารถใช้สิทธิเบิกจากประกันสังคม ซึ่งโดยการส่งเงินสมทบจะหักจากค่าจ้าง
ของพนักงานราชการรัฐสภา จ�านวน ๕% และส�านักงานฯ สมทบให้อีก จ�านวน ๔%
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 • สิทธิได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
  พนักงานราชการรัฐสภาที่ได้รับอนุมัติให้อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ หรืออยู่ปฏิบัติงานในวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือในวัน 
หยุดพิเศษ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการโดยอนุโลม
 • สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  พนักงานราชการรฐัสภาทีไ่ด้รบัค�าสัง่จากผูม้อี�านาจอนญุาตให้เดนิทางไปปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ มสีทิธเิบกิค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง 
ไปราชการตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการโดยอนุโลม
 • สิทธิได้รับเบี้ยประชุม
  พนักงานราชการรัฐสภาที่ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการหรือเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการ 
หรือคณะอนุกรรมการ แล้วแต่กรณี มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมตามกฎหมายว่าด้วยเบ้ียประชุมกรรมการโดยอนุโลม 
 • สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
      พนักงานราชการรัฐสภาที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาประสงค์จะให้เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาทางวิชาการ เพื่อพัฒนาหรือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการโดยอนุโลม
 • สิทธิในการขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  ก�าหนดให้สิทธิในการขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของพนักงานราชการรัฐสภา โดยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน

 • การได้รับเงินทดแทนกรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย เนื่องจากการท�างานให้ราชการ 
  กรณีท่ีพนกังานราชการรัฐสภาประสบอนัตราย เจบ็ป่วย หรอืสญูหาย ให้พนกังานราชการรฐัสภา หรอืผูม้สีทิธติามกฎหมายว่าด้วย
เงนิทดแทน ยืน่ค�าร้องขอเงนิทดแทนต่อส่วนราชการสงักดัรัฐสภาทีพ่นกังานราชการรฐัสภาสงักดัปฏบิตังิานอยูภ่ายในหนึง่ร้อยแปดสบิวนั
นับแต่วันที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย แล้วแต่กรณี โดยการยื่นค�าร้องขอใช้สิทธิให้กรอกข้อความในแบบ ก.ร./สป.๑ และ 
ก.ร./สป.๒ และทางราชการอาจส่งตัวพนักงานราชการรัฐสภาเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ตามความจ�าเป็น 
 เห็นแล้วใช่ไหมคะว่า พนักงานราชการรัฐสภาของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เทียบเคียงได้กับของ
ข้าราชการ และหากเปรียบเทียบกับส่วนราชการอื่นแล้ว ถือว่าส�านักงานของเราได้ให้สิทธิประโยชน์กับพนักงานราชการรัฐสภาอย่างมาก
ฉะนั้นแล้ว น้องๆ ที่ได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการรัฐสภาก็ควรใช้ความรู้ ความสามารถท่ีมีอยู่ทุ่มเทในการปฏิบัติงานนะคะ

ที่มา :  - ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยพนักงานราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๐
          - ประกาศ ก.ร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๐

....................................................................

ส�ำนักบริหำรงำนกลำง
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 พลเอก นิพทัธ์ ทองเลก็ สมาชกิสภานติบิญัญติัแห่งชาติ
ในฐานะหัวหน้าคณะผู ้แทนสภานิติบัญญัติแห ่งชาติ 
ในสมชัชารฐัสภาเอเชีย       (Asian     Parliamentary      Assembly 
- APA) พร้อมด้วย พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย สมาชิก 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และผู้แทนสมาชิกสภานิติบัญญัต ิ
แห่งชาติ ในสมัชชารัฐสภาเอเชีย (APA) เดินทางเข้าร่วม 
การประชุมคณะกรรมาธิการว ่าด ้วยเศรษฐกิจและ 
การพัฒนาที่ยั่งยืนของสมัชชารัฐสภาเอเชีย ระหว่างวันที ่
๒๕ - ๒๘  มถุินายน ๒๕๖๑ ณ Pissouri Bay เมอืงลมีาซอล
สาธารณรัฐไซปรัส

 การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจ
และการพัฒนาที่ยั่งยืนของสมัชชารัฐสภาเอเชียเป็นการ
ประชุมที่จัดขึ้นเป็นประจ�าปี     และเป็นการประชุมระหว่าง 
ประเทศตามพนัธกรณขีองรฐัสภาไทย โดยทีผ่ลของการประชุม 
และร่างข้อมติที่ได้จากการประชุมดังกล่าวจะได้น�าไปสู่
การพิจารณาในการประชุมใหญ่ (General Assembly) 
ครั้งที่ ๑๑ ณ สาธารณรัฐตุรกี ในช่วงปลายปี ๒๕๖๑

 ในการประชมุครั้งนี้ พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก และ
คณะผู้แทนฯ ได้ร่วมพิจารณาร่างข้อมติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน อาทิ ร่างข้อมติว่าด้วย
การขจัดความยากจนในเอเชีย ร่างข้อมติว่าด้วยบทบาท 
ของรฐัสภาประเทศสมาชิก APA ในการให้การรบัรองกฎหมาย 
ทีส่นบัสนนุการด�าเนนิการตามเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื 
(SDGs) เป็นต้น ทั้งนี้ร่างข้อมติต่าง ๆ จะได้น�าไปน�าเสนอ 
เพื่อให ้การรับรองในที่ประชุมสมัชชาใหญ่ของ APA 
ครั้งต่อไปในปลายปี ๒๕๖๑ นอกจากนี้ คณะผู ้แทนฯ 
ยังได้เข ้าร ่วมการประชุมคณะที่ปรึกษาด้านพลังงาน 
และยังพิจารณาให ้การรับรองรายงานการประชุม 
คณะกรรมาธกิารฯ ซึง่เป็นเอกสารสดุท้ายของการประชมุ

ารประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนของสมัชชารัฐสภาเอเชีย (APA)
ณ เมืองลีมาซอล สาธารณรัฐไซปรัส 
ระหว่าง วันที่ ๒๕ - ๒๘  มิถุนายน ๒๕๖๑

ก
ข่าวสารการต่างฯ
ส�ำนักกำรต่ำงประเทศ
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เรื่องเล่าข่าวส�านักวิชาการ

 ส�านักวิชาการ ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประสานความร่วมมือกับส�านักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย (สกว.) ด�าเนิน
การจัดแสดงนิทรรศการน�าเสนอผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ ณ บริเวณหน้าห้องประชุม 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ ในวันประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นเวลา ๕ สัปดาห์ เริ่มตั้งแต ่
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน - วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ รวมทั้งจัดเก็บแบบส�ารวจการใช้ประโยชน์งานวิจัย เพื่อน�า
ข้อมูลที่ได้ไปใช้ปรับปรุงการด�าเนินงานให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น

๑. งานวิจัยที่ได้รับสนับสนุนการวิจัยจาก สกว.
ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี จ�านวน ๑๐๙ 

๒. เอกสารสรุปงานวิจัย (TRF Research Brief)

๓. เอกสารสรุปงานวิจัยนโยบาน (TRF Policy Brief)

๔. หนังสือจดหมายข่าวประชาคมวิจัย 
(Research Community)

๕. หนังสือสรุปงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน 
จาก สกว.

๖. หนังสือผลงานวิจัยเด่น สกว. 
ประจ�าปี ๒๕๕๙ และประจ�าปี ๒๕๖๐

 การจัดแสดงนิทรรศการดังกล่าวมีการน�าเอกสาร
ที่ทาง สกว. จัดท�าขึ้น และเกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะกรรมาธิการของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติมาเผยแพร่ทั้งในรูปเล่มเอกสาร
และ Finding ที่บรรจุใน Flash Drive เช่น 

 รวมทัง้หนงัสอืผลส�ารวจความคิดเหน็ของประชาชน 
โดยคณะอนุกรรมการด�าเนินการส�ารวจความคิดเห็น
ของประชาชน ในคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ ประจ�าปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑

 การจัดแสดงนิทรรศการดังกล่าวมีสมาชิกสภา 
นิติบัญญัติแห่งชาติให้ความสนใจมาเยี่ยมชมนิทรรศการ 
และรับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทาง สกว. จัดท�าขึ้น

เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ รวมทั้งมี
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติแจ้งความประสงค์ให้มีการ
จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยในประเด็นที่สนใจเพิ่มเติม

 ในส่วนของการส�ารวจความคิดเหน็ต่อการใช้ประโยชน์ 
งานวจิยันัน้ ได้รบัแบบส�ารวจกลบัคนืมาทัง้สิน้จ�านวน ๗๓ ชดุ 
โดยเป็นของสมาชกิสภานติบิญัญัตแิห่งชาต ิจ�านวน ๖๐ ชุด 
และเป็นผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ช�านาญการ/ผู้ช่วยด�าเนินงานของ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จ�านวน ๑๓ ชุด

 ทั้งนี ้ สมาขกิสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ข้อเสนอ
แนะว่า ควรมีการจัดแสดงนิทรรศการและน�าเอกสาร 
ผลงานวิจัยมาเผยแพร่ท่ีหน้าห้องประชุมสภานิติบัญญัติ 
แห่งชาตอิย่างต่อเน่ือง เพือ่ให้สมาชิกสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านการวิจัย และสามารถน�ามาใช ้
ในการสนับสนุนการด�าเนินงานตามหน้าที่และอ�านาจชอง
ฝ่ายนิติบัญญัติที่ก�าหนดไว้ตามรัฐธรรนูญต่อไป

กำรจัดแสดงนิทรรศกำรน�ำเสนอผลงำนวิจัยสู่กำรใช้ประโยชน์ในกระบวนกำรนิติบัญญัติ
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ส�ำนักภำษำต่ำงประเทศ

 ภาษาไทยถอืเป็นวัฒนธรรมประจ�าชาตแิขนงหนึง่ทีม่คีวามส�าคญัยิง่     อกีทัง้ยงัเป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการตดิต่อสือ่สาร 
ระหว่างกัน การเรียนรู้และการพัฒนาความคิดของมนุษย์เพื่อส่งต่อรุ่นสู่รุ ่น และอีกนัยหนึ่งคือเป็นเครื่องมือสะท้อน 
ถึงความเจริญจากอดีตสู่ปัจจุบันของชาติไทยด้วย 

  เพื่อเป็นการระลึกถึงความส�าคัญของภาษาไทยอันเป็นภาษาประจ�าชาติไทยเราน้ัน ได้มีการก�าหนดให้ทุกวันที่ ๒๙ 
กรกฎาคมของทุกปีเป็น “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ซึ่งมีที่มาจากเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๐๕ พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี ๙ ได้เสด็จพระราชด�าเนินเป็นประธานและทรงร่วมอภิปรายทางวิชาการของ 
ชุมนุมภาษาไทย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อ “ปัญหาการใช้ค�าไทย” โดยพระองค์ทรงด�าเนินการอภิปราย 
อีกท้ังทรงแสดงถึงความห่วงใยต่อภาษาไทย ดังมีใจความตอนหน่ึงในพระราชด�ารัสว่า    “...เราโชคดีท่ีมีภาษาของตนเอง 
แต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษาก็มีหลายประการอย่างหนึ่งต้องรักษา 
ให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือ ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ หมายความว่าวิธีใช้ค�า
มาประกอบประโยค นับเป็นปัญหาที่ส�าคัญ ปัญหาที่สามคือความร�่ารวยในค�าของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร�่ารวยพอ 
จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้... ส�าหรับค�าใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจ�าเป็นทางวิชาการไม่น้อย แต่บางค�าที่ง่าย ๆ ก็ควรจะมี 
ควรจะใช้ค�าเก่า ๆ ที่เรามีอยู่แล้ว ไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก....” 

 คณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความส�าคัญของภาษาไทย 
และตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับภาษาไทย รวมถึงกระตุ้นและปลุกจิตส�านึกให้คนไทยได้เห็นคุณค่าและความส�าคัญ 
ของภาษาไทย จึงได้ยื่นเสนอขอให้รัฐบาลประกาศวันที่ ๒๙ กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ และ 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติต่อข้อเสนอดังกล่าวเมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๒ เห็นชอบให้วันที่ ๒๙ กรกฎาคมของทุกปี 
เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ 

  โดยที่ผ่านมา กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมรณรงค์เน่ืองในวันภาษาไทยมีการจัดกิจกรรม เช่น นิทรรศการ 
กิจกรรมหมอภาษา การแสดงวัฒนธรรมโดยใช้ภาษาท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังมีการสรรหา คัดเลือก และมอบโล่รางวัลให้แก ่
ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น เพื่อเป็นแบบอย่างให้เยาวชนและสังคมต่อไป ดังนั้น เราจึงควรที่จะรักษาภาษาไทยอันเป็นเอกลักษณ ์
ที่โดดเด่นของเราคนไทยทุกคนไว้    โดยการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องทั้งด้านการออกเสียงและวิธีการใช้ค�าเพื่อให้ภาษาไทย 
ที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์คงอยู่สืบไปดั่งพระราชด�ารัสของรัชกาลที่ ๙ ที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น

ที่มา https://goo.gl/pn5aaw
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พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองค์กร
ส�ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

 ปัจจุบันเป็นยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทส�าคัญในการติดต่อสื่อสาร องค์การทั้งภาครัฐและเอกชนจึงได้มี 
การพัฒนาโครงสร้างข้อมลูสารสนเทศมาพร้อม ๆ กับโครงสร้างขององค์การทีเ่ปลีย่นแปลงเพือ่ให้ทันกบับรบิทแวดล้อมสงัคม 
และเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เปลี่ยนไปโดยแรงขับเคลื่อนส�าคัญท่ีน�าไปสู่องค์การรูปแบบใหม่ในอนาคต คือ ทรัพยากร 
มนุษย์ที่จะต้องได้รับการส่งเสริมให้ได้เรียนรู้วิธีในการเข้าถึงสื่อประเภทต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์และพัฒนา ซึ่งเป็นสิ่งที ่
องค์การคาดหวังจากทรัพยากรมนุษย์ ในการจัดการกับข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างกลยุทธ ์
การจัดการทีม่คุีณค่า และกลายเป็นองค์การในยคุสารสนเทศท่ีมีการสร้างสรรค์ และสร้างนวตักรรมจากข้อมูลท่ีใช้ในองค์การ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ในสภาพแวดล้อมที่มีการแข ่งขันในเรื่องของ 
ข้อมูลสารสนเทศค่อนข้างรุนแรงในปัจจุบัน ท่ามกลาง
โครงสร้างองค์การที่มีความยืดหยุ ่นและมีพลวัติแห่ง
การเปล่ียนแปลงองค์การในยุคนี้ต้องการทรัพยากรที่มี
คุณลักษณะที่จะช่วยให้องค์การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และกลายเป็นองค์การแห่งการเรียน
รู้สามารถที่จะจัดการกับข้อมูลสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
(Metin Atak & Ramazan Erturgut, 2010) ดังลักษณะ
ของทรัพยากรมนุษย์ดังกล่าว ๖ ลักษณะ ต่อไปนี้

คุณลักษณะของทรัพยากรมนุษย์ในยุคองค์การสารสนเทศ

 ำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กำรแห่งยุคสำรสนเทศ สู่องค์กำรยุคใหม่ในอนำคตก
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พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองค์กร
ส�ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

 ๑. การมุ่งมั่นเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

   องค์การต้องการให้ทรัพยากรมนุษย์เกิดการ 
เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองเพื่อให้การท�างานมุ่งเข้าสู่เป้าหมาย 
ความส�าเร็จและความอยู่รอดขององค์การได้ ในปัจจุบัน 
องค์การให้ความสนใจและเน้นในเรื่องการฝึกอบรม 
และพัฒนา เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์การท่ีสามารถเข้าถึงได ้
ด ้วยสารสนเทศการประเมินและปรับเปลี่ยนข ้อมูล 
ข่าวสารเพือ่ปรบัให้เข้ากบัเทคโนโลยแีละป้อนข้อมลูใหม่ ๆ  
การจัดฝ ึกอบรมของพนักงานเป ็นเคร่ืองมือส�าคัญ 
ในการประสบความส� า เร็ จตามกลยุทธ ์ ที่ ว า ง ไว ้ 
การฝ ึกอบรมพัฒนาป ัจจุบันนี้ ไม ่ ใช ่ เพียงการสอน 
ด้วยส่ือรูปแบบเดิมอีกต่อไป แต่ได้มกีารพฒันาและปรบัเปล่ียน 
มาเป็นการพัฒนาความมุ่งมั่นสร้างความมั่นใจในตนเอง 
และทักษะของคน ความคิดสร ้างสรรค ์  การพัฒนา 
ทรพัยากรมนุษย์ การสนบัสนุนให้เกดิการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง 
ถือเป็นยุทธศาสตร์สาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ที่ต้องอาศัยการพัฒนาและสร้างความสัมพันธ์ในระหว่าง
การท�างานด้วย (พิริยะ ผลพิรุฬห์, ๒๕๕๖) ข้อมูลงานวิจัย 
เพื่อใช้ในการแก้ป ัญหา เป้าหมายเหล่านี้จะประสบ 
ความส�าเร็จได้ด้วยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของพนักงาน 
ดังนั้น องค์การต้องการบุคคลที่ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
จนกลายเป็นวฒันธรรมขององค์การ ซ่ึงขึน้อยูกั่บการเรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่องของบุคคล และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนั้น
เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนั่นเอง

 ๒. การเปิดใจยอมรบัการเปลีย่นแปลงและปรบัตวั 
เข้ากับโครงสร้างองค์การที่ยืดหยุ่น

  พนักงานท่ีสามารถยอมรับและปรับตัวเข้ากับ 
สถานการณ์ใหม่ ๆ ได้ง่าย จะเป็นพนักงานที่เหมาะสม 
กับโครงสร้างองค์การที่ยืดหยุ่นได้ดี ในโครงสร้างองค์การ 
สมยัใหม่การเพิม่อ�านาจในการปรบัเปลีย่นและ ลดล�าดบัช้ัน 
การบังคับบัญชาลง เพือ่ให้เกิดการตดัสนิใจและการปฏบิตังิาน 
ทีร่วดเรว็ ซ่ึงลักษณะการท�างานทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ 
เป็นพลวัติที่ส่งผลต่อโครงสร้างองค์การ เป็นที่สังเกตได้ว่า
องค์การจะมีความยืดหยุ่นและยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
จนกลายมาเป็นองค์การที่ปรับเปลี่ยนได้ กล่าวได้ว ่า 
การยืดหยุ่นในองค์การ เป็นสิ่งส�าคัญในยุคสารสนเทศ 
เป็นอย่างยิง่ สิง่ทีท่�าให้องค์การยืดหยุน่ได้ดี คือ ทรพัยากรมนษุย์ 
ท่ีเป็นองค์ประกอบในองค์การนั่นเอง ในองค์การท่ีให ้
ความส�าคัญกับการเปลี่ยนแปลงในยุคสารสนเทศนี้ ผู้น�า 
ควรจะต้อง ช่วยสนับสนนุ แก้ปัญหาและให้โอกาสกบัพนักงาน 
ในการตัดสินใจด�าเนินงานด้วยตนเอง (Erthugut,2009)

 ๓. มีความคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอ

     เมือ่การปรบัเปลีย่นเพือ่ให้ทนักบัข้อมลูสารสนเทศ 
ที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วเกิดถึงทางตันขึ้นมา จึงเกิด 
ความต้องการผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และคาดหวังว่า 
คนเหล่าน้ีจะมีความคิดสร ้างสรรค ์สร ้างนวัตกรรม 
ทั้งในกระบวนการท�างานและผลิตสินค้า เพื่อสร้างความ 
ได้เปรียบในการแข่งขัน เนื่องจากความคิดสร้างสรรค ์
เป็นปัจจัยส�าคัญที่น�าไปสู ่นวัตกรรมและความส�าเร็จ 
อันจะน�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การ องค์การ
ต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนความคิดสร้างสรรค ์
ของบุคคล โดยค�านึงถึงปัจจัย เช่น ประสิทธิภาพภายใน 
ตนเองเชิงสร้างสรรค์ เชาวน์ทางจิตและเชาวน์อารมณ์ 
(เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน, ๒๐๑๓) พนักงานที่มีความ
คิดสร้างสรรค์จะสามารถเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศที่มีอยู่ 
น�าไปสร้างสรรค์สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเน่ือง ดังนั้น
หากองค์การใดมีการส่งเสริมการจัดกระบวนการคิด 
เพือ่พัฒนาทกัษะความคดิสร้างสรรค์ และนวตักรรมจะสามารถ 
ก้าวไปสูอ่งค์การแห่งการสร้างสรรค์ได้ นอกจากนัน้ ยงัพบว่า 
การท�างานกับผู ้ประกอบการและกลุ ่มย่อยจะช่วยให้
เกิดความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมที่องค์การ 
ต้องการได้ดีอีกด้วย (Dermicri, 2002)

 ๔. การท�างานเป็นทีม

     การท�างานเป ็นทีมเป ็นพื้นฐานของระบบ 
การท�างานทั้งหมด เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
และสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า   การท�างานเป็นทีม 
หมายถึง ความร่วมมือระหว่างฝ่ายบริหารและพนักงาน 
ในการพัฒนาวธิกีารท�างานอย่างต่อเนือ่ง (Guzelick, 1999) 
การท�างานเป็นทีม มีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งกับเรื่องของ
การบริหารจัดการคุณภาพทั่วองค์การ (Total Quality
Management) ความสามารถของผู้น�า ในการจัดการ
พนักงานให้ท�างานเป็นทีม เป็นสิ่งส�าคัญล�าดับแรกของ
องค์การท่ีจะพัฒนาเดินหน้าไปด้วยข้อมูล สารสนเทศ 
(Erthugut, 2009) ดังนั้น องค์การในยุคสารสนเทศจึงมี
เป้าหมายให้พนักงานเกิดวัฒนธรรมในการท�างานร่วมกัน
เป็นทีม
 ๕. เปิดใจยอมรับการแบ่งปันข้อมูลสารสนเทศ

     คนที่มีความรู้ ความสามารถจะมีบทบาทส�าคัญ
ในองค์การและสังคมอย่างเห็นได้ชัด แต่สิ่งส�าคัญ คือ ไม่ใช ่
ข้อมลูสารสนเทศทีอ่ยูใ่นสมองของบคุคลนัน้   ๆ    แต่เป็นการ 
ที่บุคคลนั้นได้นามาแบ่งปัน (Serbetci, 2001) ข้อมูล
สารสนเทศเป็นสิ่งที่มีค่าและจะมีมีค่าเพิ่มมากขึ้นเมื่อได้
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การสนับสนุน
และเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การ

มุ่งมั่นเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง

มีความคิด
สร้างสรรค ์
อยู่เสมอ

ยอมรับ 
การเปลี่ยนแปลง

ท�างานเป็นทีม

แบ่งปันข้อมูล

เกดิการแบ่งปันและก่อให้เกดิความรูใ้หม่ขึน้มา การแบ่งปัน
ข้อมูลสารสนเทศมีความส�าคัญกับการบริหารจัดการ
ข้อมูลเป็นอย่างยิ่ง และสามารถสร้างเป็น วัฒนธรรมแห่ง
การแบ่งปันได้ หากในองค์การมีพนักงานที่เข้ามาท�างาน
และลาออกไป โดยที่ไม่ได้มีการแบ่งปันความรู้และข้อมูล
ที่เก็บสะสมไว้และควรคืนกลับให้องค์การ สิ่งนี้เป็นสาเหตุ
ความผิดพลาดของการเรียนรู้และการสร้างประสบการณ์
ครั้งแล้วครั้งเล่า ในทางกลับกัน นวัตกรรมจะไม่เกิดขึ้น 
หากข้อมูลที่ต ้องการนามาใช้คิดสร้างสรรค์   ไม่ได ้ม ี
การแบ่งปันเกิดขึ้น ดังนั้น องค์การในยุคสารสนเทศ 
จึงต้องการพนักงานที่มีลักษณะการแบ่งปันและปรับตัว
เข้ากับวัฒนธรรมของการแบ่งปันข้อมูลได้

 ๖. การสนับสนุนจากองค์การและการแสดงออก
ถึงการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ

     เป็นแนวคิดทางด้านจิตวิทยาในการหล่อหลอม 
รวมจิตใจและการแสดง เอกลักษณ์ของพนักงานที่ม ี
ต่อองค์การในการแสดงพลัง เพื่อสร้างความส�าเร็จ การอยู ่
ร่วมกนัในองค์การเป็น ศนูย์รวมในองค์การและความสมัพนัธ์
ท่ีได้แปรมาเป็นคุณค่าให้เป็นความจงรักภักดีต่อองค์การ 
องค์การให้การสนับสนุนแก่พนักงานในด้านต่าง ๆ 
การเป็นสมาชิกที่ดีในองค์การเป็นรูปแบบพฤติกรรมการ
ให้ความร่วมมือช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ที่พนักงานให้แก ่
องค์การ นอกเหนือจากบทบาทที่องค์การคาดหวังไว ้
เป็นการช่วยเหลอืให้องค์การไปสู่เป้าหมาย ให้ความร่วมมือ 
สานึกในหน้าที่ มีความสุภาพอ่อนน้อม อดทนอดกล้ัน 
เป็นการแสดงออกโดยเป็นความสมัครใจของพนักงานเอง 
(Organ, 1988)  สมาชกิทีด่ใีนองค์การหมายรวมถงึ  ทกุกจิกรรม
ที่พนักงานได้ช่วยกันปฏิบัติ เพื่อพัฒนาภาพลักษณ์ของ 
องค์การ (Graham, 1994)

 ในองคฺก์ารยคุสารสนเทศ มคีวามคาดหวงัให้พนกังาน
มองตัวเองเป็นสมาชิกขององค์การ และมีความรับผิดชอบ
ในทุกเรือ่ง ในสภาพแวดล้อมท่ีซบัซ้อนของยคุสารสนเทศนี้
บุคคลสามารถสร ้างความรู ้ สึกที่ ส ่ งผลกระทบกับ 
ความสัมพันธ์ของ บุคคลกับองค์การที่แปรเปลี่ยนให้เป็น 
สมาชิกที่ดี ขององค์การได้ (Iscan & Naktiyok, 2005) 
การแสดงออกถึงการเป็นสมาชิกท่ีดขีององค์การ มีผลมาจาก 
การที่องค์การแสดงออกถึงการสนับสนุนบุคคลในด้าน
ต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน และยังส่งผลให้เกิดความพึงพอใจ 
ในการท�างานอกีด้วย จากงานวจิยัเรือ่งการรบัรูก้ารสนบัสนนุ
จากองค์การท่ีส่งผลต่อรูปแบบการแสดงออกทางอารมณ ์
และความพึ งพอ ใจ ในงานพบว ่ า ระดั บการรั บ รู  ้
การสนับสนุนจากองค์การส่งผลต่อการแสดงออกทาง
อารมณ์ในงาน และความพึงพอใจในงาน (วาสนา, ๒๕๕๘) 
ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การเช่นกันผู้
เขียนสรุปเป็นแผนภาพแสดงคุณลักษณะของทรัพยากร
มนุษย์ในยุคองค์การสารสนเทศได้ดังภาพ

อ้างอิงบทความ
 วาสนา ศรีอัครลาภ และจิราวรรณ คงคล้าย. “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การแห่งยุคสารสนเทศ สู่องค์การยุคใหม่ในอนาคต Human 
resource management in the information age organization, step through the new era of organization.” วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, 
Silpakorn University, ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒ เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๕๙, หน้า ๓๒๘ - ๓๓๘

 ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงแนวทางหนึ่งของการงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคองค์การข้อมูลสารสนเทศ 
ทีค่ลืน่ลกูใหม่ทางเทคโนโลย ีท�าให้กระทบงานทรพัยากรมนษุย์อย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ และต้องมกีารปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์ 
การด�าเนินงานเพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงให้ทันท่วงที

พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองค์กร
ส�ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
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กิจกรรมส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๑. โครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency based HRD) การพัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑

 วันที่ ๒๗ และ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๑๓ อาคารสุขประพฤติ  
ส�านักเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ร่วมกับส�านักพฒันาทรัพยากรบคุคล จัดโครงการพฒันาบุคลากรตามหลกัสมรรถนะ 
(Competency based HRD) การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เร่ือง  
“การใช้งานระบบสนับสนุนการประชุมและระบบเบี้ยประชุม” รุ่นที่ ๑, ๒ และ ๓ โดยวิทยากรจาก กลุ่มงานพัฒนาระบบ 
งานคอมพิวเตอร์ ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร น.ส.พนมวัน อินรีย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�านาญการ และ 
นายณรงศักดิ์ วีระกิจพาณิช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�านาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
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๒. การฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์และการใช้โปรแกรมค�านวณ
เพื่องานทางสถิติ

 วนัที ่๑๘ และ ๑๙ มถินุายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องอบรมคอมพวิเตอร์ชัน้ ๑๓ อาคารสขุประพฤต ิส�านกั 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับส�านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการ 
แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์และการใช้โปรแกรมค�านวณเพ่ืองานทางสถิติ รุ่นท่ี ๑ และ ๒ โดยมีนายไกรฤกษ์ ต่วนภูษา  
นกัวชิาการคอมพวิเตอร์ช�านาญการ กลุม่งานวิทยาการคอมพวิเตอร์ ส�านกัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เป็นวิทยากร 
บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
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เลนส์... ส่องการพิมพ์
ส�ำนักกำรพิมพ์

 
 

ข้อก�ำหนดระบบบริหำรงำนคุณภำพ ISO 9001:2015
ของส�ำนักกำรพิมพ์

ข้อก�ำหนด ข้อที่ ๕. ความเป็นผู้น�า
๕.๑ ความเป็นผู้น�และความมุ่งมั่น
 ๕.๑.๑ บททั่วไป
 ผูบ้รหิารสงูสุดได้แสดงให้เหน็ถงึความเป็นผูน้�า และความมุง่มัน่ 
ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารงานคุณภาพ ดังนี้
  ๑. มีความรับผิดชอบ (Accountability) ต่อประสิทธิผล
ของระบบบริหารงานคุณภาพ
  ๒. ท�าให้มั่นใจว่านโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพได้
มกีารก�าหนดขึน้ส�าหรับระบบบรหิารงานคณุภาพ สอดรบักบับรบิท 
ของส�านักการพิมพ์และทิศทางกลยุทธ์ของส�านักการพิมพ์
  ๓. ท�าให้มั่นใจว่าได้มีการรวมข้อก�าหนดของระบบ
บริหารงานคุณภาพกับกระบวนการการให้บริการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
ของส�านักการพิมพ์ ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
  ๔. ส่งเสริมการใช้การจัดการเชิงกระบวนการ และการ
วิเคราะห์เชิงความเสี่ยง
  ๕. ท�าให้ม่ันใจว่ามีการจัดสรรทรัพยากรที่จ�าเป็นส�าหรับ
ระบบบริหารงานคุณภาพ
  ๖. มีการส่ือสารให ้ เข ้าใจถึงความส�าคัญของระบบ
บรหิารงานคณุภาพทีม่ปีระสทิธผิล และความส�าคญัของการท�าตาม 
ข้อก�าหนดของระบบบริหารงานคุณภาพ
  ๗. ท�าให้มั่นใจว่าระบบบริหารงานคุณภาพ บรรลุตามท่ี
ตั้งใจ (Intended results)
  ๘. การมีส่วนร่วมในการสั่งการ และสนับสนุนบุคลากร
เพื่อเข้ามามีส่วนช่วยให้ระบบบริหารงานคุณภาพเกิดประสิทธิผล
  ๙. มีการสนับสนุนให้มีการปรับปรุงระบบบริหารงาน
คุณภาพ
   ๑๐. มีบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง แสดงความเป็นผู้น�าในงาน
ที่รับผิดชอบ
 ๕.๑.๒ การมุ่งเน้นผู้ขอใช้บริการ
 ผู้บริหารระดับสูงได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้น�าและความ
มุ่งมั่นในการมุ่งเน้นผู้ขอใช้บริการ โดยท�าให้มั่นใจ ดังนี้
  ๑. ข้อก�าหนดของผู้ขอใช้บริการ กฎหมาย และข้อบังคับ
ที่เก่ียวข้องได้รับการพิจารณา ก�าหนด ท�าความเข้าใจและท�าตาม 
อย่างสม�่าเสมอ
  ๒. ความเส่ียงและโอกาสทีส่ามารถส่งผลต่อความสอดคล้อง
ของสือ่สิง่พิมพ์และบริการและความสามารถทีจ่ะเพิม่ความพงึพอใจ 
ของผู้ขอใช้บริการ ได้มีการพิจารณาก�าหนดและจัดการ
  ๓. มุ่งเน้นการเพิม่ความพงึพอใจของผูข้อใช้บรกิารอยูเ่สมอ 

๕.๒ นโยบายคุณภาพ
 ๕.๒.๑ การจัดท�านโยบายคุณภาพ
 ผู้บริหารสูงสุดได้ก�าหนดให้จัดท�าน�าไปปฏิบัติและดูแลรักษา 
นโยบายคุณภาพ ดังนี้
  ๑. เพื่อความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ บริบทของส�านัก
การพิมพ์ และสนับสนุนทิศทางกลยุทธ์ของส�านักการพิมพ์
  ๒. มกีรอบในการก�าหนดวัตถุประสงค์คณุภาพประกอบด้วย
ความมุ่งมั่นในการท�าตามข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง
  ๓. มีความมุง่มัน่ ในการปรบัปรงุระบบบรหิารงานคณุภาพ
อย่างต่อเนื่อง
 ๕.๒.๒ การจัดท�านโยบายคุณภาพ
 นโยบายคุณภาพต้องด�าเนินการ ดังนี้
  ๑. มีอยู่และได้รับการดูแลรักษาในรูปแบบเอกสาร
  ๒. ได้รับการสื่อสารเป็นท่ีเข้าใจ และมีการน�าไปใช้ภายใน
ส�านักการพิมพ์
  ๓. พร้อมเปิดเผยต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี ตามความเหมาะสม
๕.๓ บทบาท ความรับผิดชอบ และอ�านาจหน้าที่
ในองค์กร
 ผู ้บริหารสูงสุดได้มีการมอบหมายสื่อสารและท�าให้เป็น 
ท่ีเข้าใจท่ัวท้ังส�านักการพิมพ์ถึงความรับผิดชอบและอ�านาจหน้าที ่
ส�าหรับบทบาทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในส�านักการพิมพ์
 ผู ้บริหารสูงสุดได้มีการมอบหมายความรับผิดชอบและ
อ�านาจหน้าที่ ดังนี้
  ๑. ท�าให้มั่นใจว่าระบบบริหารงานคุณภาพ เป็นไปตาม
ข้อก�าหนดของมาตรฐานสากลนี้
  ๒. ท�าให้มั่นใจว่ากระบวนการได้บรรลุผลตามท่ีตั้งใจ
(Intended results)
  ๓. รายงานผลงานของระบบบรหิารงานคณุภาพ และโอกาส
ในการปรับปรุงต่อผู้บริหารสูงสุด
  ๔. ท�าให้มั่นใจว่าได้มีการส่งเสริมการมุ่งเน้นผู้ขอใช้บริการ
ตลอดทั่วทั้งส�านักการพิมพ์
  ๕. ท�าให้มั่นใจว่าระบบบริหารงานคุณภาพ จะยังคงมี
ความสมบูรณ์ถูกต้อง เมื่อมีการวางแผน และเปลี่ยนแปลงต่อ 
ระบบบริหารงานคุณภาพ

 เอกสารทีเ่กี่ยวข้อง
 - แบบฟอร์ม ใบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
 

อ้างอิง : ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ส�านักการพิมพ์ กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 
กรุงเทพฯ : ส�านักการพิมพ์ ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ๒๕๖๑, ๒๔-๒๖
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เล่าข่าวชาวกรรม ๓
ส�ำนักกรรมำธิกำร ๓

เล่าข่าวชาวกรรม 3

 สาระด ีๆ ทีส่�านกักรรมาธกิาร ๓ จะขอน�ามาบอกเล่าผ่าน จลุสารบอกเล่าข่าว สนง.  และส่งต่อความรู้
อนัเป็นต�านานและความเชือ่จากสิง่สวยงามทีเ่พือ่น ๆ ข้าราชการทกุท่านมตีดิตวัหรือตดิบ้านไว้อย่างแน่นอน 
 เมือ่พดูถงึ “อญัมณ”ี หรอื “รตันชาต”ิ แล้ว กค็งจะเลีย่งไม่ได้ทีจ่ะไม่พดูถงึ “นพรตัน์” หรอื “นพเก้า” 
หมายถึง อัญมณี ๙ ประการ ประกอบไปด้วย เพชร, ทับทิม, มรกต, บุษราคัม, โกเมน, ไพลิน, มุกดาหาร,  
เพทาย และ ไพฑูรย์
  ในสมัยโบราณนั้น มีความเชื่อถือกันว่า หากผู้ใดมีอัญมณีทั้ง ๙ ชนิดนี้ไว้ครอบครองก็จะเป็นสิริมงคล 
อย่างสูงสุด นพรัตน์ ถือเป็นสัญลักษณ์ของดาวนพเคราะห์ ซึ่งถือว่าเป็นของสูงที่มีเทพยดาสถิตประจ�าอยู ่
จึงเป็นสิริมงคลแก่ผู้เป็นเจ้าของ ใครมีไว้ก็ล้วนแต่เจริญรุ่งเรืองและเลิศด้วยอ�านาจ และความดีงามทั้งปวง 
ดังนั้น เราจะเห็นได้ว่าคนโบราณนิยมน�าอัญมณีนพรัตน์มาใช้ประโยชน์ตามคติความเช่ือทั้งในด้านศาสนา 
และในสถาบันพระมหากษตัริย์ เช่น น�านพรตัน์มาประดบัถวายพระพทุธรปู ประดบัเครือ่งราชอสิรยิยศราชูปโภค 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือเครื่องประดับของ พระบรมวงศ์  ขุนนาง หรือข้าราชการชั้นสูง ตลอดจนน�ามาใช้
ประกอบในพระราชพิธีต่าง ๆ

 ส�าหรบัต�านานความเชือ่เกีย่วกับการก�าเนดิของนพรตัน์นัน้ 
มอียูห่ลายต�านานและความเชือ่ทีบ่อกเล่าถงึการก�าเนดิของนพรัตน์ 
ทัง้ในลลิติต�ารานพรตัน์ ต�านานอัญมณใีนครุฑปรุาณะ และในต�ารา 
พลาสูร ซ่ึงแต่ละต�านานก็บอกเล่าก�าเนิดของนพรัตน์ที่แตกต่าง
กันออกไปตามค่านิยมและความเชื่อ
 ตามต�านานพลาสรูกล่าวถงึการเกดิของนพรตัน์ว่า ครัง้หนึง่ 
ทวยเทพ ดาบส และคนธรรพ์ ต่างพากนัไปเฝ้าพระอศิวรเพือ่ถามถงึ 
นพรตัน์ว่ามีก�าเนิดความเป็นมาอย่างไร พระอิศวรกแ็นะน�าให้ทวยเทพ 
ทั้งหลายไปถามพระฤๅษีองคตซ่ึงเป็นผู้ที่มีอายุยืนยาวมาแต่ครั้ง 
กฤติยุค พระฤๅษีองคต จึงเล่าว่า ในกาลก่อนบรรดาทวยเทพ 
ท้ังหลายประสงค์จะให้เกิดแก้วท้ัง ๙ ประการ จึงขอให้มเหสักข ์
องค์หน่ึงนามว่าพลาอสูร หรือมหาพลาสูร สร้างนพรัตน์ข้ึน 
เพื่อไว้เป็นสวัสดิมงคลแห่งโลกย์ ท้าวพลอสูรจึงบ�าเพ็ญตบะ 

ว่าด้วยเรื่องของอัญมณ ี
ตอน “นพรัตน์ : ต�านานการก�าเนิด 
และความเชื่อ”

     คุณค่าของนพรัตน์ตามความเชื่อถูกบรรยายไว้ด้วยบทประพันธ์ ดังนี้

  “เพชรยิ่งใหญ่ ไพรี ไม่มีกล�้า  ทับทิมน�า อายุยืน เพิ่มพูนผล
อุดมลาภ ยศศักดิ์ ประจักษ์ดล มรกต กันภัยพ้น ผองเล็บงา 
บุษราคัม ฉาบเสน่ห์ ไม่เสแสร้ง  โกเมนแจ้ง แคล้วพาลภัย ใจสุขา 
ไพลินย�้า ความร�่ารวย ช่วยน�าพา มุกดาหาร เสน่หา น่าเมียงมอง
อันเพทาย ช่วยกันโทษ ที่โฉดเขลา ไพฑูรย์เล่า กันฟอนไฟ ภัยทั้งผอง 
ดลบันดาล ให้เทวา มาคุ้มครอง  สบสนอง คุณค่าแจ้ง แห่งนพรัตน์”
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เล่าข่าวชาวกรรม ๓
ส�ำนักกรรมำธิกำร ๓

เล่าข่าวชาวกรรม 3

อดอาหาร ครัน้ครบ ๗ วนั กถ็งึแก่ความตาย ทวยเทพจงึตัง้ 
พิธบูีชาตามทีท้่าวพลาอสรูส่ังความไว้ เมือ่เวลาผ่านไป ๗ วนั 
ร่างของท้าวพลาอสูรก็แปรสภาพเป็นรัตนชาติต่าง ๆ  เช่น  
หัวใจกลายเป็นเพชรและทับทิม นัยน์ตาข้างขวาเกิดเป็น 
แก้วไพฑูรย์ นัยน์ตาข้างซ้ายเกิดเป็นแก้วโกเมน พระทนต ์
เป็นแก้วมกุดา เนือ้กลายเป็นบษุราคัม เป็นต้น และเมือ่ท้าว 
พลาอสูรสิ้นชีวิต ได้มีพระยาพาสุกินนาคราชผุดข้ึนจาก 
นาคพิภพเพื่อสูบโลหิตของพลาอสูรเป็นมังสาหาร ต่อมา 
พญานาคพาสุกินนั้นถูกพญาครุฑจับไป เมื่อพญานาค 
จะสิ้นชีวิตระหว่างทางได้ส�ารอกโลหิต กลายเป็นรัตนชาติ 
ชือ่ว่า แก้วนาคสวาสดแิละมรกฏ (มรกต) ส่วนน�า้ลายทีส่�ารอก 
กลายเป็นครฑุธกิาร และทวยเทพทัง้หลายก็ได้น�ารตันชาต ิ
ต่าง ๆ แยกย้ายไปไว้ตามท่ีต่าง ๆ เพือ่ให้เกดิสวัสดมิงคล๑ 

 จากหลักฐานตามความเช่ือ 
เรือ่งนพรตัน์ในสมัยอยธุยาได้มกีารน�า 
นพรัตน์มาท�าเครื่องประดับส�าหรับ 
ประดบัยศต�าแหน่งของพระมหากษตัรย์ิ 
และขนุนางชัน้สงู เช่น พระมหาสงัวาล 
นพรัตน์ พระธ�ามรงค์นพรัตน์ จาก 
จดหมายเหตุของชาวฝรั่งที่ เข ้ามา 
ในสมัยอยุธยา เช ่น มองซิ เออร ์  
เซอวาเลียร์ เดอโชมองต์ ได้บันทึก 

ไว้ว่า สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงสวมพระธ�ามรงค ์
เพชรพลอยอย่างดีทุกนิ้วพระหัตถ์ และพระธ�ามรงค ์
ที่ส�าคัญที่พระมหากษัตริย์และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ 
สมยัอยธุยาใช้เป็นเครือ่งประกอบพระบรมราชอสิรยิยศ 
และเกียรตยิศ กคื็อ พระธ�ามรงค์นพรัตน์หรอืแหวน 
นพรัตน์  ซ่ึงสมเด็จกรมพระยาด�ารงราชานุภาพ 
ทรงพระนิพนธ์ไว้ในเรื่องการสร้างเครื่องราช 
อิสรยิาภรณ์ไทย ต�านานตรานพรตัน์ว่ามกีารจดัสร้าง 
เครือ่งราชปูโภคส�าหรบัประกอบมงคลพธิต่ีาง ๆ 
เช่น พระราชพธิบีรมราชาภิเษก ส�าหรับใช้เป็น 
เครือ่งราชปูโภค และถอืเป็นราชประเพณสีบืมา 

จนกรุงรตันโกสนิทร์ ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้า 
จุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ ทรงมีพระราชด�าริให้สร้าง  
พระมหาสังวาลนพรัตน์ขึ้นมีลักษณะเป็นสังวาลแฝด 
ประดบันพรตัน์ ส�าหรบัพระมหากษตัรย์ิ พระบรมวงศานวุงศ์ 
หรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่๒ 

  ในพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า 
เจ้าอยูห่วั ได้ก�าหนดเรือ่งแหวนนพรตัน์ในจดหมาย ก�าหนดว่า 
ด้วยเครื่องประดับส�าหรับยศในสยามให้มีการสร้างแหวน 
ทองค�าประดบัด้วย พลอยทัง้ ๙ ชนดิ ไว้ส�าหรบัพระราชทาน 
ให้แก่พระบรมวงศานุวงศ์และขุนนางผู้ใหญ่ และทรงม ี
พระราชด�าริให้สร้างดารารูป ๘ แฉก ประดับนพรัตน์เป็น 
เครื่องอิสริยาภรณ์ทรงติดฉลองพระองค์เป็นเครื่องต้น๓  
ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลท่ี ๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างดวงตรา 
มหานพรัตน์ส�าหรับห้อยสายสะพายขึ้นเป็นคร้ังแรก 
ของเครือ่งราชอิสรยิาภรณ์ไทย รวมท้ังให้สร้างแหวนนพรัตน์ 
เพิ่มเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์นพรัตนราชวราภรณ ์
ส�าหรับพระราชทานให้แก่พระบรมวงศานุวงศ์และ
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ 
  อาจกล่าวได้ว่า ในสมัยโบราณมีการน�านพรัตน์ 
มาจดัสร้างเป็นเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์  
ส�าหรับพระมหากษัตริย์ และพระราชทานให้แก่พระบรม 
วงศานุวงศ์ ขุนนาง ข้าราชการผู้ใหญ่ เพื่อเป็นสิริมงคล 
อย่างสงูแก่ผูท้ีไ่ด้รบัพระราชทาน แต่ในปัจจบุนัมไิด้หมายถงึ 

สิง่แสดงความเป็นสริมิงคลเพยีงอย่างเดียว 
แต่หากยงัได้มีการน�านพรตัน์มาท�า 
เป็นเครื่องประดับในเชิงพาณิชย์ 
ประเภทต่าง ๆ เช่น ต่างหู แหวน  
ก�าไล สายสร้อย จ้ี ซึง่สะท้อนให้เห็น 
ถงึการรวบรวมความงดงาม ความเชือ่ 

และความศรัทธาเกี่ยวกับนพรัตน์ 
เข้าไว้ด้วยกนัอย่างสอดประสานลงตวั

 ๑บุญเตือน  ศรีวรพจน์ (บรรณาธิการ). ต�าราว่าด้วยที่เกิดเนาวรัตน์ : ลักษณะ คุณ และโทษ ของอัญมณ๊. (พิมพ์ครั้งที่ ๓.  กรุงเทพฯ : กอง
วรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๔๒), หน้า ๑๓.
 ๒ส�านักเลขาธิการ. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย. กรุงเทพฯ : ศิริมิตรการพิมพ์, ๒๕๒๓, หน้า ๔.
 ๓“เรือ่งแหวนนพเก้า พระราชนพินธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั” วชริาวธุานสุรณ์สาร ๒๓ (๒), เมษายน ๒๕๔๗ หน้า ๒๓-๒๖. 
อ้างในประชมุพระราชนพินธ์ในรชักาลที ่๔ ภาคปกณิกะ ภาค ๑ ประเพณีท�าบญุวนัเกดิ พระราชนพินธ์พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 
(พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นายส�าเภา พินิจค้า ณ เมรุวัดตรีทศเทพ กรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๓๓)
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 ในช่วงนี ้เรามกัได้ยนิค�าว่ายทุธศาสตร์ชาตอิยูบ่่อยครัง้ 
ซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่ายุทธศาสตร์ชาติมีความส�าคัญ 
ต่อประเทศอย่างไร ประเทศอืน่ ๆ  ได้มกีารจัดท�ายทุธศาสตร์ 
หรือไม่ และส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจ�าเป็นต้องม ี
ยุทธศาสตร์ด้วยหรือเปล่า เรามาลองหาค�าตอบเหล่านี ้
ไปด้วยกัน 
 ค�าว่ายุทธศาสตรน์ั้น มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก 
โบราณว่า Strategos และกลายมาเป็นค�าว่า Strategy  
ในภาษาอังกฤษ โดยมีความหมายว่า นายพลหรือผู้น�าทัพ  
แต่ถ้าใช้เป็นค�ากิริยาจะหมายถึง การวางกลวิธีเพื่อโจมต ี
ฝ่ายศตัรูอย่างมปีระสิทธภิาพ และผลลพัธ์คอืได้รบัชยัชนะ 
ซึ่งในภายหลังได้มีการน�ามาใช้ในแวดวงธุรกิจ ตลอดจน 
การบรหิารในระดบัต่าง ๆ  ท�าให้มคีวามหมายทีต่่างออกไป 
คือ แผนแม่บท หรือแผนปฏิบัติการหลักส�าคัญขององค์กร 
ซึ่งองค์กรจะใช้เป็นตัวก�าหนดทิศทางการด�าเนินงาน 
ระยะยาว รวมทั้งใช้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ทรัพยากร 
เพือ่ให้บรรลเุป้าหมาย เม่ือเราได้ทราบถงึท่ีมาและความหมาย 
ของค�าว่ายทุธศาสตร์แล้ว เราลองมาดูตวัอย่างของประเทศ 
ต่าง ๆ ที่ได้มีการก�าหนดยุทธศาสตร์ชาติเอาไว้ 

 ประเทศจีน กับ 
 “Made in China 2025”
 ประเทศจีน ถือเป็นประเทศท่ีเป็นสุดยอดในด้าน 
การวางแผนนับตั้งแต่อดีตเป็นต้นมา หากใครได้อ่าน  
“สามก๊ก” คงจะได้เห็นถึงการก�าหนดกลยุทธ์และยุทธวิธ ี
ต ่าง ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความส�าคัญและ 
ความเชีย่วชาญด้านแผนยทุธศาสตร์เป็นอย่างมาก ในปัจจบุนั 
ประเทศจีนได้มีการก�าหนดยุทธศาสตร์ชาติท่ีหลากหลาย  
อาทิ “ยุทธศาสตร์ Made in China 2025” ซึ่งเป็น 
ยทุธศาสตร์ทีมุ่่งพฒันาประเทศจากการเป็นผูผ้ลติยกัษ์ใหญ่ 
ไปสู่การเป็นประเทศที่มีการผลิตที่แข็งแกร่งภายใน ๑๐ ป ี
ข้างหน้า (ค.ศ. ๒๐๒๕) โดยเปลี่ยนรูปแบบการผลิตที่เน้น 
ปรมิาณไปสูก่ารผลติท่ีเน้นคณุภาพ และมีการใช้เทคโนโลยี 
ชั้นสูงในการผลิต 
 นอกจากนี ้ประเทศจนียงัมยุีทธศาสตร์ชาตริะยะยาว 
ที่เรียกว่า “ยุทธศาสตร์ ๓ ก้าวใหม่” โดยก้าวที่ ๑ จะเป็น 
ช่วงก่อนปี ค.ศ. ๒๐๑๐ ก้าวที ่๒ จะเป็นช่วงปี ค.ศ. ๒๐๑๐ - 
๒๐๒๐ และก้าวที่ ๓ จะเป็นช่วงปี ค.ศ. ๒๐๒๑-๒๐๕๐  
ซึ่งจะบรรจบกับการที่ประเทศจีนสถาปนาประเทศครบ  

ยุทธศาสตร์สากลสู่

ยุทธศาสตร์ส�านักงาน

ตอนที่ ๑ตอนที่ ๑
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๑๐๐ ปี ในปี ค.ศ. ๒๐๔๙ ไม่เพียง 
เท่านี้ในระดับนานาชาติประเทศจีน 
ยังได้ก�าหนดยุทธศาสตร์เอาไว้เช่นกัน 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ One Belt One  
Road  (OBOR )  หรื อที่ เรี ยกว ่ า  
ยุทธศาสตร์เส ้นทางสายไหมใหม ่
ซึ่งเป็นนโยบายที่จะเชื่อมจีนเข ้ากับ 
ส ่วน อ่ืน  ๆ  ของเอเชีย ยุ โรป และ 
แอฟริกา ผ่านการพัฒนาโครงข่าย 

คมนาคมขนส่งทางบกและทะเล เพื่อกระตุ ้นการค้า 
ในภูมิภาคนี้ของโลก 

 ประเทศเอสโตเนีย กับ 
 “Estonia 2035”
 หลาย ๆ คนอาจจะไม่รู้จักหรือแทบไม่เคยได้ยินชื่อ 
ประเทศนีม้าก่อน แต่ส�าหรบัใครทีต่ดิตามเรือ่งราวทีเ่กีย่วกบั 
ความเป็นยุคดิจิทัลแล้ว ประเทศเอสโตเนีย ซึ่งมีประชากร 
เพยีง ๑.๓ ล้านคนนัน้ ถอืเป็นหนึง่ในประเทศทีป่ระกาศตวั 
เป็นประเทศดิจิทัลอย่างเต็มตัว และหากฉายภาพกลับไป 
ในอดีต ช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ เอสโตเนียถูกยึดครอง 
และผนวกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต  
จนกระทั่งปี ๑๙๙๑ สหภาพโซเวียตล่มสลาย เอสโตเนีย 
จึงกลับมาเป็นประเทศอีกครั้ง นับจากได้รับเอกราชจนถึง 
ปัจจุบันรวมเวลาเพียง ๒๗ ปี ประเทศเอสโตเนียได้วาง 
ยุทธศาสตร์ชาติและสามารถปฏิรูปประเทศไปสู่ความเป็น 
ประเทศดิจิทัล ซึ่งประเทศเอสโตเนียได้เริ่มประกาศ 
ความเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๙๗  
ด�าเนินการด้าน e-Tax ซึ่งด�าเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษ ี
อากร เช่น การยื่นหรือการขอคืนภาษีได้ภายในเวลา  
๒-๓ นาที ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๐ หรือเมื่อ ๑๘ ปีที่แล้ว  
นอกจากนี้ ในปี ค.ศ. ๒๐๐๕ เอสโตเนียยังเป็นประเทศ
แรกในโลกที่ด�าเนินการเลือกตั้งผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
ได้อย่างเต็มรูปแบบเช่นกัน
 จากการประกาศยุทธศาสตร์สู่ความเป็นประเทศ 
ดิจิทัลในอดีต ท�าให้ในปัจจุบันประเทศเอสโตเนียสามารถ 
ด�าเนินการต่าง ๆ และน�าพาประเทศไปสู่ความก้าวหน้า  
สามารถลดค่าใช้จ่ายภาครัฐลงเป็นจ�านวนมาก ตลอดจน 
ท�าให้คุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศดีขึ้น มีความ 

สะดวกสบายมากยิง่ขึน้ อาทเิช่น e-Health หรอืการรกัษา 
พยาบาลทุกอย่างท่ีเป็นระบบดิจิทัล ซึ่งไม่ว่าจะเข้ารับ 
การรักษาท่ีไหน ผู้ให้การรักษาก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูล 
ของผู ้ป ่วยได้ หรือ e-Residency ที่ใครก็ได้ในโลกนี้

 
สามารถขอรับสิทธิ์ในการเป็นประชากรของประเทศ 
เอสโตเนีย สามารถจดทะเบียนประกอบธุรกิจ และ 
ประกอบธุรกิจผ่านทางออนไลน์ได้อย่างเต็มรูปแบบ  
เป็นต้น รวมถึงในขณะนี้ ประเทศเอสโตเนีย อยู่ระหว่าง 
การจัดท�าแผนยทุธศาสตร์ชาตฉิบบัใหม่ทีเ่รยีกว่า “Estonia 
2035”
 

 ประเทศบรูไน กับ 
 “Wawasan Brunei 2035”
 หันกลับมาดูประเทศเพื่อนบ้านในแถบอาเซียน 
ด้วยกนั มีหลายประเทศท่ีให้ความส�าคญัและได้มีการก�าหนด 
ยุทธศาสตร์ชาติขึ้นมา โดยเฉพาะประเทศบรูไน หรือ  
เนอการาบรไูนดารซุซาลาม ซึง่เป็นประเทศทีเ่รารบัรูก้นัว่า 
เป็นประเทศในอาเซียนที่มีความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจสูง 
ร�า่รวยไปด้วยแหล่งน�า้มนัดบิและก๊าซธรรมชาต ิประชาชน 
มรีายได้ต่อหวัสงูและมคีวามอยูด่กีนิด ีแต่ท�าไมประเทศบรไูน 
จึงยังคงเห็นความส�าคัญ และได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ชาติ
ในระยะยาวขึ้น
 ประเทศบรไูนได้มกีารวิเคราะห์แล้วว่าอกีราว ๒๕ ปี 
นับจากนี้ น�้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นแหล่งรายได ้
เข้าประเทศมาอย่างยาวนานก�าลังจะหมดลง ดังนั้น ส่ิงที ่
ผู ้น�าประเทศและรัฐบาลบรูไนจ�าเป็นต้องเตรียมรับมือ 
อย่างเร่งด่วนเพื่อชดเชยกับรายได้จ�านวนมหาศาลที่ก�าลัง 
จะหายไปในอนาคต คอื การปรบัเปลีย่นและปฏริปูโครงสร้าง 
เศรษฐกิจของประเทศให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
(Economic diversification) เพือ่ลดการพึง่พาน�า้มนัและ 

China
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ก๊าซธรรมชาต ิและช่วยให้เศรษฐกจิสามารถเตบิโตได้อย่าง 
ยั่งยืนในระยะยาว โดยได้ก�าหนดแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการ 
พัฒนาประเทศที่มีชื่อว่า “วิสัยทัศน์บรูไน ๒๕๗๘” หรือ  
“Wawasan Brunei 2035” ซึง่ให้ความส�าคัญกบัการพฒันา 
ภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ โดยเฉพาะ “Non-Energy Based  
Sectors” ควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้ Priority area ที่รัฐบาล 
บรูไนมุ ่งให้ความส�าคัญเป็นล�าดับแรก ๆ  คือ การสร้าง 
ความเข้มแขง็ให้แก่ธรุกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือก  
รวมไปถงึการพฒันาอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกับภาคเกษตร 
เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ ทั้งป่าไม้  
ประมง และแร่ธาตุต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้ง 
การพัฒนาอตุสาหกรรมอาหารฮาลาล ซึง่สิง่เหล่านีล้้วนเป็น 
ส่ิงที่รัฐบาลบรูไนต้องการผลักดันและสร้างรากฐานท่ี 
แข็งแกร่งเพื่อเป็นหลักประกันในการสร้างความมั่งคั่งและ
ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของยุคที่ไร้น�้ามัน 
ในอนาคต

 จากตวัอย่างข้างต้น ท�าให้เราได้เหน็ว่าประเทศต่าง ๆ  
ทั่วโลก ได้ตระหนักและเห็นความส�าคัญของการก�าหนด 
ยุทธศาสตร์ชาติ เพราะจะเป็นแนวทางที่ประเทศนั้น ๆ  
จะด�าเนนิการและน�าพาประเทศไปสูเ่ป้าหมายในระยะยาว 
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและมีความเป็น 
พลวัตรสูง ซึ่งในส่วนของประเทศไทยเองก็ได้เล็งเห็นถึง 
ความส�าคัญของการก�าหนดยุทธศาสตร์ชาติเช่นกัน และ 
ได้มีการก�าหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีขึ้นเพื่อเป็น 
การวางกรอบครอบคลมุการด�าเนนิการตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐- 
๒๕๗๙ ภายใต้วสิยัทัศน์ มัน่คง มัง่ค่ัง ยัง่ยนื โดยมเีป้าหมาย 
คอื ประเทศไทยจะต้องหลดุพ้นจากประเทศตดิกบัดกัรายได้ 
ปานกลางไปสู่ประเทศพัฒนาแล้ว ยกระดับรายได้ต่อหัว 
ประชากร เปลี่ยนผ่านจากการใช้แรงงานราคาถูก และซ้ือ 
เทคโนโลยีไปสู่ประเทศที่ผลิตสินค้าโดยใช้นวัตกรรม
 การก�าหนดยุทธศาสตร์ชาตินั้นมีความส�าคัญ  
แต่การขับเคลื่อนและผลักดันให้ประเทศสามารถบรรล ุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้ส�าเร็จก็มีความส�าคัญ 
ไม่แพ้กัน ซึ่งการด�าเนินการต่าง ๆ จะต้องประกอบไปด้วย 
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนและผลักดัน 
เพื่อให้ยุทธศาสตร์ชาติประสบความส�าเร็จ ซึ่งในส่วนของ 
ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาน้ัน อยู่ระหว่างการทบทวน 
แผนยุทธศาสตร์ของส�านักงานฯ เพื่อให้มีความเชื่อมโยง  
สอดคล้องและสามารถผลักดันให้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ได้ รวมถึงจะเป็นกรอบ 
แนวทางส�าหรับการด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ 
ส�านักงานฯ ได้เช่นเดียวกัน 
 รายละเอียดต่าง ๆ ของยุทธศาสตร์ชาติและ 
ยุทธศาสตร์ส�านักงานฯ จะเป็นเช่นไร จะมีความเกี่ยวข้อง 
และมีความเช่ือมโยงกันอย่างไร ขอให้ผู้อ่านติดตามกันได ้
ในตอนต่อไป 
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