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ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ซึ่งเป็นหน่วยงำนภำครัฐที่มีภำรกิจในกำรให้บริกำรและสนับสนุน
กำรปฏิบัติงำนด้ำนนิติบัญญัติ เพ่ือให้วุฒิสภำสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ตำมรัฐธรรมนูญได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสำธำรณะและประชำชน โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินงำน กำรก ำกับนโยบำยและ 
กำรปฏิบัติรำชกำรที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ภำยใต้บริบทกำรขับเคลื่อน
และพัฒนำขีดควำมสำมำรถทั่วทั้งองค์กร เพ่ือให้บุคลำกรสำมำรถรองรับและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำม
ภำรกิจที่รับผิดชอบ สำมำรถเผชิญกับควำมท้ำทำยในกำรปฏิบัติง ำน และกำรปรับบทบำทองค์กรให้มี
สมรรถนะที ่สำมำรถด ำเนินงำนได้อย่ำงฉับไว โดยสอดรับกับควำมเปลี ่ยนแปลงต่ำง ๆ ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ตลอดจนควำมท้ำทำยในด้ำนกำรพัฒนำระบบกำรท ำงำนภำยในองค์กร ให้สำมำรถ  
เพิ่มประสิทธิภำพในเชิงกระบวนกำรท ำงำนที่มีควำมถูกต้อง รวดเร็ว และทันเหตุกำรณ์ ซึ่งเป็นควำม
พยำยำมในกำรพัฒนำระบบงำนที่บูรณำกำรกำรท ำงำนให้มีขั้นตอนที่เหมำะสม เพื่อให้กำรด ำเนินงำน
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น ท ำให้หน่วยงำนภำยในซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ
และอ ำนำจหน้ำที ่ต่ำง ๆ ต้องมีกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรท ำงำน และสร้ำงกลไกที่เหมำะสม ให้สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว และเชื่อถือได้ อีกทั้งต้องสร้ำงมำตรฐำนกำรปฏิบัติให้สำมำรถด ำเนินงำน
อย่ำงมีระบบ เป็นขั้นตอน ลดกำรท ำงำนซ้ ำและป้องกันควำมผิดพลำดที่อำจเกิดขึ้นจนน ำไปสู่กำรบริกำร  
ที่มีคุณภำพต่อไป 

ส ำนักนโยบำยและแผน เป็นหน่วยงำนภำยในส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำที่มีภำรกิจ อ ำนำจ
หน้ำที ่เกี ่ยวกับกำรด ำเนินกำรงำนสำรบรรณและธุรกำรทั่วไปของส ำนัก โดยมีควำมรับผิดชอบหลัก  
ในกำรด ำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์ เสนอแนะ จัดท ำและพัฒนำกำรด ำเนินงำนด้ำนนโยบำยและแผน  
ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
นโยบำยของประธำนวุฒิสภำ รองประธำนวุฒิสภำ ประธำนกรรมำธิกำร คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรรัฐสภำ 
และผู้บริหำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ตลอดจนด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลและก ำหนดดัชนีชี้วัดผล
ส ำเร็จของแผนงำน โครงกำร พัฒนำเทคนิค และวิธีกำรต่ำงๆ นอกจำกนี้ ยังต้องประสำนงำนกับหน่วยงำน
ภำยในเพื่อกำรก ำกับ เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยและแผน ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้กำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ และเสนอแนะ รำยงำนผลต่อเลขำธิกำรวุฒิสภำ   
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ในกำรนี ้ จ ึง ไ ด ้น ำ เ ค รื ่อ งม ือก ำรบร ิห ำรจ ัดก ำร ภำคร ัฐ แนว ใหม ่ม ำ ใช ้สน ับสน ุน 

กำรปฏิบัติงำน เพื่อให้กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประส ิทธ ิผลยิ ่ง ขึ ้น  โ ดย ได ้จ ัดท ำ  “คู ่ม ือก ำ รปฏ ิบ ัต ิง ำนของส ำน ักน โยบำยและแผน ”  
เพื่อใช้ประกอบกำรด ำเนินงำนให้บุคลำกรปฏิบัติงำนได้อย่ำงเป็นระบบ มีมำตรฐำน มีวิธีกำรท ำงำน  
ที่มีควำมเหมำะสมและทันสมัย สำมำรถสนับสนุนให้กำรปฏิบัติภำรกิจของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
บรรลุเป้ำหมำยในกำรตอบสนองควำมต้องกำร ควำมคำดหวังและสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ผู้รับบริกำรและ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยคู่มือกำรปฏิบัติงำนของส ำนักนโยบำยและแผนเล่มนี้ จะประกอบไปด้วยขั้นตอน 
รำยละเอียด และวิธีกำรปฏิบัติงำนที่ครอบคลุมตำมภำรกิจและอ ำนำจหน้ำที่ของกลุ่มงำนภำยในส ำนัก  
ซึ่งได้จัดท ำขึ ้นเพื่อให้สอดคล้องกับภำวะของกำรเปลี่ยนแปลง ควำมทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ดังนั ้น  
ส ำนักนโยบำยและแผน จึงมีควำมคำดหวังอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนจะเป็นมำตรฐำนกำรท ำงำน  
ที่น ำไปสู่ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนแก่บุคลำกรผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้อง จนบังเกิดผลส ำเร็จเป็นรูปธรรม
และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำต่อไป  
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ค ำน ำ ก  

สำรบัญ ค  

ส่วนที่ 1 บทน ำ  
            1.1 โครงสร้ำง อ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบ 

1 
2 

 

       (1) โครงสร้ำงของส ำนกันโยบำยและแผน 2  

       (2) อ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผิดชอบของส ำนักนโยบำยและแผน 2  

       (3) อ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผิดชอบของกลุม่งำนบริหำรทั่วไป  3  

       (4) อ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผิดชอบของกลุม่งำนนโยบำยและยุทธศำสตร์ 3  

       (5) อ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผิดชอบของกลุม่งำนแผนงำนและโครงกำร 4  

       (6) อ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผิดชอบของกลุม่งำนติดตำมและประเมนิผล 5  

            1.2 สัญลักษณ์ที่ใช้แสดงขัน้ตอนกำรท ำงำนในคู่มือกำรปฏิบัตงิำนของ 
                 ส ำนักนโยบำยและแผน  
ส่วนที่ 2 ขั้นตอนและรำยละเอียดกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มงำนบริหำรทัว่ไป 

6 
 
7 

 

 2.1 ด้ำนสำรบรรณและงำนธุรกำรทั่วไปของส ำนัก 8  

 (1) ขั้นตอนกำรลงทะเบียนรบัหนงัสือภำยนอกส ำนักงำนฯ  
 กรณไีม่ได้ส่งทำงระบบสำรบรรณอเิล็กทรอนิกส ์

8  

 (2) ขั้นตอนกำรลงทะเบียนรบัหนงัสือภำยนอกส ำนักงำนฯ  
 กรณีสง่ทำงระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส ์

10  

 (3) ขั้นตอนกำรลงรบัหนังสอืภำยในส ำนักงำนฯ (ระหวำ่งส ำนกั) 12  

 (4) ขั้นตอนกำรลงทะเบียนส่งหนงัสือภำยนอกส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 14  

 (5) ขั้นตอนกำรลงทะเบียนส่งหนงัสือภำยในส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ   
     (ระหว่ำงส ำนกั) 

19  

 (6) ขั้นตอนกำรจดัเตรียมแบบฟอร์มที่ใช้ในรำชกำรของส ำนัก 22  

 (7) ขั้นตอนกำรจองยำนพำหนะ 24  
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2.2 ด้ำนพัสดุ ครุภัณฑ์ กำรเงินของส ำนัก 

 
 
26 

 (1) ขั้นตอนกำรจดัซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ของส ำนัก 26  

 (2) ขั้นตอนกำรแจ้งซ่อมอุปกรณ์ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 28  

 (3) ขั้นตอนกำรสง่คนืวัสดุ ครุภัณฑ์ของส ำนัก 34  

 (4) ขั้นตอนกำรเบิก-จ่ำยวัสดุส ำนกังำนของส ำนกั 36  

  (5) ขัน้ตอนกำรจัดท ำค ำขออนุมตัิกำรเบิกจำ่ยเงนิตอบแทนพิเศษ 
กำรปฏิบตัิงำนนอกเวลำรำชกำร 

40  

 (6) ขั้นตอนกำรจดัท ำระบบเงินค่ำตอบแทนพิเศษรำยเดอืนของส ำนกั 42  

 (7) ขั้นตอนกำรจดัท ำบัญชเีงินสวัสดิกำรภำยในส ำนัก 44  

 2.3 ด้ำนทะเบียนและงำนบคุลำกรของส ำนัก 46  

 (1) ขั้นตอนกำรตรวจสอบสถิตวิันลำของข้ำรำชกำร 46  

 2.4 ด้ำนเลขำนุกำรและงำนประชมุของส ำนกั 48  

 (1) ขั้นตอนกำรจองหอ้งประชุม 48  

 (2) ขั้นตอนกำรประชุมของส ำนัก 50  

 2.5 ด้ำนกำรประชำสัมพันธเ์ผยแพร่ข้อมูลของส ำนกั 52  

 (1) ขั้นตอนกำรน ำเข้ำข้อมูลในระบบ Intranet ของส ำนกั          52  

 (2) ขั้นตอนกำรรับเรื่องร้องเรียนของส ำนกั 54  

ส่วนที่ 3 ขั้นตอนและรำยละเอียดกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มงำนนโยบำยและยุทธศำสตร ์ 57  

 3.1 ขั้นตอนกำรจดัท ำแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ  58  

  (1) กรณีส ำนกันโยบำยและแผนด ำเนินกำร 58  

  (2) ขัน้ตอนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ (กรณีจดัจ้ำงที่ปรึกษำในกำรจดัท ำ) : 
กำรประสำนงำนเพ่ือด ำเนินกำรจดัจ้ำงทีป่รึกษำ 

61  

 3.2 ขั้นตอนกำรท ำหนำ้ที่ผู้ชว่ยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำมและก ำกบัดแูลกำร
ด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรบรหิำรจดักำรภำครัฐ (Steering Committee) 
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุสิภำ 

65  

 3.3 ขั้นตอนกำรจดัท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงส ำนักงำนเลขำธกิำรวฒุิสภำ 67  
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 3.4 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนนิงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
(1) ขั้นตอนกำรประเมนิคุณธรรมและควำมโปรง่ใสในกำรด ำเนินงำนของ

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ  
(2) ขั้นตอนกำรจดัท ำแผนปฏิบัติกำรบรหิำรควำมเสี่ยงและป้องกันกำรทุจริต

ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุสิภำ 

70 
 

70 
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 3.5 ขั้นตอนกำรลงทะเบียนส่งหนงัสือภำยในกลุม่งำนนโยบำยและยุทธศำสตร์ 75  

 3.6 ขั้นตอนกำรปฏบิัติลงทะเบียนรับหนังสือภำยในกลุม่งำนนโยบำยและ
ยุทธศำสตร ์

3.7 ขั้นตอนกำรจดัพิมพ์หนงัสือรำชกำรและหนงัสืออื่น ๆ ตำมทีไ่ดร้ับมอบหมำย 

77 
 

79 

 

 3.8 ขั้นตอนกำรปฏบิัติงำนดำ้นธรุกำรในกำรประชุม 81  

 3.9  ขั้นตอนกำรออกแบบ Banner หน้ำ E-office 83  

ส่วนที่ 4 ขั้นตอนและรำยละเอียดกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มงำนแผนงำนและโครงกำร 85  

 4.1 แผนปฏิบตัิรำชกำรระยะปำนกลำง 86  

 (1) ขั้นตอนกำรจดัท ำแผนปฏิบัติรำชกำรระยะปำนกลำง 86  

 4.2 แผนปฏิบตัิรำชกำรประจ ำปี 89  

 (1) ขั้นตอนกำรจดัท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 89  

 (2) ขั้นตอนกำรแกไ้ขและจดัท ำรปูเล่มแผนปฏิบัตริำชกำรและรำยละเอียด
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บทน ำ 

1.1  โครงสร้ำง อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผดิชอบ 

(1) ผังโครงสร้ำงของส ำนักนโยบำยและแผน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

      ส ำนักนโยบำยและแผน ประกอบด้วย 4 กลุ่มงำน ดังนี ้
(1.1) กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
(1.2) กลุ่มงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์ 
(1.3) กลุ่มงำนแผนงำนและโครงกำร 
(1.4) กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล 

โดยมีอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบประกอบด้วยรำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 

      (2) อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของส ำนักนโยบำยและแผน 
(2.1) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนสำรบรรณและธุรกำรทั่วไปของส ำนัก 
(2.2) ด ำเนินกำรเสนอแนะและจัดท ำนโยบำยของวุฒิสภำให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชำติ แผนควำมมั่นคงแห่งชำติ แผนพัฒนำกำรเมือง นโยบำยของวุฒิสภำ ประธำนวุฒิสภำ 
รองประธำนวุฒิสภำ ประธำนกรรมำธิกำรของวุฒิสภำและคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรฝ่ำยรัฐสภำ รวมทั้ง
ก ำหนดเป็นยุทธศำสตร์ของวุฒิสภำ แผนแม่บทของวุฒิสภำ แผนปฏิบัติกำรทั้งระยะสั้นและระยะยำว 
และแผนอื่นที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกันในเชิงบูรณำกำร 

(2.3) ด ำเนินกำรเสนอแนะกำรพัฒนำและปรับปรุงแผนแม่บทแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร
ของวุฒิสภำและส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ผู้อ ำนวยกำร 

ส ำนักนโยบำยและแผน 

กลุ่มงำน 

บริหำรทั่วไป 

กลุ่มงำน 

นโยบำยและยุทธศำสตร์ 

กลุ่มงำน 

แผนงำนและโครงกำร 

 

กลุ่มงำน 

ติดตำมและประเมนิผล 
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(2.4) ด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลและก ำหนดดัชนีชี้วัดผลส ำเร็จของแผนงำน โครงกำรพัฒนำ
เทคนิค วิธีกำร และองค์ควำมรู้ในกระบวนกำรจัดท ำนโยบำยบริหำรรำชกำร กำรจัดท ำแผนแม่บท      
แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติกำร กำรแปลงนโยบำยและแผนสู่กำรปฏิบัติ 

(2.5) ด ำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ จัดท ำคู่มือ ระเบียบปฏิบัติและ
เอกสำรทำงวิชำกำร เกี่ยวกับนโยบำย ยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติกำร เพ่ือเผยแพร่แก่ส่วนรำชกำรใน
สังกัดส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

(2.6) ด ำเนินกำรประสำน ก ำกับ เร่งรัด ติดตำม รวบรวมและจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำให้เป็นไปตำมนโยบำยวุฒิสภำ  แผนแม่บท แผน     
กลยุทธ์ แผนปฏิบัติกำรของวุฒิสภำและส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(2.7) ด ำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์ และประเมินผลแผนงำน โครงกำร ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ เพื่อเสนอผู้บริหำรประกอบกำรวินิจฉัยสั่งกำร 

(2.8) ด ำเนินกำรพัฒนำระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีกำรในกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนตำม
แผนงำน โครงกำร ระบบกำรประเมินผลแผนงำน โครงกำรที่เหมำะสมกับระบบงำนของหน่วยงำนใน
สังกัดส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ รวมทั้งปรับปรุงและประเมินตัวชี้วัดผลส ำเร็จของแผนงำนโครงกำร 

(2.9) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

      (3) อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
(3.1) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนสำรบรรณและธุรกำรทั่วไปของส ำนัก 
(3.2) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนพัสดุ ครุภัณฑ์ กำรเงิน และงบประมำณประจ ำงวดของส ำนัก 
(3.3) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนทะเบียนและข้อมูลด้ำนงำนบุคคลเบื้องต้น 
(3.4) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนงำนและงบประมำณ รวมถึงกำรประสำนงำนด้ำนแผน 

รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน กำรใช้จ่ำยงบประมำณและสถิติของส ำนัก 
(3.5) ด ำเนินงำนด้ำนเลขำนุกำรและงำนประชุมของส ำนัก 
(3.6) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดท ำ เผยแพร่เอกสำรและผลงำนของส ำนัก 
(3.7) ด ำเนินกำรด้ำนงำนศิลปกรรมและกำรออกแบบสื่อทุกประเภทให้กับกลุ่มงำนในส ำนัก 
(3.8) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ

ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

      (4) อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกลุ่มงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์ 
(4.1) ด ำเนินกำรศึกษำ วิจัย วิเครำะห์ เพ่ือเสนอแนะและจัดท ำนโยบำยของวุฒิสภำให้

สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนควำมมั่นคงแห่งชำติ แผนพัฒนำกำรเมือง 
นโยบำยของวุฒิสภำ ประธำนวุฒิสภำ รองประธำนวุฒิสภำ ประธำนกรรมำธิกำรของวุฒิสภำและ



- 4 - 

คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรฝ่ำยรัฐสภำ เพ่ือก ำหนดเป็นยุทธศำสตร์ของวุฒิสภำ แผนแม่บทของวุฒิสภำ 
แผนปฏิบัติกำรทั้งระยะสั้นและระยะยำว และแผนอย่ำงอื่นที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกันในเชิงบูรณำกำร 

(4.2) ด ำเนินกำรเสนอแนะกำรพัฒนำและปรับปรุงแผนแม่บท แผนกลยุทธ์ของวุฒิสภำและ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

(4.3) ด ำเนินกำรพัฒนำเทคนิค วิธีกำร และองค์ควำมรู้  ในกระบวนกำรจัดท ำนโยบำยบริหำร
รำชกำร กำรจัดท ำแผนแม่บท แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติกำร กำรแปลงนโยบำยและแผนแม่บทสู่กำรปฏิบัติ 

(4.4) ด ำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ จัดท ำคู่มือระเบียบปฏิบัติและ
เอกสำรทำงวิชำกำร เกี่ยวกับนโยบำยและยุทธศำสตร์ เพ่ือเผยแพร่แก่ส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ 

(4.5) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

      (5) อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกลุ่มงำนแผนงำนและโครงกำร 
(5.1) ด ำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์ เสนอแนะ พัฒนำและประสำนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรอย่ำง

บูรณำกำรทั้งระยะสั้นและระยะยำว ให้สอดคล้องกับแผนแม่บท แผนกลยุทธ์ นโยบำยและแผนของ
วุฒิสภำและส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำหรือแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(5.2) ด ำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์ และพัฒนำดัชนีชี้วัดผลสัมฤทธิ์ในระดับองค์กรแผนงำนและ
โครงกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

(5.3) ด ำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์ เพื่อเสนอแนะกำรพัฒนำและปรับปรุงโครงกำรให้สอดคล้อง
กับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

(5.4) ศึกษำ วิเครำะห์ เพื่อพัฒนำระบบ รูปแบบ มำตรฐำน หลักเกณฑ์ วิธีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรของส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

(5.5) ด ำเนินกำรพัฒนำและปรับปรุงฐำนข้อมูลเพ่ือกำรก ำหนดโครงกำร และกำรแปลงแผนสู่
กำรปฏิบัติของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

(5.6) ด ำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ จัดเตรียมข้อมูล  จัดท ำคู่มือ 
ระเบียบปฏิบัติและเอกสำรทำงวิชำกำรที่เกี่ยวกับกำรก ำหนดโครงกำร  กำรแปลงแผนสู่กำรปฏิบัติกำร
เขียนแผนงำนและโครงกำรเพื่อเผยแพร่แก่ส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

(5.7) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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      (6) อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล 
(6.1) ด ำเนินกำรประสำน ก ำกับ เร่งรัด ติดตำม รวบรวมและจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน

ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำให้เป็นไปตำมนโยบำยวุฒิสภำ  แผนแม่บท  
แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติกำรของวุฒิสภำและส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(6.2) ด ำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์ และประเมินผลแผนงำน โครงกำร ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ เพื่อเสนอผู้บริหำรประกอบกำรวินิจฉัยสั่งกำร 

(6.3) ด ำเนินกำรพัฒนำระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีกำรในกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนตำม
แผนงำนโครงกำร ระบบกำรประเมินผลแผนงำน โครงกำร ที่เหมำะสมกับระบบงำนของหน่วยงำนใน
สังกัดส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ รวมทั้งปรับปรุงและประเมินตัวชี้วัดผลส ำเร็จของแผนงำน โครงกำร 

(6.4) ศึกษำ วิเครำะห์ ปัญหำอุปสรรคและเสนอแนวทำงแก้ไขปัญหำอุปสรรค  รำยงำนผล
ควำมก้ำวหน้ำตำมนโยบำย แผนงำน โครงกำรและกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณของวุฒิสภำและของส่วน
รำชกำรในสังกัดส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

(6.5) ด ำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ จัดเตรียมข้อมูล จัดท ำคู่มือ 
ระเบียบปฏิบัติงำนและเอกสำรทำงวิชำกำรเกี่ยวกับกำรติดตำมประเมินผล เพื่อเผยแพร่ แก่ส่วนรำชกำร
ในสังกัดส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

(6.6) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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1.2 สัญลักษณ์ที่ใช้แสดงขั้นตอนกำรท ำงำนในคู่มือกำรปฏิบัติงำนของส ำนักนโยบำยและแผน  
 

สัญลักษณ ์ ค ำอธิบำย 
 

จุดเริม่ตน้ หรือ จุดสิน้สุดของกระบวนกำร 

 

กิจกรรมและกำรปฏิบตัิงำน 
 

กระบวนกำรที่มีกิจกรรมย่อยอยู่ภำยใน 
 

ขั้นกำรตดัสนิใจ/กำรพิจำรณำ 
 

ฐำนข้อมูล 
 

เอกสำร/รำยงำน 
 

เอกสำร รำยงำนหลำยแบบ หลำยประเภท 

 

กำรเตรียมกำร หรือเตรียมควำมพร้อมในกำรด ำเนนิงำน 

 

จุดเชื่อมต่อระหว่ำงขัน้ตอน/กระบวนกำร 
 

จุดต่อเนื่องระหวำ่งหน้ำ 
 

ทิศทำง/กำรเคลื่อนไหวของงำน/กำรน ำเข้ำ/สง่ออกของ
เอกสำร/รำยงำน/ฐำนข้อมลู 

 

ทิศทำงที่อำจเกดิขึน้ 
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ส่วนที่ 2 
ขั้นตอนและรำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน 

ของกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
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1.  ด้ำนสำรบรรณและงำนธุรกำรทั่วไปของส ำนักนโยบำยและแผน 
    (1)  ขั้นตอนกำรลงทะเบียนรับหนังสือภำยนอกส ำนักงำนฯ กรณีไม่ได้ส่งทำงระบบสำรบรรณ    
          อิเลก็ทรอนิกส ์

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงทะเบียนหนังสือรับ 
ภำยนอกของส ำนัก 
(ภำยใน 1 ชั่วโมง) 

พิจำรณำหนังสือ 

ลงทะเบียนหนังสือรับ 
ที่ส ำนักบริหำรงำนกลำง 

เสนอ 
ผบ.กลุ่มงำนบริหำรทัว่ไป 

(ภำยใน 1 ชั่วโมง) 

เสนอ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
(ภำยใน 1 ชั่วโมง) 

 
 

ด ำเนินกำรส่งหนงัสือ 
(ภำยใน 1 ชั่วโมง) 

เริ่มต้น 

รับหนังสือ 

ไม่เก่ียวข้อง (ส่งคืน) 
ส ำนักบริหำรงำนกลำง/

เจ้ำของเร่ือง 
 

เกี่ยวขอ้ง  

ส่งกลุ่มงำน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

เก็บเข้ำแฟ้มงำนที่เกี่ยวข้อง 

จบงำน 

สร้ำงหนังสือเพื่อ          
ลงในทะเบียนรับ 

ของส ำนัก 
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รำยละเอียดของกำรปฏิบัตงิำน 

 (1) รบัหนังสือ 
    (1.1) จำกส ำนักบรหิำรงำนกลำง 
   (1.2) จำกทำงโทรสำร  แลว้น ำไปลงทะเบียนรับทีก่ลุ่มงำนบรหิำรทั่วไป ส ำนักบรหิำรงำนกลำง 
(2) พิจำรณำหนังสือ ดงันี ้
   (2.1)  เกี่ยวข้องกับส ำนักหรอืไม่ (ถ้ำไม่เกี่ยวข้องส่งคนืส ำนักบริหำรงำนกลำง/เจ้ำของเรื่อง) 
 (2.2)  ตรวจสอบควำมถกูตอ้งของเอกสำรแนบ 
 (2.3)  จัดล ำดับควำมส ำคญัของหนังสอืหำกเปน็เรื่องดว่นให้ด ำเนนิกำรทันที 
(3) ด ำเนินกำรลงทะเบียนรบัหนังสือภำยนอกของส ำนัก 
 (3.1)  สร้ำงทะเบียนหนังสือรับภำยนอกทำงระบบสำรบรรณอิเลก็ทรอนิกส ์
 (3.2)  ลงทะเบียนรับในหนงัสือฉบบัจริง 
(4) เสนอผู้บงัคับบัญชำกลุ่มงำนบริหำรทั่วไปเพื่อทรำบ 
(5) เสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักเพื่อพิจำรณำสั่งกำร/มอบหมำยกลุ่มงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนนิกำร 
(6) ส่งเรื่องให้ผู้เกี่ยวข้อง ผ่ำนทำงระบบสำรบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ และสง่ฉบับจริงให้เจำ้พนักงำนธรุกำร 
 ของแต่ละกลุ่มงำน พร้อมลงชื่อรับเรื่องในสมุดทะเบียนรบัหนงัสือภำยนอก 
 (6.1)  เรื่องเพ่ือทรำบ เก็บเรือ่งเข้ำแฟ้มที่เกี่ยวข้อง 

(6.2)  เรื่องแจ้งเวียนทั่วไป ด ำเนินกำรส่งหนังสือทำงระบบสำรบรรณอิเล็ กทรอนิกส์ให้บุคลำกร 
ในส ำนักฯ ทรำบ 

 

ปริมำณงำน : ประมำณกำรจ ำนวนวนัที่ด ำเนนิกำร 112  วัน 
ผลผลิต      : ลงทะเบียนรบัหนงัสือภำยนอกส ำนักงำนฯ กรณีไม่ได้ส่ง                  
                ทำงระบบสำรบรรณอเิล็กทรอนิกส ์

  112  เรือ่ง 

 
เจ้ำของเร่ือง  
 1. นำยสุรศักดิ์  มั่งคั่ง         ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป  โทร. 0 2831 9371 
 2. นำงสำวชนกนันท์  เกตจุรสั  ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป  โทร. 0 2831 9371 
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(2) ขั้นตอนกำรลงทะเบียนรับหนังสือภำยนอกส ำนักงำนฯ กรณีส่งทำงระบบสำรบรรณ 
     อิเลก็ทรอนิกส ์

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงทะเบียนหนังสือรับ 
ภำยนอกของส ำนัก 
(ภำยใน 1 ชั่วโมง) 

พิจำรณำหนังสือ 

เสนอ 
ผบ.กลุ่มงำนบริหำรทัว่ไป 

(ภำยใน 1 ชั่วโมง) 
 

เสนอ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
(ภำยใน 1 ชั่วโมง) 

ด ำเนินกำรส่งหนงัสือ 
(ภำยใน 1 ชั่วโมง) 

 

เริ่มต้น 

รับหนังสือจำกระบบ 

ไม่เกี่ยวข้อง (สง่คืน) 
เจ้ำของเรื่อง 

 

เกี่ยวขอ้ง  

ส่งกลุ่มงำน           
ที่เกี่ยวขอ้ง 

(ภำยใน 1 ชั่วโมง) 
 

เก็บเข้ำแฟ้มงำนที่เกี่ยวข้อง 

จบงำน 

แจ้งเวียน 
ข้ำรำชกำรในส ำนกั 

ลงรับ 

ทำงระบบสำรบรรณฯ 
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รำยละเอียดของกำรปฏิบัตงิำน 

(1)  รับหนังสือ 
 (1.1)  จำกระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส ์
 (1.2)  หนงัสือฉบับจริงจำกส ำนักบริหำรงำนกลำง 
(2) พิจำรณำหนังสือ ดังนี ้
 (2.1)  เกี่ยวข้องกับส ำนักหรอืไม่ (ถ้ำไม่เกี่ยวข้องส่งคนืส ำนักบริหำรงำนกลำง/เจ้ำของเรื่อง) 
 (2.2)  ตรวจสอบควำมถกูตอ้งของเอกสำรแนบ 
 (2.3)  จัดล ำดับควำมส ำคญัของหนังสอืหำกเปน็เรื่องดว่นให้ด ำเนนิกำรทันที 
(3) ด ำเนินกำรลงทะเบียนรบัหนังสือภำยนอกของส ำนัก 
 (3.1)  ทำงระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส ์
 (3.2)  ลงทะเบียนรับในหนงัสือฉบบัจริง 
(4) เสนอผู้บงัคับบัญชำกลุ่มงำนบริหำรทั่วไปเพื่อทรำบ 
(5) เสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักเพื่อพิจำรณำสั่งกำร/มอบหมำยกลุ่มงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนนิกำร 
(6) ส่งเรื่องให้ผู้เกี่ยวข้อง ผ่ำนทำงระบบสำรบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ และสง่ฉบับจริงให้เจำ้พนักงำนธรุกำร 
 ของกลุม่งำน พร้อมลงชื่อรับเรื่องในสมุดทะเบียนรบัหนังสือภำยนอก 
 (6.1)  เรื่องเพ่ือทรำบเกบ็เรือ่งเข้ำแฟ้มที่เกี่ยวข้อง 
 (6.2)  เรื่องแจ้งเวียนทั่วไป ด ำเนินกำรส่งหนังสือทำงระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้บุคลำกรในส ำนักฯ ทรำบ 

 

ปริมำณงำน : ประมำณกำรจ ำนวนวนัที่ด ำเนนิกำร 51 วัน 
ผลผลิต      : ลงทะเบียนรบัหนงัสือภำยนอกส ำนักงำนฯ กรณีส่งทำงระบบ 
                 สำรบรรณอิเล็กทรอนกิส ์

  51 เรื่อง 

 
เจ้ำของเร่ือง  
 1. นำยสุรศักดิ์  มั่งคั่ง         ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป  โทร. 0 2831 9371 
 2. นำงสำวชนกนันท์  เกตจุรสั  ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป  โทร. 0 2831 9371 
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(3)  ขั้นตอนกำรลงทะเบียนรับหนังสือภำยในส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงทะเบียนรบั 
ภำยในของส ำนัก 

 
 
 
 
 

พิจำรณำหนังสือ 

เสนอ ผบ.กลุ่มงำนบรหิำร
ทั่วไป (ภำยใน 1 ชั่วโมง) 

 

เสนอ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
(ภำยใน 1 ชั่วโมง) 

 

ด ำเนินกำร 
ส่งหนงัสือ 

เริ่มต้น 

รับหนังสือจำกระบบ 
สำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

(ภำยใน 1 ชั่วโมง) 

ไม่เก่ียวข้อง (ส่งคืน) 
เจ้ำของเร่ือง 

เกี่ยวขอ้ง  

ส่งกลุ่มงำนที่เกี่ยวข้อง 
(ภำยใน 1 ชั่วโมง) 

 

เก็บเข้ำแฟ้มงำน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

จบงำน 

แจ้งเวียน 
ข้ำรำชกำรในส ำนกั 

รับหนังสือฉบบัจริง 
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รำยละเอียดของกำรปฏิบัตงิำน 

(1) รับหนังสือจำกระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (บำงกรณีมีกำรรับหนังสือฉบับจริงควบคู่กับกำรส่ง
 ทำงระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์) 
(2)  พิจำรณำหนังสือ ดังนี้ 
    (2.1)  เกี่ยวข้องกับส ำนักหรือไม่ (ถ้ำไม่เกี่ยวข้องส่งคืนส ำนัก/เจ้ำของเรื่อง) 
    (2.2)  ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรแนบ 
     (2.3)  จัดล ำดับควำมส ำคัญของหนังสือหำกเป็นเรื่องด่วนให้ด ำเนินกำรทันที 
(3)  ด ำเนินกำรลงทะเบียนรับหนังสือภำยในของส ำนัก 
     (3.1)  ทำงระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
     (3.2)  ลงทะเบียนรับในหนังสือฉบับจริง 
(4)  เสนอผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนบริหำรทั่วไปเพื่อทรำบ 
(5)  เสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักเพื่อพิจำรณำลงนำมสั่งกำร/อนุมัติ/มอบหมำยให้กลุ่มงำนที่เกี่ยวข้อง 
     ด ำเนินกำร 
(6)  ส่งเรื่องให้ผู้เกี่ยวข้อง ผ่ำนทำงระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และส่งฉบับจริงให้เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
     ของกลุ่มงำน พร้อมลงชื่อรับเรื่องในสมุดทะเบียนรับหนังสือภำยใน 
     (6.1)  เรื่องเพ่ือทรำบ เก็บเรื่องเข้ำแฟ้มที่เกี่ยวข้อง 
     (6.2)  เรื่องแจ้งเวียนทั่วไป ด ำเนินกำรส่งหนังสือทำงระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้บุคลำกร 
             ในส ำนักฯ ทรำบ 

 

ปริมำณงำน : ประมำณกำรจ ำนวนวนัที่ด ำเนนิกำร  242   วนั 
ผลผลิต      : ลงทะเบียนรบัหนงัสือภำยในส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ     2,026 เรื่อง 

 
เจ้ำของเร่ือง  
 1. นำยสุรศักดิ์  มั่งคั่ง          ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป  โทร. 0 2831 9371 
 2. นำงสำวชนกนันท์  เกตจุรสั  ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป  โทร. 0 2831 9371 
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(4)  ขั้นตอนกำรลงทะเบียนส่งหนังสือภำยนอกส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

 

 

        

     

 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

รับหนังสือจำกเจ้ำของเรื่อง 

เริ่มต้น 

กรณี เลขำธิกำรวฒุิสภำลงนำม  
(ออกเลขหนงัสือที่ส ำนักบรหิำรงำนกลำง) 

สแกนเอกสำร 
 

ด ำเนินกำรลงทะเบียนหนังสอืส่ง 
(ภำยใน 20 นำที) 

 

สอบถำมเจ้ำของเรื่อง 
ถึงแนวทำงกำรส่งหนงัสือ 

จบงำน 

น ำส่งด้วยตนเอง 
ฝำกเจ้ำหน้ำที่ส ำนัก 
บริหำรงำนกลำง 

บรรจหุนังสือฉบับจรงิใส่ซองจดหมำย 
และเขียนใบน ำส่งติดหนำ้ซอง 

ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 

ผ่ำนระบบสำรบรรณฯ 

กรณี ผอ.ส ำนักฯ ลงนำม 

(ออกเลขหนังสือทีส่ ำนัก)         
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รำยละเอียดของกำรปฏิบัตงิำน    

(4.1) รับหนังสือจำกเจ้ำของเรื่อง โดยเลขำธิกำรวุฒิสภำ รองเลขำธิกำรวุฒิสภำ ที่ปรึกษำ และ

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักเป็นผู้ลงนำมในหนังสือเท่ำนั้น 

(4.2) เข้ำระบบ e-office  จำก http://eoffice.senate.go.th:38080/workflow/web/ 

พิมพ์ username และ password เพื่อเข้ำระบบ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            เลือกที่แถบ ทะเบียนหนังสือส่งภำยนอก ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลือก “ทะเบยีนหนังสอืส่งภายนอก ส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา” 

http://eoffice.senate.go.th:38080/workflow/web/
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          เลือก สร้ำงหนังสือ 

 

         เลือก ขอเลขส่วนกลำง  เขียนเลขลงหนังสือฉบับจริง แล้วพิมพ์ข้อควำมตำมหนังสือ 

         เลือก บันทึกหนังสือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

          แสกนเอกสำร แล้วน ำเข้ำระบบโดย เลือกที่ เอกสำรแนบ 
 

 

 

 

 

 

 

เลือกเอกสารแนบ 
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        เลอืก  น ำเขำ้

 
 

 

        เลือก  บันทึก 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลือกน าเข้า 
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(4.3) เมื่อด ำเนินกำรลงทะเบียนส่งหนังสือภำยนอกส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ทำงระบบสำร
บรรณอิเล็กทรอนิกสแ์ล้ว ให้ส ำเนำหนังสือภำยนอก ส่งคืนเจ้ำของเรื่อง 

(4.4) สอบถำมเจ้ำของเรื่องถึงแนวทำงกำรส่งหนังสือ กรณีต้องกำรให้ส ำนักบรหิำรงำนกลำงน ำส่ง     
ให้น ำหนังสือฝำกที่กลุม่งำนบริหำรทั่วไป ส ำนกับรหิำรงำนกลำง หรือจะด ำเนนิกำรส่งดว้ยตนเอง 

(4.5) บรรจุหนังสือฉบับจริงใส่ซองจดหมำย โดยจ่ำหน้ำซองถึงผู้รับ และเขียนใบน ำส่งหนังสือ
ติดหน้ำซองจดหมำยให้เรียบร้อย 

 

ปริมำณงำน : ประมำณกำรจ ำนวนวนัที่ด ำเนนิกำร 20  วัน 
ผลผลิต      : ลงทะเบียนสง่หนังสอืภำยนอกส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ   20  เรื่อง 

 
เจ้ำของเร่ือง  
  1. นำงสำวสุกัญญำ กิจตะคุ  ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป  โทร. 0 2831 9371 
 2. นำงสำวสุดำรตัน์  ฮำเซะ    ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป  โทร. 0 2831 9371 
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(5)  ขั้นตอนกำรลงทะเบียนส่งหนังสือภำยในส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิภำ  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

   

 

 

 

        

     

 

 

 
 

 

รำยละเอียดของกำรปฏิบัตงิำน  

(5.1) รับหนังสือจำกเจ้ำของเรื่อง โดยรองเลขำธิกำรวุฒิสภำ ที่ปรึกษำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ผู้แทน             

ในคณะกรรมกำรต่ำง ๆ เป็นผู้ลงนำมในหนังสือเท่ำนั้น 

(5.2) เข้ำระบบ e-office  จำก http://eoffice.senate.go.th:38080/workflow/web/ 

พิมพ์ username และ password เพื่อเข้ำระบบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับหนังสือจำกเจ้ำของเรื่อง 

เริ่มต้น 

ลงทะเบียนหนังสือสง่  
(ออกเลขท่ีส ำนกันโยบำยและแผน) 

สแกนเอกสำร 
 

ส่งคืนเจำ้ของเรื่อง 
 

สอบถำมเจ้ำของเรื่อง 
ถึงแนวทำงกำรส่งหนงัสือ 

จบงำน 

ผ่ำนระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

กรณีส่งฉบับจริงควบคู่
กำรส่งทำงระบบ 

http://eoffice.senate.go.th:38080/workflow/web/


- 20 - 

        เลือก  ทะเบียนหนังสือส่ง (ของส ำนัก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        เลือก สร้ำงหนังสือ  พิมพ์ข้อควำมจำกหนังสือลงระบบ  เลือก บันทึกหนังสือ 

 
        พิมพ์ข้อควำมจำกหนังสือลงระบบ เลือก บันทึกหนังสือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลือก  เอกสำรแนบ 

เลือก “ทะเบยีนหนังสอืส่ง (ของส านัก)” 
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         เลือก น ำเข้ำ แล้วเลือกไฟล์ที่ต้องกำรน ำเข้ำ  เลือก บันทึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5.3) สอบถำมเจ้ำของเรื่อง (กรณีให้ส่งฉบับจริงควบคู่กับกำรส่งทำงระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์) 

(5.4) ส่งคืนเจำ้ของเรื่อง 
                          เลือก  ส่งหนังสือ  จำกนั้น เลือกบุคคลหรือกลุ่มงำนที่เจ้ำของเรื่องต้องกำรส่งให้ 

 
 

 

 

 

 

 

ปริมำณงำน : ประมำณกำรจ ำนวนวนัที่ด ำเนนิกำร 242  วัน 
ผลผลิต      : ลงทะเบียนสง่หนังสอืภำยในส ำนกังำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ       641  เรือ่ง 

 

เจ้ำของเร่ือง  
  1. นำงสำวสุกัญญำ กิจตะคุ  ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป  โทร. 0 2831 9371 

     2. นำงสำวสดุำรัตน ์ ฮำเซะ     ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป  โทร. 0 2831 9371 
        

 



- 22 - 

(6) ขั้นตอนกำรจัดเตรียมแบบฟอร์มที่ใช้ในรำชกำรของส ำนักนโยบำยและแผน 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบแบบฟอร์มในตู้ลิน้ชัก 
ให้มีพร้อมใชง้ำนอยู่เสมอ 

 

เริ่มต้น 

แยกประเภทแบบฟอร์มต่ำงๆ และจดัเก็บ 
ใส่ตู้ลิ้นชัก 

ส ำรวจแบบฟอร์มต่ำง  ๆ 

จบงำน 
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รำยละเอียดของกำรปฏิบัตงิำน 
(6.1) ส ำรวจแบบฟอร์มที่ใช้ในรำชกำรของส ำนัก 
(6.2) แยกประเภทแบบฟอร์มต่ำงๆ พร้อมจดัเก็บใส่ตูเ้หล็ก 15 ลิ้นชัก ได้แก่ 

(6.2.1)   แบบใบเบิกสวัสดกิำร (กำรศึกษำบุตร) 
(6.2.2)   แบบใบเบิกสวัสดกิำร (กำรรักษำพยำบำล) 
(6.2.3)   แบบใบลำป่วย , ใบลำคลอดบตุร , ใบลำพักผอ่น , ใบลำกิจสว่นตัว  
(6.2.4)   กระดำษส ี
(6.2.5)   ค ำขอมีสิทธิ์รับเงนิค่ำรักษำพยำบำล 
(6.2.6)   กำรปฏิบตัิรำชกำรนอกเวลำรำชกำร (O.T.) 
(6.2.7)   แบบฟอร์มกำรขอหนังสอืรับรอง 
(6.2.8)   ใบใช้บรกิำรส ำนักพิมพ์ 
(6.2.9)   แบบใบขออนญุำตใช้รถส่วนกลำง 
(6.2.10) แบบขอใชบ้ริกำรถำ่ยเอกสำร 
(6.2.11) แบบสัญญำยืมเงิน 
(6.2.12) กำรขอใช้บริกำรโสตทัศนูปกรณ์ 
(6.2.13) สหกรณ์ออมทรัพย์ข้ำรำชกำรรัฐสภำ 
(6.2.14) ค ำขอบตัรอนุญำตติดรถยนต์ 

(6.3) ตรวจสอบแบบฟอร์มในตู้เหล็ก 15 ลิ้นชกั ใหม้ีพร้อมใชง้ำนอยู่เสมอ 
          
   สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรได้ที่ :  
   http://www.senate.go.th/w3c/senate/sec.php?url=view&sec_id=2&content_id=1384 

http://www.senate.go.th/w3c/senate/sec.php?url=home&sec_id=6 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senate.go.th/w3c/senate/sec.php?url=view&sec_id=2&content_id=1384
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(7)  ขั้นตอนกำรจองยำนพำหนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เบื้องต้น ให้ด ำเนนิกำร      
จองยำนพำหนะกับเจำ้หน้ำที่
กลุ่มงำนยำนพำหนะ (ทนัที) 

 

ประสำนกบัเจ้ำหน้ำทีก่ลุ่มงำน
ยำนพำหนะก่อนเดินทำงอีกครั้ง 

เริ่มต้น 

แจ้งควำมประสงค์ในกำร 
ใช้ยำนพำหนะ 

     จบงำน 

เขียนใบขออนญุำต 
ใช้ยำนพำหนะ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
นโยบำยและแผนลงนำม 

ส่งใบขออนุญำตใช้ยำนพำหนะ                
ให้คนขบัในวันเดินทำง 
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รำยละเอียดของกำรปฏิบัตงิำน 
(7.1)  รับแจ้งจำกผู้อ ำนวยกำรส ำนัก หรือเจ้ำหน้ำที่เกี่ยวกับ วันเวลำที่ต้องกำรใช้รถ สถำนที่ ภำรกิจงำน 

จ ำนวนผู้นั่ง เป็นต้น 
(7.2)  เบื้องต้นให้ประสำนจองยำนพำหนะกับเจ้ำหน้ำที่กลุ่มงำนยำนพำหนะ ส ำนักกำรคลังและ     

งบประมำณก่อน 
(7.3)  เขียนใบขออนุญำตใชย้ำนพำหนะ 
(7.4)  เสนอใบขออนุญำตใช้รถส่วนกลำง ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/หรือผู้แทนลงนำม 
(7.5)  ใกล้วันหรือเวลำเดินทำง ติดต่อประสำนกับเจ้ำหน้ำที่กลุ่มงำนยำนพำหนะเพ่ือยืนยันอีกครั้ง 
(7.6)  ณ วันที่ใช้รถ น ำใบขออนุญำตใช้รถส่วนกลำงมอบให้พนักงำนขับรถ 
 

ปริมำณงำน : ประมำณกำรจ ำนวนวนัที่ด ำเนนิกำร  50  วนั 
ผลผลิต      : แบบฟอร์มที่ใช้ในรำชกำรของส ำนักนโยบำยและแผน 
 

  50  ครั้ง 

 
เจ้ำของเร่ือง   

 1. นำงสำวชนกนันท์ เกตุจรัส        ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป  โทร. 0 2831 9371  
          2. นำงสำวสุมิชำนันท์ นิยมทรัพย์   ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป  โทร. 0 2831 9371 
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2.2  ดำ้นพัสดุ ครุภัณฑ์ กำรเงินของส ำนัก 
       (1) ขั้นตอนกำรจัดซือ้วัสดุ ครุภัณฑ์ ของส ำนักนโยบำยและแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ค้นหำคุณลักษณะ/ร้ำนค้ำ 

ร้ำนคำ้ส่งใบเสนอรำคำ 

จัดท ำบนัทึกขอจัดซื้อ 
เสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
กำรคลงัและงบประมำณ 

รับวัสดุ ครุภัณฑ์/ 
ลงนำมในใบตรวจรับพัสด ุ

ท ำใบเบิก (3 สี)  
ให้ ผ.บ.กลุม่งำนบริหำรทั่วไป  

ลงนำม และส่งคืนส ำนัก 
กำรคลงัและงบประมำณ 

กลุ่มงำนพัสดดุ ำเนินกำร 

เริ่มต้น 

แจ้งควำมประสงค์ 

ส่งมอบวัสด ุครุภัณฑ์ 
ให้กลุ่มงำน 

ที่แจ้งควำมประสงคข์อจดัซือ้ 

จบงำน 
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รำยละเอียดของกำรปฏิบัตงิำน 
(1.1) รับแจ้งควำมประสงค์ในกำรจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์จำกกลุ่มงำนภำยในส ำนัก (วัสดุ มูลค่ำไม่เกิน   

5,000 บำท และครุภัณฑ์ มูลค่ำเกิน 5,000 บำท ขึ้นไป โดยรวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)   
(1.2) ค้นหำคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ประสงค์จัดซื้อ จำกร้ำนค้ำต่ำงๆ เพ่ือให้ได้รำคำ/คุณภำพ  

ที่เหมำะสมเกิดประโยชน์ต่อรำชกำรมำกที่สุด  
(13.) ติดต่อร้ำนค้ำให้ใบเสนอรำคำ ทำงแฟกซ์ หรือ อีเมล   
(1.4) กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป จัดท ำบันทึกขอจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ พร้อมแนบใบเสนอรำคำส่งไปยัง                

ส ำนักกำรคลังและงบประมำณ 
(1.5) เจ้ำหน้ำที่กลุ่มงำนพัสดุประสำนขอรำยชื่อข้ำรำชกำรในกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป จ ำนวน 3 คน                

เป็นคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ โดยมีผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนบริหำรทั่วไปเป็นประธำนกรรมกำรและมี
เจ้ำหน้ำที่ 2 คน ร่วมเป็นกรรมกำรตรวจรับ  

(1.6) หลังจำกกลุ่มงำนพัสดุ ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์แล้ว จะแจ้งให้กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป         
รับวัสดุ ครุภัณฑ์พร้อมลงนำมรับมอบในใบตรวจรับพัสดุ 

(1.7) เจ้ำหน้ำที่กลุ่มงำนบริหำรทั่วไปจัดท ำใบเบิก (3 สี) ส่งให้ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป           
(ในฐำนะผู้รับมอบอ ำนำจแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยและแผน) ลงนำมเพ่ือส่งส ำนักกำรคลังและ
งบประมำณด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

(1.8) ส่งมอบวัสดุ ครุภัณฑ์พร้อมหมำยเลขครุภัณฑ์ให้กลุ่มงำนที่แจ้งควำมประสงค์ขอจัดซื้อ  
เอกสำรที่ใช้ด ำเนินกำร กฎหมำย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  

- หนังสือส ำนักงบประมำณด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว37 ลงวันที่ 6 มกรำคม 2559 เรื่องแนวทำง            
กำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 

 

ปริมำณงำน : ประมำณกำรจ ำนวนวนัที่ด ำเนนิกำร 3  วนั 
ผลผลิต      : กำรจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ของส ำนักนโยบำยและแผน 3 ครั้ง 

 
เจ้ำของเร่ือง   
 1. นำงสำวสุดำรัตน์  ฮำเซะ  ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป  โทร. 02831 9371 
 2. นำงสำวพิสมัย  วงละคร   ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป  โทร. 02831 9371 
 3. นำงสำวชนกนันท์  เกตุจรัส  ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป  โทร. 02831 9371 

  
 
 
 

javascript:openwindow('fileopen.php?id=29011600.PDF','tran',0,0,1000,1000,0,0,0,1,0)
javascript:openwindow('fileopen.php?id=29011600.PDF','tran',0,0,1000,1000,0,0,0,1,0)
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(2) ขั้นตอนกำรแจ้งซ่อมอปุกรณ์ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของส ำนักนโยบำยและแผน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีไม่สำมำรถซ่อมแซมได้ 

 

 

 

 

แจ้งเจ้ำหนำ้ที่  
ส ำนักเทคโนโลยฯี 

ทำงระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์

เริ่มต้น 

ประสำนยืนยนั 
อีกครัง้ 

ส ำนักเทคโนโลยฯี 
ด ำเนินกำร 

 

เจ้ำหนำ้ที ่
ส ำนักเทคโนโลยฯี 
ท ำกำรซ่อมแซม 

ส ำนักเทคโนโลยฯี           
แจ้งรบัอุปกรณ ์

 

รับแจง้ซ่อมอุปกรณ ์

ส่งบริษัทฯ 
ซ่อม 

จบงำน 

กลุ่มงำนบรหิำรทั่วไป
รับมอบอุปกรณ ์

 

แจ้งกลุม่งำนรับอุปกรณ ์

คอมพิวเตอร ์
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รำยละเอียดของกำรปฏิบัตงิำน 
(2.1) คลิกเลือก Internet Explorer จำกนัน้พิมพ์ URL เพื่อเข้ำสู่ระบบกำรให้บรกิำรซ่อมบ ำรงุ 

อุปกรณค์อมพิวเตอร์ได้  2  วิธี  คือ 

(2.1.1)  วิธีที ่1  ที ่URL พิมพ์  http://www.senate.go.th/repair/index.php 

(2.1.2)  วิธีที ่2  ที ่URL พิมพ์  http://intranet.senate.go.th  แล้วเลือก  "บริกำรแจง้ซ่อม     

        อปุกรณค์อมพิวเตอร"์  หรือเลือกส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ แล้วเลอืก  “บริกำร 

แจ้งซ่อมอปุกรณค์อมพิวเตอร์” 

 

 
 

 ภำพไอคอน  “Internet Explorer” 

 

  ภำพไอคอน   “บริกำรแจง้ซ่อมบ ำรงุคอมพิวเตอร์” 

เลือก  Internet Explorer 

วิธีที่ ๑  ที่ URL พิมพ์  
http://www.senate.go.th/repair/index.php 
วิธีที่ ๒  ที่ URL พิมพ์http://intranet.senate.go.th   

http://www.senate.go.th/repair/index.php
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(2.2) พิมพ์ “เลขประจ ำต ำแหน่ง” และ “รหัสผ่ำน”เพ่ือ login เข้ำสู่ระบบกำรให้บริกำร 

ซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์ไอที  ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ซึ่งในระบบฯ ประกอบด้วย  

กำรให้บริกำร คือทะเบียนครุภัณฑ์ แจ้งซ่อมบ ำรุง กำรแก้ปัญหำเบื้องต้น  ตรวจสอบล ำดับบริกำรซ่อม 

ข้อมูลผู้รับจ้ำงซ่อมบ ำรุง ตรวจสอบขอรับบริกำร รำยงำนกำรบริกำร  และออกจำกระบบ 

 
 

 
 

พิมพ์เลขประจ า

ต าแหน่ง   

และรหัสผ่าน 

การให้บริการของระบบการ

ให้บริการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ไอท ี 
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(2.2) เลือก "แจ้งซ่อมบ ำรุง" พิมพ์หมำยเลขครุภัณฑ์เป็นตัวเลขอำรบิคโดยไม่ต้องเว้นวรรค  

ตัวอย่ำงเช่น  7440-003-0001(643/50)  และเลือก  "ต่อไป" 

 
 
 

 
 

เลือก  “แจ้งซ่อม
บ ำรุง” 

พิมพ์หมำยเลข
ครุภัณฑ์ 
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(2.3) เลือกประเภทอำกำรของคอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์  หรือเครื่องสแกน เช่น ติดไวรัส 

หรือเลือกประเภทอำกำร  “อื่นๆ”  แล้วพิมพ์รำยละเอียดของอำกำรเสีย จำกนั้นเลือก  "แจ้ง" 

 
 
 

 
 

 

เลือกประเภท
อำกำร 

พิมพ์รำยละเอียด
ของอำกำรเสีย
เพ่ิมเติม 
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(2.3) ระบบจะใหต้รวจสอบรำยละเอียด  เพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้องอกีครัง้ หำกต้องกำรแกไ้ข 

ให้เลอืก “แกไ้ข” เมือ่แกไ้ขเสร็จแลว้เลอืก “แจง้” อกีครัง้  จำกนัน้เลอืก “ยนืยนักำรแจ้งซ่อม” 

 
(2.4) ระบบฯ  จะแจ้งหมำยเลขรับบรกิำรและล ำดับกำรบริกำรเพ่ือใช้ในกำรตดิตำม  เช่น  

หมำยเลขรับบริกำร คือ 55-03-0063  ล ำดับกำรบรกิำรท่ี 314 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำมำรถเข้ำใช้บริกำรแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ได้ที่  http://www.senate.go.th/repair/index.php 
ปริมำณงำน : ประมำณกำรจ ำนวนวนัที่ด ำเนนิกำร        30  วัน 
ผลผลิต      : กำรแจ้งซ่อมอปุกรณ ์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ 
                 ส ำนักนโยบำยและแผน 

       30  ครั้ง 

เจ้ำของเร่ือง   
      1. นำงสำวสุดำรัตน์  ฮำเซะ  ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป โทร. 02831 9371 
 2. นำงสำวพิสมัย  วงละคร   ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป โทร. 02831 9371                   
 3. นำงสำวชนกนันท์  เกตุจรัส ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป โทร. 02831 9371 
 
 

ยืนยันกำรแจ้ง
ซ่อม 

http://www.senate.go.th/repair/index.php
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(3) ขั้นตอนกำรส่งคืนวสัดุ ครุภัณฑ์ของส ำนักนโยบำยและแผน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท ำบนัทึกแจ้ง 
ส ำนักกำรคลงัฯ เพื่อขอสง่คนื  

เริ่มต้น 

รับแจง้ควำมประสงค ์
ขอส่งคนื 

ในระบบสำรบรรณ 
อิเล็กทรอนิกส ์

ส่งหนงัสือฉบับจริง 
พร้อมอุปกรณ์ส่งคืน 

เก็บเอกสำรเข้ำแฟ้มงำน 

จบงำน 
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รำยละเอียดของกำรปฏิบัตงิำน   

(1) รับแจ้งรำยกำรวัสดุ ครุภัณฑ์ของส ำนักที่ช ำรุดไม่สำมำรถใช้งำน 

(2) กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป จัดท ำบันทึกแจ้งส ำนักกำรคลังและงบประมำณขอส่งคืนวัสดุ ครุภัณฑ์    ที่

ช ำรุดไม่สำมำรถซ่อมแซมได้    

(3) ส่งหนังสือทำงระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งน ำฉบับจริงและวัสดุ ครุภัณฑ์  ที่ช ำรุดมอบ

ให้เจ้ำหน้ำที่กลุ่มงำนพัสดุ ส ำนักกำรคลังและงบประมำณ 

 

ปริมำณงำน : ประมำณกำรจ ำนวนวนัที่ด ำเนนิกำร 3   วนั 
ผลผลิต      : กำรส่งคนืวัสด ุครุภัณฑ์ของส ำนกันโยบำยและแผน 3   ครั้ง 

 
เจ้ำของเร่ือง   
 1. นำงสำวสุดำรัตน์  ฮำเซะ  ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป  โทร. 02831 9371 
 2. นำงสำวพิสมัย  วงละคร   ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป  โทร. 02831 9371 
  3. นำงสำวชนกนันท์  เกตุจรัส  ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป  โทร. 02831 9371 
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(4)  ขั้นตอนกำรเบิก – จ่ำยวัสดุของส ำนักนโยบำยและแผน 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส ำรวจวัสดุส ำนักงำน 

 

เขียนใบเบิกวัสด ุ( 3 ส ี) 

 

รับวัสดุและจดัเก็บเข้ำตู้ 

 

ด ำเนินกำรเบิกวัสด ุ

 

กลุ่มงำนแจง้ควำมประสงค์เบิกวัสดุ 

 

ลงลำยมือชื่อผูร้ับวัสด ุ

มี 

ไม่ม ี
 

 บันทึกเพื่อน ำไปเบิกครั้งต่อไป 

จัดท ำรำยงำนกำรเบิกจำ่ยวสัดุ
ประจ ำเดือนและรำยไตรมำส      

(ผ่ำนโปรแกรมไมโครซอฟต์ Excel) 

เสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำย   
และแผนรับทรำบ 

 

ภำยใน 3 วันท ำกำร 
หลังสิ้นเดือน 

   เริ่มต้น 

    จบงำน 
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รำยละเอียดของกำรปฏิบัตงิำน 

(4.1) เปิดไฟล์ Excel เพื่อบนัทึกกำรเบกิจ่ำยวัสดุส ำนักงำนของแต่ละกลุ่มงำน 

 

 (4.2) พิมพ์รำยงำนกำรเบิกจ่ำยเพ่ือลงลำยมือชื่อของคณะกรรมกำรตรวจสอบวัสดุคงเหลือของ  

ส ำนักนโยบำยและแผน เพื่อส่งส ำนักกำรคลังและงบประมำณ 3 รำยกำร ดังนี้ 

     4.2.1 รำยงำนวัสดุคงเหลือแยกตำมกลุ่มผลิตภัณฑ์  

 

 



- 38 - 

 

4.2.2  รำยงำนสรุปรำยละเอียดวัสดุคงคลังคงเหลือ  

 

4.2.3  รำยงำนสรุปรำยละเอียดวัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือ   
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ตัวอย่ำง กำรลงลำยมือชื่อของคณะกรรมกำรตรวจสอบวัสดุคงเหลือของส ำนกันโยบำยและแผน 

 

 

ปริมำณงำน : ประมำณกำรจ ำนวนวนัที่ด ำเนนิกำร 150 วัน 
ผลผลิต      : กำรเบิก – จ่ำยวัสดุของส ำนักนโยบำยและแผน  150 ครั้ง 

 

เจ้ำของเร่ือง   
 1. นำงสำวสุดำรัตน์  ฮำเซะ  ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป  โทร. 02831 9371 
 2. นำงสำวพิสมัย  วงละคร   ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป  โทร. 02831 9371 
 3. นำงสำวชนกนันท์  เกตุจรัส  ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป  โทร. 02831 9371 
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(5) ขั้นตอนกำรเบิกจ่ำยเงนิตอบแทนกำรปฏิบตัิงำนนอกเวลำรำชกำร (O.T.)  
ของส ำนักนโยบำยและแผน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จัดท ำบนัทึกเสนอเลขำธิกำรวุฒิสภำเพื่อขออนุมตัิในหลกักำรเบิกจ่ำย 
เงินตอบแทนกำรปฏิบัตงิำนนอกเวลำรำชกำร 

ค ำนวณเงนิตอบแทนฯ ใหเ้ป็นไปตำมระเบียบกำรคลังฯ 

จัดท ำบนัทึกขออนมุัตเิบิกเงนิตอบแทนเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
ถึงส ำนักกำรคลังและงบประมำณ 
(ไม่เกนิ 3 วันท ำกำรในเดือนถดัไป) 

เบิกจ่ำยเงินตอบแทนโดยกำรจ่ำยตรงเข้ำบญัชีพร้อมเงินเดือน 

1 ตุลำคม ของทุกป ี

ทุกสิ้นเดือน 
- ส ำรวจรำยชื่อผู้ปฏบิัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
- ตรวจสอบหลักฐำนกำรสแกนลำยนิว้มือและเหตุผล 

ในกำรอยูป่ฏิบัตริำชกำร 

เริ่มต้น 

จบงำน 
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รำยละเอียดของกำรปฏิบัตงิำน 
(5.1)  ณ วันเริ่มต้นปีงบประมำณ (1 ตุลำคม ของทุกปี)  ส ำรวจรำยชื่อข้ำรำชกำรส ำนักนโยบำยและแผนพร้อมจัดท ำ

รำยละเอียดชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
(5.2) จัดท ำบันทึกเสนอเลขำธิกำรวุฒิสภำ เพ่ือขออนุมัติในหลักกำรกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอก

เวลำรำชกำร ในปีงบประมำณนั้นๆ (ในระหว่ำงปีหำกมีกำรโยกย้ำยข้ำรำชกำร ให้จัดท ำบันทึกขออนุมัติ 
ในหลักกำรฯ เพ่ิมเติม) ทุกสิ้นเดือน 

(5.3)  เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนท ำกำรส ำรวจรำยชื่อผู้อยู่ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรและหลักฐำนกำรสแกน
ลำยนิ้วมือ พร้อมเหตุผลควำมจ ำเป็นในกำรอยู่ปฏิบัติรำชกำร 

(5.4)  จัดท ำข้อมูลหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำยฯ ตำมแบบฟอร์มที่ส ำนักกำรคลังและงบประมำณก ำหนด  
(5.5)  ค ำนวณเงินตอบแทนฯ ให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทน 

กำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร พ.ศ. 2550 เพ่ิมเติม ดังนี้ 
(5.5.1)  กำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรในวันท ำกำร ให้มีสิทธิเบิกเงินตอบแทนได้ไม่เกินวันละสี่ชั่วโมง 

ในอัตรำชั่วโมงละห้ำสิบบำท (กรณีปฏิบัติงำนหลำยช่วงเวลำภำยในวันเดียวกันให้นับทุกช่วงเวลำรวมกันได้) 
(5.5.2)  กำรปฏิบัติงำนในวันหยุดรำชกำรมีสิทธิเบิกเงินตอบแทนไม่เกินวันละเจ็ดชั่วโมง/ชั่วโมงละหกสิบบำท  
(5.5.3)  กำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรที่มีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนอื่นของทำงรำชกำร ให้เบิกได้ทำงเดียว 

(5.6)  จัดท ำบันทึกขออนุมัติเบิกเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรประจ ำเดือนเสนอผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักกำรคลังและงบประมำณ (ไม่เกิน 3 วันท ำกำรในเดือนถัดไป) โดยมีเอกสำรแนบ ดังนี้ 
(5.6.1)  แบบฟอร์มกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
(5.6.2)  ส ำเนำรำยงำนกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำรรำยวัน 
(5.6.3)  ส ำเนำใบรับรองกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำร 
(5.6.4)  ส ำเนำหนังสือขออนุมัติในหลักกำรฯ และส ำเนำเอกสำรอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

(5.7)  ส่งหนังสือฉบับจริงให้ส ำนักกำรคลังและงบประมำณ ควบคู่กับกำรส่งทำงระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
(5.8)  ส ำนักกำรคลังและงบประมำณท ำกำรเบิกจ่ำยเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้ผู้มีรำยชื่อ 

อยู่ปฏิบัติรำชกำร โดยกำรจ่ำยตรงเข้ำบัญชีพร้อมเงินเดือน 

เอกสำรที่ใช้ด ำเนินกำร กฎหมำย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  
- ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร พ.ศ. พ.ศ. 2550 
ปริมำณงำน : ประมำณกำรจ ำนวนวนัที่ด ำเนนิกำร เดือนละ 1 ครัง้ 
ผลผลิต      : กำรเบิกจำ่ยเงนิตอบแทนกำรปฏิบตัิงำนนอกเวลำรำชกำร  
                 (O.T.) ของส ำนักนโยบำยและแผน 

12 ครั้ง 

  เจ้ำของเร่ือง  
1. นำงสำวสุกัญญำ  กิจตะคุ    ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป  โทร. 02831 9371 
2. นำงสำวชนกนันท์  เกตุจรัส  ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป  โทร. 02831 9371 
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(6) ขั้นตอนกำรจัดท ำระบบเงินค่ำตอบแทนพิเศษรำยเดอืนของส ำนัก 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข้ำระบบเงนิค่ำตอบแทนพิเศษ  
   http://app.senate.go.th/compen 
 

U: ...................  P : ................... 
   (ของ ผบ.กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป) 

ผบ.กลุ่มงำนบริหำรทัว่ไป 
ตรวจสอบข้อมูลกำรมำปฏิบตัิรำชกำร 

บันทึกข้อมูลเพ่ือยนืยัน 

ทุกคนสำมำรถท ำระบบฯ โดยเข้ำ 
U: ……….. P : …………  

(ของตนเอง) 

ผบ.กลุ่มงำนฯ ประเมิน 
ผลกำรปฏิบตัิรำชกำรฯ 

ผอ.ส ำนักประเมนิผลกำรปฏบิัติรำชกำร/ 
ท ำกำรบันทึกยนืยันสิทธ ิ

เริ่มต้น 

จบงำน 

จัดท ำบนัทึกแจ้งผลกำรตรวจสอบกำรปฏิบตัิ
รำชกำรไปส่งส ำนักบริหำรงำนกลำง 

http://app.senate.go.th/compensation/dev/login.php
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รำยละเอียดของกำรปฏิบัติงำน 
(6.1) วันที่ 1 ของทุกเดือน ท ำกำรเข้ำระบบเงินค่ำตอบแทนพิเศษ http://app.senate.go.th/compen       

หรือที่เว็บไซต์ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
(6.2) เข้ำ Username : ........................................... Password : …………………..……………………..       

ของผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
(6.3) ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนบริหำรทั่วไปตรวจสอบข้อมูลกำรมำปฏิบัติรำชกำรประจ ำเดือนของรำชกำร

ในส ำนัก และท ำกำรบันทึกข้อมูลเพื่อยืนยัน 
(6.4) หลังจำกปรำกฏลำยเซ็นของผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนบริหำรทั่วไปแล้วผู้ใช้ระบบสำมำรถรำยงำน    

ผลกำรปฏิบัติรำชกำรได้ทันที 
(6.5) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนและบันทึกข้อมูล     

ยืนยันสิทธิ์ ในกำรได้รับค่ำตอบแทนพิเศษ  
(6.6)  จัดท ำหนังสือเรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรงำนกลำงแจ้งผลกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรฯ    

เพื่อประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบแทนพิเศษตำมระเบียบ ก.ร. ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนพิเศษของ
ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ พ.ศ. 2555 

 
เอกสำรที่ใช้ด ำเนินกำร กฎหมำย ระเบยีบ หรือข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  

-  ระเบียบ ก.ร. ว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนพิเศษของขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมัญ พ.ศ. 2555 
-  เอกสำรเผยแพร่กำรจัดท ำระบบเงินค่ำตอบแทนพิเศษรำยเดือนของส ำนักบริหำรงำนกลำง

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรได้ที ่ 
http://www.senate.go.th/w3c/senate/ pictures /sec/2/1234567/2558manual.pdf 

 

ปริมำณงำน : ประมำณกำรจ ำนวนวนัที่ด ำเนนิกำร เดือนละ 1 ครัง้ 
ผลผลิต      : กำรจัดท ำระบบเงินค่ำตอบแทนพิเศษรำยเดือนของ 

                 ส ำนักนโยบำยและแผน 
12 ครั้ง 

 
  เจ้ำของเร่ือง  

 1. นำงสำวพิสมัย  วงละคร            ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป  โทร. 0 2831 9371 
  2. นำงสำวสุมิชำนันท์  นิยมทรัพย์   ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป โทร. 0 2831 9371 

 
 

http://app.senate.go.th/compensation/dev/login.php
http://www.senate.go.th/w3c/senate/
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(7) ขั้นตอนกำรจัดท ำบัญชเีงินสวัสดกิำรของส ำนักนโยบำยและแผน 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปิดบัญชีเงินสวัสดกิำร 
ของส ำนัก  

    
 

ตรวจสอบต ำแหน่งของขำ้รำชกำร 
ให้เป็นปัจจุบนั 

 
    

ทุกสิ้นเดือน  
จัดเกบ็เงนิสวัสดิกำรตำมขอ้ตกลง 

 

ลงบัญชรีับรำยเดอืน 

จัดท ำสรปุบญัชีรำยรับ-รำยจ่ำย ประจ ำเดือน 
เสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักเพื่อทรำบ 

แจ้งเวียนข้ำรำชกำร
เพื่อทรำบ 

 
 

เริ่มต้น 

จบงำน 
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รำยละเอียดของกำรปฏิบัตงิำน 
(7.1) เปิดบัญชีเงินสวัสดิกำรของส ำนัก โดยมีผู้ลงชื่อฝำก ถอน จ ำนวน 2 คน  
(7.2) ตรวจสอบต ำแหน่งของข้ำรำชกำรในส ำนักให้เป็นปัจจุบัน 
(7.3) ทุกสิ้นเดือน จัดเก็บเงนิสวัสดิกำรของข้ำรำชกำรภำยในส ำนัก ตำมขอ้ตกลง ดงันี้ 

(7.3.1)  ผู้อ ำนวยกำรส ำนกั   เดือนละ   1,000 บำท 
(7.3.2)  ผู้บังคบับัญชำกลุม่งำน   เดือนละ     200 บำท 
(7.3.3)  ระดับเชี่ยวชำญ             เดือนละ     200 บำท 
(7.3.4)  ระดับช ำนำญกำรพเิศษ   เดือนละ     150 บำท 
(7.3.5)  ระดับช ำนำญกำร   เดือนละ     120 บำท 
(7.3.6)  ระดับปฏิบตัิกำร   เดือนละ     100 บำท 
(7.3.7)  ระดับอำวุโส    เดือนละ     120 บำท 
(7.3.8)  ระดับช ำนำญงำน   เดือนละ     100 บำท 
(7.3.9)  ระดับปฏิบตัิงำน   เดือนละ       80 บำท 

(7.4) รวบรวมเงนิสวัสดิกำรและลงบัญชรีับประจ ำเดอืน 
(7.5) ทุกสิ้นเดือนจดัท ำบัญชีสรุปรำยรับ-รำยจ่ำย เสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักทรำบ 
(7.6) แจ้งเวียนข้ำรำชกำรในส ำนกัทรำบ 

 

ปริมำณงำน : ประมำณกำรจ ำนวนวนัที่ด ำเนนิกำร เดือนละ 1 ครัง้ 
ผลผลิต      : กำรจัดท ำบัญชีเงินสวัสดกิำรภำยในส ำนกันโยบำยและแผน 12 ครั้ง 

 

เจ้ำของเร่ือง  

 นำงสำวชนกนันท์ เกตุจรัส    ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป  โทร. 0 2 831 9371 
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2.3  ดำ้นทะเบียนและงำนบุคลำกรของส ำนักนโยบำยและแผน 
      (1)  ขั้นตอนกำรตรวจสอบสถติิวันลำของขำ้รำชกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       ตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทุกสิ้นเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แจ้งผู้ที่ไม่ม ี
ลำยสแกนนิว้มือ 

ลงลำยมือชื่อ 
รับรองตนเอง 

เสนอผบ.กลุ่มงำนบริหำรทัว่ไป 
และผอ.ส ำนักลงนำมรบัรอง 

(ภำยใน 3 วนัท ำกำร) 

ทำงระบบสำรบรรณ 
อิเล็กทรอนิกส ์

จัดท ำสถติวิันลำฯ 
ประจ ำเดือน 

เสนอให้ผบ.กลุ่มงำนบรหิำร
ทั่วไป และผอ.ส ำนักลงนำม

รับรอง 

แจ้งเวียนใหข้้ำรำชกำร
ในส ำนักทรำบ 

(ภำยใน 3 วนัท ำกำร) 

เข้ำระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
ใส่ U:……………… P : …………. 

ระบบกำรลำของส ำนัก 

 

 เริ่มต้น 

สั่งพิมพ์รำยงำนกำรลงเวลำ
ปฏิบัติรำชกำรรำยวัน 

 

สั่งพิมพ์ใบรับรองกำรลงเวลำ
ปฏิบัติรำชกำรรำยวัน 

 

จบงำน 

เข้ำระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ใส่ U:……………… P:……………………. 

ระบบกำรลำของส ำนัก 

เริ่มต้น 
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รำยละเอียดของกำรปฏิบัตงิำน 
(1.1)  เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนท ำกำรตรวจสอบข้อมูลกำรสแกนลำยนิ้วมือกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำรของ 

บุคลำกรในส ำนัก เช้ำ - บ่ำย เป็นประจ ำทุกวัน  ดังนี้ 
      (1.1.1) เวลำในกำรปฏิบัติรำชกำร คอื เวลำ 08.30 – 16.30 นำฬิกำ 
   (1.1.2) เวลำทีถ่ือวำ่มำสำย คือ เวลำ 08.31 – 10.30 นำฬิกำ 
      (1.1.3) สแกนลำยนิว้มอืหลังเวลำ 10.30 นำฬิกำ ถือว่ำขำดครึง่วนัเช้ำและช่วงบ่ำยจะต้องมำสแกน

ลำยนิ้วมอืก่อนเวลำ  13.00 นำฬิกำ 
(1.2) สั่งพิมพ์รำยงำนกำรลงเวลำปฏบิัตริำชกำรรำยวัน  
(1.3) สั่งพิมพ์ใบรับรองกำรลงเวลำปฏิบตัิรำชกำร 
(1.4) หำกท ำกำรตรวจสอบแล้วไม่พบข้อมูลกำรสแกนลำยนิ้วมือ จะสอบถำมไปยังผู้เกี่ยวข้องหำกยืนยัน

ว่ำสแกนแล้วแต่ไม่ติดจะท ำกำรประสำนขอหลักฐำนใบหน้ำ ที่กลุ่มงำนอำคำรสถำนที่ ส ำนัก    
บริหำรงำนกลำงเพื่อประกอบกำรรับรองกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำรต่อไป  

(1.5) แจ้งให้ผู้ทีไ่ม่มีผลกำรสแกนลำยนิว้มือ ท ำกำรลงลำยมือชื่อในใบรบัรองกำรลงเวลำปฏิบตัิรำชกำร 
       เพ่ือรับรองตนเอง (โดยผ่ำนผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำน) 
(1.6) ตรวจสอบรำยงำนกำรลงเวลำปฏิบตัิรำชกำรรำยวนัในระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกสก์ับกำรด์สถติิ   
       วันลำของข้ำรำชกำรในแฟ้มให้ตรงกัน 
(1.7) เสนอรำยงำนกำรลงเวลำปฏิบตัริำชกำรให้ผูบ้ังคับบญัชำกลุ่มงำนบรหิำรทั่วไปและผู้อ ำนวยกำรส ำนกั              
       ลงนำมรับรอง 
(1.8) ยืนยันกำรรับรองในระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนกิส์ 
(1.9) ทุกสิ้นเดือน 
   (1.9.1)  จดัท ำสถติวิันลำของข้ำรำชกำรของส ำนักนโยบำยและแผน  
      (1.9.2)  เสนอผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป และผูอ้ ำนวยกำรส ำนกัลงนำมรับรอง  
      (1.9.3)  แจง้เวียนให้ขำ้รำชกำรในส ำนักทรำบ (ภำยในวันที่ 1 ของทุกเดือน)  
      (1.9.4)  น ำข้อมูลสถิตวิันลำไปประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินคำ่ตอบแทนพิเศษรำยเดือน 
 

ปริมำณงำน : ประมำณกำรจ ำนวนวนัที่ด ำเนนิกำร 242  วัน 
ผลผลิต      : กำรด้ำนทะเบียนและงำนบุคลำกรของส ำนักนโยบำยและแผน  242  ครั้ง 

 
  เจ้ำของเร่ือง  

 1. นำงสำวพิสมัย  วงละคร           ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป  โทร. 0 2831 9371 
  2. นำงสำวสุมิชำนันท์  นิยมทรัพย์  ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป โทร. 0 2831 9371 
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 2.4 ด้ำนเลขำนุกำรและงำนประชุมของส ำนัก 
 (1) ขั้นตอนกำรจองห้องประชุม 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทำงระบบสำรบรรณ 
อิเล็กทรอนิกส ์

 เริ่มต้น 

จบงำน 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ก ำหนดวัน เวลำ 
ในกำรประชมุ 

 

แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ/ด ำเนินกำร 

ติดต่อประสำนงำนส ำนักที่เกี่ยวข้อง 
(ทันที) 

 

   เริ่มต้น 
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รำยละเอียดของกำรปฏิบัตงิำน 
(1.1) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยและแผน ก ำหนดวัน เวลำ ในกำรประชุม  
(1.2) เข้ำระบบส ำนกังำนอตัโนมัต ิ 

http://172.16.1.110:38080/workflow/web/index.jsp 

ใส่ ชื่อผู้ใช้.............. รหัสผ่ำน.............. เข้ำสู่ระบบ 
(1.3)  

 
Click ไปที่ ระบบจองห้องนี้    

(1.4) เลือก จอง พิมพ์รำยละเอียดต่ำง ๆ เช่น ห้องประชุม วันที่ประชุม ชื่อเรื่องประชุม เป็นต้น  
      เรียบร้อยแล้วกด ตกลง 
(1.5) ติดต่อส ำนักที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ต้องกำรใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม ดังนี้ 

(1.5.1)  จองห้องประชุมพร้อมเครื่องดื่ม  (ณ อำคำรสุขประพฤติ) ประสำนติดต่อกลุ่มงำน
บริหำรทั่วไป ส ำนักกรรมำธิกำร 2 พร้อมทั้งท ำกำรจองผ่ำนทำงระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อยืนยันอีกครั้ง      

(1.5.2)  เครื่องคอมพิวเตอร์  ติดต่อกลุ่มงำนบริกำรระบบคอมพิวเตอร์ ส ำนักเทคโนโลยี
สำรสนเทศฯ       

(1.5.3)  เครื่องฉำยภำพ (โปรเจคเตอร์)  เครื่องขยำยเสียง (ไมค์พร้อมล ำโพงเคลื่อนที่)   
ติดต่อกลุ่มงำนโสตทัศนูปกรณ์ ส ำนักประชำสัมพันธ์ หรือกลุ่มงำนฝึกอบรมและ
สัมมนำ ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://172.16.1.110:38080/workflow/web/index.jsp
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 (2) ขั้นตอนกำรประชุมของส ำนักนโยบำยและแผน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับนโยบำยจำกผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 

จองห้องประชุม (ทันที) 
 

จองอุปกรณ์ฯ/เครื่องดืม่ 

เตรียมเอกสำรประกอบกำรประชมุ 

จดข้อสรุป/มติจำกทีป่ระชุมพร้อมทั้งบนัทึกเทป 

จัดท ำบนัทึกกำรประชมุ 

เสนอผู้บงัคับบัญชำกลุ่มงำน/ตรวจสอบ 

เสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/ทรำบ 
(ภำยใน 5 วนัท ำกำร) 

แจ้งเวียนใหข้้ำรำชกำรในส ำนักทรำบ 

หำกมีแก้ไข 

     ก่อนวันประชุม 

หลังวันประชุม 

ในระบบสำรบรรณ 

แจ้งกลุ่มงำน 
อำคำรสถำนที่ 

 

ใบเซ็นชื่อ 

 

เอกสำรกำรประชุม 
วันประชุม 

   เริ่มต้น 

   จบงำน 

เผยแพร่ผ่ำนระบบ Intranet ของส ำนกั 
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รำยละเอียดของกำรปฏิบัตงิำน 
(2.1) ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ก ำหนดวันเวลำในกำรประชุม   
(2.2) ท ำกำรจองห้องประชมุ (ให้เหมำะสมกบัจ ำนวนผู้เข้ำรว่มประชมุ) 
(2.3) แจ้งข้ำรำชกำร/ผู้เกี่ยวข้องทรำบ เพ่ือเตรียมข้อมูลประกอบกำรประชุม 
(2.4) ระหว่ำงกำรประชุม จดประเด็น/สำระส ำคัญตำมระเบียบวำระกำรประชุม พร้อมทั้งบันทึกเสียง

ในระหว่ำงกำรประชุม  
(2.5) หลังเลิกประชุมแจ้งเจำ้หน้ำที่ผู้ควบคุมห้องให้ทรำบ 
(2.6) เจ้ำหน้ำที่กลุ่มงำนบรหิำรทัว่ไปจัดท ำบันทกึกำรประชุม 
(2.7) เสนอบันทึกกำรประชุมให้ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนบริหำรทั่วไปตรวจสอบ และเสนอ

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักเพื่อทรำบ 
(2.8) แจ้งเวียนบันทึกกำรประชุมให้ข้ำรำชกำรในส ำนักทรำบ และด ำเนินกำรตำมมติที่ประชุม              
(2.9) เผยแพร่บนัทึกกำรประชุมผ่ำนระบบ Intranet ของส ำนกันโยบำยและแผน 

 

ปริมำณงำน : ประมำณกำรจ ำนวนวนัที่ด ำเนนิกำร 10  วัน 
ผลผลิต      : ด้ำนเลขำนกุำรและงำนประชุมของส ำนักนโยบำยและแผน 10 ครั้ง 

 
    เจ้ำของเร่ือง 
  1. นำยสุรศักดิ์  มั่งคั่ง                 ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน กลุ่มงำนบรหิำรทั่วไป  โทร. 0 2831 9371 
  2. นำงสำวสุดำรัตน์  ฮำเซะ          ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน กลุ่มงำนบรหิำรทั่วไป  โทร. 0 2831 9371 
  3. นำงสำวพิสมัย  วงละคร           ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน กลุ่มงำนบรหิำรทั่วไป  โทร. 0 2831 9371 
  4. นำงสำวสุมิชำนันท์  นิยมทรัพย ์ ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน กลุ่มงำนบรหิำรทั่วไป  โทร. 0 2831 9371 
 5. นำงสำวสุกัญญำ กิจตะคุ          ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน กลุ่มงำนบรหิำรทั่วไป  โทร. 0 2831 9371 
 6. นำงสำวชนกนันท์  เกตุจรัส       ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน กลุ่มงำนบรหิำรทั่วไป  โทร. 0 2831 9371 
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2.5 ดำ้นกำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลของส ำนักนโยบำยและแผน 

       (1) ขั้นตอนกำรน ำเขำ้ข้อมูลในระบบ Intranet ของส ำนักโยบำยและแผน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมข้อมูล (ไฟล์ เอกสำร รูปภำพ)  
ที่จะน ำเข้ำระบบ Intranet 

ออกแบบข้อมูลด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูป 

ออกแบบต ำแหน่งกำรจัดวำงข้อมูล            
ในหน้ำเว็บไซต์  

Upload ไฟล์ขึ้นระบบ Intranet 

 

หำกพบข้อผิดพลำด 
ในหน้ำเว็บไซต ์

แจ้งส ำนักเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร  

แสดงผลหน้ำเว็บไซต์  

แจ้งกลุ่มงำนที่เก่ียวข้อง/ตรวจสอบ        
ควำมถูกต้อง 

จบงำน 

เริ่มต้น 
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รำยละเอียดของกำรปฏิบัตงิำน  

(1.1) รวบรวมข้อมูล ไฟล์ เอกสำร รูปภำพ ที่จะน ำเขำ้ระบบ Intranet  

(1.2) ออกแบบขอ้มูลด้วยโปรแกรมส ำเร็จรปู 

(1.3) ออกแบบต ำแหนง่กำรจัดวำงข้อมูลในหน้ำเว็บไซต ์ 

(1.4) กำรเข้ำใช้งำนระบบจดักำรข้อมลู โดยเขำ้เวบ็ https://intranet.senate.go.th/auth 

(1.5) ท ำกำรเปลี่ยนทีอ่ยู่ URL http://www.senate.go.th/w3c/senate/sec.php?url 

(1.6) =home&sec_id=5เป็นhttp://www.senate.go.th/w3c/senate/sec.php?url 

=login&sec_id=5 

(1.7)  ใส่ Username และ Password เข้ำสูห่นำ้จอหลกัอินทรำเนต็ หำกต้องกำรลงข้อมูลหรือ      

แก้ไขจุดใด ผูดู้แลข้อมูลสำมำรถคลกิแก้ไขได้ทันทีในสว่นเมนูหลักของเวบ็ไซต์ 

(1.8) Upload ไฟล์ขึ้นระบบ Intranet 

(1.9) หำกพบข้อผิดพลำดในหน้ำเว็บไซต์ ให้แก้ไขข้อมูลด้วยโปรแกรมส ำเร็จรูปอีกครั้ง 

(1.10) แสดงผลหนำ้เวบ็ไซต ์

(1.11) แจ้งกลุ่มงำนที่เกี่ยวขอ้ง ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล 

(1.12) กรณีพบข้อผดิพลำด ให้แจง้ส ำนกัเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

 

เอกสำรที่ใช้ด ำเนินกำร กฎหมำย ระเบยีบ หรือข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  

- เอกสำรเผยแพร่ เรื่อง กำรน ำเข้ำข้อมูลเว็บไซต์วุฒิสภำ กำรน ำเข้ำข้อมูลในระบบอินทรำเน็ต  

จำกส ำนกัเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 

สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรได้ที ่: http://www.senate.go.th/w3c/senate/pictures 

/sec/5/01_ก.บริหำร/data/1คู่มืออินทรำเนต็.pdf 

 

ปริมำณงำน : ประมำณกำรจ ำนวนวนัที่ด ำเนนิกำร 60  วัน 
ผลผลิต      : กำรน ำเข้ำข้อมูลในระบบ Intranet ของส ำนักโยบำยและแผน  60  ครัง้ 

 
เจ้ำของเร่ือง 
 1. นำงสำวสุดำรัตน์  ฮำเซะ    ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป  โทร. 0 2831 9371 
 2. นำงสำวสุกัญญำ กิจตะคุ    ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป  โทร. 0 2831 9371 

        

 

http://www.senate.go.th/w3c/senate/
http://www.senate.go.th/w3c/senate/sec.php?url
http://www.senate.go.th/w3c/senate/pictures
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(2)  ขั้นตอนกำรรับเรื่องร้องเรียนของส ำนักนโยบำยและแผน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

แจ้งบคุลำกรหรอืหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้ง 
(ภำยใน 1 วนัท ำกำร) นับจำกวันทีไ่ดร้ับเรื่องร้องเรียน 

เสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยและแผน   
(ภำยใน 1 วนัท ำกำร) นับจำกวันทีไ่ดร้ับเรื่องร้องเรียน 

ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนทกุ 10 วนัท ำกำร 
นับจำกวันที่แจ้งบุคลำกรหรอืหนว่ยงำนที่เกี่ยวข้อง 

แจ้งผู้รอ้งเรียนทรำบ 
(ภำยใน 3 วนัท ำกำร) นับจำกวันทีม่ีกำร 

ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
 

ทุกสิ้นเดือนจดัท ำรำยงำนเสนอ 
ผู้อ ำนวยส ำนักนโยบำยและแผน 

จบงำน 

เจ้ำหนำ้ที่รบัเรื่องร้องเรียน 
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รำยละเอียดของกำรปฏิบัตงิำน 

(2.1) เจ้ำหน้ำที่กลุ่มงำนบริหำรทั่วไปรับเรื่องร้องเรียน 
(2.2) เสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยและแผน ภำยใน 1 วันท ำกำร นับจำกวันที่ได้รับเรื่อง

ร้องเรียน  
(2.3) แจ้งบุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ภำยใน 1 วันท ำกำรนับจำกวันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน 
(2.4) ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนทุก 10 วันท ำกำรนับจำกวันที่แจ้งบุคลำกรหรือหน่วยงำน  

ที่เกี่ยวข้อง 
(2.5) แจ้งผู้ร้องเรียนทรำบ ภำยใน 3 วันท ำกำรนับจำกวันที่มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำร 
(2.6) ทุกสิ้นเดือนจัดท ำรำยงำนเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยและแผนทรำบ 

  

ปริมำณงำน : ประมำณกำรจ ำนวนวนัที่ด ำเนนิกำร เดือนละ 1 ครัง้ 
ผลผลิต      : กำรขั้นตอนกำรรับเรื่องร้องเรียนของส ำนกันโยบำยและแผน 12 ครั้ง 

 

  เจ้ำของเร่ือง   นำงสำวสุมิชำนันท์  นิยมทรัพย์   เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป โทร. 0 2831 9371 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัต ิ

 

 

 
                                                     (ภำยใน 1 วนัท ำกำร) 

 

 

(ภำยใน 1 วนัท ำกำร)  

 

 

(ภำยใน 2 วนัท ำกำร)  
 
 
 
 

        (ภำยใน 2 วนัท ำกำร)  
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน : นำงมนัทนำ  เอกลคันำรัตน ์  
ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนบรหิำรทั่วไป   โทร. 0 2831 9369 

ปริมำณงำน : ประมำณกำรจ ำนวนวนัที่ด ำเนนิกำร เดือนละ 1 ครัง้ 
ผลผลิต      : กำรขั้นตอนกำรรับเรื่องร้องเรียนของส ำนกันโยบำยและแผน 12 ครั้ง 

 

  เจ้ำของเร่ือง   นำงสำวสุมิชำนันท์  นิยมทรัพย์   เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป โทร. 0 2831 9371 

 

 
     เจ้ำหน้ำท่ีรับเร่ืองร้องเรียน 

เสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยและแผน 
เพ่ือทรำบ 

 
                    แจ้งบุคลำกร/หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

 
                     ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 

 
แจ้งผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้ร้องเรียนทรำบ 
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ส่วนที่ 3  
ขั้นตอนและรำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน
ของกลุ่มงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์ 
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3.1 ขั้นตอนกำรจดัท ำแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

(1) กรณสี ำนักนโยบำยและแผนด ำเนินกำร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท ำ (ร่ำง) แผนปฏิบัติรำชกำร 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  

เริ่มต้น 

เลขำธิกำรวุฒิสภำมอบหมำยให้ส ำนักนโยบำยและแผนจัดท ำแผนปฏบิัติรำชกำร 
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิภำ พ.ศ. 2563 – 2565 ให้สอดคล้องกับทิศทำงของประเทศ  

เตรียมข้อมูลในกำรวิเครำะหส์ภำพแวดล้อมท้ังภำยในและภำยนอก  

ระดมสมองจำกนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน เพื่อวิเครำะหส์ภำพแวดล้อม SWOT Analysis   

จัดกิจกรรมรับฟังควำมคิดเห็น (ร่ำง) กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม  

น ำเข้ำทีป่ระชุม 
ผู้บริหำร  

มีกำรแก้ไข ไม่มีกำรแก้ไข 

ปรับแก้ไข/ 
ด ำเนินกำรตำมมต ิ

ที่ประชุม  

 
น ำเข้ำทีป่ระชุม 

ผู้บริหำร  
ไม่มีกำรแก้ไข 

จบงำน 

มีกำรแก้ไข 

ประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิภำ พ.ศ. 2563 – 2565  
เผยแพร่และสื่อสำรแผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ พ.ศ. 2563 – 2565   

 

จัดโครงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
รำชกำรส ำนกังำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ โดยจัดประชุม 

เชิงปฏิบัติกำรเพื่อรับฟังควำม
คิดเห็นของ กลุ่มเป้ำหมำย  
จ ำนวน 2 ครั้ง  
(เชิญวิทยำกรผูเ้ชี่ยวชำญ 

มำบรรยำยให้ค ำแนะน ำ) 

ปรับแก้ไข/ด ำเนินกำรตำม
มติที่ประชุม  

 

จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

ส ำนักนโยบำยและแผน ตรวจสอบควำมครบถ้วนสมบูรณ์ และแจ้งเวียนผู้บริหำรเพื่อพิจำรณำควำมครบถ้วน  

จัดท ำบันทึกเสนอเลขำธิกำรวุฒสิภำ เพื่อเห็นชอบแผนปฏบิัติรำชกำร และประกำศใช้แผนดังกล่ำว  
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รำยละเอียดของกำรปฏิบัตงิำน  

(1.1) เลขำธิกำรวุฒิสภำอนุมัติให้ส ำนักนโยบำยและแผนจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ  

(1.2) กลุ่มงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์จัดเตรียมข้อมูลเพ่ือประกอบกำรวิ เครำะห์
สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก รวมทั้งทิศทำงของประเทศ  

(1.3) จัดกิจกรรมระดมสมองโดยนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน เพ่ือก ำหนดกรอบทิศทำง
เบื้องต้นในกำรวิเครำะห์ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน โดยวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ (SWOT Analysis)  

(1.4) จัดกิจกรรมรับฟังควำมคิดเห็นและควำมคำดหวังของบุคลำกรส ำนักงำนเลขำธิกำ ร
วุฒิสภำที่มีต่อ (ร่ำง) กำรวิเครำะห์ SWOT Analysis 

(1.5) น ำผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำเสนอที่ประชุม
ผู้บริหำรเพ่ือพิจำรณำ  

(1.5.1) กรณีมีกำรแก้ไข ให้ด ำเนินกำรตำมมติที่ประชุมผู้บริหำร  
(1.5.2) กรณีไมม่ีกำรแกไ้ข ให้ส ำนกันโยบำยและแผนด ำเนินกำรน ำผลกำรวเิครำะห์

สภำพแวดลอ้มที่ผ่ำนกำรทีป่ระชมุผู้บรหิำร ไปเปน็ข้อมลูในกำรจดัท ำ (ร่ำง) แผนปฏิบัติรำชกำร
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ  

(1.6)  น ำ (ร่ำง) แผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ เป็นข้อมูลประกอบก ำร 
จัดโครงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร       
จ ำนวน 2 ครั้ง เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นและปรับปรุง (ร่ำง) แผนดังกล่ำว โดยเชิญวิทยำกรผู้เชี่ยวชำญ  
มำให้ควำมรู้และค ำแนะน ำ 

(1.7) น ำ (ร่ำง) แผนปฏิบัติรำชกำรเสนอที่ประชุมผู้บริหำรเพ่ือพิจำรณำ  
     (1.7.1) กรณีมีกำรแก้ไข ให้ด ำเนินกำรตำมมติที่ประชุมผู้บริหำร  
     (1.7.2) กรณีไม่มีกำรแก้ไข ให้ส ำนักนโยบำยและแผนจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำน

เลขำธิกำรวุฒิสภำ พ.ศ. 2563 – 2565 ฉบับสมบูรณ์   
(1.8) จัดท ำบันทึกเสนอเลขำธิกำรวุฒิสภำ เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและประกำศ  

ใช้แผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ พ.ศ. 2563 – 2565  
(1.9) ประกำศใช้แผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ โดยแจ้งเวียนไปยังบุคลำกร

ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
      (1.9.1) จัดท ำเล่มแผนและแผ่นพับ เพ่ือเป็นเอกสำรประกอบกำรเผยแพร่ไปยังบุคลำกร  
      (1.9.2) จัดกิจกรรมสื่อสำรแผนปฏิบัติรำชกำรไปยังบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำร

วุฒิสภำ  
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ปริมำณงำน :  
ประมำณระยะเวลำในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ อย่ำงน้อย 1 ปีงบประมำณ  
(ท้ังนี้ ต้องพิจารณานโยบายผู้บริหารและการเปลี่ยนแปลงทิศทางของประเทศ)  

จ ำนวนตอ่ 
1 ปีงบประมำณ 

ผลผลิต :  
1. ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม 

6 เล่ม 

2. รำยงำนผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นและควำมคำดหวังของบุคลำกร
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

3. เอกสำรประกอบโครงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ ( 2 ครั้ง : ครั้งละ 1 เล่ม) 

4. (ร่ำง) แผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
(จ ำนวนกำรปรับแก้ไขขึ้นนโยบำยของผู้บริหำร)  

5. แผนปฏิบัติรำชกำรส ำนกังำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ พ.ศ. 2563 – 2565 

 
เจ้ำของเรื่อง  นำงสำวนำตยำ พ่วงพูล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  
                 กลุ่มงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์  โทร. 02 831 9373  
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(2) ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ (กรณีจัดจำ้งทีป่รึกษำในกำรจัดท ำ) :  

  กำรประสำนงำนเพ่ือด ำเนินกำรจัดจ้ำงที่ปรกึษำ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มต้น 

ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบญัชำให้จัดท ำ 
โครงกำรแผนปฏิบตัิรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิภำ  

 

ส ำนักกำรคลงัและงบประมำณด ำเนินกำรจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมกำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำเพื่อจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิภำ  

ประกำศค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำฯ 

นัดประชุมคณะกรรมกำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำฯ 

รวบรวมเอกสำรและหลักฐำนประกอบกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำง 
เพื่อใช้ส ำหรับกระบวนกำรจัดจำ้งของส ำนักกำรคลังและงบประมำณ 

 

จัดท ำ (ร่ำง) TOR ส ำหรับใช้ด ำเนนิกำรจัดจ้ำง และประสำน 
กลุ่มงำนพัสดุ ส ำนักกำรคลังและงบประมำณเพื่อด ำเนินกำร 

ตำมระเบียบพสัด ุ

จัดท ำรำยละเอียดโครงกำรและบันทึกเพื่อขอด ำเนินกำร 
จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิภำ  

 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

1 

เลขำธิกำรวุฒสิภำพิจำรณำ  
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เห็นชอบ 

สรุปผลกำรประชุมและจัดท ำรำยงำนกำรประชุม 
ส่งส ำนักกำรคลังและงบประมำณ 

ส ำนักกำรคลงัและงบประมำณรว่มกับส ำนักกฎหมำยจัดท ำ 
สัญญำกำรจัดจำ้งทีป่รึกษำ 

เลขำธิกำรวุฒสิภำ
พิจำรณำ 

1 

ไม่เห็นชอบ 

จบงำน 

ลงนำมจัดท ำสัญญำระหว่ำงส ำนักงำนฯ กับท่ีปรึกษำ
โครงกำร 
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รำยละเอียดของกำรปฏิบัตงิำน 

(2.1)  กำรด ำเนินงำนเริ่มต้น...จำกกำรได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนให้จัดท ำโครงกำร

แผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

(2.2) จัดท ำรำยละเอียด ขั้นตอน และงบประมำณของโครงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำน

เลขำธิกำรวุฒิสภำ ร่วมกับกลุ่มงำนแผนงำนและโครงกำร ส ำหรับใช้ด ำเนินกำรจัดท ำแผน

ยุทธศำสตร์ 

(2.3) จัดท ำบันทึกเสนอเลขำธิกำรวุฒิสภำ เพ่ือขอพิจำรณำอนุมัติโครงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ พร้อมแนบเอกสำรรำยละเอียดของโครงกำรหำกเลขำธิกำรวุฒิสภำ  

เห็นชอบก็จะน ำไปสู่ขั้นตอนตอ่ไป แต่หำกไม่เห็นชอบจะด ำเนินกำรแก้ไขรำยละเอียดของโครงกำรฯ 

(2.4) เมื่อเลขำธิกำรวุฒิสภำได้พิจำรณำอนุมัติโครงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรแล้ว จะด ำเนินกำรจัดท ำ 

(ร่ำง) TOR ส ำหรับใช้ในกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำ พร้อมทั้งประสำนงำนเจ้ำหน้ำที่ 

กลุ่มงำนพัสดุ ส ำนักกำรคลังและงบประมำณเพื่อด ำเนินกำรตำมระเบียบพัสดุต่อไป 

(2.5)  ด ำเนินกำรรวบรวมเอกสำรและหลักฐำนประกอบกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงให้กับส ำนักกำรคลังและ

งบประมำณส ำหรับใช้ในกระบวนกำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำฯ 

(2.6)  ส ำนักกำรคลังและงบประมำณจะจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดจ้ำงที่ ปรึกษำฯ   

ซึ่งคณะกรรมกำรมีจ ำนวนทั้งสิ้น 5 คน ประกอบด้วยตัวแทนของส ำนักนโยบำยและแผน  

จ ำนวน 4 คน และตัวแทนของส ำนักกำรคลังและงบประมำณ จ ำนวน 1 คน 

(2.7)  ส ำนักกำรคลังและงบประมำณประกำศค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำฯ 

(2.8)  เลขำนุกำรคณะกรรมกำรจัดจ้ำงฯ จะด ำเนินกำรนัดประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำกำรจัดจ้ำง 

(2.9)  เลขำนุกำรคณะกรรมกำรจัดจ้ำงฯ สรุปผลกำรประชุมและจัดท ำรำยงำนกำรประชุมเพ่ือรำยงำน  

ไปยังส ำนักกำรคลังและงบประมำณ 

(2.10) ส ำนักกำรคลังและงบประมำณร่วมกับส ำนักกฎหมำยจัดท ำสัญญำกำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำฯ  

เมื่อด ำเนินกำรจัดท ำสัญญำกำรจัดจ้ำงเรียบร้อยแล้ว จะน ำเรียนเลขำธิกำรวุฒิสภำเพ่ือพิจำรณำ

เห็นชอบ หำกเลขำธิกำรวุฒิสภำเห็นชอบจะด ำเนินกำรลงนำมจัดท ำสัญญำระหว่ำงส ำนักงำน

เลขำธิกำรวุฒิสภำกับที่ปรึกษำโครงกำร แต่หำกไม่เห็นชอบส ำนักกฎหมำยจะแก้ไขสัญญำกำรจัดจ้ำง

ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
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ปริมำณงำน :  
ประมำณระยะเวลำในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ อย่ำงน้อย 1 ปีงบประมำณ  
(ท้ังนี้ ต้องพิจารณานโยบายผู้บริหารและการเปลี่ยนแปลงทิศทางของประเทศ)  

จ ำนวนตอ่ 
1 ปีงบประมำณ 

ผลผลิต :  
1. โครงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  

1 เล่ม  

2. (ร่ำง) TOR กำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำ  
3. เอกสำรและหลักฐำนประกอบกำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำ  
4. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำฯ  
5. แผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

 
เจ้ำของเรื่อง  นำงสำวนำตยำ พ่วงพูล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  
                 กลุ่มงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์ โทร. 02 831 9373  
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3.2 ขั้นตอนกำรท ำหน้ำทีผู่้ชว่ยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตดิตำมและก ำกับดูแลกำรด ำเนินกำร
พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครฐั (Steering Committee) ของส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรในภำพรวม ตำมเกณฑ์เกณฑ์คณุภำพ 
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) 

 

 

เร่ิมต้น 

จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ Steering Committee 

เสนอ 
เลขำธิกำรวุฒสิภำ 

ลงนำม 
 

 

 

รวบรวมข้อมลูเพื่อด ำเนินกำร 
ตำมเกณฑ์คณุภำพกำรบริหำรจดักำรภำครัฐ (PMQA) 

จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรฯ (Working Team) หมวด 1 - 6  
เสนอประธำน 

คณะกรรมกำรฯ 
ลงนำม 

 

 

 
จัดประชุมคณะกรรมกำรฯ Steering Committee 

 จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
ตำมเกณฑ์คณุภำพกำรบริหำรจดักำรภำครัฐ (PMQA) 

 

ติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมแผนของคณะอนุกรรมกำรฯ 
(Working Team) หมวด 1 - 6 

 
จัดท ำสรุป (ร่ำง) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน หมวด 1 – 6  

และสรุปผลลัพธ์ หมวด 7 (รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน) 
 

จัดประชุมคณะกรรมกำรฯ เพื่อพิจำรณำ (ร่ำง) รำยงำนผล 
กำรด ำเนินงำน หมวด 1 – 6 และสรุปผลลัพธ์ หมวด 7  

(รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน)  
  เห็นชอบ 

 

 

เสนอ 
คณะกรรมกำรฯ 
ให้ควำมเห็นชอบ 

 
 เห็นชอบ 

แจ้งเวียนให้คณะกรรมกำรฯ คณะอนุกรรมกำรฯ 
และผู้ทีเ่กี่ยวข้องเพื่อทรำบ 

 

 

 

เสนอ 
เลขำธิกำรวุฒสิภำ 

เพื่อทรำบ 
 

จบงำน 
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รำยละเอียดของกำรปฏิบัตงิำน 

(3.1) จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและก ำกับดูแลกำรด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ (Steering Committee) ให้เลขำธิกำรวุฒิสภำเพื่อพิจำรณำลงนำม 

(3.2) รวบรวมข้อมูลเพื่อด ำเนินกำรตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) 
(3.3)  ประสำนขอรำยชื่อเพ่ือจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพ  

กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (Working Team) หมวด 1 - 6  
(3.4) จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (Working 

Team) หมวด 1 - 6 ให้ประธำนคณะกรรมกำรติดตำมและก ำกับดูแลกำรด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ (Steering Committee) ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ เพื่อพิจำรณำลงนำม 

(3.5) จัดประชุมคณะคณะกรรมกำรติดตำมและก ำกับดูแลกำรด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ (Steering Committee) ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  

(3.6) จัดท ำแผนกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) 
(3.7) ติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) ของ

คณะอนุกรรมกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (Working Team) หมวด 1 – 6 
(3.8) จัดท ำสรุปรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำร

ภำครัฐ(PMQA) หมวด 1 - 6 และหมวดผลลัพธ์ หมวด 7  
(3.9) จัดประชุมคณะคณะกรรมกำรติดตำมและก ำกับดูแลกำรด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำร

จัดกำรภำครัฐ (Steering Committee) ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ เพ่ือพิจำรณำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
ตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  หมวด 1 - 6 และหมวดผลลัพธ์ หมวด 7 (รอบ 6,9,12 เดือน) 

(3.10) สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรในภำพรวม ตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  
หมวด 1 - 6 และหมวดผลลัพธ์ หมวด 7 เพื่อเสนอเลขำธิกำรวุฒิสภำให้ควำมเห็นชอบ 

(3.11) แจ้งเวียนคณะกรรมกำรฯ คณะอนุกรรมกำรฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือทรำบ 
เอกสำรที่ใช้ด ำเนินกำร กฎหมำย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  
- ค ำสั่งแต่งตั้งคณะคณะกรรมกำรติดตำมและก ำกับดูแลกำรด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ (Steering Committee) ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  

- ค ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (Working Team)  

ปริมำณงำน  :  ประมำณกำรวนัที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร ปีงบประมำณ 
ผลผลิต  :  รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบรหิำรจัดกำร

ภำครัฐ (PMQA) รอบ 3 เดอืน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดอืน 
4 รำยงำน 

เจ้ำของเร่ือง   นำงสำวภัทรำพร  มูณี  ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบตัิกำร   
                   กลุ่มงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์ โทร. 0 2831 9373 
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3.3 ขั้นตอนกำรจดัท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิภำ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท ำโครงกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  

พร้อมเสนอเลขำธิกำรวุฒิสภำเพ่ือพิจำรณำ 

เลขำธิกำรวุฒิสภำ
พิจำรณำโครงกำร แก้ไขปรับปรุง 

จัดโครงกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  

 

- เชิญวิทยำกร 

- ด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและ

ระดมควำมคิดเห็น 

- รวบรวมข้อมูลเพ่ือน ำมำใช้
ประกอบกำรจัดท ำ (ร่ำง)       
แผนบริหำรควำมเสี่ยงฯ 

 

จัดท ำ (ร่ำง)แผนบริหำรควำมเสี่ยง 

ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
 

ข้อมูลจำกกำร
ประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร 

ข้อเสนอแนะ
จำกผู้เชี่ยวชำญ 

เลขำธิกำรวุฒิสภำ
พิจำรณำ(ร่ำง)แผน
บริหำรควำมเสี่ยง 

แก้ไขปรับปรุง 

เริ่มต้น 

1 
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แจ้งเวียน (ร่ำง) แผนบริหำรควำมเสี่ยงฯ ให้
ผู้บริหำรเพื่อให้ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ 

ปรับปรุง (ร่ำง) แผนบริหำรควำมเสี่ยงฯ  
ตำมท่ีผู้บริหำรให้ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ 

เลขำธิกำรวุฒิสภำ
พิจำรณำ(ร่ำง)แผน
บริหำรควำมเสี่ยงฯ 

ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ 
จำกผู้บริหำร 

แก้ไขปรับปรุง 

ประกำศใช้แผนบริหำรควำมเสี่ยงฯ  

จบงำน 

1 
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รำยละเอียดของกำรปฏิบัติงำน 

(4.1). จัดท ำโครงกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

 (4.1.1) เขียนโครงกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

 (4.1.2) เสนอเลขำธิกำรวุฒิสภำเพ่ือพิจำรณำ 

(4.2). เลขำธิกำรวุฒิสภำเพ่ือพิจำรณำ 

 (4.2.1) เลขำธิกำรวุฒิสภำอนุมัติโครงกำร 
 (4.2.2) แก้ไขโครงกำร 

(4.3). ด ำเนินกำรจัดโครงกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

 (4.3.1) เชิญวิทยำกรผู้มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 (4.3.2) ด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและระดมควำมคิดเห็น 

 (4.3.3) รวบรวมข้อมูลเพ่ือน ำมำใช้ประกอบกำรจัดท ำ(ร่ำง)แผนบริหำรควำมเสี่ยงฯ 

(4.4). จัดท ำ (ร่ำง)แผนบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

จัดท ำ (ร่ำง)แผนบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ โดยมีกำรวิเครำะห์ข้อมูลและ 
ใช้ข้อมูลส ำคัญหลัก ได้แก่ 

(4.4.1) ข้อมูลจำกกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 

(4.4.2) ข้อเสนอแนะจำกผู้เชี่ยวชำญ 

(4.5). แจ้งเวียน (ร่ำง) แผนบริหำรควำมเสี่ยงฯ ให้ผู้บริหำรเพ่ือให้ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ 

(4.6). ปรับปรุง (ร่ำง) แผนบริหำรควำมเสี่ยงฯ โดยใช้ข้อมูลจำกข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของผู้บริหำร 

(4.7). น ำเสนอเลขำธิกำรวุฒิสภำเพ่ือพิจำรณำ(ร่ำง)แผนบริหำรควำมเสี่ยงฯ 

 (4.7.1) ประกำศใช้แผนบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

 (4.7.2) แก้ไขปรับปรุง(ร่ำง) แผนบริหำรควำมเสี่ยงฯ 

 

ปริมำณงำน  :  ประมำณกำรระยะเวลำที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน (กระบวนกำรจัดท ำแผน
บริหำรควำมเสี่ยงฯ และกำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้อง 

90 วนั 

ผลผลิต  :  แผนบริหำรควำมเสี่ยงส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 1 เล่ม 

 
เจ้ำของเร่ือง   นำยภีรภัทร์  ดิษฐำกรณ์  ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร   
                   กลุ่มงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์ โทร. 0 2831 9373 
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3.4 กำรประเมินคณุธรรมและควำมโปรง่ใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครฐั (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) 

 (1) ขั้นตอนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

1 วนั 

 

10 วนั 

 

30 วนั 

 

15 วนั 

 

30 วนั 

 

  ลงทะเบียนใช้งำน 
(ผูดู้แลระบบ/ผูบ้ริหาร) 

  น ำเข้ำข้อมูล 
ในกำรประเมิน 

  เก็บรวบรวมข้อมลู IIT 
และประชาสมัพนัธ ์

  เก็บรวบรวมข้อมลู EIT 
และประชาสมัพนัธ ์

  เก็บรวบรวมข้อมลู OIT  
และน าเขา้เว็บไซตข์องส านกังาน 

  ติดตำมสถำนะ  
และรำยงำนผลต่อ

หัวหน้ำส่วนรำชกำร
ส่วน 

ส ำนักงำน 
ป.ป.ช. 

7 วนั 

 

ผู้รับบริกำร
ภำยใน/ภำยนอก 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี

ภายใน/ภายนอก 

เข้าตอบแบบส ารวจ

ผ่าน URL หรือ  
QR code 

ประชาสมัพันธ ์

ให้ค าปรึกษา/

แนะน า

แนวทาง 

สอบทาน/

วิเคราะห์ 

การด าเนนิงาน 

ตรวจสอบการ

เปิดเผยข้อมูล 

ประชาสมัพันธ ์

เกบ็รวบรวม

ข้อมูล EIT (ถ้าม)ี 

กลั่นกรอง/ประกาศผล

การประเมนิ 

20 วนั 

  

1. ตั้งคณะกรรมการ 
2. จดัท ารายละเอียดการประเมิน 
3. จดัท าแผนการด าเนินงาน 
4. จดัประชมุคณะกรรมการ 
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เครื่องมือในกำรประเมิน 
- แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน  (Internal Integrity and Transparency 

Assessment: IIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค ำตอบตำมกำรรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเก็บข้อมูลจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน ซึ่งเป็นกำรประเมินระดับกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยในที่มีต่อหน่วยงำน 

- แบบวัดกำรรับรูข้องผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค ำตอบตำมกำรรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเก็บข้อมูลจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกที่  ซึ่งเป็นกำรประเมินระดับกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี
ภำยนอกที่มีต่อหน่วยงำน 

-  แบบตรวจกำร เปิ ด เผยข้ อมู ลสำธำรณะ  (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีกำรเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ  
URL เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของกำรเปิดเผยข้อมูล และระบุค ำอธิบำยเพ่ิมเติมประกอบค ำตอบ  
โดยมีวัตถุประสงค์ เ พ่ือเก็บข้อมูลจำกเว็บไซต์ของหน่วยงำนที่ ใช้ ในกำรสื่อสำรต่อสำธำรณะ  
ซึ่งเป็นกำรประเมินระดับกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะของหน่วยงำนเพ่ือให้ประชำชนสำมำรถ 
เข้ำถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงำน 
 
รำยละเอียดกำรประเมิน 

(1.1). กำรเตรียมพร้อมกำรประเมิน  เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ก่อนเข้ำสู่กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 

(1.2). กำรลงทะเบียนใช้งำน  หน่วยงำนจะได้รับชื่อผู้ใช้งำนและรหัสผ่ำน 2 ชุดต่อหน่วยงำน  
เพื่อลงทะเบียนใช้งำนในระบบของส ำนักงำน ป.ป.ช. คือ 

“ผู้ดูแลระบบ” หมำยถึง เจ้ำหน้ำที่หรือพนักงำนของหน่วยงำน ที่ได้รับมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่
ด ำเนินกำรในขั้นตอนต่ำงๆ ของกำรประเมินที่ก ำหนด รวมไปถึง กำรประสำนงำนกับผู้บริหำรและ 
ส่วนงำนภำยในต่ำงๆ เพื่อให้กำรประเมินเป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมที่ก ำหนด   

“ผู้บริหำร” หมำยถึง ผู้บริหำรของหน่วยงำนที่ได้รับมอบหมำยให้ก ำกับดูแลและตรวจสอบข้อมูล
และกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ของผู้ดูแลระบบของหน่วยงำน รวมไปถึง ประสำนงำนในระดับนโยบำยของ
หน่วยงำน เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรประเมินของหน่วยงำนเป็นไปตำมข้อเท็จจริงและถูกต้องตำมที่ก ำหนด  

(1.3). กำรน ำเข้ำข้อมูลในกำรประเมิน หน่วยงำนจะต้องน ำเข้ำข้อมูลพ้ืนฐำนในกำรประเมิน  
2 ข้อมูล ในระบบของส ำนักงำน ป.ป.ช. คือ  

- ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน ที่เป็นบุคลำกรของหน่วยงำนภำครัฐ ตั้งแต่ระดับผู้บริหำร
ผู้อ ำนวยกำร/หัวหน้ำ ข้ำรำชกำร/พนักงำน ไปจนถึงลูกจ้ำง/พนักงำนจ้ำง ที่ท ำงำนให้กับหน่วยงำน
ภำครัฐมำเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี  

- ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก ที่เป็นบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงำน
ของรัฐอื่นที่เคยมำรับบริกำรหรือมำติดต่อตำมภำรกิจของหน่วยงำนภำครัฐ 



- 72 - 

 

(1.4) กำรเก็บรวบรวมข้อมูล IIT เผยแพร่และประชำสัมพันธ์ช่องทำง เพ่ือเปิดโอกำสให้ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในเข้ำมำตอบแบบส ำรวจในรูปแบบ URL หรือ QR code  

(1.5). กำรเก็บรวบรวมข้อมูล EIT เผยแพร่และประชำสัมพันธ์ช่องทำง เพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภำยนอกเข้ำมำตอบแบบส ำรวจในรูปแบบ URL หรือ QR code  

(1 .6) . กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  OIT  ผู้ดูแลระบบของหน่วยงำนเก็บรวบรวมข้อมูลผล 
กำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ที่สอดคล้องกับข้อค ำถำมที่ใช้ในกำรสื่อสำรต่อ
สำธำรณะ ในกำรตอบแบบส ำรวจ OIT โดยเลือก “มี” หรือ “ไม่มี” โดยหำกเลือก “มี” ต้องระบุ URL 
ของหน้ำใดหน้ำหนึ่งบนเว็บไซต์ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ซึ่งแสดงข้อมูลเนื้อหำข้อควำมหรือลิงก์
ส ำหรับเชื่อมโยงไปยังข้อมูลตำมที่แต่ละข้อค ำถำมก ำหนด   และกำรอนุมัติแบบส ำรวจ OIT ผู้บริหำร 
มีหน้ำที่ในกำรตรวจสอบค ำตอบและอนุมัติค ำตอบเพ่ือส่งในระบบของส ำนักงำน ป.ป.ช.  และผู้บริหำร
จะต้องตรวจสอบค ำตอบทีละข้อจนกว่ำจะถูกต้องครบถ้วน 

(1.7). กำรติดตำมสถำนะและรำยงำนผลต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร  ผู้ดูแลระบบติดตำมสถำนะของ
กำรเก็บข้อมูลแบบส ำรวจ IIT แบบส ำรวจ EIT และแบบส ำรวจ OIT ในระบบของส ำนักงำน ป.ป.ช.  โดย
จะน ำผลคะแนนของแต่ละชุดแบบส ำรวจและผลกำรประเมินในภำพรวมที่มีกำรประมวลผลคะแนนตำม
วิธีกำรของส ำนักงำน ป.ป.ช. มาวิเคราะห์ภาพรวมและจัดท ารายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 
 
ระยะเวลำกำรประเมิน 

ด าเนินการในชว่งเดือน มกราคม – ตุลาคม  
 
ปริมำณงำน   : กำรใช้ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 113 วัน 
ผลผลิต        : รำยงำนผลกำรประเมนิคณุธรรมและควำมโปรง่ใสในกำร  
                     ด ำเนินงำนของส ำนกังำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ (ประจ ำปี) 

1 เล่ม 

 
เจ้ำของเร่ือง   นำยศักดิเดช  รัตนประทีปพร  ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร   
                   กลุ่มงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์ โทร. 0 2831 9373 
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(2) ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรบริหำรควำมเสี่ยงและป้องกันกำรทุจริต 
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

7 วัน 

วัน 

3 วัน 

 

20 วัน 

 

40 วัน 

จัดท ำ (ร่ำง) แผนปฏิบตั ิ
กำรบริหำรควำมเสี่ยงและ 

ป้องกันกำรทุจริตของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

เลขำธิกำรวุฒสิภำ
พิจำรณำเห็นชอบ 

คณะกรรมกำร ITA 
พิจำรณำ 

แก้ไข (ร่ำง) แผนปฏิบัต ิ
กำรบริหำรควำมเสี่ยงและ 

ป้องกันกำรทุจริตของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

 

รวบรวมข้อมลูพื้นฐำนเกี่ยวกับกำรทุจริต  
ควำมสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำ

ประเทศ และผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ 

ผ่ำน 

ไม่ผำ่น
ผ่ำน 

ประกำศใช้/เผยแพร่
แผนปฏิบัติกำรบริหำร 
ควำมเสีย่งและป้องกัน 
กำรทุจริตของส ำนักงำน

เลขำธิกำรวุฒสิภำ 
 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ติดตำมและประเมินผลควำมก้ำวหน้ำ 
ตำมแผนปฏิบัติกำรบรหิำร 

ควำมเสีย่งและป้องกันกำรทุจริตของ 
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  

เสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำร (รอบ 6 , 9 เดือน) 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร
บริหำรควำมเสี่ยงและป้องกันกำรทุจริตของ 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ 
เสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำร  

10 วัน 
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รำยละเอียดกำรประเมิน 
(2.1) จัดท ำ (ร่ำง) แผนปฏิบัติกำรบริหำรควำมเสี่ยงและป้องกันกำรทุจริตของส ำนักงำน

เลขำธิกำรวุฒิสภำ โดยรวบรวมข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับกำรทุจริต หลักกำรและแนวคิดเกี่ยวกับกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงกำรทุจริต และหลักกำรควำมสอดคล้องกับทิศทำงและเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศ ซึ่งน ำไปสู่
กำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง และแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  

(2.2) แก้ไข (ร่ำง) แผนปฏิบัติกำรบริหำรควำมเสี่ยงและป้องกันกำรทุจริตของส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ ให้คลอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัยมำกยิ่งขึ้น ตำมข้อพิจำรณำของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
ตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ และเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

(2.3) ประกำศใช้/เผยแพร่แผนปฏิบัติกำรบริหำรควำมเสี่ยงและป้องกันกำรทุจริตของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เพ่ือให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน ำไปปฏิบัติในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
กำรทุจริตของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ รวมถึงสร้ำงกำรรับรู้ของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(2.4) ติดตำมและประเมินผลควำมก้ำวหน้ำตำมแผนปฏิบัติกำรบริหำรควำมเสี่ยงและป้องกัน  
กำรทุจริตของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ เสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำร (รอบ 6 , 9 เดือน) 

(2.3) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรบริหำรควำมเสี่ยงและป้องกันกำรทุจริต  
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พร้อมผลวิเครำะห์และข้อเสนอแนะ 
เสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำร  
 
ระยะเวลำกำรประเมิน 

ด าเนินการในชว่งเดือน มกราคม – ตุลาคม  
 
ปริมำณงำน : กำรใช้ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 80 วัน 
ผลผลิต      : รำยงำนผลกำรประเมนิคณุธรรมและควำมโปรง่ใสในกำร 
                    ด ำเนนิงำนของส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒสิภำ (รำยไตรมำส) 

3 เล่ม 

 
เจ้ำของเร่ือง   นำยศักดิเดช  รัตนประทีปพร  ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร   
                   กลุ่มงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์ โทร. 0 2831 9373 
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3.5 ขั้นตอนกำรลงทะเบียนส่งหนังสือภำยในกลุ่มงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบควำมถูกต้องตำมระเบียบ 
สำรบรรณ ฯ พร้อมทั้งสิ่งที่ส่งมำด้วย 

 

- ออกเลขหนังสือส่งภำยในด้วย 
  ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
- เขียนเลขส่งในหนังสือ และลงวันที่ส่ง 

ส่งหนังสือในรูปแบบเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ 
(โปรแกรม Adobe Acrobat) 

ไม่ถูกต้อง 

ติดต่อเจ้ำของ
เรื่องเพ่ือแก้ไข 

 
ถูกต้อง 

จบงำน 

ได้รับมอบหมำยให้ส่งหนังสือแจ้งเวียนภำยใน
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
- ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนลงนำมในหนังสือส่ง  
- หัวหน้ำคณะท ำงำน 
- เลขำนุกำรคณะท ำงำน 
 

หนังสือส่ง/หนังสือแจ้งเวียนที่ส่งในระบบ 
สำรบรรณ ฯ จะเก็บอยู่ในทะเบียนฐำนข้อมูลหนังสือ

ส่งภำยในกลุ่มงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์ 
และสำมำรถสืบค้นย้อนหลังได้ 

 

เริ่มต้น 
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รำยละเอียดของกำรปฏิบัติงำน 
(6.1) ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำน , หัวหน้ำคณะท ำงำน , เลขำนุกำรคณะท ำงำน  

ให้ส่งหนังสือแจ้งเวียนส ำนักและผู้ที่เกี่ยวข้องภำยในส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
(6.2)  ตรวจสอบค ำผดิ ถูก ควำมถูกต้องตำมระเบียบงำนสำรบรรณ พร้อมทัง้สิ่งที่สง่มำด้วยหำกพบ

ข้อผิดพลำดตดิต่อเจ้ำของเรือ่งเพ่ือด ำเนนิกำรแก้ไข 
(6.3)  ออกเลขหนังสือส่งภำยในด้วยระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) พร้อมเขียนเลข 

ส่งในหนังสือและลงวันที่ส่ง 
(6.4) ส่งหนังสือในรูปแบบเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม (Adobe Acrobat) 
(6.5) หนังสือส่ง/หนังสือแจ้งเวียนที่ส่งในระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์จะเก็บอยู่ในทะเบียน

ฐำนข้อมูลหนังสือส่งภำยในกลุ่มงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์และสำมำรถสืบค้นย้อนหลังได้ 
 

ปริมำณงำน  :  ประมำณกำรวนัที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร 112 วัน 

ผลผลิต  :  ทะเบียนหนงัสือส่งในระบบสำรบรรณอเิล็กทรอนิกส ์ 112 เรื่อง 

 
   เจ้ำของเร่ือง  นำงสำวสุนันทำ พันธ์ขำว  ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน   
 นำงผุสดี  พงษ์ดี ต ำแหน่งเจำ้พนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน   
 นำงสำววิไลวรรณ  นพคุณ ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน   
 นำยณัฐพล  พวงเงิน ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน   
 กลุ่มงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์  โทร. 02 831 9372 
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3.6 ขั้นตอนกำรปฏิบตัิลงทะเบียนรับหนังสือภำยในกลุม่งำนนโยบำยและยุทธศำสตร์  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประทบัตรำลงทะเบียนรับ 
หนังสอืภำยใน  

ลงเลขรบั วัน เดือน ป ี

เสนอผู้บงัคับบัญชำ 
กลุ่มงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์ 

เพื่อบันทึกสัง่กำร 

 

จบงำน 

เริ่มต้น 

รับหนังสือจำกกลุม่งำนบรหิำรทั่วไป  
ส ำนักนโยบำยและแผน  

ในระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส ์
 

แจ้งให้ผูร้ับผดิชอบไปด ำเนนิกำร 
หรือแจ้งเวียนบุคลำกรภำยใน 

กลุ่มงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์ทำงระบบ
สำรบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ (E-office) 
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รำยละเอียดของกำรปฏิบัติงำน 
(1)  รับหนังสือจำกกลุ่มงำนบริหำรทั่วไปส ำนักนโยบำยและแผนในระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(2)  ประทับตรำลงทะเบียนรับหนังสือภำยใน ลงเลขรับ วัน เดือน ปี เวลำ 
(3)  เสนอผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์เพื่อบันทึกสั่งกำร 
(4)  แจ้งให้ผู้รับผิดชอบไปด ำเนินกำรหรือแจ้งเวียนบุคลำกรภำยในกลุ่มงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์ 

ทำงระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) 
 

ปริมำณงำน  :  ประมำณกำรวนัที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร 242 วนั 

ผลผลิต  :  ทะเบียนหนงัสือรบัในระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนกิส์ 309 เรื่อง 

 
   เจ้ำของเร่ือง  นำงสำวสุนันทำ พันธ์ขำว  ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน   
 นำงผุสดี  พงษ์ดี ต ำแหน่งเจำ้พนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน   
 นำงสำววิไลวรรณ  นพคุณ ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน   
 นำยณัฐพล  พวงเงิน ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน   
 กลุ่มงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์  โทร. 02 831 9372 
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3.7 ขั้นตอนกำรจดัพิมพ์หนังสือรำชกำรและหนังสืออืน่ ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือรำชกำร : พิจำรณำหนังสอืรำชกำรว่ำเป็นประเภทใดตำมระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 

1. หนังสือภำยใน  
2. หนังสือภำยนอก 
3. บันทึกข้อควำม (หนังสือเชิญประชุม) , (หนังสือขอควำมอนุเครำะห์เจ้ำหน้ำที ่
    โสตทัศนูปกรณ์จำกส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล) , (หนังสือ 
    ขอควำมอนุเครำะห ์Print เอกสำรสี จำกส ำนักกำรพิมพ์) เป็นตน้ 

หนังสืออื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย : ด ำเนินกำรจัดพิมพ์ท่ีตำมเจำ้ของเรื่องก ำหนด 
 

ศึกษำแบบฟอร์มของหนังสือรำชกำร และหนังสืออ่ืน ๆ ตำมทีไ่ด้รบัมอบหมำย 
 
 ด ำเนินกำรจัดพิมพ์หนังสือรำชกำรตำมระเบยีบว่ำด้วยงำนสำรบรรณฯ พ.ศ. 2526 

และหนังสืออ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกเจ้ำของเรื่อง 
 
 ตรวจสอบควำมถูกต้องในกำรพิมพ์ตำมรูปแบบ 

ของหนังสือรำชกำรว่ำด้วยงำนสำรบรรณฯ และรูปแบบของหนังสือชนิดนั้น ๆ 
 

ส่งเอกสำรที่พิมพ์แล้วเสร็จ 
ให้เจ้ำของเรื่อง 

 

จบงำน 

มีกำรแก้ไข 
 

 
ไม่มีกำรแก้ไข 

 

เริ่มต้น 

 

ได้รับมอบหมำยจำกเจ้ำของเรื่องให้จัดพิมพ์หนังสือรำชกำร  
และหนังสืออ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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รำยละเอียดของกำรปฏิบัตงิำน 
(1)  ได้รับมอบหมำยจำกเจำ้ของเรื่องในงำนนัน้ๆ ให้จัดพิมพ์หนังสือรำชกำร และหนังสืออืน่ ๆ เชน่ 

กำรจดัท ำ Info graphic แผ่นพับประชำสัมพนัธ ์PowerPoint เป็นต้น 
(2)  พิจำรณำหนงัสือรำชกำรว่ำเป็นประเภทใดตำมระเบียบงำนสำรบรรณฯ  
(3)  ศึกษำแบบฟอร์มและรปูแบบของหนังสือรำชกำร และหนังสอือื่น ๆ ตำมที่ได้รบัมอบหมำย 
(4)  ด ำเนนิกำรจัดพิมพ์หนังสือรำชกำรตำมระเบียบว่ำดว้ยงำนสำรบรรณฯ พ.ศ. 2526 และหนังสือ

อื่น ๆ ตำมทีไ่ดร้ับมอบหมำยจำกเจ้ำของเรือ่ง 
(5)  ตรวจสอบควำมถูกต้องในกำรพิมพ์ตำมรปูแบบของหนังสอืรำชกำรว่ำด้วยงำนสำรบรรณฯ และ

รูปแบบของหนังสอืชนดินัน้ ๆ 
(6)  ส่งเอกสำรที่พิมพ์แล้วเสร็จให้เจ้ำของเรื่องในงำนนั้นๆ หำกมีกำรแก้ไข ก็จะน ำหนังสือดังกล่ำว 

กลับมำด ำเนินกำรแก้ไข และตรวจสอบควำมถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง 
 

ปริมำณงำน  :  ประมำณกำรวนัที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร 242 วนั 

ผลผลิต  :  หนังสือรำชกำรทีไ่ดด้ ำเนนิกำรจดัพิมพ์ตำมระเบียบงำนสำรบรรณ 
และหนังสอือื่น ๆ ตำมที่ได้รบัมอบหมำย เช่น กำรจัดท ำ             
infographic แผ่นพับประชำสัมพันธ ์PowerPoint   

720 เรื่อง 

 
   เจ้ำของเร่ือง  นำงสำวสุนันทำ พันธ์ขำว  ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน   
 นำงผุสดี  พงษ์ด ี ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน   
 นำงสำววิไลวรรณ  นพคุณ ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน   
 นำยณัฐพล  พวงเงิน  ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัตงิำน   
 กลุ่มงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์  โทร. 02 831 9372 
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3.8 ขั้นตอนกำรปฏิบตัิงำนด้ำนธุรกำรในกำรประชุม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จองห้องประชุมผ่ำนทำงระบบ    
สำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-office) 

 แจ้งผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำน 
 

ประสำนส ำนักท่ีเกี่ยวข้อง 
- กลุ่มงำนโสตทัศนูปกรณ์ในกำรขอใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (ส ำนักประชำสัมพันธ์) 
- กลุ่มงำนพัสดุ ในกำรขอควำมอนุเครำะห์ยืมเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก และ Ipad 
  ในกำรประชุม (ส ำนักกำรคลังและงบประมำณ, ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศฯ) 
- กลุ่มงำนฝึกอบรมและสัมมนำในกำรขอควำมอนุเครำะห์นักวิชำกำรโสตทัศนูปกรณ์   
  ในกำรบันทึกภำพ (ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล) 
 

 แจ้งเวียนหนังสือเชิญประชุมผ่ำนทำงระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) 

เตรียมเอกสำรประกอบกำรประชุม , แฟ้มลงทะเบียนรำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุม,  
ป้ำยชื่อผู้บริหำร วิทยำกรและผู้เข้ำร่วมประชุม 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ตรวจสอบควำมพร้อมของห้องประชุม 

ด ำเนินกำรประชมุ 

จบงำน 

เริ่มต้น 

ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ 
ในกำรด ำเนินกำรจัดประชุม 

 

ถอดเทปกำรประชุมเพื่อให้อ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดท ำบนัทึกกำรประชุม 

จัดเก็บรวบรวมเอกสำรไว้เป็นหลักฐำนเพื่อใช้อ้ำงอิงต่อไป 
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รำยละเอียดของกำรปฏิบัติงำน 
(1) ไดร้ับมอบหมำยจำกผูบ้งัคับบญัชำกลุ่มงำนในกำรด ำเนินกำรจดัประชมุ 
(2) จองห้องประชุมผ่ำนทำงระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนกิส์ (E-Office) 
(3) แจ้งผูบ้ังคบับัญชำกลุม่งำนเพื่อทรำบสถำนที่ในกำรประชมุ 
(4) ประสำนส ำนักทีเ่กี่ยวข้อง 
     (4.1) กลุม่งำนโสตทัศนปูกรณ ์ส ำนกัประชำสมัพันธ ์ในกำรขอใช้อปุกรณโ์สตทศันูปกรณ์  
     (4.2) กลุ่มงำนพัสดุ ส ำนักกำรคลังและงบประมำณ ในกำรขอควำมอนุเครำะห์ยืมเครื่องคอมพิวเตอร์

โน้ตบุ๊กในกำรประชุม               
     (4.3) กลุ่มงำนฝึกอบรมและสัมมนำ ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ในกำรขอควำมอนุเครำะห์            

นักวิชำกำรโสตทัศนูปกรณ์ในกำรบันทึกภำพทั้งภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหว  
(5) แจ้งเวียนหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้บริหำร บุคลำกร และผู้เกี่ยวข้องผ่ำนทำงระบบสำรบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) 
(6) เตรียมเอกสำรประกอบกำรประชุม , แฟ้มลงทะเบียนรำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุม , ป้ำยชื่อผู้บริหำร 

วิทยำกรและผู้เข้ำร่วมประชุม 
(7) ตรวจสอบควำมพร้อมภำยในห้องประชุม พร้อมทั้งอุปกรณ์ภำยในห้องประชุม เช่น เครื่องฉำย LCD 

จอภำพ เครื่องขยำยเสียง โต๊ะ เก้ำอี้ เพ่ือให้เพียงพอแก่ผู้เข้ำร่วมประชุม 
(8) เมื่อประชุมแล้วเสร็จ จะด ำเนินกำรถอดเทปกำรประชุมเพ่ือให้อ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดท ำ      

บันทึกกำรประชุม 
(9) จัดเกบ็รวบรวมเอกสำรไว้เปน็หลักฐำนเพ่ือใช้อ้ำงองิต่อไป 
 

ปริมำณงำน  :  ประมำณกำรวนัที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร 150 วัน 

ผลผลิต  :  กำรประชุมสำมำรถด ำเนนิกำรไดแ้ลว้เสร็จ เปน็ไปดว้ย 
   ควำมเรียบร้อย 

46 ครั้ง 

 
   เจ้ำของเร่ือง  นำงสำวสุนันทำ พันธ์ขำว   ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน   
 นำงผุสดี  พงษ์ดี  ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน   
 นำงสำววิไลวรรณ  นพคุณ  ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน   
 นำยณัฐพล  พวงเงิน  ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัตงิำน   
 กลุ่มงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์  โทร. 02 831 9372 
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3.9  ขั้นตอนกำรออกแบบ Banner หน้ำ E-office 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษำรำยละเอียดของรูปภำพท่ีจะน ำมำจดัวำงของ Banner 
โดยเลือกรูปภำพที่ตรงตำมเทศกำลหรือวันส ำคัญต่ำง ๆ  

เพื่อให้มีควำมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เกดิขึ้นในขณะนั้น 
 
 

ก ำหนดรูปแบบของกระดำษ 830x140 ใน Program Adobe Photoshop CS5 
 

ด ำเนินกำรจัดเรียงรูปภำพตำมที่เรำได้ออกแบบเอำไว้ลงในขนำดของกระดำษ 
ทีก่ ำหนดไว้ใน Program Adobe Photoshop CS5 

 

ตรวจสอบควำมถูกต้องในกำรจดัระเบียบของรูปภำพ และตรวจทำนค ำผิดค ำถูก 
ของตัวหนังสือ และ SAVE FILE รูปภำพเป็น JPEG 

 

น ำรูปภำพท่ี SAVE FILE น ำเข้ำใช้งำนท่ี 
http://172.16.1.110:38080/workflow/web/insert LOGO.jsp 

โดยกดปุม่ Browse เพื่อเลือก file ที่เรำต้องกำร และกดปุ่ม Upload 
เพื่อส่งไฟล์เขำ้หน้ำ E-office 

 

เริ่มต้น 

จบงำน 

 

ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบญัชำกลุ่มงำนนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ในกำรออกแบบ Banner หน้ำ E-office 

เรื่อง วิสัยทัศน์ และพันธกิจของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิภำ 
 

http://172.16.1.110:38080/workflow/web/insert%20LOGO.jsp
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รำยละเอียดของกำรปฏิบัตงิำน 
(1)  ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์ในกำรออกแบบ Banner       

หน้ำ E-office เรื่อง วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
(2)  ศึกษำรำยละเอียดของรูปภำพที่จะน ำมำจัดวำงของ Banner โดยเลือกรูปภำพที่ตรงตำมเทศกำล    

หรือวันส ำคัญต่ำงๆ เพ่ือให้มีควำมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น 
(3)  ก ำหนดรปูแบบของกระดำษใน Program Adobe Photoshop CS5 
(4)  ด ำเนนิกำรจัดเรียงรูปภำพตำมที่เรำได้ออกแบบเอำไว้ลงในขนำดของกระดำษทีเ่รำก ำหนดไว้ใน 

Program Adobe Photoshop CS5  
(5)  ตรวจสอบควำมถูกต้องในกำรจดัระเบียบของรูปภำพ และตรวจทำนค ำผดิค ำถกูของตัวหนงัสือและ 

รูปแบบ และด ำเนนิกำร SAVE FILE รูปภำพเป็น JPEG 
(6)  น ำรูปภำพที่ SAVE น ำเข้ำใช้งำนที่ http://172.16.1.110:38080/workflow/web/insert       

LOGO.jsp โดยกดปุ่ม Browse เพื่อเลือก file ที่เรำต้องกำร และกดปุ่ม Upload เพื่อส่งไฟล ์
เข้ำหน้ำ E-office 
 

ปริมำณงำน  :  ประมำณกำรวนัที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร 80 วัน 

ผลผลิต  :  แบรนเนอร์ทีต่รงตำมเทศกำลหรอืวนัส ำคญัตำ่งๆ เพือ่ให้ 
   มีควำมสอดคล้องกับสถำนกำรณท์ี่เกิดขึน้ในขณะนัน้  

16 ครั้ง 

 
   เจ้ำของเร่ือง  นำงสำวสุนันทำ พันธ์ขำว   ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน   
 นำงผุสดี  พงษ์ดี  ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน   
 นำงสำววิไลวรรณ  นพคุณ  ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน   
 นำยณัฐพล  พวงเงิน  ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัตงิำน   
 กลุ่มงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์  โทร. 02 831 9372 
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ส่วนที่ 4  
ขั้นตอนและรำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน

ของกลุ่มงำนแผนงำนและโครงกำร 
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4.1 แผนปฏิบัติรำชกำรระยะปำนกลำง 
(1) ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรระยะปำนกลำง  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมเชิงปฏิบัติกำร ระดมควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับโครงกำรที่จะด ำเนินกำรในแต่ละ

ปีงบประมำณตำมระยะของแผน 

ส ำนักเจ้ำภำพหลักผู้รับผิดชอบ 
พิจำรณำรำยชื่อและจัดท ำรำยละเอียด

โครงกำรพอสังเขป 

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนด ำเนินกำรวิเครำะห์โครงกำร  
และประสำนส ำนักผู้รับผิดชอบ พร้อมกับแก้ไขปรับปรุง และเสนอแนะโครงกำร 

จัดท ำเป็นรูปเล่ม (ร่ำง) แผนปฏิบัติรำชกำรระยะปำนกลำง 

ผู้บริหำรพิจำรณำเห็นชอบและ
ประกำศใช้แผน 

เขียนโครงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
รำชกำรระยะปำนกลำง 

เสนอเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
พิจำรณำอนุมัติด ำเนินกำร 

ผู้บังคับบัญชำกลุม่งำนแผนงำน
และโครงกำร พิจำรณำเห็นชอบ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนกันโยบำยและแผน 
พิจำรณำเพื่อน ำเสนอผู้บริหำร 

เห็นชอบ/อนุมัต ิ

ไม่อนุมัติ 

ยุต ิ

ปรับปรุง/แก้ไข เห็นชอบ 

ปรับปรุง/แก้ไข 
เห็นชอบ 

ปรับปรุง/แก้ไข 
เห็นชอบ 

ส่งส ำนักกำรพิมพ์จัดท ำเป็นรูปเล่มแผนปฏิบัติรำชกำรระยะปำนกลำง 

เผยแพร่/สื่อสำร 
แผนปฏิบัติรำชกำรระยะปำนกลำง 

ปรับปรุง/แก้ไข 
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รำยละเอยีดของกำรปฏิบตัิงำน 
(1.1) นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนหรือผู้รับมอบหมำย เขียนโครงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 

ปำนกลำง 
(1.2) เสนอโครงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรระยะปำนกลำง ต่อเลขำธิกำรวุฒิสภำพิจำรณำอนุมัติให้

ด ำเนินกำร 
(1.3) ประสำนงำนกับนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนในส ำนักผู้ที่ได้รับมอบหมำย เพ่ือร่วมกันด ำเนิน

โครงกำรและจัดให้มีกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร โดยให้ตัวแทนส ำนักต่ำงๆ มีส่วนร่วมในกำรระดม
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรคิดเสนอโครงกำรที่จะด ำเนินกำรในแต่ละปีงบประมำณให้มีควำม
สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

(1.4) ส ำนักเจ้ำภำพหลักผู้รับผิดชอบโครงกำร พิจำรณำรำยชื่อและจัดท ำรำยละเอียดของโครงกำรที่จะ
ด ำเนินกำรในแต่ละปีงบประมำณมำพอเป็นสังเขปประกอบด้วยสรุปสำระส ำคัญของโครงกำร
ผลผลิต ผลลัพธ์ ปีที่จะด ำเนินกำร และจ ำนวนงบประมำณ แล้วส่งให้ส ำนักนโยบำยและแผน  
โดยน ำเสนอผ่ำนรองเลขำธิกำรวุฒิสภำ หรือที่ปรึกษำที่ก ำกับ ควบคุมดูแลส ำนัก 

(1.5) นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนผู้รับผิดชอบดูแลโครงกำรประจ ำส ำนักต่ำงๆ ด ำเนินกำรวิเครำะห์
โครงกำรให้เป็นไปตำมแผนยุทธศำสตร์พร้อมกับตรวจสอบควำมถูกต้อง ให้ควำมเห็น และ
ข้อสังเกตทั้งนี้ จะด ำเนินกำรประสำนส ำนักเจ้ำภำพผู้รับผิดชอบ หำกมีกำรแก้ไขปรับปรุง และ  
มีข้อเสนอแนะใดๆ เพ่ิมเติม 

(1.6) นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนผู้รับมอบหมำย รวบรวมโครงกำรและน ำเสนอผู้บังคับบัญชำ  
กลุ่มงำนแผนงำนและโครงกำร เพื่อพิจำรณำเห็นชอบ 

(1.7) นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนผู้รับมอบหมำย จัดท ำเป็นรูปเล่ม (ร่ำง) แผนปฏิบัติรำชกำรระยะปำน
กลำงของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

(1.8) น ำเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยและแผนพิจำรณำเห็นชอบ เพ่ือน ำเสนอผู้บริหำรส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำพิจำรณำเห็นชอบให้เป็นแผนปฏิบัติรำชกำรระยะปำนกลำงของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ 

(1.9) ที่ประชุมผู้บริหำรพิจำรณำเห็นชอบและน ำเสนอเลขำธิกำรวุฒิสภำเพ่ือพิจำรณำประกำศใช้
แผนปฏิบัติรำชกำรระยะปำนกลำงของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ในกรณีที่มีกำรปรับปรุงหรือ
แก้ไข ในที่ประชุมผู้บริหำร ให้นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนผู้รับผิดชอบดูแลโครงกำรประจ ำ
ส ำนักต่ำงๆ ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขโดยประสำนส ำนักเจ้ำภำพผู้รับผิดชอบ เพ่ือด ำเนินกำรให้
เป็นไปตำมมติที่ประชุมดังกล่ำว 

(1.10) ส่งส ำนักกำรพิมพ์เพื่อจัดท ำเป็นรูปเล่มแผนปฏิบัติรำชกำรระยะปำนกลำงจ ำนวนที่เหมำะสมและ
เพียงพอต่อกำรแจกจ่ำยแก่นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำน และผู้บริหำร
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
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(1.11) เผยแพร่แก่บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อำทิ  e-office 
ช่องทำง Intranet ส ำนักนโยบำยและแผน และเมื่อได้รับเล่มแผนจำกส ำนักกำรพิมพ์จึงแจกจ่ำย
แก่นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำน และผู้บริหำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุสิภำ 

เอกสำรที่ใช้ด ำเนินกำร กฎหมำย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  
- แผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ฉบับ 3 ปี หรือ 5 ปี หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- คู่มือกำรปฏิบัติงำนมำตรฐำนกระบวนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร กำรแปลงสู่กำรปฏิบัติและ 
กำรติดตำมประเมินผล 

สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรได้ที่ 
http://www.senate.go.th/w3c/senate/sec.php?url=home&sec_id=5 

 

ปริมำณงำน  :  ประมำณกำรวนัที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร 60 วัน 

ผลผลิต  :  แผนปฏิบตัิรำชกำรระยะปำนกลำง  1 เล่ม 

 
เจ้ำของเร่ือง นำยธัชชัย แก้ววำรี กลุ่มงำนแผนงำนและโครงกำร โทร. 0 2831 9375 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.senate.go.th/w3c/senate/sec.php?url=home&sec_id=5
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4.2 แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
(1) ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท ำปฏิทนิ 

ศึกษำ รวบรวม วิเครำะห์ขอ้มูลต่ำงๆ 
ยุทธศำสตร์ชำติ แผนระดับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

ก ำหนดกรอบ 
กำรจดัท ำแผนปฏิบตัิรำชกำรประจ ำปี 

และรำยละเอียดโครงกำรประจ ำปี 

1 

หำรือส ำนักทีเ่กี่ยวข้องเพ่ือก ำหนดแนวทำง 
กำรจดัท ำแผนปฏิบตัิรำชกำรประจ ำปี 

และรำยละเอียดโครงกำรประจ ำปี 

ประสำน แนะน ำและให้ค ำปรึกษำส ำนักต่ำงๆ 

เสนอรำยละเอียดโครงกำร/งำนประจ ำ 
เพื่อเสนอของบประมำณ 

รวบรวมโครงกำร/งำนประจ ำ 
เพื่อจัดท ำแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปี 

และรำยละเอียดโครงกำรประจ ำปี 
 

กำรจดัท ำเอกสำรประกอบและกำรจดัท ำ
แผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปี 
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1 

วิเครำะห์โครงกำร/งำนประจ ำ  
และประสำนส ำนักผู้รบัผิดชอบ 

เพื่อแก้ไขรำยละเอียด 

2 

จัดท ำ(รำ่ง) แผนปฏิบตัิรำชกำรประจ ำปี 
และ (ร่ำง) รำยละเอียดโครงกำรประจ ำปี 

 คณะกรรมกำรพิจำรณำโครงกำรฯ 
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 

(ร่ำง) แผนปฏิบัตริำชกำร และ 
(ร่ำง) รำยละเอียดโครงกำร 

 

ปรับแก้ไขตำมมติของคณะกรรมกำรพิจำรณำ
โครงกำรฯ 

เสนอเลขำธกิำรวฒุิสภำ  
เพื่อพิจำรณำในที่ประชมุผู้บริหำร 

แก้ไข ไม่แก้ไข 

เลขำธิกำรวุฒสิภำ 
พิจำรณำให้น ำเข้ำ 
ที่ประชุมผู้บริหำร 
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2 

เสนอ (ร่ำง) แผนฯ ต่อผู้บรหิำรเพ่ือพิจำรณำ 

 3 

 
ที่ประชุมผู้บริหำร 

พิจำรณำ (รำ่ง) แผนปฏบิัติรำชกำร  
และ (ร่ำง) รำยละเอียดโครงกำร 

 

แก้ไข ปรับปรุงตำมมตทิี่ประชุมผู้บริหำร(ถำ้มี) 
 

 

แก้ไข 

ไม่แก้ไข 

เลขำธิกำรวุฒสิภำ 
พิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบ (ร่ำง) แผนปฏิบตัิรำชกำร  

และ (ร่ำง) รำยละเอยีดโครงกำร  
เพื่อจัดท ำรูปเล่ม 

 

จัดท ำรปูเล่มแผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปี 

จัดส่งแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปี 

ตรวจสอบโครงกำร 
ที่ได้รบัจัดสรรงบประมำณประจ ำปี 

ส ำนักกำรคลงัและ
งบประมำณด ำเนนิกำร 

ในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง 

ประสำนส ำนักผู้รบัผิดชอบ 
เพื่อปรับปรุง/แก้ไขรำยละเอียดโครงกำร 
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รำยละเอียดของกำรปฏิบัติงำน  

(1.1) จัดท ำปฏิทิน  เป็นกำรก ำหนดระยะเวลำเพื่อใช้เป็นกรอบทิศทำงด ำเนินงำน และก ำกับติดตำม 

กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ให้แล้วเสร็จ และจัดท ำปฏิทินแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  

(1.2) ศึกษำ วิเครำะห์และรวบรวมข้อมูลต่ำงๆ ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ศึกษำ วิเครำะห์

นโยบำยและยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยรัฐบำล  แผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  

พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ และศึกษำรวบรวมข้อมูลโครงสร้ำง อ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และภำรกิจของ

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ตลอดจนผลส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผลกำรด ำเนินงำนของ

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำที่ผ่ำนมำ รวมทั้งจ ำนวน/รำยช่ือโครงกำรและส ำนักผู้รับผิดชอบตำมแผนปฏิบัติ

รำชกำรระยะยำว ระยะสั้น และแผนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีพร้อมทั้ง

 3 

เผยแพร่รำยละเอียดโครงกำร
และแผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปี 

ปรับปรุง แกไ้ขรำยละเอียดโครงกำร/ 
งำนประจ ำให้สอดคล้องกับงบประมำณทีไ่ด ้

 เลขำธิกำรวุฒิสภำ 
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
 

จัดพิมพ์แผนปฏิบตัิ
รำชกำรประจ ำป ี

ไม่เห็นชอบ 
เห็นชอบ 

น ำรำยละเอียดโครงกำรและ
แผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีเข้ำ
ระบบตดิตำมและประเมินผล

แห่งชำต ิe-MENSCR 



- 93 - 

 

จัดท ำสรุปโครงกำรประจ ำปีตำมแผนปฏิบัติรำชกำรระยะยำว และแผนปฏิบัติรำชกำรระยะปำนกลำงของ

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ อำทิ แผนปฏิบัติกำรตำมยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำร

สังกัดรัฐสภำ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนพัฒนำ Digital Parliament ของรัฐสภำ ระยะ 5 ปี และ

แผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และน ำข้อมูลสรุปโครงกำรตำมแผนต่ำง ๆ มำใช้ประกอบในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร

ประจ ำปีและรำยละเอียดโครงกำรประจ ำปี 

(1.3) ก ำหนดกรอบกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีและรำยละเอียดโครงกำรประจ ำปี ก ำหนด

กรอบและวิธีกำรด ำเนินงำน จัดท ำแบบฟอร์มกำรจัดท ำรำยละเอียดโครงกำร กำรประสำนผู้รับผิดชอบ

โครงกำร หรือกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีและรำยละเอียดโครงกำร

ประจ ำปี กำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ตลอดจนกำรแจ้งให้ส ำนักต่ำงๆ ได้รับรู้  ทั้งนี้ กรอบและวิธีกำร

ด ำเนินงำนจะสำมำรถก ำหนดได้ตำมสถำนกำรณ์หรือควำมเหมำะสมในช่วงเวลำนั้นๆ 

(1.4) หำรือส ำนักที่เกี่ยวข้องเพื่อก ำหนดแนวทำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีและ

รำยละเอียดโครงกำรประจ ำปี ด ำเนินกำรเพื่อหำรือกับส ำนักกำรคลังและงบประมำณ ส ำนักพัฒนำทรัพยำกร

บุคคล  และส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพื่อก ำหนดแนวทำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร

ประจ ำปีและรำยละเอียดโครงกำรประจ ำปี อีกทั้งในกรณีที่จ ำเป็น อำจหำรือร่วมส ำนักอื่นด้วยก็ได้ 

(1.5) กำรจัดท ำเอกสำรประกอบและกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีและรำยละเอียดโครงกำร

ประจ ำปีกำรจัดท ำเอกสำรประกอบและกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีและรำยละเอียด โครงกำร

ประจ ำปี สำมำรถด ำเนินกำรได้ 3 แนวทำงกล่ำวคือ จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร ประชุมช้ีแจง และ แจ้งเวียน

ส ำนักต่ำงๆ พิจำรณำ 

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับนโยบำยของผู้บริหำรว่ำสมควรให้มีกำรด ำเนินงำนอย่ำงไรโดยมีรำยละเอียด

ด ำเนินกำร ดังนี้ 

(1.5.1)  กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร (หมำยถึง กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อจัดท ำแผนปฏิบัติ

รำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี และรำยละเอียดโครงกำร

ประจ ำปี) 

(ก) กำรจัดท ำเอกสำรประกอบ 

 (1) จัดท ำเอกสำรประกอบกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีและรำยละเอียดโครงกำร

ประจ ำปี และรวบรวมเพื่อใช้ในกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีและ

รำยละเอียดโครงกำรประจ ำปี อำทิ 

- ก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ  

- รำยช่ือผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ  

- แผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
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- แผนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ำมี) 

- แบบฟอร์มส ำหรับกำรจัดท ำรำยละเอียดโครงกำรท่ีจะเสนอเพื่อกำรจัดท ำ 

  แผนปฏิบัติและรำยละเอียดโครงกำรประจ ำปีรำชกำรประจ ำปี 

(2) กำรจัดท ำรำยละเอียดโครงกำร  

(ข) กำรขออนุมัติโครงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีและรำยละเอียดโครงกำรประจ ำปี 

(1) จัดท ำหนังสือเสนอเลขำธิกำรวุฒิสภำเพื่อขออนุมัติโครงกำรเพื่อจัดท ำแผนปฏิบัติ    

รำชกำรประจ ำปีและรำยละเอียดโครงกำรประจ ำปีของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

(2) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยและแผนลงนำม 

(3) น ำหนังสือเสนอเลขำธิกำรวุฒิสภำเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 

(ค) เสนอเลขำธิกำรวุฒิสภำพิจำรณำอนุมัติ 

(1) น ำเสนอเลขำธิกำรวุฒิสภำพิจำรณำอนุมัติ 

(2) เม่ือเลขำธิกำรวุฒิสภำพิจำรณำอนุมัติแล้วให้ด ำเนินกำรในขั้นตอนถัดไป 

(3) หำกเลขำธิกำรวุฒิสภำไม่อนุมัติ ให้ด ำเนินกำรตำมที่เลขำธิกำรวุฒิสภำแนะน ำหรือสั่งกำร 

(1.5.2) กำรประชุมช้ีแจงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีและรำยละเอียดโครงกำรประจ ำปี 

(ก) จัดท ำหนังสือเชิญประชุมช้ีแจงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีและรำยละเอียด

โครงกำรประจ ำปี 

(1)  จัดท ำหนังสือเชิญผู้บริหำร ผู้บังคับบัญชำกลุ่มตรวจสอบภำยใน กลุ่มช่วยอ ำนวยกำร

นักบริหำร และผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนเข้ำร่วมประชุมช้ีแจงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีและ

รำยละเอียดโครงกำรประจ ำปีตำมโครงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีและรำยละเอียดโครงกำร

ประจ ำปีของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

(2)  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยและแผนลงนำมหนังสือเชิญประชุม 

(3)  แนบเอกสำรประกอบกำรประชุมแก่ผู้เข้ำร่วมประชุม 

(ข) ประชุมช้ีแจงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีและรำยละเอียดโครงกำรประจ ำปี 

(1) ประชุมช้ีแจงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีและรำยละเอียดโครงกำรประจ ำปี

ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ให้ผู้บริหำร ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำน หรือตัวแทนส ำนักผู้รับผิดชอบโครงกำร

รับทรำบแนวทำงและวิธีกำรในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีและรำยละเอียดโครงกำรประจ ำปี 

(2)  อธิบำยกำรก ำหนดโครงกำรเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์และแผนต่ำงๆ ของ

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  

(3)  ก ำหนดวันเวลำที่ส ำนักผู้รับผิดชอบเสนอโครงกำรเพื่อจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร

ประจ ำปีและรำยละเอียดโครงกำรประจ ำปีให้ส ำนักนโยบำยและแผน 
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(1.5.3)  กำรแจ้งเวียนส ำนักต่ำงๆ พิจำรณำ 

(1) จัดท ำหนังสือแจ้งเวียนให้ส ำนักต่ำงๆ พิจำรณำน ำเสนอโครงกำรเพื่อจัดท ำเป็น

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีและรำยละเอียดโครงกำรประจ ำปี 

(2) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยและแผนลงนำม 

(3) แจ้งเวียนทุกส ำนัก/กลุ่มงำนที่ข้ึนตรงต่อเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

(1.6) ประสำน แนะน ำและให้ค ำปรึกษำส ำนักต่ำงๆ ส ำนักนโยบำยและแผนท ำหน้ำที่ในกำรประสำน 

แนะน ำและให้ค ำปรึกษำ ส ำนักต่ำงๆ ในกำรจัดท ำรำยละเอียดโครงกำรโดยก ำหนดให้นักวิเครำะห์นโยบำย

และแผนรับผิดชอบประสำน ให้ค ำปรึกษำ และแนะน ำกำรจัดท ำรำยละเอียดโครงกำรเป็นรำยส ำนักเพื่อ

เกิดควำมสะดวกและรวดเร็วต่อกำรให้บริกำรแก่ส ำนักต่ำงๆ 

(1.7) เสนอรำยละเอียดโครงกำร/งำนประจ ำ เพื่อเสนอของบประมำณส ำนักผู้รับผิดชอบเสนอ

รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรมที่จะด ำเนินกำรให้ส ำนักนโยบำยและแผนเพื่อจัดท ำเป็น (ร่ำง) แผนปฏิบัติ

รำชกำรประจ ำปี และ (ร่ำง) รำยละเอียดโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ และกำรเสนอโครงกำร/กิจกรรม

ดังกล่ำวต้องผ่ำนควำมเห็นชอบจำกผู้อ ำนวยกำรส ำนักและรองเลขำธิกำรวุฒิสภำ หรือที่ปรึกษำฯ  

ที่ก ำกับดูแลส ำนักนั้นๆ 

(1.8) รวบรวมโครงกำร/งำนประจ ำ เพื่อจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรและรำยละเอียดโครงกำรประจ ำปี

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนเป็นผู้รวบรวมโครงกำร/กิจกรรมตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำย

และเสนอโครงกำรเพื่อจัดท ำเป็น (ร่ำง) แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีและ (ร่ำง) รำยละเอียดโครงกำร

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ... ต่อไป 

(1.9) วิเครำะห์โครงกำร/งำนประจ ำและประสำนส ำนักผู้รับผิดชอบ เพื่อแก้ไขรำยละเอียดกำรวิเครำะห์

โครงกำร/งำนประจ ำ จะค ำนึงถึงควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยรัฐบำล  แผนปฏิบัติรำชกำร

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ หรือแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลในอดีตที่ผ่ำนมำโดย

มีกำรตรวจสอบรำยละเอียดโครงกำรหรือเงื่อนไขต่ำงๆ ควรเป็นไปตำมแผนปฏิบัติรำชกำรระยะต่ำงๆ ของ

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ หรือมติที่ประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯซึ่งในกำรวิเครำะห์และตรวจสอบ   โครงกำร 

ต้องด ำเนินกำรประสำนและตกลงร่วมกันกับส ำนักผู้รับผิดชอบโครงกำรอีกทั้งในกรณีที ่นักวิเครำะห์

นโยบำยและแผนและส ำนักผู ้ร ับผ ิดชอบโครงกำรมีควำมเห็นแย้งกันให้จัดท ำเป็นข้อสังเกตและ

ข้อเสนอแนะเพื่อน ำเสนอท่ีประชุมผู้บริหำรพิจำรณำ 

(1.10) จัดท ำ (ร่ำง) แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีและ (ร่ำง) รำยละเอียดโครงกำรประจ ำปีรวบรวม

รำยละเอียดโครงกำรของส ำนักต่ำงๆ ที่ผ่ำนกำรวิเครำะห์และกำรตกลงร่วมกันกับส ำนักผู้รับผิดชอบและ

จัดท ำรูปเล่ม (ร่ำง) แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี และ (ร่ำง) รำยละเอียดโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ  



- 96 - 

 

(1.11) คณะกรรมกำรพิจำรณำโครงกำรฯ ซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่ พิจำรณำ ศึกษำ  วิเครำะห์โครงกำรที่

ส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำเสนอ โดยให้มีควำมสอดคล้องกับนโยบำยของวุฒิสภำ 

และแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ รวมท้ังเช่ือมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้

ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และแผนอื่นๆ  

ที่เกี่ยวข้อง  โดยให้ควำมเห็นชอบโครงกำร/กิจกรรมตำม (ร่ำง) แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีและ (ร่ำง) 

รำยละเอียดโครงกำรประจ ำปีของส ำนักงำนฯ ก่อนน ำเสนอเลขำธิกำรวุฒิสภำ อนุมัติแผนปฏิบัติรำชกำร

ประจ ำปี และรำยละเอียดโครงกำรประจ ำปี เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติรำชกำร

ประจ ำปีและรำยละเอียดโครงกำรประจ ำปีต่อไป อีกทั้งพิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบโครงกำร/กิจกรรม ซึ่ง

ส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักงำนฯ ได้เสนอระหว่ำงปีงบประมำณ และกำรปรับเปลี่ยนโครงกำร/กิจกรรมก่อน

เสนอเลขำธิกำรวุฒิสภำเพื่อพิจำรณำอนุมัติต่อไป รวมทั้งให้ค ำปรึกษำและแนะน ำโครงกำร/กิจกรรมตำม

ยุทธศำสตร์ เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ในกำรจะบรรลุเป้ำประสงค์ตำมวิสัยทัศน์ขององค์กร 

(1.12) ปรับแก้ไขตำมมติของคณะกรรมกำรพิจำรณำโครงกำรฯ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

ด ำเนินกำรประสำนและแก้ไขรำยละเอียดโครงกำร/งำนประจ ำของส ำนักท่ีรับผิดชอบตำม (ร่ำง) แผนปฏิบัติ

รำชกำรประจ ำปีและ (ร่ำง) รำยละเอียดโครงกำรประจ ำปีตำมมติที่ประชุมของคณะกรรมกำร 

(1.13) เสนอเลขำธิกำรวุฒิสภำเพื่อพิจำรณำ จัดท ำหนังสือเพื่อขอให้เลขำธิกำรวุฒิสภำพิจำรณำ

เห็นชอบสั่งให้น ำเข้ำที่ประชุมผู้บริหำรพิจำรณำโดยผู้อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยและแผนลงนำมและ 

น ำหนังสือเสนอเลขำธิกำรวุฒิสภำ พร้อมกับแนบ (ร่ำง) แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี และ (ร่ำง)รำยละเอียด

โครงกำรประจ ำปี เสนอเลขำธิกำรวุฒิสภำพิจำรณำเห็นชอบ 

(1.14) เลขำธิกำรวุฒิสภำพิจำรณำเห็นชอบให้น ำเข้ำที่ประชุมผู้บริหำร พร้อมก ำหนดวันประชุม

ต่อไป 

(1.15) เสนอ (ร่ำง) แผนฯ ต่อผู้บริหำร เพื่อพิจำรณำส ำนักนโยบำยและแผน น ำ (ร่ำง) แผนปฏิบัติ

รำชกำรประจ ำปี และ (ร่ำง) รำยละเอียดโครงกำรประจ ำปี เข้ำที่ประชุมผู้บริหำรซึ่งผู้อ ำนวยกำรส ำนัก

นโยบำยและแผนหรือตัวแทนอำจชี้แจงต่อท่ีประชุมผู้บริหำร หรือด ำเนินกำรใดๆ แล้วแต่กรณี 

(1.16) ที่ประชุมผู้บริหำรพิจำรณำ (ร่ำง) แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี และ (ร่ำง) รำยละเอียด

โครงกำรประจ ำปีของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ (กำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมติของที่ประชุม) 

(1.17) แก้ไข ปรับปรุงตำมมติที่ประชุมผู้บริหำรในกรณีที่มีกำรแก้ไข หรือปรับปรุง (ร่ำง) แผนปฏิบัติ

รำชกำรประจ ำปี  และ ( ร่ำง)  รำยละเอียดโครงกำรประจ ำปี  ให้ เป็นไปตำมมติของที่ประชุม  

โดยส ำนักนโยบำยและแผนด ำเนินกำรโดยประสำนและแก้ไข ปรับปรุงร่วมกับส ำนักผู้รับผิดชอบโครงกำร  

และรวบรวม จัดท ำเป็นรูปเล่มแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีและรำยละเอียดโครงกำรประจ ำปี ของ

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
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(1.18) เสนอเลขำธิกำรวุฒิสภำพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ กลุ่มงำนแผนงำนและโครงกำรจัดท ำบันทึก

เสนอเลขำธิกำรวุฒิสภำ เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ (ร่ำง) แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี และ (ร่ำง) 

รำยละเอียดโครงกำรประจ ำปี 

(1.19) จัดท ำรูปเล่มแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีและรำยละเอียดโครงกำรประจ ำปี ตรวจสอบต้นฉบับ

หรือไฟล์ข้อมูลรำยละเอียดโครงกำรให้ถูกต้อง เ ช่น กำรตอกหมำยเลขหน้ำและจัดท ำหนังสือ  

เพื่อขอให้ส ำนักกำรพิมพ์ด ำเนินกำรจัดพิมพ์รูปเล่มแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีและรำยละเอียดโครงกำร

ประจ ำปีและส่งหนังสือดังกล่ำวพร้อมกับแนบต้นฉบับหรือจัดส่งไฟล์ข้อมูลแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีและ

รำยละเอียดโครงกำรประจ ำปี ให้ส ำนักกำรพิมพ์ด ำเนินกำรจัดพิมพ์รูปเล่ม 

(1.20) จัดส่งแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีและรำยละเอียดโครงกำรประจ ำ ปี จัดท ำหนังสือเพื่อ 

ส่งแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีและรำยละเอียดโครงกำรประจ ำปีให้ส ำนักกำรคลังและงบประมำณใช้

ประกอบกำรของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณและหนังสือส่งพร้อมแนบเล่มแผนปฏิบัติรำชกำร

ประจ ำปี และรำยละเอียดโครงกำรประจ ำปีให้ส ำนักกำรคลังและงบประมำณ 

(1.21) ตรวจสอบโครงกำรที่ได้รับจัดสรรงบประมำณประจ ำปีเมื่อร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปีฯ ผ่ำนกำรพิจำรณำเห็นชอบจำกรัฐสภำแล้ว ส ำนักกำรคลังและงบประมำณจัดส่ง

รำยละเอียดงบประมำณให้ส ำนักนโยบำยและแผนด ำเนินกำรตรวจสอบโครงกำรที่ได้รับกำรจัดสรร

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีต่อไป 

(1.22) ประสำนส ำนักผู้รับผิดชอบเพื่อปรับปรุง/แก้ไขรำยละเอียดโครงกำร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 

จัดท ำบันทึกแจ้งเวียนรำยละเอียดงบประมำณที่ได้ รับจัดสรร  ประสำนและให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ 

ส ำนักผู้รับผิดชอบโครงกำรเพื่อปรับปรุง แก้ไข  รำยละเอียดโครงกำรให้เป็นไปตำมงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีที่ได้รับกำรจัดสรรตำมมำตรฐำนระยะเวลำที่ก ำหนด 

(1.23) ปรับปรุง แก้ไขรำยละเอียดโครงกำร/งำนประจ ำให้สอดคล้องกับงบประมำณที่ได้ รับกำร

จัดสรร ปรับปรุงแก้ไขแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีและรำยละเอียดโครงกำรประจ ำปี ให้เป็นไปตำม

งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรและต้องผ่ำนควำมเห็นชอบจำกผู้อ ำนวยกำรส ำนักและรองเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

หรือที่ปรึกษำฯ ที่ก ำกับดูแลส ำนักนั้นๆซึ่งส ำนักนโยบำยและแผนรวบรวม จัดท ำเป็นรูปเล่มแผนปฏิบัติ

รำชกำรประจ ำปีและรำยละเอียดโครงกำรประจ ำปีของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำโดยระบวุนัที-่เดอืน-

ปี ที่ด ำเนินกำรแก้ไข ปรับปรุงแล้วเสร็จ บริเวณปกด้ำนล่ำงขวำ 

(1.24) เสนอเลขำธิกำรวุฒิสภำพิจำรณำ กลุ่มงำนแผนงำนและโครงกำรจัดท ำบันทึกเสนอเลขำธิกำร

วุฒิสภำ เพื่อพิจำรณำ (ร่ำง) แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี และ (ร่ำง) รำยละเอียดโครงกำรประจ ำปี  

ที่ปรับแกไ้ขให้สอดคล้องกับงบประมำณที่ได้รับจัดสรร 
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(1.25) จัดพิมพ์แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีและรำยละเอียดโครงกำรประจ ำปีของส ำนักงำน

เลขำธิกำรวุฒิสภำ จัดท ำหนังสือเพื่อขอให้ส ำนักกำรพิมพ์ด ำเนินกำรจัดพิมพ์รูปเล่มแผนปฏิบัติรำชกำร

ประจ ำปีและรูปเล่มรำยละเอียดโครงกำรประจ ำปีของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ และส่งหนังสือดังกล่ำว

พร้อมกับแนบต้นฉบับหรือจัดส่งไฟล์ข้อมูลแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีและรำยละเอียดโครงกำรประจ ำปี 

ให้ส ำนักกำรพิมพ์ด ำเนินกำรจัดพิมพ์รูปเล่มท่ีสมบูรณ์ 

(1.26) เผยแพร่แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีและรำยละเอียดโครงกำร พร้อมทั้งจัดท ำหนังสือแจ้งกำร

ส่งมอบเล่มแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีและรำยละเอียดโครงกำรประจ ำปีของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำแก่

ส ำนักต่ำงๆ โดยผู้อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยและแผนลงนำมและส่งมอบเล่มแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีและ

รำยละเอียดโครงกำรประจ ำปีแก่ผู้บริหำรและผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนรวมทั้งส่งมอบรูปเล่มแผนปฏิบัติ

ร ำชกำรประจ ำปี และรำยละ เอี ยด โคร งกำ รประจ ำ ปี ให้ ก ระท ำค วบคู่ ไ ปกั บกำ ร เผยแพ ร่ 

ทำงระบบ intranet ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำหรือช่องทำงอื่นที่บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำร

วุฒิสภำสำมำรถเข้ำถึงได้โดยสะดวก 

(1.27) น ำรำยละเอียดโครงกำรและแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีส ำหรับกำรรำยงำนผล 
กำรด ำเนินกำรตำมแผนระดับต่ำง ๆ ของประเทศในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (e-MENSCR) 
ดังนี้ 

- แผนระดับท่ี 1 ยุทธศำสตร์ชำติ 
- แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชำติ  
- แผนระดับที่ 3 แผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ นโยบำย

รัฐบำล นโยบำยเร่งด่วน 12 ด้ำน 
 
ปริมำณงำน  :  ประมำณกำรวันที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร 90 วัน 
ผลผลติ  :  แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  1 เล่ม 

 
เจ้ำของเรื่อง นำงสำวศุทรำ  สริภัทรนนัทกร  

ต ำแหนง่นักวิเครำะหน์โยบำยและแผน  กลุ่มงำนแผนงำนและโครงกำร โทร. 0 2831 9375 
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ไม่พบข้อผิดพลำด 

(2) ขั้นตอนกำรแก้ไขและจัดท ำรูปเล่มแผนปฏิบัติรำชกำรและรำยละเอียดโครงกำรประจ ำปีของ

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับรำยละเอียดโครงกำร
จำกนักวิเครำะห์ฯ 

ด ำเนินกำรพิมพ์/แก้ไข ให้ตรงตำม
แบบฟอร์ม โครงกำรประจ ำปี 

ตรวจสอบควำมถูกต้อง 

ส่งนักวิเครำะห์ฯ พบข้อผิดพลำด 

ไม่พบข้อผิดพลำด 

เสนอผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนฯ 

ตอกเลขหน้ำ 

พิมพ์/แก้ไข แผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปี 

รวบรวมรำยละเอียด
โครงกำรเพื่อจัดท ำเล่ม 

1 

ตรวจสอบควำมถูกต้อง 

ส่งนักวิเครำะห์ฯ 
พบข้อผิดพลำด 
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รำยละเอียดของกำรปฏิบัติงำน 

(2.1)  รับรำยละเอียดโครงกำร จำกนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 

(2.2)  ด ำเนินกำรพิมพ์/แก้ไข ให้ตรงตำมแบบฟอร์ม โครงกำรประจ ำปี 

(2.3)  ส่งนักวิเครำะห์ ส่งแผนปฏิบัติรำชกำรฯ และรำยละเอียดโครงกำร ที่พิมพ์/แก้ไข เสร็จแล้ว

ให้นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 

(2.4)  ตรวจสอบควำมถูกต้อง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ตรวจสอบควำมถูกต้อง หำกมี 

กำรเพิ่มเติมหรือพบข้อผิดพลำด จะส่งกลับเจ้ำพนักงำนบันทึกข้อมูลเพื่อแก้ไข 

แผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปีและรำยละเอียด

โครงกำรประจ ำปี 

1 

จัดท ำส ำเนำไว้ที่กลุ่มงำนฯ 

สแกนเอกสำรเป็นไฟล์ pdf 

ส่งต้นฉบับและไฟล์ pdf ให้
ส ำนักกำรพิมพ์จัดท ำรูปเล่ม 

ประสำนส ำนักกำรพิมพ์
ออกแบบปก 

นักวิเครำะห์ฯ เสนอ
ผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น 
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(2.5)  เสนอผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนฯ หำกไม่พบข้อผิดพลำด นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  

เสนอผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนพิจำรณำควำมถูกต้องของโครงกำร/งำนประจ ำ  

(2.6)  พิมพ์/แก้ไข แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี น ำรำยละเอียดโครงกำรที่ผ่ำนกำรตรวจสอบ  

จำกผู้อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยและแผน มำจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 

(2.7)  รวบรวมรำยละเอียดโครงกำรเพ่ือจัดท ำเล่ม รวบรวมโครงกำร/งำนประจ ำ ที่ผ่ำน 

กำรตรวจสอบมำจัดท ำต้นฉบับรูปเล่ม 

(2.8)  ตอกเลขหน้ำ เพ่ิมหมำยเลขหน้ำโดยกำรตอกเลข เนื่องจำกรำยละเอียดโครงกำรประจ ำปี

จัดท ำรูปเล่มแบบหน้ำ-หลัง ส ำนักกำรพิมพ์จึงขอให้ใส่หมำยเลขที่เป็นหน้ำคี่ทุกครั้งที่ขึ้นต้นโครงกำรแรก

ของแต่ละส ำนัก เพื่อสะดวกต่อกำรจัดท ำ 

(2.9)  ส่งนักวิเครำะห์ ส่งต้นฉบับรูปเล่มแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  และรำยละเอียดโครงกำร

ประจ ำปีท่ีจัดท ำเสร็จแล้วไปยังนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 

(2.10) ตรวจสอบควำมถูกต้อง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนตรวจสอบ หำกพบข้อผิดพลำดจะ

ส่งกลับเจ้ำพนักงำนบันทึกข้อมูลเพ่ือแก้ไขอีกครั้ง แต่หำกไม่พบข้อผิดพลำดจะน ำเสนอผู้บังคับบัญชำ

กลุ่มงำนแผนงำนและโครงกำร 

(2.11)  เสนอผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น นักวิ เครำะห์นโยบำยและแผนเสนองำนไปยัง

ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนเพ่ือพิจำรณำตรวจสอบและน ำเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยและแผน 

เพื่อพิจำรณำลงนำมหนังสือเรียนเลขำธิกำรวุฒิสภำต่อไป 

(2.12) ประสำนส ำนักกำรพิมพ์ออกแบบปก เจ้ำพนักงำนธุรกำรกลุ่มงำน ประสำนส ำนักกำรพิมพ์

ออกแบบปกแผนปฏิบัติรำชกำรและรำยละเอียดโครงกำรประจ ำปี 

(2.13) จัดท ำส ำเนำไวท้ี่กลุ่มงำนแผนงำนและโครงกำร ถ่ำยเอกสำรเล่มเพ่ือเก็บเป็นต้นฉบบัไว้ที่กลุ่มงำน 

(2.14) สแกนเอกสำรเป็นไฟล์ pdf 

(2.15) ส่งต้นฉบับและไฟล์ pdf ให้ส ำนักกำรพิมพ์จัดท ำรูปเล่ม 

(2.16) แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีและรำยละเอียดโครงกำรประจ ำปีของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

ปริมำณงำน : ประมำณกำรจ ำนวนวนัที่ด ำเนนิกำร 30  วัน 
ผลผลิต      : แผนปฏิบตัิรำชกำรประจ ำปีและรำยละเอียดโครงกำรประจ ำป ี   1 เลม่ 

 

เจ้ำของเร่ือง นำงสำวสุชิรำ  สิทธิจู  เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  กลุ่มงำนแผนงำนและโครงกำร  โทร. 0 2831 9375  

 นำงสำวชัชพร  แดงส ำรำญ  เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  กลุ่มงำนแผนงำนและโครงกำร  โทร. 0 2831 9375  

 นำงสำวมยรุฉัตร  อักษรถึง  เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  กลุ่มงำนแผนงำนและโครงกำร  โทร. 0 2831 9375 

 นำงสำวอทิตยำ  มลูสำร  เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  กลุม่งำนแผนงำนและโครงกำร  โทร. 0 2831 9375 
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(3) ขั้นตอนกำรเสนอโครงกำรที่เสนอระหวำ่งปีงบประมำณและกำรปรับเปลีย่นรำยละเอียดโครงกำร/
กิจกรรมระหวำ่งปีงบประมำณ 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

หมำยเหตุ : ให้ยกเว้นขั้นตอนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรพิจำรณำโครงกำรฯ ดังนี้ 
1. โครงกำร/กิจกรรมเร่งด่วนตำมนโยบำยของประธำนวุฒิสภำ รองประธำนวุฒิสภำ หรอื สมำชิกวุฒิสภำ 
2. กำรปรับเปลี่ยนโครงกำรเล็กน้อยที่ไม่เป็นกำรกระทบต่อสำระส ำคัญ วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และ

กำรเพ่ิมข้ึนของงประมำณ 

ส ำนักผู้เสนอโครงกำร 
เขียนรำยละเอียดโครงกำร หรือ 
ปรับแก้กรณีปรับเปลี่ยนรำยละเอียด
โครงกำร/กิจกรรม ตำมแบบฟอร์มของ
ส ำนักนโยบำยและแผนและเสนอ
ผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น 

ส ำนักนโยบำยและแผน 
▪ ตรวจสอบหรือปรับปรุงแก้ไขให้มีควำม
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์  
▪ ด ำเนินกำรประสำนงำนกับส ำนักท่ี
เกี่ยวข้อง อำทิ ส ำนักกำรคลังและ
งบประมำณ หรือ ส ำนักพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล เพ่ือก ำหนดวิธีกำรใช้งบประมำณ ให้
เหมำะสมกับโครงกำรและกิจกรรม 
 

เริ่ม 

ส ำนักผู้เสนอโครงกำร 
แก้ไขปรับปรุงตำมมติคณะกรรมกำร 
น ำเสนอเลขำธิกำรวุฒสิภำ 

จบ 
ไม่เห็นชอบ เห็นชอบ 

คณะกรรมกำร
พิจำรณำโครงกำรฯ 
พิจำรณำเห็นชอบ 

เลขำธิกำรวุฒิสภำ 
พิจำรณำเห็นชอบ/ 

อนุมัติ 

จบ 

ไม่เห็นชอบ/ 
ไม่อนุมัติ 

ส ำนักนโยบำยและแผน  
ติดตำม ประเมินผล และจัดท ำรำยงำนเสนอ
เลขำธิกำรวุฒิสภำเพ่ือทรำบ 

 

ส ำนักผู้เสนอโครงกำร 
ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 

เห็นชอบ/อนุมัติ 
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รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน 
(3.1) กรณีกำรเสนอโครงกำรที่เสนอระหว่ำงปีงบประมำณและกำรปรับเปลี่ยนรำยละเอียด
โครงกำร/กิจกรรมระหว่ำงปีงบประมำณ 

(3.1.1) ส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักงำนฯ ผู้เสนอโครงกำรเขียนรำยละเอียดโครงกำรที่เสนอ
ระหว่ำงปีงบประมำณ (โครงกำรนอกแผน) หรือ ปรับแก้กรณีปรับเปลี่ยนรำยละเอียดโครงกำร/
กิจกรรม ตำมแบบฟอร์มของส ำนักนโยบำยและแผน และเสนอผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น 

(3.1.2) ส ำนักนโยบำยและแผน โดยกลุม่แผนงำนและโครงกำร ด ำเนินกำรดังนี้ 
(1) วิเครำะห์ตรวจสอบหรือปรับปรุงแก้ไขให้มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท

ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำย
รัฐบำล  แผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕  

(2) วิเครำะห์ตรวจสอบกำรปรับเปลี่ยนรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏบิตัริำชกำร
ประจ ำปีที่กระทบต่อสำระส ำคัญ วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และงบประมำณในกำรด ำเนินงำน 

(3) ด ำเนินกำรประสำนงำนกับส ำนักที่เกี่ยวข้อง อำทิ ส ำนักกำรคลังและงบประมำณ หรือ 
ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เพื่อก ำหนดวิธีกำรใช้งบประมำณ ให้เหมำะสมกับโครงกำรและกิจกรรม 

(4) เสนอประธำนคณะกรรมกำรพิจำรณำโครงกำรฯ เพ่ือก ำหนดให้มีกำรประชุม
คณะกรรมกำรพิจำรณำโครงกำรฯ ในกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ  

(3.1.3) คณะกรรมกำรพิจำรณำโครงกำรฯ ซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่ พิจำรณำ ศึกษำ  วิเครำะห์โครงกำร
ที่ส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำเสนอ โดยให้มีควำมสอดคล้องกับนโยบำยของวฒุสิภำ 
และแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ รวมทั้งเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และแผนอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง  พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบโครงกำร/กิจกรรม ซึ่งส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักงำนฯ  
ได้เสนอระหว่ำงปีงบประมำณ (โครงกำรนอกแผน) และกำรปรับเปลี่ยนรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีที่กระทบต่อสำระส ำคัญ วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และงบประมำณ
ในกำรด ำเนินงำน ก่อนเสนอเลขำธิกำรวุฒิสภำเพื่อพิจำรณำอนุมัติต่อไป รวมทั้งให้ค ำปรึกษำและแนะน ำ
โครงกำร/กิจกรรมตำมยุทธศำสตร์ เพ่ือให้เกิดกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ในกำรจะบรรลุเป้ำประสงค์ตำม
วิสัยทัศน์ขององค์กร  

(3.1.4) หำกคณะกรรมกำรฯเห็นชอบ ส ำนักผู้เสนอโครงกำรแก้ไขปรับปรุงตำมมติคณะกรรมกำร
และน ำเสนอเลขำธิกำรวุฒิสภำเพื่อพิจำรณำ 

(3.1.5) เลขำธิกำรวุฒิสภำพิจำรณำอนุมัติ 
(3.1.6) ส ำนักผู้เสนอโครงกำรด ำเนินกำรโครงกำร 
(3.1.7) ส ำนักนโยบำยและแผน โดยกลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล ด ำเนินกำรติดตำม 

ประเมินผล และจัดท ำรำยงำนเสนอเลขำธิกำรวุฒิสภำเพื่อทรำบต่อไป 
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(3.2) กรณีกำรปรับเปลี่ยนรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรมระหว่ำงปีงบประมำณที่ไม่กระทบต่อ
สำระส ำคัญ วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และงบประมำณในกำรด ำเนินงำน 

(3.2.1) ส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักงำนฯ ผู้เสนอ ปรับแก้กรณีปรับเปลี่ยนรำยละเอียดโครงกำร/
กิจกรรม ตำมแบบฟอร์มของส ำนักนโยบำยและแผน และเสนอผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น 

(3.2.2) ส ำนักนโยบำยและแผน โดยกลุ่มแผนงำนและโครงกำร ด ำเนินกำรดังนี้ 
(1) วิเครำะห์กำรปรับเปลี่ยนรำยละเอียดโครงกำรระหว่ำงปีงบประมำณที่ไม่กระทบต่อ

สำระส ำคัญ วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และงบประมำณในกำรด ำเนินงำน ตรวจสอบหรือปรับปรุง
แก้ไขให้มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยรัฐบำล  แผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕  

(2) เสนอประธำนคณะกรรมกำรพิจำรณำโครงกำรฯ เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและน ำ
รำยละเอียดกำรปรับเปลี่ยนรำยละเอียดโครงกำรดังกล่ำวแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำ
โครงกำรฯเพื่อทรำบในกำรประชุมครั้งถัดไป 

(3) แจ้งเวียนให้ส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ผู้เสนอปรับแก้กรณี
ปรับเปลี่ยนรำยละเอียดโครงกำร เพื่อด ำเนินกำรโครงกำรดังกล่ำวต่อไป 

(4) แจ้งให้กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผลทรำบเพ่ือด ำเนินกำรติดตำม ประเมินผล และ
จัดท ำรำยงำนเสนอเลขำธิกำรวุฒิสภำเพื่อทรำบต่อไป 
 

 
ปริมำณงำน  :  ระยะเวลำที่ใช้ในกำรด ำเนนิกำร 1 ปีงบประมำณ 
ผลผลติ  :  ร้อยละของโครงกำรท่ีด ำเนินกำรปรับเปลี่ยน/แกไ้ข/ปรับปรุง  100 

 
เจ้ำของเรื่อง นำงสำวศุทรำ  สริภัทรนนัทกร  

ต ำแหนง่นักวิเครำะหน์โยบำยและแผน  กลุ่มงำนแผนงำนและโครงกำร โทร. 0 2831 9375 
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4.3 กำรด ำเนินกำรประสำนและรำยงำนตัวชีว้ัด 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรตัวชีว้ัดร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบรกิำร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษำรำยละเอียดของ 
ตัวชีว้ัดร้อยละ 

ควำมพึงพอใจของผู้รบับรกิำร 

จัดเตรียมขอ้มูลเบื้องต้น 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรจดัท ำแบบสอบถำมฯ 

จัดเตรียมขอ้มูลตัวแทนกลุ่มเป้ำหมำยฯ 

จัดท ำหนังสือขอควำมอนุเครำะห์สมำชกิ 
เพื่อเป็นตัวแทนกลุ่มเป้ำหมำย 

เรียนเชญิสมำชิกกลุม่เป้ำหมำยเพื่อส ำรวจควำมพึงพอใจ 

ประสำนกบัทีมส ำรวจเพื่อเขำ้เก็บข้อมูล 

เสนอเลขำธกิำรวฒุิสภำเหน็ชอบ 
ตัวแทนกลุ่มเป้ำหมำย 

และลงนำมในหนังสือขอควำมอนุเครำะห์สมำชิกฯ  
 

1 

เข้ำรว่มประชมุเพื่อจดัท ำแบบสอบถำม 
และก ำหนดตัวแทนกลุ่มเป้ำหมำยฯ 
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รำยละเอียดของกำรปฏิบัตงิำนตัวชี้วดัรอ้ยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
(1) ศึกษำรำยละเอียดและเกณฑข์องตัวชีว้ัดร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รบับรกิำร 
(2) จัดเตรียมข้อมูลเบื้องตน้แก่ที่ปรึกษำเพื่อเป็นข้อมูลในกำรจดัท ำแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของ

ผู้รับบริกำร ดงันี ้
(2.1)  แบบสอบถำมของส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำที่เกี่ยวข้องกับกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ

ของผู้รบับรกิำรและผูม้ีส่วนได้สว่นเสีย 
(2.2)  ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับกลุ่มเปำ้หมำย 
(2.3)  อื่น ๆ  

ศึกษำทบทวนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของ 
ผู้บริกำร พร้อมทั้งจดัท ำสรปุผลฯ และข้อเสนอแนะ

ของผู้รบับรกิำร ระบุส ำนักทีร่ับผิดชอบในกำรปรับปรุง
กำรใหบ้ริกำรตำมขอ้เสนอแนะ 

 เสนอเลขำธกิำรวฒุิสภำ 
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 

 

รวบรวมข้อมลูใหม ่
และปรับปรุง/แก้ไข 

ไม่ให้ควำมเหน็ชอบ 

ให้ควำมเหน็ชอบ 

แจ้งเวียนสรปุผลกำรส ำรวจฯ แก่ผู้บริหำร ประธำน
คณะอนกุรรมกำร หมวด 3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำร

ปรับปรุงกำรใหบ้ริกำร 

รำยงำนผลกำรปฏิบตัิรำชกำรตำม
ค ำรับรองกำรปฏบิัตริำชกำร  
รอบ 6, 9 และ 12 เดือน 

1 
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(1.3) ประชุมร่วมกับที่ปรึกษำ (ผู้ประเมิน) และส ำนักนโยบำยและแผน ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร ซึ่งเป็นเจ้ำภำพตัวชี้วัด (ด ำเนินกำรเดือนพฤษภำคม – กรกฎำคม) ดังนี้ 

(1.3.1) ให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ที่ปรึกษำ (ผู้ประเมิน) และทีมส ำรวจ 
(1.3.2) พิจำรณำ (ร่ำง) แบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 
(1.3.3) ก ำหนดตัวแทนกลุ่มเป้ำหมำย  

(1.4) จัดเตรียมข้อมูลตัวแทนกลุ่มเป้ำหมำยส ำหรับกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ดังนี้ 
(1.4.1) เรียนเลขำธิกำรวุฒิสภำเกี่ยวกับกำรขอควำมร่วมมือจำกที่ปรึกษำ (ผู้ประเมิน) ในกำร

ระบุตัวแทนกลุ่มเป้ำหมำยในกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ 
(1.4.2) แจ้งเวียนส ำนักต่ำง ๆ  เพ่ือก ำหนดตัวแทนกลุ่มเป้ำหมำยส ำหรับกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ 
(1.4.3) จัดท ำสรุปรำยชื่อตัวแทนกลุ่มเป้ำหมำยส ำหรับกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ 

(1.5) จัดท ำหนังสือขอควำมอนุเครำะห์เพ่ือให้สมำชิกเป็นตัวแทนกลุ่มเป้ำหมำยส ำหรับกำรส ำรวจ
ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำพร้อมแบบตอบรับ วัน เวลำ สถำนที่  
ที่สมำชิกสะดวกในกำรให้สัมภำษณ์เชิงลึก 

(1.6) เสนอเลขำธิกำรวุฒิสภำเห็นชอบตัวแทนกลุ่มเป้ำหมำย และลงนำมในหนังสือตำมข้อ 5 
(1.7) เรียนเชิญสมำชิกกลุ่มเป้ำหมำยส ำรวจควำมพึงพอใจ พร้อมให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่กลุ่มเป้ำหมำย 
(1.8) ประสำนงำนกับทีมส ำรวจเพ่ือเข้ำเก็บรวบรวมข้อมูล โดยกำรสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำงและใช้

แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลตำมวัน เวลำ สถำนที่ที่นัดหมำยเข้ำส ำรวจควำมพึงพอใจ 
(1.9) เมื่อได้รับผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจจำกผู้ประเมิน ศึกษำทบทวนวิเครำะห์ผลส ำรวจ  

ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในปีงบประมำณปีที่ผ่ำนมำ และจัดท ำสรุปผลส ำรวจควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรที่มีต่อส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำและข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมของผู้รับบริกำร พร้อมระบุส ำนัก  
ที่รับผิดชอบตำมข้อเสนอแนะเพื่อรับผิดชอบในกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรตำมข้อเสนอแนะ 

(1.10) เสนอเลขำธิกำรวุฒิสภำพิจำรณำสรุปผลส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและ
ข้อเสนอแนะต่ำง ๆ พร้อมระบุส ำนักที่รับผิดชอบ 

(1.11) แจ้งเวียนสรุปผลควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำให้แก่
ผู้บริหำร ประธำนคณะอนุกรรมกำร หมวด 3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงกำรบริกำร 

(1.12) รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ตัวชี้วัดระดับควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำรในภำพรวมขององค์กร รอบ 6, 9 และ 12 เดือน 
ปริมำณงำน  1. กลุ่มงำนแผนงำนและโครงกำร ส ำนักนโยบำยและแผน ด ำเนิน

กำรศึกษำรำยละเอียดของตัวชี้วัดร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
15 วัน 

 2. ประชุมเพ่ือพิจำรณำแบบสอบถำมและก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย 3 วัน 
 3. ด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 60 วัน 

ผลผลิต    รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ประจ ำปี ... 1 ฉบับ 

เจ้ำของเรื่อง นำงสำวสุภำรัตน์  มำตสวิง ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร  
 กลุ่มงำนแผนงำนและโครงกำร โทร. 0 2831 9375 
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4.4 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรที่ด ำรงต ำแหน่งที่ปรึกษำของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ (ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ
ข้ำรำชกำรที่ด ำรงต ำแหน่งที่ปรึกษำของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ำรำชกำร 
ที่ด ำรงต ำแหน่งที่ปรึกษำ 

คณะกรรมกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติรำชกำร 

  ประชุมครั้งที่ 1 
- รับทรำบค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ 
- พิจำรณำ (ร่ำง) แนวทำงฯ 
- เสนอควำมเห็นชอบแนวทำงฯ 
- แจ้งเวียนแนวทำงกำรประเมินฯ 

  ประชุมครั้งที่ 2 
- พิจำรณำแผนกำรด ำเนินงำนฯ 
(แบบ ทปษ. 1) 

รับทรำบแนวทำงในกำรประเมินฯ 
ภำยในวันที่ 31 ม.ค. ของทุกปี 

ก ำหนดแผนงำนกำรปฏิบัติรำชกำรฯ เสนอ
ต่อเลขำธิกำรวุฒิสภำ ภำยในไตรมำสที่ 2 

แต่งตั้ง 

  ประชุมครั้งที่ 4 
- พิจำรณำและให้ข้อเสนอแนะผล 
กำรปฏิบัติรำชกำรฯ รอบ 9 เดือน 

  ประชุมครั้งที่ 5 
- พิจำรณำและให้ข้อเสนอแนะผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรฯ รอบ 12 เดือน 
- เสนอผลกำรประเมินต่อเลขำธกิำร
วุฒิสภำพิจำรณำก่อนน ำเสนอ
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรตำม
ยุทธศำสตร์กำรบรหิำรทรัพยำกรบุคคล
ของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ เพ่ือทรำบ 

เลขำธิกำรวุฒิสภำ 

เห
็นช

อ
บ 

รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรฯ 
รอบ 6 เดือน ต่อคณะกรรมกำร 
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ข้อเสนอแนะ 

รำยงำนผล 

รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรฯ 
รอบ 9 เดือนต่อคณะกรรมกำร 
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

รำยงำนผล 

ข้อเสนอแนะ 

รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรฯ 
รอบ 12 เดือนต่อคณะกรรมกำร 
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
 

รำยงำนผล 

ข้อเสนอแนะ 

  ประชุมครั้งที่ 3 
- พิจำรณำและให้ข้อเสนอแนะผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรฯ รอบ 6 เดือน 

รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรฯ 
รอบ 6 เดือน ต่อคณะกรรมกำร 
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ข้อเสนอแนะ 

รำยงำนผล 
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รำยละเอียดของกำรปฏิบัตงิำน  

รำยละเอียด 
จ ำนวน 
(วัน) 

ผลผลิต (เชิงปริมำณ) 

(1) กลุ่มงำนแผนงำนและโครงกำร ส ำนักนโยบำย 
และแผน ด ำเนินกำรทบทวนองคป์ระกอบของ
คณะกรรมกำร เพื่อยกร่ำงค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัตริำชกำรของข้ำรำชกำรทีด่ ำรง
ต ำแหนง่ที่ปรึกษำของส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 
ในแต่ละปงีบประมำณ ซึ่งองค์ประกอบของ
คณะกรรมกำรสว่นใหญ่ ประกอบด้วย 

(1.1) เลขำธกิำรวฒุิสภำ เป็น ประธำนกรรมกำร 
(1.2) รองเลขำธกิำรวุฒิสภำ เป็น กรรมกำร 
(1.3) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยและแผน 

เป็น เลขำนุกำร 
(1.4) ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนแผนงำนและ

โครงกำรเปน็ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ทั้งนี้ ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร 

ให้สอดคลอ้งกบัแนวทำงกำรประเมนิผลฯ  
ที่ก ำหนดไว้ตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
ในแต่ละปีงบประมำณ และเสนอต่อเลขำธิกำรวฒุิสภำ 
ลงนำมค ำสั่งแต่งตัง้ดงักล่ำว  

3 - 5 
วัน 

- ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัตริำชกำรของ
ข้ำรำชกำรทีด่ ำรงต ำแหนง่ทีป่รึกษำ 
จ ำนวน 1 ชุด 
- บันทึกขอ้ควำมเรียนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ เพ่ือเสนอร่ำงค ำสัง่แตง่ตั้ง
คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิ
รำชกำรของข้ำรำชกำรทีด่ ำรง
ต ำแหนง่ที่ปรึกษำของส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ ตำมองคป์ระกอบ
และอ ำนำจหน้ำทีท่ี่วิเครำะห์บน
พ้ืนฐำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดตำม 
ค ำรับรองกำรปฏบิัตริำชกำรของ
ส่วนรำชกำรสังกดัรฐัสภำในแต่ละ
ปีงบประมำณ จ ำนวน 5 แผน่ 

(2) กลุ่มงำนแผนงำนและโครงกำร ส ำนักนโยบำย 
และแผน ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร 
ด ำเนินกำรยกร่ำงแนวทำงกำรประเมนิผลกำรปฏิบตัิ
รำชกำรของข้ำรำชกำรทีด่ ำรงต ำแหนง่ที่ปรกึษำ 
ซึ่งพิจำรณำบนพ้ืนฐำนของแนวทำงกำรด ำเนนิกำร
ตำมค ำรับรองกำรปฏิบัตริำชกำรของสว่นรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ ซึ่งประกอบดว้ย 
    - ส่วนที่ 1 ที่มำของกำรจัดท ำแนวทำงกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัตริำชกำรของข้ำรำชกำรทีด่ ำรง
ต ำแหนง่ที่ปรึกษำ 
    - ส่วนที่ 2 เกณฑ์กำรประเมินผลกำรด ำเนนิงำน
ของกิจกรรม/แผนงำน/โครงกำร ที่ส่งเสริมสนับสนนุ
กระบวนกำรนติิบัญญัต ิ
 

7 – 10 
วัน 

- แนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรของข้ำรำชกำรทีด่ ำรง
ต ำแหนง่ที่ปรึกษำ จ ำนวน 12 หน้ำ 



- 110 - 

 

รำยละเอียด 
จ ำนวน 
(วัน) 

ผลผลิต (เชิงปริมำณ) 

- ส่วนที่ 3 แบบฟอร์มกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
(1) แบบฟอร์มกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนของ

กิจกรรม/แผนงำน/โครงกำรที่ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนกำร
นิติบัญญัติ (แบบ ทปษ. 1) 

(2) แบบฟอร์มกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของ
กิจกรรม/แผนงำน/โครงกำร ที่ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนกำร
นิติบัญญัติ (แบบ ทปษ. 2)  
(3) กลุ่มงำนแผนงำนและโครงกำร ส ำนักนโยบำย 
และแผน ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรจัดท ำ “คู่มือมำตรฐำนกำรประเมินผล 
กำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรทีด่ ำรงต ำแหนง่ที่
ปรึกษำของส ำนักงำนเลขำธกิำรวฒุิสภำ” เพื่อเป็น
เอกสำรประกอบกำรจดัท ำผลงำนของข้ำรำชกำรท่ี
ด ำรงต ำแหน่งทีป่รึกษำ ใหเ้ป็นไปตำมแนวทำงกำร
ประเมิน ผลกำรปฏิบตัิรำชกำรของข้ำรำชกำรที่ด ำรง
ต ำแหน่งที่ปรึกษำของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

15 – 30 
วัน 

- คู่มือมำตรฐำนกำรประเมินผล 
กำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำร 
ที่ด ำรงต ำแหน่งทีป่รกึษำของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ  
จ ำนวน 38 หน้ำ 

(4) กลุ่มงำนแผนงำนและโครงกำร ส ำนักนโยบำย 
และแผน ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรจดัท ำรำยงำนสรปุผลกำรด ำเนินงำนของ
ข้ำรำชกำรทีด่ ำรงต ำแหนง่ทีป่รึกษำของส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ (เป็นรำยไตรมำส) 

5 – 7 
วัน/ 

ไตรมำส 

- รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนของ
ข้ำรำชกำรทีด่ ำรงต ำแหนง่ทีป่รึกษำ
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุสิภำ 
จ ำนวน 20 – 25 หน้ำ/ทำ่น/
ปีงบประมำณ 

(5) กลุ่มงำนแผนงำนและโครงกำร ส ำนักนโยบำย 
และแผน ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร 
ด ำเนินกำรจดัท ำบนัทึกกำรประชมุคณะกรรมกำรฯ 

3 – 5 
วัน 

- บันทึกกำรประชมุคณะกรรมกำรฯ 
จ ำนวน 5 – 10 หน้ำ/ครัง้ 

(6) กำรประชุมคณะกรรมกำรประเมนิผลกำรปฏิบตัิ
รำชกำรของข้ำรำชกำรทีด่ ำรงต ำแหนง่ที่ปรกึษำ 
จ ำนวนประมำณ 5 ครั้ง ดังรำยละเอียดตอ่ไปนี ้

 - กำรประชุมคณะกรรมกำรฯ 
จ ำนวน 5 ครั้ง/ป ี

(6.1) ประชมุคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรของข้ำรำชกำรทีด่ ำรงต ำแหนง่ที่ปรกึษำ 
ครั้งที ่1 เพื่อ 

     - รับทรำบค ำสัง่แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมิน 
ผลกำรปฏิบตัิรำชกำรของขำ้รำชกำรทีด่ ำรงต ำแหน่ง 
ที่ปรึกษำ 

1 วัน/
ครั้ง 

 
 
 
 

- มีกำรประชมุคณะกรรมกำรฯ 
จ ำนวน 1 ครั้ง 
- มีกำรรำยงำนผลกำรพิจำรณำ 
กำรรำยงำนผลกำรปฏิบตัิรำชกำร 
ตำมกิจกรรม/แผนงำน/โครงกำรของ
ข้ำรำชกำรทีด่ ำรงต ำแหนง่ทีป่รึกษำ
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รำยละเอียด 
จ ำนวน 
(วัน) 

ผลผลิต (เชิงปริมำณ) 

     - พิจำรณำ (ร่ำง) แนวทำงกำรประเมนิผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรที่ด ำรงต ำแหนง่ที่ปรึกษำ 
ทั้งนี้ เมื่อมติที่ประชมุเหน็ชอบ (รำ่ง) แนวทำงกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัตริำชกำรของข้ำรำชกำรทีด่ ำรง
ต ำแหนง่ที่ปรึกษำแล้ว ฝ่ำยเลขำนกุำร (ส ำนกันโยบำย
และแผน) ด ำเนนิกำรน ำแนวทำงดังกลำ่วเสนอ
เลขำธกิำรวฒุิสภำ ให้ควำมเห็นชอบแลว้แจง้แนวทำงฯ 
ให้กับขำ้รำชกำรทีด่ ำรงต ำแหน่งทีป่รึกษำได้รับทรำบ 
ภำยในวันที ่31 มกรำคม 

1 – 2 
วัน 

 

ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุสิภำ 
(รอบ 6 เดอืน) ต่อคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ 
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ 
ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 

(6.2) ประชมุคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรของข้ำรำชกำรทีด่ ำรงต ำแหนง่ที่ปรกึษำ 
ครั้งที ่2 เพื่อพิจำรณำแผนกำรด ำเนนิงำน แผนงำน/
โครงกำร/กิจกรรมของขำ้รำชกำรทีด่ ำรงต ำแหนง่ 
ที่ปรึกษำ (แบบ ทปษ. 1)  

1 วัน/
ครั้ง 

 

- มีกำรประชมุคณะกรรมกำรฯ 
จ ำนวน 1 ครั้ง 
- กำรแจง้เวียนผลกำรพิจำรณำแผน 
กำรด ำเนนิงำนแผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรมของข้ำรำชกำรทีด่ ำรง
ต ำแหนง่ทีป่รกึษำ (แบบ ทปษ. 1)  
ให้ขำ้รำชกำรทีด่ ำรงต ำแหนง่ที่ปรกึษำ
ทรำบ จ ำนวน 5 – 6 แผ่น/ป ี

(6.3) ประชมุคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรของข้ำรำชกำรทีด่ ำรงต ำแหนง่ที่ปรกึษำ 
ครั้งที ่3 เพื่อพิจำรณำและให้ข้อเสนอแนะผล 
กำรปฏิบตัิรำชกำรฯ รอบ 6 เดือน 

1 วัน/
ครั้ง 

 

- มีกำรประชมุคณะกรรมกำรฯ 
จ ำนวน 1 ครั้ง 
- กำรแจง้เวียนผลกำรพิจำรณำและ
ให้ขอ้เสนอแนะผลกำรปฏิบัตริำชกำรฯ 
รอบ 6 เดือน ให้ข้ำรำชกำรที่ด ำรง
ต ำแหนง่ที่ปรึกษำทรำบ จ ำนวน 
1 แผ่น/ท่ำน 

(6.4) ประชมุคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรของข้ำรำชกำรทีด่ ำรงต ำแหนง่ที่ปรกึษำ 
ครั้งที ่3 เพื่อพิจำรณำและให้ข้อเสนอแนะผล 
กำรปฏิบตัิรำชกำรฯ รอบ 9 เดือน 

1 วัน/
ครั้ง 

 

- มีกำรประชมุคณะกรรมกำรฯ 
จ ำนวน 1 ครั้ง 
- กำรแจง้เวียนผลกำรพิจำรณำและ
ให้ขอ้เสนอแนะผลกำรปฏิบัตริำชกำรฯ 
รอบ 9 เดือน ให้ข้ำรำชกำรที่ด ำรง
ต ำแหนง่ที่ปรึกษำทรำบ 
จ ำนวน 1 แผ่น/ท่ำน 

(6.5) ประชมุคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรของข้ำรำชกำรทีด่ ำรงต ำแหนง่ที่ปรกึษำ 

1 วัน/
ครั้ง 

- มีกำรประชมุคณะกรรมกำรฯ 
จ ำนวน 1 ครั้ง 
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รำยละเอียด 
จ ำนวน 
(วัน) 

ผลผลิต (เชิงปริมำณ) 

ครั้งที ่3 เพื่อพิจำรณำและให้ข้อเสนอแนะผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรฯ รอบ 12 เดอืน 

 - กำรแจง้เวียนผลกำรพิจำรณำและ
ให้ขอ้เสนอแนะผลกำรปฏิบัตริำชกำรฯ 
รอบ 12 เดือน ใหข้้ำรำชกำรที่ด ำรง
ต ำแหนง่ที่ปรึกษำทรำบ 
จ ำนวน 1 แผ่น/ท่ำน 

(7) กลุ่มงำนแผนงำนและโครงกำร ในฐำนะ 
ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร ด ำเนนิกำรจัดท ำบันทกึ
เรียนผู้อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยและแผน เพื่อลงนำม 
ในหนงัสือถงึเลขำธิกำรวฒุิสภำ (ในฐำนะประธำน
กรรมกำรประเมนิผลกำรปฏบิัติรำชกำรของข้ำรำชกำร
ที่ด ำรงต ำแหน่งทีป่รกึษำของส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ) เพ่ือลงนำมในหนงัสือถึงประธำนกรรมกำร
ด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตรก์ำรบรหิำรทรัพยำกรบุคคล
ของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ เพ่ือแจ้งผลกำรพิจำรณำ
กำรรำยงำนผลกำรปฏิบตัิรำชกำร ตำมกิจกรรม/
แผนงำน/โครงกำรของข้ำรำชกำรทีด่ ำรงต ำแหนง่ 
ที่ปรึกษำของส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ (รอบ 6  9 
และ 12 เดือน) 

2 – 4 
วัน/ 

ไตรมำส 
 

- มีกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำ 
กำรรำยงำนผลกำรปฏิบตัิรำชกำร 
ตำมกิจกรรม/แผนงำน/โครงกำรของ
ข้ำรำชกำรทีด่ ำรงต ำแหนง่ 
ที่ปรึกษำของส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ (รอบ 6  9 และ 12 เดือน) 
ต่อคณะกรรมกำรด ำเนนิกำรตำม
ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
เพ่ือพิจำรณำ จ ำนวน 30 – 60 หน้ำ/
ไตรมำส/ปีงบประมำณ 

(8) กลุ่มงำนแผนงำนและโครงกำร ในฐำนะฝ่ำย
เลขำนกุำรคณะกรรมกำร ด ำเนินกำรประสำนส ำนัก
กำรพิมพ์ เพื่อออกแบบปกผลงำนของข้ำรำชกำร 
ที่ด ำรงต ำแหน่งทีป่รกึษำ และจัดท ำรำยละเอียด 
เพื่อเผยแพร่ผลกำรด ำเนนิงำนของข้ำรำชกำรทีด่ ำรง
ต ำแหนง่ที่ปรึกษำ ผ่ำนทำงช่องทำงต่ำง ๆ อำท ิ
อินทรำเนต็ของส ำนกังำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ  เว็บไซต์
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุสิภำในแต่ละปงีบประมำณ  

7 – 20 
วัน 

- มีกำรประชำสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่
ผลกำรด ำเนินงำนของข้ำรำชกำร 
ที่ด ำรงต ำแหน่งทีป่รกึษำ อย่ำงน้อย 
1 ช่องทำง 

หมำยเหตุ : กลุ่มงำนแผนงำนและโครงกำร ในฐำนะฝ่ำยเลขำนกุำรคณะกรรมกำร จะด ำเนินกำรประสำน
ข้ำรำชกำรทีด่ ำรงต ำแหนง่ทีป่รึกษำ เพ่ือรับทรำบแนวทำงกำรประเมนิผลกำรปฏิบตัริำชกำรของ
ข้ำรำชกำรทีด่ ำรงต ำแหนง่ทีป่รึกษำของส ำนักงำนเลขำธกิำรวฒุิสภำ และกำรรำยงำนผลกำรปฏิบตัิ
รำชกำรของข้ำรำชกำรทีด่ ำรงต ำแหนง่ที่ปรกึษำ (รำยไตรมำส) 
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เอกสำรที่ใช้ด ำเนินกำร กฎหมำย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  
(1) แนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเชิงปริมำณและคุณภำพของข้ำรำชกำรที่ด ำรงต ำแหน่ง 

ที่ปรึกษำจำกค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ตั้งแต่ปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2551-2557 

(2) แนวทำงกำรประเมินผลกำรฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรที่ด ำรงต ำแหน่งที่ปรึกษำของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 – 2563 

(2) ค ำบรรยำยลักษณะงำนและควำมต้องกำรของต ำแหน่ง ต ำแหน่งที่ปรึกษำ 
(3) แผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
(4) แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
(5) แผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ พ.ศ. 2563 – 2565 
(6) ค ำสั่งส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ เรื่อง มอบหมำยงำนและมอบอ ำนำจให้ที่ปรึกษำและ 

รองเลขำธิกำรวุฒิสภำรับผิดชอบกำรปฏิบัติรำชกำร 
(7) กรอบกำรมอบหมำยกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรที่ด ำรงต ำแหน่งที่ปรึกษำของส ำนักงำน

เลขำธิกำรวุฒิสภำ 
หมำยเหตุ : จ ำนวนครั้งกำรประชุมขึ้นอยู่กับมติกำรประชุมในแต่ละครั้งว่ำมีวำระสืบเนื่องที่จะต้อง
พิจำรณำต่อหรือไม่ 
 
ปริมำณงำน : ประมำณกำรระยะเวลำที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน (กำรประเมนิผล 

กำรปฏิบตัิรำชกำรของข้ำรำชกำรทีด่ ำรงต ำแหนง่ที่ปรกึษำของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ) 

ประมำณ 
100 วัน 

ผลผลิต : มีรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรและให้ข้อเสนอแนะในกำรปฏิบตัิรำชกำร
ของขำ้รำชกำรทีด่ ำรงต ำแหน่งที่ปรึกษำของส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 
รอบ 6 , 9 และ 12 เดือน  

จ ำนวน  
3 ฉบับ 

 
เจ้ำของเรื่อง นำงสำวทัศนวรรณ พัฒน์คุ้ม นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ   

กลุ่มงำนแผนงำนและโครงกำร โทร. 0 2831 9375 
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4.5 กำรด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

-  ระดับควำมส ำเร็จของกำรมีนวัตกรรมของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขำธกิำรวฒุิสภำ 
ลงนำมในค ำสัง่แต่งตั้งคณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรพิจำรณำก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติ
หน้ำทีเ่กี่ยวกับกำรประชมุลบัและกำรบรหิำร
จัดกำรข้อมลูข่ำวสำรลบัในกำรประชมุวฒุิสภำ 
คณะกรรมำธิกำร และคณะกรรมกำรต่ำง ๆ 
ที่อยู่ในวงงำนด้ำนนติิบญัญตัิของวฒุิสภำ 

คณะกรรมกำรด ำเนินกำรตำมข้อเสนอกำร
พัฒนำนวตักรรมของส ำนักงำนเลขำธกิำร
วุฒิสภำ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563 

ประชมุเพื่อยกรำ่ง “ระเบียบส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำว่ำด้วยกำรบริหำรจดักำรกำรประชุมลบั
และขอ้มูลขำ่วสำรลับของส ำนักงำนเลขำธิกำร

วุฒิสภำ พ.ศ. 2563” 

เลขำธกิำรวฒุิสภำ 
ลงนำมประกำศใช้

ระเบียบฯ 

ประกำศ 
ในรำชกิจจำนุเบกษำ 

ประชมุเพื่อยกรำ่ง “ข้อเสนอกำรพัฒนำ
นวตักรรมของส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563” 

เลขำธกิำรวฒุิสภำ 
เห็นชอบขอ้เสนอฯ 

ส ำนักต่ำงๆ ด ำเนินกำรตำมข้อเสนอฯ และ
ประเมินผลตำมแบบส ำรวจ/checklist ที่ก ำหนด 

ตดิตำมและประเมนิผลมิตดิ้ำนคณุภำพ/ประสิทธภิำพ 
และมติดิ้ำนควำมพึงพอใจของผู้รบับรกิำร 

จัดท ำสรปุรำยงำนผลควำมส ำเร็จ
เสนอต่อเลขำธกิำรวุฒิสภำ 
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รำยละเอียดของกำรปฏิบัตงิำน  

รำยละเอียด 
จ ำนวน 
(วัน) 

ผลผลิต (เชงิปริมำณ) 

(1) ส ำนักนโยบำยและแผน ยกร่ำงค ำสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรตำมข้อเสนอกำรพัฒนำ
นวัตกรรมของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563 เสนอต่อ
เลขำธิกำรวุฒิสภำ เพื่อพจิำรณำลงนำม 

2 – 3 
วัน 

- บันทึกข้อควำมเรียนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
เพื่อพิจำรณำลงนำมในค ำสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำร จ ำนวน 1 ฉบับ (2 หนำ้) 
- ค ำสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรตำม
ข้อเสนอกำรพัฒนำนวตักรรมของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปงีบประมำณ 
พ.ศ. 2563 จ ำนวน 1 ฉบบั (2 หนำ้) 

(2) กลุ่มงำนแผนงำนและโครงกำร ด ำเนินกำรยก
ร่ำงข้อเสนอกำรพัฒนำนวัตกรรมของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ พร้อมด้วยอินโฟกรำฟิก
ข้อเสนอกำรพัฒนำและนวัตกรรม เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมกำรฯ พิจำรณำ 

7 – 10 
วัน 

- ร่ำงข้อเสนอกำรพัฒนำนวัตกรรมของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
ตำมองค์ประกอบที่ก ำหนดตำม 
ค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำร พร้อมด้วย
อินโฟกรำฟิกข้อเสนอกำรพฒันำและ
นวัตกรรม จ ำนวน 1 ฉบับ (8 หน้ำ) 

(3) ส ำนักนโยบำยและแผน ในฐำนะ
ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรด ำเนนิกำรเชิญ
ประชุมคณะกรรมกำรฯ คร้ังที่ 1 เพื่อพิจำรณำร่ำง
ข้อเสนอกำรพัฒนำนวัตกรรมของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ 

1 วัน/
คร้ัง 

- ข้อเสนอกำรพัฒนำนวัตกรรมของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 เร่ือง “แนวทำง 
กำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรประชุมลับ
และข้อมูลข่ำวสำรลับในกำรประชุมวุฒิสภำ 
คณะกรรมำธิกำร  
คณะอนุกรรมำธิกำร คณะกรรมกำร 
คณะอนุกรรมกำร หรือที่เรียกช่ืออย่ำงอื่นที่
อยู่ในวงงำนของวุฒิสภำ ตำมบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ข้อบังคับ
กำรประชุมวุฒิสภำ กฎหมำยและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง” จ ำนวน 1 ฉบับ (7 หน้ำ) 
- อินโฟกรำฟิกข้อเสนอกำรพฒันำและ
นวัตกรรม 
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รำยละเอียด 
จ ำนวน 
(วัน) 

ผลผลิต (เชงิปริมำณ) 

(4) ส ำนักนโยบำยและแผน ในฐำนะผู้ช่วย 
เลขำนุกำรคณะกรรมกำร ด ำเนินกำรปรับแก้ไขร่ำง
ข้อเสนอกำรพัฒนำนวัตกรรมของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ พร้อมด้วยอินโฟกรำฟิกให้
เป็นไปตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำร คร้ังที่ 1 

5 - 7 
วัน 

- ร่ำงข้อเสนอกำรพัฒนำนวัตกรรมของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำพร้อมด้วยอินโฟ
กรำฟิกท่ีปรับแก้ไขตำมมติทีป่ระชุมแล้ว 
จ ำนวน 
1 ฉบับ (จ ำนวน 8 หนำ้) 

(5) ส ำนักนโยบำยและแผน ในฐำนะ
ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร เสนอร่ำงข้อเสนอ
กำรพัฒนำนวัตกรรมของส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 พร้อม
ด้วยอินโฟกรำฟิก เสนอต่อเลขำธิกำรวุฒิสภำเพื่อ
ขอควำมเห็นชอบ 

2 - 3 
วัน 

- ข้อเสนอกำรพัฒนำนวัตกรรมของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 พร้อมด้วยอินโฟ
กรำฟิก จ ำนวน 1 ฉบับ (จ ำนวน 8 หน้ำ) 

(6) คณะกรรมกำรฯ แจง้เวียนให้ส ำนักด ำเนินกำร
ตำมข้อเสนอกำรพัฒนำนวัตกรรมของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 
2563  

1 - 2 
วัน 

- หนังสือแจ้งเวยีนขอควำมร่วมมือทุกส ำนัก
ด ำเนินกำรตำมข้อเสนอกำรพัฒนำนวตักรรม
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563  
จ ำนวน 18 ฉบับ  

(7) คณะกรรมกำรฯ ด ำเนินกำรติดตำมและ
ประเมินผลมติิด้ำนคุณภำพ/ประสิทธิภำพ และมิติ
ด้ำนควำมพงึพอใจของผู้รับบริกำร  
พร้อมจัดท ำสรุปรำยงำนผลควำมส ำเร็จเสนอต่อ
เลขำธิกำรวุฒิสภำ 

5 – 7 
วัน 

- สรุปกำรประมวลผลกำรส ำรวจตำม
แบบสอบถำมและแบบ checklist จ ำนวน 1 
ชุด (10 แผ่น) 
- สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล 
มิติด้ำนคณุภำพ/ประสิทธิภำพ และ 
มิตดิ้ำนควำมพงึพอใจของผู้รับบริกำร จ ำนวน 
1 ชุด (10 แผ่น) 

(8) ประชุมคณะกรรมกำรฯ เพื่อรับทรำบสรุป
รำยงำนผลควำมส ำเร็จ และเสนอต่อเลขำธิกำร
วุฒิสภำ 

7 – 10 
วัน 

- รำยงำนผลควำมส ำเร็จเสนอต่อเลขำธิกำร
วุฒิสภำ จ ำนวน 1 ฉบับ 
(จ ำนวน 10 – 20 แผ่น) 

หมำยเหตุ : กำรด ำเนินกำรตำมขอ้เสนอกำรพัฒนำนวัตกรรมของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เป็นกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินกำรร่วมกันระหว่ำง “คณะกรรมกำรพจิำรณำก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัตหิน้ำท่ีเกี่ยวกับกำรประชุม
ลับและกำรบริหำรจดักำรข้อมลูขำ่วสำรลับในกำรประชุมวุฒิสภำ คณะกรรมำธิกำร และคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ที่อยู่ในวงงำน
ด้ำนนิติบัญญัติของวุฒิสภำ” และ “คณะกรรมกำรด ำเนินกำรตำมข้อเสนอกำรพัฒนำนวัตกรรมของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิภำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563” 
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เอกสำรที่ใช้ด ำเนินกำร กฎหมำย ระเบยีบ หรือข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่  

- ระเบียบส ำนกังำนเลขำธกิำรวฒุิสภำวำ่ดว้ยกำรบรหิำรจัดกำรกำรประชุมลบัและขอ้มูลข่ำวสำร
ลับของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ พ.ศ. 2563 
 
เจ้ำของเรื่อง : นำงสำวทศันวรรณ พัฒน์คุ้ม นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ  
                  กลุ่มงำนแผนงำนและโครงกำร โทร. 0 2831 9375 
 
ปริมำณงำน : จ ำนวนวันของกำรจดัท ำข้อเสนอกำรพัฒนำนวัตกรรมของส ำนกังำน

เลขำธกิำรวฒุิสภำ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563 จ ำนวน 
30 วัน 

ผลผลิต : มีข้อเสนอกำรพัฒนำนวัตกรรมของส ำนกังำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ  จ ำนวน  
1 ฉบับ 
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4.6 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปรับปรุงคุณภำพกำรให้บรกิำรตำมล ำดับควำมส ำคัญเร่งดว่น 
ของส ำนักงำนเลขำธกิำรวฒุิสภำ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษำรำยละเอียดข้อมูลควำมต้องกำร 
ข้อเสนอแนะ จำกผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ 

ของผู้รบับรกิำรตำมแผนปฏบิัติรำชกำร 
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 

พ.ศ. 2563 - 2565 

ออกแบบกรอบแนวทำงกำรปรับปรุงคุณภำพ 
กำรใหบ้ริกำรตำมล ำดับควำมส ำคัญเร่งด่วนของส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 

ศึกษำวเิครำะหค์วำมตอ้งกำร/ข้อเสนอแนะฯ จดัล ำดับควำมส ำคัญของงำน 
พร้อมทั้งก ำหนดแนวทำงกำรน ำโครงกำร/กิจกรรม 

ที่น ำมำปรับปรงุคุณภำพกำรให้บรกิำร 

จัดประชุมระดมควำมคิดเหน็ ขอ้เสนอแนะจำกส ำนกัที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนปรบัปรงุคุณภำพกำรให้บรกิำรตำมล ำดับ

ควำมส ำคัญเร่งดว่น ของส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำประจ ำปี 

จัดท ำสรปุผลกำรประชุม (มติย่อ) พร้อมแจง้เวียนแผนกำรด ำเนนิงำน
ปรับปรุงคุณภำพกำรใหบ้ริกำรตำมล ำดับควำมส ำคัญเร่งด่วน 

ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุสิภำ  
ให้ส ำนักต่ำง ๆ ที่รบัผิดชอบทรำบและด ำเนินกำร 

 1 



- 119 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

ส ำนักต่ำง ๆ ด ำเนนิกำรปรบัปรุงคุณภำพ 
กำรใหบ้ริกำรของส ำนักงำนเลขำธกิำรวฒุิสภำ 

จัดประชุม/ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน  
ไตรมำส 2, 3, 4 

ผ่ำนแบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน  
พร้อมข้อเสนอแนะที่เปน็ประโยชนต์่อ 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 

 รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน พร้อมข้อเสนอแนะ 
เสนอต่อเลขำธกิำรวุฒิสภำ 
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รำยละเอียดของกำรปฏิบัตงิำน 

รำยละเอียด จ ำนวน 
(วัน) ผลที่ได้รับ 

(1) ศึกษำรำยละเอียดขอ้มูลควำมต้องกำร 
ข้อเสนอแนะ จำกผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ
ของผู้รบับรกิำรตำมแผนปฏบิัติรำชกำร
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ พ.ศ.2563 - 2565 

   (7) - ข้อมูลประกอบกำรปรบัปรุงคุณภำพ
กำรใหบ้ริกำรตำมล ำดับควำมส ำคัญ
เร่งด่วนของส ำนกังำนเลขำธกิำร
วุฒิสภำ 

(2) ด ำเนินกำรออกแบบกรอบแนวทำง 
กำรปรับปรุงคณุภำพกำรใหบ้ริกำรตำมล ำดับ
ควำมส ำคัญเร่งดว่นของส ำนกังำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ  

   (7) - กรอบแนวทำงกำรปรับปรงุคุณภำพ
กำรใหบ้ริกำรตำมล ำดับควำมส ำคัญ
เร่งด่วนของส ำนกังำนเลขำธกิำร
วุฒิสภำ 

(3) ศึกษำวิเครำะห์ควำมต้องกำร/ขอ้เสนอแนะฯ
จัดล ำดบัควำมส ำคัญของงำน พร้อมทั้งก ำหนด
แนวทำงกำรน ำโครงกำร/กจิกรรม ที่น ำมำ
ปรับปรุงคุณภำพกำรใหบ้ริกำร โดยโครงกำร/
กิจกรรมที่น ำมำปรับปรุงต้องสำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องกำรควำมคำดหวังของผู้รบับรกิำรและ
ผู้มีส่วนได้สว่นเสียได ้

  (15) - ข้อเสนอแนะฯ และ (ร่ำง) แนวทำง 
กำรน ำ โครงกำร/กิจกรรม ที่น ำมำ
ปรับปรุงคุณภำพกำรใหบ้ริกำร 
ประจ ำป ี

(4) จัดประชมุระดมควำมคดิเหน็ ข้อเสนอแนะ
จำกส ำนกัที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท ำแผนกำร
ด ำเนินงำนปรับปรุงคุณภำพกำรใหบ้ริกำร
ตำมล ำดับควำมส ำคญัเรง่ดว่น ของส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำประจ ำป ี 

   (1) - แผนกำรด ำเนนิงำนปรับปรุงคุณภำพ
กำรใหบ้ริกำรตำมล ำดับควำมส ำคัญ
เร่งด่วน ของส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำประจ ำป ี

(5) แจ้งเวียนแผนกำรด ำเนนิงำนปรบัปรงุ
คุณภำพกำรใหบ้ริกำรตำมล ำดับควำมส ำคญั
เร่งด่วนของส ำนกังำนเลขำธกิำรวฒุิสภำให้
ส ำนักต่ำงๆที่รบัผิดชอบทรำบและด ำเนินกำร 

   (1) - ส ำนักตำ่งๆรับทรำบ โครงกำร/
กิจกรรม ทีต่้องด ำเนินกำรปรับปรงุ
คุณภำพกำรใหบ้ริกำรตำมล ำดับ
ควำมส ำคัญเร่งดว่นของส ำนกังำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ ประจ ำปี 

(6) ส ำนักต่ำง ๆ ด ำเนนิกำรปรับปรุงคุณภำพ 
กำรใหบ้ริกำรของส ำนักงำนเลขำธกิำรวฒุิสภำ 

  (210) - โครงกำร / กิจกรรม ทีด่ ำเนินกำร
ปรับปรุงคุณภำพกำรใหบ้ริกำร 
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รำยละเอียด จ ำนวน 
(วัน) ผลที่ได้รับ 

(7) จัดประชมุ/ด ำเนินกำรตดิตำมประเมินผล
และจดัท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  
ไตรมำส 2, 3, 4 เสนอผู้บังคบับัญชำกลุ่มงำน,
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ,รองเลขำธกิำรวุฒิสภำ/ 
ที่ปรึกษำ เลขำธกิำรวุฒิสภำให้ควำมเหน็ชอบ
ผลกำรด ำเนินงำน 

   (21) - รำยงำนผลกำรปรับปรงุคณุภำพ 
กำรใหบ้ริกำร ไตรมำส 2, 3, 4 

(8) จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  
พร้อมข้อเสนอแนะ เสนอตอ่เลขำธิกำรวฒุิสภำ 

 (15) - รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  
กำรปรับปรุงคณุภำพกำรใหบ้ริกำร
ตำมล ำดับควำมส ำคญัเรง่ดว่นของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ ประจ ำปี 

 

ปริมำณ ประมำณกำรระยะเวลำที่ใชใ้นกำรด ำเนินงำน (กำรด ำเนินงำนกำร
ปรับปรุงคุณภำพกำรใหบ้ริกำรตำมล ำดับควำมส ำคัญเร่งด่วนของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ ประจ ำปี...) 

307 วัน 

ผลผลิต รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนกำรปรบัปรงุคุณภำพ 
กำรใหบ้ริกำรตำมล ำดับควำมส ำคัญเร่งด่วนของส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ ประจ ำปี... พร้อมขอ้เสนอแนะที่เปน็ประโยชนต์่อส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ  

1 ฉบับ 

 

เอกสำรที่ใช้ด ำเนินกำร : รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รบับรกิำรตำมแผนปฏิบตัิรำชกำร

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ พ.ศ.2563-2565 ; กฎหมำย ระเบียบ หรือข้อบงัคับทีเ่กี่ยวข้อง 

เจ้ำของเรื่อง นำงรตันำ ชชัวำลรตัน ์ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร  

กลุ่มแผนงำนและโครงกำร โทร 028319375 
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4.7  งำนธุรกำรและกำรบนัทึกข้อมูล 

      (1) ขั้นตอนกำรลงทะเบียนรับหนังสือของกลุ่มงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รวมระยะเวลำ  

10 นำที/1 เรื่อง 

ผบ.กลุ่มงำน  
มอบหมำยผู้รับผิดชอบ 

ส่ง ผบ.กลุ่มงำน  
(กรณียังไม่มีผู้รับผิดชอบ) 

รับหนังสือจำกกลุ่มงำนบริหำรทั่วไปของ
ส ำนักนโยบำยและแผน 

ส่งคืนกลุ่ม 
บริหำรทั่วไป 

ตรวจสอบควำม 
ถูกต้องของเอกสำร 

ติดตำมท่ีกลุ่ม 
บริหำรทั่วไป 

ไม่เก่ียวข้อง
กับภำรกิจ
กลุ่มงำน 

เกี่ยวข้องกับภำรกิจ 
กลุ่มงำน 

เอกสำรไม่ครบถ้วน 
 

เอกสำรถูกต้อง/
ครบถ้วน  - ลงทะเบียนในระบบ 

 - ลงทะเบียนในทะเบียนคุม 

ส่ง ผบ.กลุ่มงำน และ
นักวิเครำะห์ฯ  

(กรณีมีผู้รับผิดชอบแล้ว) 

ส่งทำงระบบ e-office 
 กรณีเป็นหนังสือแจ้งเวียน 

ทุกคนในกลุ่มงำน กรณีมีผู้รับผิดชอบโดยตรง 

บุคลำกรทุกคนใน
กลุ่มงำน 

- ส่งผบ.กลุ่มงำน 
- ส่งผู้รับผิดชอบ 
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รำยละเอียดของกำรปฏิบัตงิำนลงทะเบียนรับหนังสือของกลุ่มงำน  
(1.1) รับหนังสือที่ส่งมำทำงระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) และรับต้นฉบับจำก 

กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักนโยบำยและแผน  
(1.2) ตรวจสอบควำมครบถ้วนและถูกต้องของเอกสำร 

- กรณีเอกสำรยังส่งมำไม่ครบถ้วนให้ด ำเนินกำรติดตำมจำกกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
- กรณีเอกสำรไม่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของกลุ่มงำนฯ ส่งคืนกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 

(1.3) กรณีเอกสำรที่ได้รับครบถ้วน ด ำเนินกำรลงรับในระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
(e-office) 

(1.4) ด ำเนินกำรลงทะเบียนรับหนังสือต้นฉบับในทะเบียนคุมให้ตรงกับเลขรับในระบบ 
สำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ของกลุ่มงำนฯ 
 - กรณีหนังสือที่รับเข้ำมำเป็นเรื่องใหม่ และยังไม่มีผู้รับผิดชอบ ให้เสนอผู้บังคับบัญชำ
กลุ่มงำนแผนงำนและโครงกำรเป็นผู้พิจำรณำมอบหมำยผู้รับผิดชอบ 
 - กรณีหนังสือที่รับเข้ำมำเป็นเรื่องเดิมที่มีผู้รับผิดชอบอยู่แล้ว ให้เสนอผู้บังคับบัญชำทรำบ
และส่งให้ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร 

(1.5) ส่งหนังสือทำงระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ให้ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำน
แผนงำนและโครงกำรเพ่ือทรำบ และส่งเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบเรื่องนั้น ๆ ด ำเนินกำรต่อไป 

(1.6) กรณีเป็นเรื่องแจ้งเวียนเพ่ือทรำบให้แจ้งเวียนข้ำรำชกำรในกลุ่มงำนทุกคนได้รับทรำบ  
และให้เจ้ำพนักงำนธุรกำรเป็นผู้เก็บส ำเนำเรื่องนั้น ๆ  
 

ปริมำณงำน  ประมำณกำรระยะเวลำที่ใชใ้นกำรด ำเนินกำร  
(กำรจดัท ำเอกสำร กำรเสนอ และกำรด ำเนนิงำนที่เกี่ยวข้อง) 

200 วัน 

ผลผลิต    ลงทะเบียนรบัหนังสือ กรณสี่งทำงระบบส ำนกังำนอัตโนมัติ  
(e-office) 

298 ฉบับ 

 

เจ้ำของเรื่อง นำงสำวชชัพร แดงส ำรำญ ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธรุกำรช ำนำญงำน  
  นำงสำวมยุรฉตัร อักษรถึง ต ำแหนง่ เจำ้พนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  
  กลุ่มงำนแผนงำนและโครงกำร โทร. 0 2831 9375 
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        (2) ขั้นตอนกำรลงทะเบียนส่งหนังสือภำยในกลุม่งำน 
 

 

 

 

 

  

 

 

                                         

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมระยะเวลำ  
10 นำที/1 เรื่อง 

เอกสำรแนบ 
ไมค่รบถ้วน 

ส่งเฉพำะบันทึกข้อควำมทำง 
ระบบ e-office  

 

รับหนังสือจำก 
 - ผบ.กลุ่มงำนฯ 
- นักวิเครำะห์ฯ 

สอบถำมจำก
เจ้ำของเรื่อง 

ตรวจสอบควำม 
ถูกต้อง/ครบถ้วน

ของเอกสำร 

เอกสำรแนบ
ครบถ้วน 

- ลงทะเบียนหนังสือส่งในระบบ e-office 
     - Scan เอกสำรส ำหรับส่งในระบบ e-office 

เอกสำรมีปริมำณ
มำก 

เอกสำรมีปริมำณ
น้อย 

ส่งหนังสือ 

ด ำเนินกำรส่งทำง
ระบบ e-office 

 
น ำส่งเอกสำรที่กลุ่มบริหำรทั่วไป 

ของส ำนักนั้นๆ 
 
 

ตรวจสอบในระบบ
ว่ำส่งครบ/ถูกต้อง 

 

ใบเซ็นรับเอกสำร  
 
 

กรณีส่งไม่ถูกต้อง/ 
ไม่ครบถ้วน 

กรณีส่งถูกต้อง/
ครบถ้วน 

เก็บต้นฉบับเข้ำแฟ้ม 
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รำยละเอียดของกำรปฏิบัตงิำนกำรส่งหนังสือรำชกำร  

(2.1) รับหนังสือจำกผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนแผนงำนและโครงกำร หรือนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
ผู้เป็นเจ้ำของเรื่อง  

(2.2) ตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำรที่จะส่ง 
   (2.2.1) กรณีพบว่ำเอกสำรยังไม่ครบถ้วนให้สอบถำมจำกเจ้ำของเรื่อง 

(2.3) กรณีเอกสำรที่ได้รับมีควำมครบถ้วนให้ด ำเนินกำรส่งในระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
(e-office) ของกลุ่มงำนฯ  
 (2.3.1) ลงทะเบียนหนังสือส่งในระบบ e-office  
 (2.3.2) scan เอกสำรส ำหรับส่งระบบ e-office   
 (2.4) ส่งหนังสือให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
    (2.4.1) กรณีเอกสำรมีปริมำณน้อย  
  - ด ำเนินกำรส่งทำงระบบ e-office  
  - ตรวจสอบควำมครบถ้วนถูกต้องในระบบ e-office 
  - ตรวจสอบแล้วเอกสำรไม่ครบให้ด ำเนินกำรส่งทำงระบบ e-office ใหม่ 
      (2.4.2) กรณีเอกสำรมีปริมำณมำก  
  - ด ำเนินกำรส่งเฉพำะบันทึกข้อควำมทำงระบบ e-office  
  - ด ำเนินกำรส่งเอกสำรที่ไม่สำมำรถส่งทำงระบบ e-office ได้ เนื่องจำกมีปริมำณมำก 
ให้กลุ่มงำนบริหำรทั่วไปของส ำนักนั้น ๆ  
  - จัดให้มีกำรเซ็นต์รับเอกสำรเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐำน 

(2.5) ด ำเนินกำรเก็บเอกสำรต้นฉบับเข้ำแฟ้มของเรื่องนั้น ๆ  
 
ปริมำณงำน  ประมำณกำรระยะเวลำที่ใชใ้นกำรด ำเนินกำร (กำรจัดท ำ

เอกสำร กำรเสนอ และกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้อง) 
200 วัน 

ผลผลิต    ลงทะเบียนส่งหนงัสือ กรณสี่งทำงระบบส ำนกังำนอัตโนมัติ  
(e-office) 

273 ฉบับ 

 

เจ้ำของเรื่อง นำงสำวอทติยำ มูลสำร ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  
 นำงสำวสุชิรำ สิทธิจู ต ำแหน่ง เจำ้พนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  
 กลุ่มงำนแผนงำนและโครงกำร โทร. 0 2831 9375 
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      (3) ขั้นตอนกำรจัดพิมพ์หนังสือรำชกำร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับมอบหมำยจำก
เจ้ำของเรื่องให้จัดพิมพ์

หนังสือรำชกำร 

พิจำรณำหนังสือรำชกำรว่ำเปน็ประเภทใด 
ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย

งำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 

หนังสือภำยใน 
(บันทึกข้อควำม) 

หนังสือภำยนอก 
(หนังสือตอบกลับหน่วยงำน

ภำยนอก) 

เอกสำรอ่ืน ๆ 
- รำยละเอียดโครงกำร 
- รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
- บทวิเครำะห์ 

ด ำเนินกำรจัดพิมพ์หนังสือรำชกำรและ
ตรวจสอบควำมถูกต้องตำมระเบียบ 

ส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ 
พ.ศ. 2526 

มีกำรแก้ไข 

จบงำน 

ส่งเอกสำรที่พิมพ์เสร็จให้เจ้ำของเรื่อง 

ไม่มีกำรแก้ไข 
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รำยละเอียดกำรปฏิบตัิงำน 

(3.1) รับมอบหมำยงำนจำกเจ้ำของเรื่องในงำนนัน้ ๆ ใหจ้ัดพิมพ์หนงัสือรำชกำร 

(3.2) พิจำรณำหนังสือรำชกำรว่ำเป็นประเภทใด ตำมระเบียบส ำนักนำยกรฐัมนตรวีำ่ด้วย

งำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 

 (3.2.1) หนังสือภำยใน (บนัทึกข้อควำม) 

 (3.2.2) หนังสือภำยนอก (หนังสือตอบกลับหน่วยงำนภำยนอก) 

 (3.2.3) เอกสำรอืน่ ๆ 

รำยละเอียด 
จ ำนวน 
(หน้ำ) 

จ ำนวน 
(วัน) 

1. หนงัสือภำยใน (บันทกึขอ้ควำม) 1-3 1 
2. หนงัสือภำยนอก (หนังสอืตอบกลับหนว่ยงำนภำยนอก) 1-3 1 
3. รำยละเอียดโครงกำร (ฉบับของบประมำณ จำก  

18 ส ำนัก) ประมำณ 100 โครงกำร 
โครงกำรละ 

7-10 
2 / โครงกำร 

4. รำยละเอียดโครงกำร (ฉบับได้รบังบประมำณ) 
ประมำณ 70 โครงกำร 

โครงกำรละ 
7-10 

2 / โครงกำร 

5. บทวิเครำะหร์ำยละเอียดโครงกำรประจ ำปีเพื่อใช้
ประกอบกำรตัดสนิใจของผูบ้ริหำร 

120 7 

6. รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนตำมแผนปฏิบตัิรำชกำร
ประจ ำปี (ทกุเดอืน) 

100 3 / เดือน 

7. รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนคณะอนุกรรมกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (ตำมหมวดที่ได้รบั
มอบหมำย) (รำยไตรมำส) 

30 / หมวด 7 / หมวด /  
ไตรมำส 

8. รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนคณะกรรมกำรปรบัปรงุ
คุณภำพกำรใหบ้ริกำรเร่งดว่น (รำยไตรมำส) 

30 7 / ไตรมำส 

(3.3) ด ำเนินกำรจัดพิมพ์หนังสือรำชกำรและตรวจสอบควำมถูกต้องตำมระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 

(3.4) ส่งเอกสำรที่พิมพ์แล้วเสร็จให้เจ้ำของเรื่องนั้น ๆ หำกมีกำรแก้ไขก็ด ำเนินกำรแก้ไขและ
ตรวจสอบควำมถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง 

เจ้ำของเรื่อง นำงสำวสุชิรำ สิทธิจู, นำงสำวชัชพร แดงส ำรำญ 
นำงสำวมยุรฉัตร อักษรถึง, นำงสำวอทิตยำ มูลสำร  

 ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน กลุ่มงำนแผนงำนและโครงกำร โทร. 0 2831 9375 
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(4) ขั้นตอนกำรปฏิบัตเิกีย่วกับงำนธรุกำรเกี่ยวกับกำรประชุม 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธำนก ำหนดให้มี
กำรประชุม 

ประสำนจองห้องประชุมกับ
เจ้ำหน้ำที่ท่ีดูแลห้องประชุม 

ส่งหนังสือเชิญประชุมทำงระบบ
ส ำนักงำนอัตโนมัติ (e-office) 

น ำเข้ำระเบียบกำรประชุมและ
เอกสำรประกอบในระบบทรัพยำกร

บุคคลสมำชิกวุฒิสภำ 

ประสำนส ำนักประชำสัมพันธ์ 
- อุปกรณ์โสตฯ 
- กำรถ่ำยรูปลงไลน์ส ำนักงำน 

ตรวจสอบควำมพร้อม 
ของห้องประชุม 

ประสำนส ำนักกำรคลังและงบประมำณ  
ยืมไอแพดส ำหรับใช้ในกำรประชุม 

ด ำเนินกำรจัดประชุม 
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รำยละเอียดของกำรปฏิบัตงิำนธุรกำรเกีย่วกับกำรประชุม  

(4.1) เมื่อประธำนคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ก ำหนดให้มีกำรประชุม 
(4.2) ประสำนจองห้องประชุมกับเจ้ำหน้ำที่ที่ดูแลห้องประชุม  
(4.3) ส่งหนังสือเชิญประชุมทำงระบบส ำนักงำนอัตโนมัติ (e-office) 
(4.4) น ำเข้ำระเบียบกำรประชุมและเอกสำรประกอบในระบบทรัพยำกรบุคคลสมำชิกวุฒิสภำ 
(4.5) ประสำนส ำนักประชำสัมพันธ์ 
 - อุปกรณ์โสตฯ 
 - กำรถ่ำยรูปลงไลน์ส ำนักงำน 
(4.6) ประสำนส ำนักกำรคลังและงบประมำณ ยืมไอแพดส ำหรับใช้ในกำรประชุม 
(4.7) ตรวจสอบควำมพร้อมของห้องประชุม จัดเตรียมไอแพดส ำหรับประชุม และอ ำนวย 

ควำมสะดวกให้กับผู้เข้ำร่วมประชุมในระหว่ำงกำรประชุม 
(4.8) ด ำเนินกำรจัดประชุมเสร็จ และส ำรวจควำมเรียบร้อยก่อนออกจำกห้องประชุม 

  

ปริมำณงำน  ประมำณกำรระยะเวลำที่ใชใ้นกำรด ำเนินกำร (กำรจัดท ำ
เอกสำร กำรจัดเตรียมอุปกรณ์ และกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้อง) 

180 วัน 

ผลผลิต    มีกำรจดักำรประชุมของคณะกรรมกำรตำ่ง ๆ ทีก่ลุ่มงำน
รับผิดชอบ 

30 ครั้ง 

 

เจ้ำของเรื่อง  นำงสำวสุชริำ สทิธิจู, นำงสำวชัชพร แดงส ำรำญ,  
นำงสำวมยุรฉตัร อักษรถึง, นำงสำวอทติยำ มูลสำร  

 ต ำแหนง่ เจำ้พนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน กลุ่มงำนแผนงำนและโครงกำร  
 โทร. 0 2831 9375 
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ส่วนที่ 5  
ขั้นตอนและรำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน
ของกลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล 
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5.1  ค ำรับรองกำรปฏิบัตริำชกำร 
  (1)  ขั้นตอนกำรจัดท ำกรอบตัวชี้วดั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ส ำนักงำนเลขำนุกำร กร.  
แจ้งส่วนรำชกำรพิจำรณำเห็นชอบ (ร่ำง) กรอบตัวชี้วัด 

ก่อนเสนอ อ.ก.ร. ประเมินฯ พิจำรณำ 

กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล 
จัดท ำประเด็นตัวชี้วัด 

และประสำนส ำนักที่เกี่ยวข้องเพื่อก ำหนดกรอบตัวชี้วัด 
 

คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรรัฐสภำ (ก.ร.) แต่งตั้ง 
คณะกรรมกำรพิจำรณำก ำหนดกรอบตัวชี้วัด น้ ำหนัก เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัด 

ของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 

คณะกรรมกำรพิจำรณำ
ก ำหนดกรอบตัวชี้วัด 

พิจำรณำ 

 

จบงำน 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เริ่มต้น 

ส่วนรำชกำร 
พิจำรณำเห็นชอบ 
(ร่ำง) กรอบตัวชีว้ัด 

กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล 
จัดท ำ (ร่ำง) กรอบตัวชี้วัด (เบื้องต้น) 

และประสำนส ำนักที่เกี่ยวข้องเพื่อท ำควำมเข้ำใจร่วมกัน 
 

คณะกรรมกำรพิจำรณำก ำหนดกรอบตัวชี้วัด น้ ำหนัก เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัด 
ของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ  

ก ำหนดแนวทำงกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 

กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล 
ประสำน ส ำนักงำนเลขำนุกำร กร. เพื่อน ำ (ร่ำง) กรอบตัวชี้วัด  
เข้ำสู่ที่ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำก ำหนดกรอบตวัชี้วัด 

 

ส ำนักนโยบำยและแผน 
น ำ (ร่ำง) กรอบตัวชี้วัด (เบื้องต้น) 

เข้ำสู่ที่ประชุมผู้บริหำรส ำนกังำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 
 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบและแจ้งเรื่อง 
เพื่อเข้ำพิจำรณำใหม ่

ส ำนักนโยบำยและแผน 
ส่งหนังสือเห็นชอบ (ร่ำง) กรอบตวัชี้วัด 

ไปยังส ำนักงำนเลขำนุกำร กร. 

ส ำนักงำนเลขำนุกำร กร.  
เสนอ (ร่ำง) กรอบตัวชี้วัดให้ อ.ก.ร. ประเมินฯ พิจำรณำ 

และเมื่อ อ.ก.ร. ประเมินฯ พิจำรณำเห็นชอบแล้ว 
ส ำนักงำนเลขำนุกำร ก.ร. แจ้งมติให้ส่วนรำชกำร 

ด ำเนินกำรตำมกรอบตัวชี้วัดที่ก ำหนด 
 

หมำยเหตุ ส ำนักงำนเลขำนุกำร กร. เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรของ
คณะกรรมกำรพิจำรณำก ำหนดกรอบตัวชี้วัด น้ ำหนัก เป้ำหมำย 
เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัดของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
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รำยละเอียดของกำรปฏิบัติงำน 
(1.1) คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรรัฐสภำ (ก.ร.) แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำก ำหนดกรอบตัวชี้วัด น้ ำหนัก 

เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัดของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ประมำณเดือนมิถุนำยน – กรกฎำคม 
(1.2) คณะกรรมกำรพิจำรณำก ำหนดกรอบตัวชี้วัด น้ ำหนัก เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัดของ 

ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ก ำหนดแนวทำงกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
(1.3) กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผลจัดท ำประเด็นตัวชี้วัดและประสำนส ำนักที่เกี่ยวข้องเพ่ือก ำหนด

กรอบตัวชี้วัด 
(1.4) กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผลจัดท ำ (ร่ำง) กรอบตัวชี้วัด (เบื้องต้น) และประสำนส ำนักท่ีเกี่ยวข้อง

เพ่ือท ำควำมเข้ำใจร่วมกัน 
(1.5) กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผลประสำนส ำนักงำนเลขำนุกำร กร. เพ่ือน ำ (ร่ำง) กรอบตัวชี้วัดเข้ำสู่ 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำก ำหนดกรอบตัวชี้วัด 
     (1.5.1) กรณี คณะกรรมกำรพิจำรณำก ำหนดกรอบตัวชี้วัด น้ ำหนัก เป้ำหมำยเกณฑ์กำรให้คะแนน

ตัวชี้วัดของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ เห็นชอบ ด ำเนินกำรต่อไป 
     (1.5.2) กรณี คณะกรรมกำรพิจำรณำก ำหนดกรอบตัวชี้วัด น้ ำหนัก เป้ำหมำยเกณฑ์กำรให้คะแนน 

ตัวชี้วัดของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ไม่เห็นชอบ หรือ มีกำรปรับเปลี่ยนแก้ไข กลุ่มงำนติดตำมและ
ประเมินผลจะด ำเนินกำรแก้ไข (ร่ำง) กรอบตัวชี้วัดเข้ำสู่ที่ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำก ำหนดกรอบตัวชี้วัด 

(1.6)  ส ำนักงำนเลขำนุกำร กร. แจ้งส่วนรำชกำรพิจำรณำเห็นชอบ (ร่ำง) กรอบตัวชี้วัดก่อนเสนอ อ.ก.ร. 
ประเมินฯ พิจำรณำ 

(1.7)  ส ำนักนโยบำยและแผนน ำ (ร่ำง) กรอบตัวชี้วัด (เบื้องต้น) เข้ำสู่ที่ประชุมผู้บริหำรส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ 

     (1.7.1) กรณี ที่ประชุมผู้บริหำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ เห็นชอบ ด ำเนินกำรต่อไป 
     (1.7.2) กรณี ที่ประชุมผู้บริหำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ไม่เห็นชอบ หรือ มีกำรปรับเปลี่ยน

แก้ไข ส ำนักนโยบำยและแผน (โดยกลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล) จะประสำนส ำนักงำนเลขำนุกำร กร.  
เพ่ือน ำ (ร่ำง) กรอบตัวชี้วัดเข้ำสู่ที่ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำก ำหนดกรอบตัวชี้วัดอีกครั้งจนกว่ำจะเป็นที่สิ้นสุด 

(1.8)  ส ำนักนโยบำยและแผนส่งหนังสือเห็นชอบ (ร่ำง) กรอบตัวชี้วัดไปยังส ำนักงำนเลขำนุกำร กร. 
(1.9)  ส ำนักงำนเลขำนุกำร กร. เสนอ (ร่ำง) กรอบตัวชี้วัดให้ อ.ก.ร. ประเมินฯ พิจำรณำและเมื่อ อ.ก.ร. ประ

เมินฯ พิจำรณำเห็นชอบแล้วส ำนักงำนเลขำนุกำร ก.ร. แจ้งมติให้ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรตำมกรอบตัวชี้วัดที่ก ำหนด 
ปริมำณงำน : ประมำณกำรระยะเวลำที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน  
(กำรจัดท ำเอกสำร กำรเสนอ และกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้อง) 
* หมำยเหตุ ระยะเวลำขึ้นอยู่กับคณะกรรมกำรพิจำรณำก ำหนดกรอบตัวชี้วัด 

3 เดือน  
(ก.ค.-ก.ย.) 

ผลผลิต      : กรอบตัวชี้วัด น้ ำหนัก เป้ำหมำยเกณฑ์กำรให้คะแนน ตัวชี้วัด 
ของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ... 

1 ฉบับ 

เจ้ำของเร่ือง  นำงสำวน้ ำเพชร ศรีวิจติรโชค ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
 นำงสำวณัฐธนัญ สุนทรกิตติพงศ์ ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
 นำยภัทรพงศ์  ช่วยบ ำรุง ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏบิัติกำร  
 นำยศุภกิตต์  มำเกิด ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏบิัตกิำร 
 กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล โทร. 0 2831 9376-77  
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(2) ขั้นตอนกำรจัดท ำพิธีลงนำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดเตรียมขอ้มูลสรุปผล 
กำรด ำเนินงำนที่ผำ่นมำ 
- ประสำนงำนในสว่นที่เกีย่วข้อง 
เช่น งำนโสตทัศนูปกรณ ์ 
กำรจัดท ำสคริป งำน IT ฯลฯ 
 

เริ่มต้น 

 
อ.ก.ร. ประเมินฯ เห็นชอบร่ำงกรอบตัวชี้วัดฯ 

ประสำนขอวันและเวลำ ลงนำมฯจำก สนง. ประธำน
วุฒิสภำ และหนำ้ห้องเลขำธิกำรวุฒิสภำ ในเบื้องต้น 

 

จัดท ำบันทกึ แจ้งเวยีนผู้บรหิำร ที่ปรึกษำ ผอ.ส ำนักฯ 
ผบ.กลุ่มตรวจสอบภำยใน ร่วมพิธีลงนำมฯ พร้อมแจ้งก ำหนดกำร  

 
 

จัดพิธีลงนำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 

จบงำน 

- จัดเตรียมใบลงนำม 
- ใบเซ็นชื่อ 
- ประสำนเร่ืองรถยนต์ 
- ของที่ระลึกฯลฯ 
- ค ำกลำ่วมอบนโยบำย 
 

     - บันทกึ เสนอเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
 อนุมตัิกำรจัดพิธลีงนำมฯ และขออนมุัติงบประมำณ 
 - บันทกึกรำบเรียนเชญิ ประธำนวุฒิสภำ  

 รองประธำนวุฒิสภำคนที่ 1 , 2 และ อ.ก.ร. ประเมินฯ  
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รำยละเอียดของกำรปฏิบัติงำน  
(2.1) อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลของงำนรำชกำรของรัฐสภำให้ควำมเห็นชอบ

ร่ำงกรอบตัวชี้วัด 
(2.2) ด ำเนินกำรประสำนส ำนักงำนประธำนวุฒิสภำ และหน้ำห้องเลขำธิกำรวุฒิสภำ  

เพื่อขอก ำหนดวันและเวลำ ในกำรลงนำมค ำรับรอง 
(2.3) จัดท ำบันทึกเสนอเลขำธิกำรวุฒิสภำเพ่ือขออนุมัติกำรจัดพิธีลงนำมค ำรับรองกำรปฏิบัติ

รำชกำรและขออนุมัติงบประมำณกำรจัดพิธีและลงนำมในบันทึกกรำบเรียนประธำนวุฒิสภำ/ประธำนสภำ
นิติบัญญัติแห่งชำติ รองประธำนวุฒิสภำ/รองประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ คนที่  1 และคนที่ 2 และ
หนงัสือเรียน ประธำน อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลของงำนรำชกำรของรัฐสภำ เชิญเข้ำ
ร่วมพิธีลงนำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรฯ 

(2.4) จัดเตรียมเอกสำรลงนำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร พร้อมเครื่องเขียนส ำหรับกำรลงนำม 
และ (ร่ำง) ค ำกล่ำวมอบนโยบำย   

(2.5) จัดท ำบันทึก แจ้งเวียนผู้บริหำร ที่ปรึกษำ ผอ.ส ำนักฯ ผบ.กลุ่มตรวจสอบภำยใน ร่วมพิธี  
ลงนำมฯ พร้อมแจ้งก ำหนดกำร 

(2.6) ด ำเนินกำรจัดพิธีลงนำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรฯ ตำมวันเวลำ ที่ก ำหนด 
 

ปริมำณงำน : ประมำณกำรระยะเวลำที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน (กำรจดัท ำเอกสำร 
กำรเสนอ และกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้อง) 

7 วัน 

ผลผลิต      : กำรจัดพิธีลงนำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ... 

1 ครั้ง 

 
เจ้ำของเรื่อง นำงสำวณัฐธนัญ สุนทรกิตติพงศ์  ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร   
  นำยศุภกิตต์  มำเกิด  ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร   
  กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล โทร. 0 2831 9377 
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(3) ขั้นตอนกำรจัดโครงกำรชี้แจงกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัตริำชกำรของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ 

 

 
    

 

 
 

 
 
 

เริ่มต้น 

กำรจัดท ำร่ำงกรอบตัวชีว้ัดฯ ใกล้แลว้เสร็จ 

ประสำนวิทยำกรผู้ชี้แจง 
ขอก ำหนดวันและเวลำชี้แจงกรอบฯ 

 

จัดท ำบันทกึแจ้งเวียนหนว่ยงำนต่ำง ๆ   
และขอรำยชือ่ผูเ้ข้ำร่วมประชุมชีแ้จง 

กรอบกำรประเมินผลฯ 

 

จัดประชุมชี้แจงกรอบกำรประเมินผลฯ 

จัดท ำสรุปผลกำรประชุมชี้แจงกรอบกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรฯ 

เสนอเลขำธิกำรวุฒิสภำ เพื่อทรำบ (15 วัน) 

จบงำน 

งำนด้ำนธุรกำร 
- จองหอ้งประชุม 
- จัดท ำเอกสำรประกอบ 
- จัดท ำแบบสอบถำม 
- จัดท ำรำยชื่อกลุ่มเป้ำหมำย 
 

อ.ก.ร. เห็นชอบ รำ่งกรอบตัวชีว้ัดฯ 

ขออนุมัติกำรจัดโครงกำรชี้แจงกรอบฯ 
และขออนุมัติงบประมำณ  
เสนอเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

พร้อมจัดท ำหนังสือเชิญวิทยำกร 
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รำยละเอียดของกำรปฏิบัตงิำน  
(3.1)  คณะกรรมกำรพิจำรณำก ำหนดกรอบตวัชีว้ัด น้ ำหนัก เปำ้หมำยเกณฑ์กำรใหค้ะแนนตัวชี้วดั

ของสว่นรำชกำรสังกดัรฐัสภำ จัดท ำร่ำงกรอบตวัชีว้ัดฯ ใกล้แล้วเสร็จ  
(3.2)  ด ำเนินกำรประสำนวิทยำกรผู้ชี้แจงกรอบกำรประเมินผล เพ่ือก ำหนดวัน เวลำ ในกำรจัดประชุม

ชี้แจงกรอบกำรประเมินผลฯ 
(3.3)  ด ำเนนิกำรจองหอ้งประชุมตำมวันและเวลำที่ก ำหนด 
(3.4)  จัดท ำบันทกึเสนอเลขำธิกำรวฒุิสภำ เพื่อขออนุมตัิโครงกำรและอนุมตัิงบประมำณส ำหรับ

กำรจดัโครงกำร ดังกล่ำว 
(3.5)  จัดท ำบันทกึ เรียนผู้บริหำร ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก และ ผบ. กลุ่มตรวจสอบภำยในเชิญเข้ำรว่ม

กำรประชมุชี้แจงกรอบและขอรำยชื่อข้ำรำชกำรกลุ่มผูป้ฏิบัต ิเพ่ือเขำ้ร่วมประชุม 
(3.6)  จัดเตรียมเอกสำรกรอบตวัชี้วดั แบบสอบถำม และประสำนอำหำรวำ่ง 
(3.7)  จัดท ำประชุมชีแ้จงกรอบกำรประเมนิผลกำรปฏิบตัิรำชกำร ตำม วัน เวลำ ทีก่ ำหนด 
(3.8)  สรุปผลกำรด ำเนินกำรและประเมนิผลโครงกำรชีแ้จงกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ

รำชกำรของส ำนกังำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ เสนอเลขำธกิำรวฒุิสภำเพื่อทรำบ (ภำยใน 15 วนั) 
 
ปริมำณงำน : ประมำณกำรระยะเวลำที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน (กำรจดัท ำเอกสำร 
กำรเสนอ และกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้อง) 

20 วัน 

ผลผลิต      : ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

98 คน 

 
 

เจ้ำของเรื่อง  นำยศุภกิตต์  มำเกิด ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร   
  กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล โทร. 0 2831 9377 
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ขั้นตอนก่อนลงนำมฯ 

(4)  ขั้นตอนกำรผลิตคู่มือค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำประจ ำปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

เริ่มต้น 

เตรียม (ร่ำง) ใบลงนำม 
ค ำรับรองฯ 

ข้อมูลส ำนักงำนฯ 
และส ำนักต่ำง ๆ 

เสนอ ผบ. กลุ่มงำนฯ 

ตรวจดูถ้อยค ำ
และรูปแบบ 

ไม่มีแก้ไข 

แก้ไข 

จัดพิมพ์ใบลงนำมฯ 

ลงนำมค ำรับรองฯ
ประจ ำป ี

Scan ใบลงนำมฯ  
ที่ลงนำมแล้ว 

Crop ลำยเซ็นผู้บริหำร 
เพื่อใส่ลงในไฟล์ต้นฉบับใบลงนำม 

ท ำกำรเรียงข้อมูลเล่มค ำรับรองฯ 

1 

1 

พิมพ์ (ร่ำง) ค ำรับรอง 
เพื่อมำเรียงเลขหน้ำแบบ Manual 

เพื่อควำมแม่นย ำ 

เรียงเลขหน้ำแบบ Manual 
 

เรียงเลขหน้ำ 
แบบ Auto run (Computer) 

 

จัดท ำสำรบัญ 

พิมพ์เล่มค ำรับรองฯ 
เพื่อตรวจสอบควำมถูกตอ้ง 

 
เสนอนักวิเครำะห์ เพือ่แก้ไขและ

ตรวจสอบควำมถูกต้อง 

ไม่มีแก้ไข 
แก้ไข 

ส่งส ำนักพิมพ์เพื่อด ำเนินกำรออกแบบปกและเข้ำเล่ม 
 
1. จัดท ำบันทึกเพื่อขออนุมัติจัดพิมพ์ถึง  
ผอ.ส ำนักกำรพิมพ์ ลงนำมโดย ผอ.ส ำนกันโยบำยและแผน 
2. เขียนใบใช้บริกำรส ำนักกำรพิมพ ์

เสนอ ผบ. กลุ่มงำนฯ 

เล่มค ำรับรองฉบับสมบูรณ์ 

จบงำน 

ขั้นตอนหลังลงนำม 
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รำยละเอียดของกำรปฏิบัตงิำน 
(4.1) คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรฯ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

(4.1.1)  ส่วนหน้ำ คือ ส่วนค ำน ำ สำรบัญ ใบลงนำมฯ ข้อมูลส ำนักงำนฯ ข้อมูลส ำนักต่ำง ๆ ฯลฯ 
      (4.1.2)  ส่วนหลัง คือ กรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรฯ กำรประเมินผลรำชกำรของ 

ที่ปรึกษำ ส ำนักผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดเจ้ำภำพหลัก สรุปผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรฯ ข้อมูลส่วน
หลังนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนเป็นผู้จัดท ำ 

(4.2)  เตรียม (ร่ำง) ใบลงนำมค ำรับรองฯ ข้อมูลส ำนักงำนฯ และข้อมูลส ำนักต่ำง ๆ (2 วัน) 
(4.3) จัดพิมพ์ (ร่ำง) ใบลงนำมเสนอผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนเพ่ือตรวจสอบหรือแก้ไขถ้อยค ำใน 

ใบลงนำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรฯ (2 วัน) 
(4.4)  ลงนำมค ำรับรองฯ (1 วัน) 

ขั้นตอนหลังกำรลงนำมค ำรับรองฯ 
(4.5)  Scan ใบลงนำมฯ ที่ลงนำมเสร็จ (1 วัน) 
(4.6) Crop ตัดลำยเซ็นผู้บริหำรเพ่ือน ำเข้ำในไฟล์ต้นฉบับใบลงนำมฯ (1 วัน) 
(4.7)  ท ำกำรเรียงข้อมูลคู่มือค ำรับรองฯ ทั้งส่วนหน้ำและส่วนหลัง (2 วัน) 
(4.8)  พิมพ์ (ร่ำง) คู่มือค ำรับรองฯ เพ่ือจัดเรียงเลขหน้ำแบบ manual เพ่ือควำมถูกต้องและแม่นย ำ (1 วัน) 
(4.9)  จัดเรียงเลขหน้ำแบบ Auto run (Computer) (1 วัน) 

(4.10) จัดท ำสำรบัญ (2 วัน) 
(4.11) พิมพ์คู่มือค ำรับรองฯ เพ่ือให้นักวิเครำะห์ตรวจสอบควำมถูกต้องหรือแก้ไข (2 วัน) 
(4.12) เสนอผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนฯ เพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้องหรือแก้ไข (2 วัน) 
(4.13) ส่งส ำนักกำรพิมพ์เพ่ือด ำเนินกำรออกแบบปกและจัดท ำคู่มือค ำรับรองฯ (2 สัปดำห์) 
(4.14) คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ฉบับสมบูรณ์และสวยงำม 

ทั้งนี้  
   1. กำรลงนำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ต้องรอประธำน อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลฯ ลงลำยมือชื่อเพ่ือเป็นสักขีพยำน และเข้ำสู่ขั้นตอนกำรผลิตเล่มคู่มือค ำรับรองฯ ต่อไป 
   2. ในกำรจัดส่ง (ร่ำง) คู่มือค ำรับรองให้ส ำนักกำรพิมพ์ออกแบบปกและจัดท ำคู่มือค ำรับรองฯ 
นั้น ใช้ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรประมำณ 2 สัปดำห์ 
ปริมำณงำน : ประมำณกำรระยะเวลำที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน (กำรจดัท ำเอกสำร 
กำรเสนอ และกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้อง) 

14 วัน 

ผลผลิต      : คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ... 

1 เล่ม 

เจ้ำของเร่ือง  นำยศุภกิตต์  มำเกิด ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล โทร. 0 2831 9377 
นำยภัทรพงศ์  ช่วยบ ำรุง ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล โทร. 0 2831 9376 
นำงสำวชนิสรำ  แย้มยืนยง ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล โทร. 0 2831 9376 
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(5) ขั้นตอนกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

แจ้งส ำนักต่ำงๆ มอบหมำยผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
และส ำนักนโยบำยและแผนตั้งผู้ประสำนงำนแต่ละตัวชี้วัด  

เพื่อรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรพร้อมผลกำรประเมินตนเองทุกเดือน 
(ภำยในวันท ำกำรสุดท้ำยของเดือน) 

 

ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
 ผ่ำนระบบหรือแบบฟอร์มที่ก ำหนด  

(15 วัน) 
 

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
พร้อมวิเครำะห์ ข้อเสนอแนะ เสนอ เลขำธิกำรวุฒิสภำ 

เพื่อทรำบ หรือพิจำรณำ (7 วัน) 
 

แจ้งเวียนผู้บริหำรและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ทรำบ 
และพิจำรณำด ำเนินกำร (3 วัน) 

 

จัดคลินิกกำรให้ค ำปรึกษำกำรด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัด 
                        ครั้งที่ 1 ประมำณ เดือนมีนำคม 

ครั้งที่ 2 ประมำณ เดือนมิถุนำยน 
ครั้งที่ 3 ประมำณ เดือนกันยำยน 

 

จัดกำรตรวจประเมินองค์กร Site Visit 
                      ครั้งที่ 1 ประมำณ เดือนเมษำยน   
                      ครั้งที่ 2 ประมำณ เดือนกรกฏำคม 
                      ครั้งที่ 3 ประมำณ เดือนตุลำคม 

 

จัดท ำบันทึกรำยงำนคะแนนผลกำรประเมินองค์กร  
เสนอเลขำธิกำรวุฒิสภำทรำบ 

 

ผู้ประเมินแจ้งคะแนนผลกำรประเมินองค์กร 
 

รวบรวมประเด็น
ค ำถำมจำกผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด น ำส่งผู้ประเมิน  

ในเบื้องต้น 
 

ประสำนผู้ประเมิน 
เพื่อขอรับประเด็น 

ข้อเสนอแนะ 
จำกกำรคลินิก 
ให้ค ำปรึกษำ 

 

1 



- 140 - 

 

 
 
 
 
 

 
รำยละเอียดของกำรปฏิบัติงำน  

(5.1) แจ้งส ำนักต่ำงๆ มอบหมำยผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและส ำนักนโยบำยและแผนตั้งผู้ประสำนงำนแต่
ละตัวชี้วัดเพื่อรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรพร้อมผลกำรประเมินตนเองทุกเดือน (ภำยในวันท ำกำรสุดท้ำย 
ของเดือน) 

(5.2) ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ผ่ำนระบบหรือแบบฟอร์มที่ก ำหนด 
(ภำยใน 15 วัน) 

(5.3) รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร พร้อมวิเครำะห์ 
ข้อเสนอแนะเสนอเลขำธิกำรวุฒิสภำเพื่อทรำบ หรือพิจำรณำ (ภำยใน 7 วัน) 

(5.4) แจ้งเวียนผู้บริหำรและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ทรำบและพิจำรณำด ำเนินกำร (ภำยใน 
3 วัน) (5) จัดกิจกรรมคลินิกกำรให้ค ำปรึกษำหำรือกำรด ำเนินกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
จ ำนวน 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เดือนมีนำคม ครั้งที่ 2 เดือน มิถุนำยน และครั้งที่ 3 เดือนกันยำยน 

(5.6) จัดกิจกรรมตรวจประเมินองค์กร (Site Visit) จ ำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือนเมษำยน ครั้งที่ 2 เดือน
กรกฎำคม และครั้งที ่3 เดือนตุลำคม 

(5.7) ภำยหลังได้รับแจ้งคะแนนผลกำรประเมินองค์กร จ ำนวน 3 ครั้ง จัดท ำบันทึกรำยงำนผล 
กำรประเมินองค์กร เรียนเลขำธิกำรวุฒิสภำเพื่อทรำบ   

(5.8) ภำยหลังเลขำธิกำรวุฒิสภำทรำบ จัดท ำบันทึกแจ้งเวียนผลกำรประเมินองค์กร เรียนผู้บริหำร
ที่ปรึกษำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักและ ผู้บังคับบัญชำกลุ่มตรวจสอบภำยใน เพื่อทรำบ 
ปริมำณงำน : ประมำณกำรระยะเวลำที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน (กำรจดัท ำเอกสำร 

กำรเสนอ และกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้อง) 
12 เดือน 

ผลผลิต      : ผลกำรประเมินองค์กร - คะแนน 
เจ้ำของเรื่อง  นำยภัทรพงศ์  ช่วยบ ำรุง ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร  กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล โทร. 0 2831 9376 

   นำยศุภกิตต์  มำเกิด  ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร  กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล โทร. 0 2831 9377 
  

จัดท ำบันทึกแจ้งเวียนผลกำรกำรประเมนิองค์กร  
เรียน ผู้บริหำร ที่ปรกึษำ ผอ.ส ำนัก  

และ ผบ.กลุ่มตรวจสอบภำยใน ทรำบ 
 

จบงำน 

1 
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(6) ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรมกำรให้ค ำปรึกษำหำรือกำรด ำเนินกำรตำมตวัชี้วดั  
(Clinic กำรให้ค ำปรึกษำ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มต้น 

ประสำนผู้ประเมิน ก ำหนดวัน เวลำจัดกิจกรรมคลินิกกำรให้ค ำปรึกษำ 

- ครั้งที่ 1 ประมำณ เดือนมีนำคม 
- ครั้งที่ 2 ประมำณ เดือนมิถุนำยน 
- ครั้งที่ 3 ประมำณ เดือนกันยำยน 

 

จัดท ำบันทึกแจ้งผู้เกี่ยวข้อง 
พร้อมให้ส่งประเด็นปรึกษำหำรือล่วงหนำ้ 

 

มีประเด็นปรึกษำ ไม่มีประเด็นปรึกษำ 
 

ผู้รับผิดชอบพจิำรณำส่ง
ประเด็นปรึกษำหำรอื 

 
น ำส่งประเด็นปรกึษำหำรือให้ผู้ประเมิน 

 

จัดกิจกรรมคลินิกกำรให้ค ำปรึกษำ 
                           - ครั้งที่ 1 ประมำณ เดือนมีนำคม 
                           - ครั้งที่ 2 ประมำณ เดือนมิถุนำยน 
                           - ครั้งที่ 3 ประมำณ เดือนกันยำยน 

 

จัดท ำรำยงำนสรุปประเด็น ข้อสังเกต ขอ้เสนอแนะ  
จำกกำรให้ค ำปรึกษำหำรือ เสนอเลขำธกิำรวุฒิสภำ ทรำบ 

(ภำยใน 7 วันท ำกำร) 

แจ้งเวียนรำยงำนสรุปประเด็น ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ  
จำกกำรให้ค ำปรึกษำหำรือ ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง ทรำบ 

จบงำน 

จัดท ำบนัทกึขออนุมัตจิัดกจิกรรม 
เสนอเลขำธกิำรวุฒิสภำ 
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รำยละเอียดของกำรปฏิบัติงำน  
(6.1) ประสำนผู้ประเมินจำกสถำบันส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ก.พ.ร. เพื่อก ำหนดวัด 

จัดกิจกรรมกำรให้ค ำปรึกษำหำรือกำรด ำเนินกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร จ ำนวน 3 ครั้ง 
     (6.1.1) ครั้งที่ 1 ประมำณ เดือนมีนำคม 
     (6.1.2) ครั้งที่ 2 ประมำณ เดือนมิถุนำยน 
     (6.1.3) ครั้งที่ 3 ประมำณ เดือนกันยำยน   
(6.2) จัดท ำบันทึกขออนุมัติกำรจัดกิจกรรมกำรให้ค ำปรึกษำหำรือกำรด ำเนินกำรตำมค ำรับรอง

กำรปฏิบัติรำชกำรเสนอเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
(6.3) จัดท ำบันทึกแจ้งผู้เกี่ยวข้องทรำบเพ่ือเข้ำร่วมกิจกรรมกำรให้ค ำปรึกษำหำรือกำรด ำเนินกำรตำม

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรและพิจำรณำส่งประเด็นที่ต้องกำรปรึกษำหำรือล่วงหน้ำ เพื่อส่งให้ผู้ประเมิน
ทรำบ 

(6.4) จัดกิจกรรมกำรให้ค ำปรึกษำหำรือกำรด ำเนินกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรตำม  
วัน เวลำ ที่ก ำหนด จ ำนวน 3 ครั้ง 

     (6.4.1) ครั้งที่ 1 ประมำณ เดือนมีนำคม 
     (6.4.2) ครั้งที่ 2 ประมำณ เดือนมิถุนำยน 
     (6.4.3) ครั้งที่ 3 ประมำณ เดือนกันยำยน 
(6.5) จัดท ำรำยงำน สรุปประเด็น ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ จำกกำรให้ค ำปรึกษำหำรือ  

เสนอเลขำธิกำรวุฒิสภำทรำบ(ภำยใน 7 วันท ำกำร) 
(6.6) แจ้งเวียนรำยงำน สรุปประเด็น ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ จำกกำรให้ค ำปรึกษำหำรือ  

เรียน ผู้บริหำรปรึกษำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก และผู้บังคับบัญชำกลุ่มตรวจสอบภำยใน ทรำบ 
 
ปริมำณงำน : ประมำณกำรระยะเวลำที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน (กำรจดัท ำเอกสำร 
กำรเสนอ และกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้อง) 

14 วัน 

ผลผลิต      : ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 30 คน 
 

เจ้ำของเร่ือง   นำยภัทรพงศ์  ช่วยบ ำรุง ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร   
เจ้ำของเร่ือง  นำยศุภกิตต์  มำเกิด  ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร   
  กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล โทร. 0 2831 9377 
 
 
  



- 143 - 

 

 (7) ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรมกำรตรวจประเมินองค์กร (Site Visit) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประสำนผู้ประเมิน ก ำหนดวัน เวลำจัดกิจกรรมกำรตรวจประเมิน (Site Visit) 

- ครั้งที่ 1 เดือนเมษำยน 
- ครั้งที่ 2 เดือนกรกฎำคม 
- ครั้งที่ 3 เดือนตุลำคม 

 

จบงำน 

วิเครำะห์ประเด็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ จำกกำรตรวจประเมิน  

แจ้งเวียนรำยงำนสรุปประเด็น ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ  
จำกกำรตรวจประเมินใหแ้ก่ผู้เกี่ยวข้อง ทรำบ 

ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมสรุปประเด็น ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 
จำกกำรตรวจประเมิน (Site Visit) ครั้งที่ 1 2 และ3 

 

แจ้งผู้เกี่ยวขอ้งเข้ำร่วมกจิกรรมกำรตรวจประเมิน (Site Visit)  
 

ผู้ประเมินแจ้งประเด็นในกำรตรวจประเมินองค์กร (Site Visit)  

แจ้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด (เจ้ำภำพหลกั)  
ทรำบประเด็นในกำรตรวจประเมินเพื่อจัดเตรียมเอกสำรหลักฐำน 

จัดกิจกรรมกำรตรวจประเมินองค์กร (Site Visit)  
- คร้ังท่ี 1 เดือนเมษำยน 

- คร้ังท่ี 2 เดือนกรกฎำคม 
- คร้ังท่ี 3 เดือนตุลำคม 

 
 

 

เริ่มต้น 

บันทึกขออนุมัติจัดกจิกรรมเสนอเลขำธกิำรวุฒิสภำ 
 

จัดท ำสรุปประเด็น ข้อสังเกต ขอ้เสนอแนะ  
จำกกำรตรวจประเมินใหแ้ก่เลขำธิกำรวฒุิสภำ 
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รำยละเอียดของกำรปฏิบัติงำน  
(7.1) ประสำนสถำบันส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี (ผู้ประเมิน) เพ่ือก ำหนดวัน  

จัดกิจกรรมกำรตรวจประเมินองค์กร (Site Visit) รวม 3 ครั้ง 
     - ครั้งที่ 1 เดือนเมษำยน 
     - ครั้งที่ 2 เดือนกรกฎำคม 
     - ครั้งที่ 3 เดือนตุลำคม 
(7.2) จัดท ำบันทึกขออนุมัติกำรจัดกิจกรรมกำรตรวจประเมินองค์กร (Site Visit) ครั้งที่ 1 2  

และ 3 เสนอเลขำธิกำรวุฒิสภำพิจำรณำ 
(7.3) จดัท ำบันทกึแจ้งผูเ้กี่ยวข้องทรำบเพ่ือเขำ้รว่มกิจกรรมกำรตรวจประเมินองคก์ร (Site Visit) ครัง้ที่ 1 

2 และ 3 
(7.4) ผู้ประเมินแจ้งประเด็นในกำรตรวจประเมินรำยตัวชี้วัด  
(7.5) แจ้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด (เจ้ำภำพหลัก ผู้รำยงำน) ทรำบประเด็น ในกำรตรวจประเมิน  

เพื่อจัดเตรียมเอกสำรหลักฐำนแสดงแก่ผู้ประเมิน ในกำรตรวจประเมิน 
(7.6) จัดกิจกรรมกำรตรวจประเมินองค์กร (Site Visit) ตำมวัน เวลำ ที่ก ำหนด 
(7.7) จัดท ำรำยงำน สรุปประเด็น ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ จำกกำรตรวจประเมินองค์กร  

(Site Visit) เสนอเลขำธิกำรวุฒิสภำ พิจำรณำ 
(7.8) แจ้งเวียนรำยงำน สรุปประเด็น ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ จำกกำรตรวจประเมินองค์กร  

(Site Visit) เรียน ผู้บริหำร ที่ปรึกษำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก และผู้บังคับบัญชำกลุ่มตรวจสอบภำยใน  
(ภำยใน 7 วัน) 

(7.9) ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมสรุปประเด็น ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ จำกกำรตรวจประเมิน
องค์กร (Site Visit) ครั้งที่ 1 2 และ3 
 
ปริมำณงำน : ประมำณกำรระยะเวลำที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน (กำรจดัท ำเอกสำร 
กำรเสนอ และกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้อง) 

 5 วนั 

ผลผลิต      : ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมฯ   30 คน 
 
เจ้ำของเร่ือง   นำยภัทรพงศ์  ช่วยบ ำรุง ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร  กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล โทร. 0 2831 9376 

นำยศุภกิตต์  มำเกิด  ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร  กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล โทร. 0 2831 9377 
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(8) กำรด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑก์ำรมอบโล่รำงวัลให้ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรรัฐสภำ (ก.ร.) แต่งตั้ง 
คณะกรรมกำรพิจำรณำก ำหนดกรอบตัวชี้วัด น้ ำหนัก เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัด 

ของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 

เริ่มต้น 

คณะกรรมกำรพิจำรณำก ำหนดกรอบตัวชี้วัด น้ ำหนัก เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัด 
ของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ  

ก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรมอบโล่รำงวัลใหส้่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
“หน่วยงำนที่มีผลกำรปฏบิัติรำชกำรดีเด่นตำมตัวชี้วัดและหน่วยงำนที่ให้กำรส่งเสริม สนับสนุน 

ผลกำรปฏิบัติรำชกำรดีเด่นของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 25xx” 

กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล 
จัดท ำค ำสั่งแต่งต้ัง คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรด ำเนินงำน 

กำรส ำรวจควำมคิดเห็นของบุคลำกรเกีย่วกบักำรปฏิบัติรำชกำร 
ของส่วนรำชกำรตำมตัวชี้วัดและกำรแสดงพฤติกรรมของบุคลำกร 

ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ขององค์กร 
(ชื่อเดิม ในกำรเป็นพลเมืองที่ดี) 

 

กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล  
ประสำนส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ในกำรจัดท ำแบบส ำรวจอิเล็กทรอนิกส ์ 
และประสำนส ำนกัประชำสัมพันธ์  

เพื่อขอควำมรว่มมือในกำรตอบแบบส ำรวจอิเล็กทรอนกิส์ 
 

กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล  
จัดท ำและแจ้งเวียนหนังสือถึงส ำนกัให้ตอบแบบส ำรวจอิเล็กทรอนกิส์ 

ส ำนักงำนเลขำนุกำร กร.  
เสนอ (ร่ำง) หลักเกณฑ์กำรมอบโล่รำงวลัให้ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำให้  
อ.ก.ร. ประเมินฯ และ กร. พิจำรณำ และเมื่อ กร. พิจำรณำเห็นชอบแล้ว 

ส ำนักงำนเลขำนุกำร ก.ร. แจ้งมติให้ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์กำรมอบโล่รำงวัลที่ก ำหนด 
 

กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล ในฐำนะฝ่ำยเลขำนกุำรของ 
คณะกรรมกำรกลั่นกรองฯ ชี้แจง / สื่อสำรหลักเกณฑ์กำรมอบโล่รำงวัล 
ตำมแบบส ำรวจควำมคิดเห็นของบุคลำกรเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำร 

ของส่วนรำชกำรตำมตัวชี้วัด (องค์ประกอบที่ 3) 
 
 

หลักเกณฑ์กำรมอบโลร่ำงวัล 
หลักเกณฑ์กำรมอบโล่รำงวัลให้กับหน่วยงำนที่มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรดีเด่น 
ตำมตัวชี้วัด 
องค์ประกอบที่ 1 : ปริมำณและคุณภำพของตัวชี้วัด 
องค์ประกอบที่ 2 : ผลกำรประเมินตัวชี้วัด 
องค์ประกอบที่ 3 : กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรผลักดันตัวชี้วัด 
 
หลักเกณฑ์กำรมอบโล่รำงวัลให้กับหน่วยงำนที่ให้กำรส่งเสริม สนับสนุน 
ผลกำรปฏิบัติรำชกำรดีเด่น 
องค์ประกอบที่ 1 : ปริมำณและคุณภำพของตัวชี้วัด 
องค์ประกอบที่ 2 : ผลกำรประเมินตัวชี้วัด 
องค์ประกอบที่ 3 : กำรแสดงพฤติกรรมของบุคลำกรในกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ 
ขององค์กร 
 
* หมำยเหตุ หลักเกณฑ์กำรมอบโล่รำงวัลอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงข้ึนอยู่กับ 
คณะกรรมกำรพิจำรณำก ำหนดกรอบตัวชี้วัด น้ ำหนัก เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้
คะแนนตัวชี้วัด ของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 

กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล  
น ำ (ร่ำง) หลกัเกณฑ์กำรมอบโล่รำงวัล 

เข้ำสู่ที่ประชุมคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรด ำเนินงำนฯ 

1 
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จบงำน 

หมำยเหตุ ส ำนักงำนเลขำนุกำร กร. เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรพิจำรณำก ำหนดกรอบ

ตัวช้ีวัด น้ ำหนัก เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวช้ีวัดของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 

กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรด ำเนินงำนกำร

ส ำรวจควำมคิดเห็นของบุคลำกรเกี่ยวกบักำรปฏิบัตริำชกำรของส่วนรำชกำรตำมตัวช้ีวัดและกำร

แสดงพฤติกรรมของบุคลำกรในกำรขับเคลื่อนยทุธศำสตร์ขององค์กร 

กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล  
ประมวลผลส ำรวจควำมคิดเห็นของบุคลำกรเกี่ยวกับ 

กำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรตำมตัวชี้วัดและจัดท ำ (ร่ำง) รำยงำน 
 

1 

กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล  
น ำ (ร่ำง) รำยงำนผลส ำรวจควำมคิดเหน็ของบุคลำกร 

เกี่ยวกบักำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรตำมตัวชีว้ัด 
เข้ำสู่ที่ประชุมคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรด ำเนินงำนฯ 

 

เลขำธกิำรวุฒิสภำ 
พิจำรณำเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล  
แจ้งส ำนักงำนเลขำนุกำร กร. เพือ่น ำ (ร่ำง) รำยงำนผลส ำรวจ 

เข้ำสู่ที่ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำก ำหนดกรอบตัวชี้วัด  
น้ ำหนัก เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัดของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 

กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล  
จัดท ำค ำสั่งส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ เร่ือง  

หน่วยงำนในส ำนกังำนเลขำธกิำรวุฒิสภำที่มีผลกำรปฏบิัติรำชกำรดีเด่นตำม
ตัวชี้วัด และ หนว่ยงำนที่ใหก้ำรส่งเสริม สนับสนุน 

ผลกำรปฏิบัติรำชกำรดีเด่นของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 25xx และสง่ถึงส ำนักงำนเลขำนุกำร กร. 

 

คณะกรรมกำรพิจำรณำ
ก ำหนดกรอบตัวชี้วดั 

พิจำรณำ 

 

ส ำนักงำนเลขำนุกำร กร.  
เสนอ ค ำสั่งส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำฯ ถึง อ.ก.ร. ประเมินฯ และ กร.  

เพื่อทรำบ  

กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล  
จัดท ำบันทึกเรียนเลขำธิกำรวุฒิสภำเพื่อขออนุมัติงบประมำณ 

เพื่อจัดท ำโล่รำงวัล 

เลขำธกิำรวุฒิสภำ
พิจำรณำอนุมตัิ
งบประมำณ 

กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล ด ำเนินกำรเกี่ยวกับพิธีมอบโล่รำงวัล 

1. จัดท ำหนังสอืถึงส ำนักกำรคลังและงบประมำณเพ่ือด ำเนินกำรจัดจ้ำงท ำโล่รำงวัล 
2. จัดท ำหนังสอืแจ้งส ำนักที่ได้รับรำงวัล 
3. ประสำนร้ำนโล่รำงวัลเพื่อขอใบเสนอรำคำ 
4. ประสำนส ำนักงำนเลขำนกุำร กร. เพื่อจัดเตรียมพิธีมอบโล่รำงวัล 
5. ประสำนส ำนักกำรคลังและงบประมำณเพื่อจัดเตรียมรถรับ-ส่ง 

กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล  
น ำ (ร่ำง) รำยงำนผลส ำรวจควำมคิดเหน็ของบุคลำกร 

เกี่ยวกบักำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรตำมตัวชีว้ัด 
เสนอเลขำธิกำรวุฒิสภำเพือ่ทรำบ 

เห็นชอบ 

คณะกรรมกำรกลัน่กรองกำร
ด ำเนนิงำนฯ พิจำรณำ  

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 
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รำยละเอียดของกำรปฏิบัติงำน 
(8.1) คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรรัฐสภำ (ก.ร.) แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำก ำหนดกรอบตัวชี้วัด 

น้ ำหนัก เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัดของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
(8.2)  คณะกรรมกำรพิจำรณำก ำหนดกรอบตัวชี้วัด น้ ำหนัก เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนนตัวชี้วัด

ของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรมอบโล่รำงวัลให้ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ“หน่วยงำน
ที่มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรดีเด่นตำมตัวชี้วัดและหน่วยงำนที่ให้กำรส่งเสริม สนับสนุนผลกำรปฏบิตัริำชกำร
ดีเด่นของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 25xx” 

(8.3)  ส ำนักงำนเลขำนุกำร กร. เสนอ (ร่ำง) หลักเกณฑ์กำรมอบโล่รำงวัลให้ส่วนรำชกำรสังกัด
รัฐสภำให้ อ.ก.ร. ประเมินฯ และ กร. พิจำรณำ และเมื่อ กร. พิจำรณำเห็นชอบแล้วส ำนักงำนเลขำนุกำร ก.ร. 
แจ้งมติให้ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์กำรมอบโล่รำงวัลที่ก ำหนด 

(8.4)  กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผลจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรด ำเนินงำน
กำรส ำรวจควำมคิดเห็นของบุคลำกรเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรตำมตัวชี้วัดและ  
กำรแสดงพฤติกรรมของบุคลำกรในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ขององค์กร (ชื่อเดิมในกำรเป็นพลเมืองที่ดี) 

(8.5)  กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล น ำ (ร่ำง) หลักเกณฑ์กำรมอบโล่รำงวัลเข้ำสู่ที่ประชุม
คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรด ำเนินงำนฯ เพื่อด ำเนินกำร 

(8.6)  กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรกลั่นกรองฯ 
ชี้แจง / สื่อสำรหลักเกณฑ์กำรมอบโล่รำงวัลตำมแบบส ำรวจควำมคิดเห็นของบุคลำกรเกี่ยวกับกำรปฏิบัติ
รำชกำรของส่วนรำชกำรตำมตัวชี้วัด1 (องค์ประกอบที่ 3)  

(8.7)  กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล ประสำนส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในกำร
จัดท ำแบบส ำรวจอิเล็กทรอนิกส์ และประสำนส ำนักประชำสัมพันธ์ เพ่ือขอควำมร่วมมือประชำสัมพันธ์
ในกำรตอบแบบส ำรวจอิเล็กทรอนิกส์ 

(8.8)  กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล จัดท ำและแจ้งเวียนหนังสือถึงส ำนักให้ตอบแบบส ำรวจ
อิเล็กทรอนิกส์ 

(8.9)  กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล ประมวลผลส ำรวจควำมคิดเห็นของบุคลำกรเกี่ยวกับ  
กำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรตำมตัวชี้วัดและจัดท ำ (ร่ ำง) รำยงำนผลส ำรวจควำมคิดเห็นของ
บุคลำกรเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรตำมตัวชี้วัด 

                                                   
1  หลักเกณฑ์กำรมอบโล่รำงวัลให้กับหน่วยงำนท่ีมีผลกำรปฏิบัติรำชกำรดีเด่นตำมตัวช้ีวัด 

องค์ประกอบที่ 1 : ปริมำณและคุณภำพของตัวชี้วัด 
องค์ประกอบที่ 2 : ผลกำรประเมินตัวชี้วัด 
องค์ประกอบที่ 3 : กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรผลักดันตัวชี้วัด 

หลักเกณฑ์กำรมอบโล่รำงวัลให้กับหน่วยงำนท่ีให้กำรส่งเสริม สนับสนุนผลกำรปฏิบัติรำชกำรดีเด่น 
องค์ประกอบที่ 1 : ปริมำณและคุณภำพของตัวชี้วัด 
องค์ประกอบที่ 2 : ผลกำรประเมินตัวชี้วัด 
องค์ประกอบที่ 3 : กำรแสดงพฤติกรรมของบุคลำกรในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ขององค์กร 
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(8.10) กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล น ำ (ร่ำง) รำยงำนผลส ำรวจควำมคิดเห็นของบุคลำกร
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรตำมตัวชี้วัดเข้ำสู่ที่ประชุมคณะกรรมกำรกลั่นกรองฯ 

     (8.10.1) กรณี คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรด ำเนินงำนฯ เห็นชอบ ด ำเนินกำรต่อไป 
     (8.10.2) กรณี คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรด ำเนินงำนฯ ไม่เห็นชอบ กลุ่มงำนติดตำมและ

ประเมินผลจะด ำเนินกำรประมวลผลส ำรวจและจัดท ำรำยงำนเพ่ือเสนออีกครั้ง 
(8.11) กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล น ำ (ร่ำง) รำยงำนผลส ำรวจควำมคิดเห็นของบุคลำกร

เกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรตำมตัวชี้วัดเสนอเลขำธิกำรวุฒิสภำเพื่อทรำบ 
     (8.11.1) กรณี เลขำธิกำรวุฒิสภำ เห็นชอบ ด ำเนินกำรต่อไป 
     (8.11.2) กรณี เลขำธิกำรวุฒิสภำ ไม่เห็นชอบ กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผลจะด ำเนินกำร

ประมวลผลส ำรวจและจัดท ำรำยงำนเพ่ือเสนออีกครั้ง 
(8.12) กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล แจ้งส ำนักงำนเลขำนุกำร กร. เพ่ือน ำ (ร่ำง) รำยงำนผล

ส ำรวจเข้ำสู่ที่ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำก ำหนดกรอบตัวชี้วัด น้ ำหนัก เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้คะแนน
ตัวชี้วัดของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 

     (8.12.1) กรณี คณะกรรมกำรพิจำรณำก ำหนดกรอบตัวชี้วัด น้ ำหนัก เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้
คะแนนตัวชี้วัดของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ เห็นชอบ ด ำเนินกำรต่อไป 

     (8.12.2) กรณี คณะกรรมกำรพิจำรณำก ำหนดกรอบตัวชี้วัด น้ ำหนัก เป้ำหมำย เกณฑ์กำรให้
คะแนนตัวชี้วัดของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ไม่เห็นชอบ กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผลจะด ำเนินกำร
ประมวลผลส ำรวจและจัดท ำรำยงำนเพ่ือเสนออีกครั้ง 

(8.13) กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล จัดท ำค ำสั่งส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ เรื่อง หน่วยงำน
ในส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำที่มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรดีเด่นตำมตัวชี้วัด และ หน่วยงำนที่ให้  
กำรส่งเสริม สนับสนุนผลกำรปฏิบัติรำชกำรดีเด่นของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 25xx และส่งถึงส ำนักงำนเลขำนุกำร กร. 

(8.14) ส ำนักงำนเลขำนุกำร กร. เสนอ ค ำสั่งส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำฯ ถึง อ.ก.ร. ประเมินฯ และ 
กร. เพื่อทรำบ  

(8.15) กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล จัดท ำบันทึกเรียนเลขำธิกำรวุฒิสภำเพ่ือขออนุมัติ
งบประมำณเพื่อจัดท ำโล่รำงวัล 

(8.16) กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล ด ำเนินกำรเกี่ยวกับพิธีมอบโล่รำงวัล 
(8.16.1) จัดท ำหนังสือถึงส ำนักกำรคลังและงบประมำณเพื่อด ำเนินกำรจัดจ้ำงท ำโล่รำงวัล 
(8.16.2) จัดท ำหนังสือแจ้งส ำนักที่ได้รับรำงวัล 
(8.16.3) ประสำนร้ำนโล่รำงวัลเพื่อขอใบเสนอรำคำ 
(8.16.4) ประสำนส ำนักงำนเลขำนุกำร กร. เพื่อจัดเตรียมพิธีมอบโล่รำงวัล 
(8.16.5) ประสำนส ำนักกำรคลังและงบประมำณเพื่อจดัเตรียมรถรับ-สง่ 
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ปริมำณงำน : ประมำณกำรระยะเวลำที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน  
(กำรจดัท ำเอกสำร กำรเสนอ และกำรด ำเนนิงำนที่เกี่ยวข้อง) 
* หมำยเหต ุระยะเวลำขึน้อยู่กับคณะกรรมกำรพิจำรณำก ำหนดกรอบตวัชี้วดั 

11 เดือน  
(ส.ค. ปปีัจจุบนั- 
มิ.ย. ปถีัดไป) 

ผลผลิต      :  
1. รำยงำนผลส ำรวจควำมคดิเหน็ของบุคลำกรเกี่ยวกับกำรปฏิบตัิรำชกำรของ 
ส่วนรำชกำรตำมตัวชีว้ัด 
2. ค ำสั่งส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ เรื่อง หน่วยงำนในส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำทีม่ีผลกำรปฏิบตัิรำชกำรดีเด่นตำมตัวชี้วดั และ หนว่ยงำนที่ใหก้ำรส่งเสริม 
สนับสนนุผลกำรปฏิบตัิรำชกำรดีเดน่ของส่วนรำชกำรสงักัดรัฐสภำ 

 
1 ฉบับ 

 
1 ฉบับ 

 

เจ้ำของเรื่อง นำงสำวณัฐธนัญ สุนทรกิตติพงศ์ ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
นำยศุภกิตต์  มำเกิด ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล โทร. 0 2831 9376-77  
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5.2  กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 

(1) ระดับโครงกำร 

(1.1) ขั้นตอนกำรลงข้อมูลโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีในระบบรำยงำนและ  

กำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี และกำรตรวจสอบข้อมูลกำรรำยงำนผล

กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
กำรลงข้อมูลโครงกำร 

ตำมแผนปฏิบตัิรำชกำรประจ ำปี 
 กำรตรวจสอบระบบ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มต้น 

ด ำเนินกำรน ำข้อมูล 
รำยละเอียดโครงกำรตำม

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  
ลงในระบบ 

(ประมำณ 1 – 2 วัน) 

นักวิเครำะห ์
ผู้รับผิดชอบ น ำเสนอ 
ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำน 
เพื่อด ำเนินกำรต่อไป 

ด ำเนินกำร 
ตรวจสอบข้อมูล 
ที่น ำลงในระบบ 

ให้ครบถ้วน ถูกตอ้ง 

00 

ก่อนและหลัง 
ของทุกสิ้นเดือน 

ด ำเนินกำรตรวจสอบ 
ข้อมูลกำรำยงำนผล 
โครงกำรจำกระบบ 

(ประมำณ 1 – 2 วัน) 

แจ้งนักวิเครำะห ์
เพื่อติดตำมข้อมูล 
เกี่ยวกบัส ำนัก 

ที่รำยงำน 
โครงกำรล่ำช้ำ 

จบงำน 

 

นักวิเครำะห ์
ที่รับผิดชอบตรวจสอบขอ้มูล
รำยละเอียดโครงกำรที่ลงใน

ระบบ 

เริ่มต้น 

จบงำน 

 

จัดท ำบันทึกแจ้งเวียนให้ส ำนกัผู้รับผิดชอบโครงกำร 
แจ้งรำยชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 
 จัดท ำ username / password  

ของส ำนักผู้รับผิดชอบโครงกำร 
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รำยละเอียดของกำรปฏิบัตงิำน   
(1) น ำข้อมูลจำกนักวิเครำะห์ที่รับผิดชอบ ลงในระบบรำยงำนและกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติรำชกำร 

ประจ ำปี  
(2) ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลที่ลงในระบบรำยงำนและกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติรำชกำร

ประจ ำปี 
(3) นักวิเครำะห์ที่รับผิดชอบตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลที่ลงในระบบรำยงำนและ 

กำรติดตำมผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
(4) นักวิเครำะห์ที่รับผิดชอบน ำเสนอผู้บังคับบัญชำ 
(5) นักวิเครำะห์จัดท ำ username และ password ของส ำนักผู้รับผิดชอบรำยงำนโครงกำร 
(6) จัดท ำบันทึกแจ้งเวียน เพื่อแจ้ง username และ password ผู้รับผิดชอบรำยงำนโครงกำร 
(7) นักวิเครำะห์ให้ค ำแนะน ำกำรรำยงำนต่อผู้รับผิดชอบโครงกำรทุกโครงกำร 

ขั้นตอนกำรน ำเข้ำข้อมูลในระบบรำยงำนและกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี 
1.  เข้ำเวบ็ไซต ์https://intranet.senate.go.th 

 
2.  เลื่อนลงมำที่ เชื่อมโยงเวบ็ไซต์ แลว้เลือก  
“ระบบรำยงำนและกำรตดิตำมผลกำรปฎิบัตริำชกำรตำมแผนปฎิบตัิรำชกำรประจ ำปี” 

 
 

https://intranet.senate.go.th/view/1/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95/TH-TH
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3.  เลือกที่ “เข้ำสู่ระบบบันทึกข้อมูล” 

 
 
4.  กรอก Username / Password  ที่ใช้รำยงำนผล 

 
 
5.  เลือกหัวข้อทีต่้องกำรรำยงำนผล คลิกที่บันทึกผลกำรด ำเนิน  
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6.  กรอกข้อมูลผลกำรด ำเนนิงำนในกรอบสแีดง และเมือ่ตรวจสอบข้อมูลเรียบรอ้ยแล้วใหก้ดปุ่มบนัทึก 

 
 
ขั้นตอนกำรตรวจสอบข้อมลู 

(1) ก่อนและหลังทุกสิ้นเดือน ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลในระบบรำยงำนและกำรติดตำมผล 
กำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีว่ำส ำนักที่รับผิดชอบโครงกำร รำยงำนผลโครงกำรฯ ครบถ้วนหรือไม่ 

(2) หำกพบส ำนักที่มีหน้ำที่รับผิดชอบโครงกำร ไม่มีกำรรำยงำนผลโครงกำรฯ ด ำเนินกำร 
แจ้ง  นักวิเครำะห์ที่รับผิดชอบ เพื่อด ำเนินกำรติดตำมรำยงำนต่อไป 
 
ปริมำณงำน : ประมำณกำรระยะเวลำที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน (กำรจดัท ำเอกสำร 
กำรเสนอ และกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้อง) 

7 วัน 

ผลผลิต      : ข้อมูลในระบบรำยงำนและกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี จ ำนวนโครงกำร 
 

เจ้ำของเร่ือง  นำงศศกร  รอดโฉม ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล      
                 โทร. 0 2831 9377 

นำยธนำกร  น้อมทำงธรรม ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบตัิงำน กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล      
                 โทร. 0 2831 9377 
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ส่วนของผู้ปฏิบัต ิ

ส่วนของผู้บริหำร 

(1.2) ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 จบงำน 

เสนอเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ให้ควำมเห็นชอบ 

แจ้งเวียนผู้บริหำร และเผยแพร่แก่ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร 
 
 

ตรวจสอบ/
แก้ไข 

เริ่มต้น 

ศึกษำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
รำยละเอียดโครงกำรประจ ำป ี

และรำยละเอยีดอื่น ๆ ที่เกีย่วขอ้ง 

แจ้งเวียนให้ส ำนกัรำยงำนผลโครงกำรในระบบฯ 
(รำยเดือน/ไตรมำส)  หลังจำกเลขำธิกำรวุฒิสภำเห็นชอบ

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 

วิเครำะห์ข้อมูล ปัญหำ อุปสรรคที่อำจส่งผลกระทบ 
ต่อกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 

 
ลงรำยละเอียดโครงกำรในระบบรำยงำนและกำรติดตำม 

ผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏบิัติรำชกำรประจ ำปี 

ให้ค ำปรึกษำหำรือกบัส ำนักที่เกีย่วข้อง  
ตำมอ ำนำจหน้ำทีข่องกลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล 

 
 

 
จัดท ำรำยงำนควำมกำ้วหนำ้ 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี และประสำนส ำนกักำรคลังและ

งบประมำณขอตรวจสอบขอ้มูล 
(รำยเดือน/ไตรมำส) 

(ด ำเนินกำรภำยใน 7 วันท ำกำร) 

 
 

 
จัดท ำรำยงำนกำรติดตำม 

และประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำน

เลขำธิกำรวุฒิสภำประจ ำปี 
(ด ำเนินกำรเมื่อสิ้นปีงบประมำณ) 

 

ผ่ำน 

แก้ไข แก้ไข 

ผ่ำน 
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รำยละเอียดกำรปฏิบตัิงำน  

(1) ลงรำยละเอียดโครงกำรในระบบรำยงำนและกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปี 

(2) แจ้งเวียนให้ส ำนักรำยงำนผลโครงกำรในระบบฯ (รำยเดือน/ไตรมำส) หลักจำกเลขำธิกำรวุฒิสภำ     
เห็นชอบแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 

(3) วิเครำะห์ข้อมูลปัญหำอุปสรรคที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร    
ประจ ำปี/ ให้ค ำปรึกษำหำรือกับส ำนักที่ เกี่ยวข้องตำมอ ำนำจหน้ำที่ของกลุ่มงำนติดตำมและ    
ประเมินผล 

(4) จัดท ำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  และประสำน
ส ำนักกำรคลังและงบประมำณ (รำยเดือน/ไตรมำส)  (ด ำเนินกำรภำยใน 7 วันท ำกำร) 

(5) จัดท ำรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนฯ 
ประจ ำปีและเผยแพร่ต่อไป 
 
ปริมำณงำน : ประมำณกำรระยะเวลำที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน (กำรจดัท ำเอกสำร 

กำรเสนอ และกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้อง) 
7 วัน 

ผลผลิต      : รำยงำนและกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ... 

1 เล่ม 

 
เจ้ำของเรื่อง  นำงศศกร  รอดโฉม  ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ  
  กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล โทร. 0 2831 9377 
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(1.3) ขั้นตอนกำรจัดท ำรำยงำนกำรตดิตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำประจ ำปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

ผบก. พิจำรณำ
แก้ไข 

 

จบงำน 

ศึกษำวิเครำะหโ์ครงกำร / งำนประจ ำ 
(Project Analysis) 

 

ศึกษำรวบรวมผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
จำกรำยงำนควำมก้ำวหน้ำและระบบรำยงำนผล 

 

ก ำหนดประเด็นกำรวิเครำะห์และประเมินผล 
จัดท ำโครงร่ำง (Outline)ของรำยงำนผลฯ 

 

จัดท ำบทวิเครำะห ์
โดยกำรสรุปและวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน 

 

เสนอผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำน 
เพื่อแก้ไข 

 

น ำเสนอผลกำรประเมิน 
กำรจัดท ำรำยงำนติดตำมและประเมินผล 

 

กำรจัดท ำบทสรุปส ำหรับผู้บริหำร  
(Executive Summary) 

และด ำเนินกำรจัดท ำรูปเล่มรำยงำนต่อไป 
 

มีกำรแก้ไข 

ไม่มีกำรแก้ไข 

เผยแพร่ 2 ช่องทำง 
- ระบบอินทรำเน็ตของส ำนักนโยบำยและแผน 
https://intranet.senate.go.th/ 
- ระบบอินเทอร์เน็ตของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
https://www.senate.go.th/ 

 

https://intranet.senate.go.th/
https://www.senate.go.th/
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รำยละเอียดกำรปฏิบตัิงำน 
(1) ศึกษำวิเครำะห์โครงกำร / งำนประจ ำ (Project analysis) ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 

เพ่ือทรำบรำยละเอียดโครงกำร ได้แก่ วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
(2) ศึกษำรวบรวมผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ โดยกำรรวบรวมข้อมูลควำมก้ำวหน้ำของผล  

กำรด ำเนินงำนโครงกำร / งำนประจ ำที่ผ่ำนมำ ทั้ง รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลเป็นรำยเดือน
และรำยไตรมำส เพ่ือสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร / งำนประจ ำ 

(3) ก ำหนดประเด็นกำรประเมินและจัดท ำโครงร่ำง (Report Outline) ของรำยงำนกำรติดตำมแล
tประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

(4) วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน โดยจัดท ำบทวิเครำะห์ แบ่งประเด็นกำรวิเครำะห์และประเมินผล
ออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ กำรวิเครำะห์กำรจัดสรร
งบประมำณ และกำรวิเครำะห์กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์เปรียบเทียบกับกำรด ำเนินกำรตำม 
ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร และประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร / งำนประจ ำ  ซึ่งแบ่งควำมส ำเร็จ
ออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับปฏิบัติกำร (ระดับโครงกำรและระดับกลยุทธ์) และระดับยุทธศำสตร์  
โดยกำรประเมินผลสัมฤทธิ์มีสมมติฐำนว่ำควำมส ำเร็จระดับยุทธศำสตร์มีควำมเชื่อมโยงกับควำมส ำเร็จ
ระดับปฏิบัติกำร 

(5) สรุปผลกำรด ำเนินงำน และประเมินควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ ซึ่งเป็นกำร
ประเมินจำกผลกำรด ำเนินงำนที่เกิดจำกยุทธศำสตร์ และกำรด ำเนินกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัตริำชกำร
ว่ำส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำมีควำมก้ำวหน้ำในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ไปได้มำกน้อยเพียงใด และ
รวบรวมและวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนทั้งหมดเพ่ือระบุปัญหำ และอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน และ 
เสนอแนะแนวทำงแก้ไข โดยแบ่งระดับกำรวิเครำะห์ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับโครงกำร ระดับ 
กลยุทธ์ และระดับยุทธศำสตร์ พร้อมกับข้อเสนอเพื่อกำรพัฒนำแต่ละระดับ 

(6) น ำเสนอผลกำรประเมิน โดยกำรจัดท ำรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ตำมโครงร่ำง (Report Outline) ที่ได้
ออกแบบไว้  
ปริมำณงำน : ประมำณกำรระยะเวลำที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน (กำรจดัท ำเอกสำร 
กำรเสนอ และกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้อง) 

3 เดือน 

ผลผลิต      : รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปีของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

1 เล่ม 

 

เจ้ำของเรื่อง  นำงศศกร  รอดโฉม  ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ  
  กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล โทร. 0 2831 9377 
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(2) ระดับกลยุทธ์และระดบัยุทธศำสตร์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล 
จัดท ำ (ร่ำง) กำรก ำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์และระดับยุทธศำสตร์ 

ตำมแผนยุทธศำสตร์/แผนปฏิบัติรำชกำร 

จบงำน 

ไม่เห็นชอบ 

เริ่มต้น 

ส ำนักนโยบำยและแผน 
น ำ (ร่ำง) กำรก ำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์และระดับยุทธศำสตร์ 

ตำมแผนยุทธศำสตร/์แผนปฏิบัติรำชกำรแก่เลขำธิกำรวุฒิสภำ 
 

กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล 
สื่อสำร ท ำควำมเข้ำใจ และชี้แจงรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรจัดเก็บขอ้มูลตัวชี้วัด

ให้กับผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัดระดับยุทธศำสตร์และระดับกลยุทธ์ 

เลขำธกิำรวฒุิสภำ 
พิจำรณำ (ร่ำง)  

กำรก ำหนดผู้รับผิดชอบ 

 

เลขำธิกำรวุฒิสภำเห็นชอบให้ส ำนักนโยบำยและแผน 
น ำ (ร่ำง) กำรก ำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์และระดับยุทธศำสตร์ 

เข้ำสู่ที่ประชุมผู้บริหำรส ำนกังำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 
 

ที่ประชุมผู้บริหำร 
พิจำรณำ (รำ่ง)  

กำรก ำหนดผู้รบัผิดชอบ 

 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล 
จัดท ำหนังสือแจ้งเวยีนรองเลขำธิกำรวฒุิสภำและที่ปรึกษำ 

กำรก ำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์และระดับยุทธศำสตร์ 
 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับยุทธศำสตร์และระดับกลยุทธ์ 
จัดเก็บข้อมูลตัวชีว้ัดระดับกลยุทธ์และระดับยุทธศำสตร์ 

หรือมอบหมำยผู้ประสำนงำน 

กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล 
จัดท ำหนังสือแจ้งเวยีนรองเลขำธิกำรวฒุิสภำและที่ปรึกษำ 

เพื่อรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์และระดับยุทธศำสตร์ 
 
 

กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล 
จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินควำมส ำเร็จระดับยุทธศำสตร์และระดับกลยุทธ์ (ปีงบประมำณปัจจุบัน) 

และจัดท ำ (ร่ำง) กำรก ำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์และระดับยุทธศำสตร์ (ปีงบประมำณถัดไป) 
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รำยละเอียดของกำรปฏิบัติงำน 
(1) กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผลจัดท ำ (ร่ำง) กำรก ำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์และ

ระดับยุทธศำสตร์ตำมแผนยุทธศำสตร์/แผนปฏิบัติรำชกำร   
(2) ส ำนักนโยบำยและแผนน ำ (ร่ำง) กำรก ำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์และระดับ

ยุทธศำสตร์ตำมแผนยุทธศำสตร์/แผนปฏิบัติรำชกำรแก่เลขำธิกำรวุฒิสภำ 
      (2.1) กรณี เลขำธิกำรวุฒิสภำ เห็นชอบ ด ำเนินกำรต่อไป 
      (2.2) กรณี เลขำธิกำรวุฒิสภำ ไม่เห็นชอบ หรือ มีกำรปรับเปลี่ยนแก้ไข กลุ่มงำนติดตำมและ
ประเมินผลจะด ำเนินกำรปรับแก้ไข (ร่ำง) กำรก ำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์และระดับ
ยุทธศำสตร์ตำมแผนยุทธศำสตร์/แผนปฏิบัติรำชกำร 

(3) เลขำธิกำรวุฒิสภำเห็นชอบให้ส ำนักนโยบำยและแผนน ำ (ร่ำง) กำรก ำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ระดับกลยุทธ์และระดับยุทธศำสตร์เข้ำสู่ที่ประชุมผู้บริหำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
      (3.1) กรณี ที่ประชุมผู้บริหำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ เห็นชอบ ด ำเนินกำรต่อไป 
      (3.2) กรณี ที่ประชุมผู้บริหำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ไม่เห็นชอบ หรือ มีกำรปรับเปลี่ยนแก้ไข 
กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผลจะด ำเนินกำรปรับแก้ไข (ร่ำง) กำรก ำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
ระดับกลยุทธ์และระดับยุทธศำสตร์ตำมแผนยุทธศำสตร์/แผนปฏิบัติรำชกำร 

(4)  กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผลจัดท ำหนังสือแจ้งเวียนรองเลขำธิกำรวุฒิสภำและที่ปรึกษำ  
กำรก ำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์และระดับยุทธศำสตร์ 

(5)  กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผลสื่อสำร ท ำควำมเข้ำใจ และชี้แจงรำยละเอียดเกี่ยวกับ 
กำรจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดให้กับผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับยุทธศำสตร์และระดับกลยุทธ์ 

(6)  ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับยุทธศำสตร์และระดับกลยุทธ์จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์และ
ระดับยุทธศำสตร์หรือมอบหมำยผู้ประสำนงำน 

(7)  กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผลจัดท ำหนังสือแจ้งเวียนรองเลขำธิกำรวุฒิสภำและที่ปรึกษำ
เพื่อรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์และระดับยุทธศำสตร์  

(8)  กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผลจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินควำมส ำเร็จระดับยุทธศำสตร์ 
และระดับกลยุทธ์ (ปีงบประมำณปัจจุบัน) และจัดท ำ (ร่ำง) กำรก ำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
และระดับยุทธศำสตร์ (ปีงบประมำณถัดไป) 
ปริมำณงำน : ประมำณกำรระยะเวลำที่ใช้ในกำรด ำเนนิงำน (กำรจัดท ำเอกสำร กำรเสนอ 
และกำรด ำเนนิงำนที่เก่ียวข้อง) 

1 ปีงบประมำณ 

ผลผลติ  :  
1. (ร่ำง) กำรก ำหนดผู้รบัผิดชอบตัวชี้วัดระดับกลยทุธ์และระดบัยุทธศำสตร์ตำมแผน

ยุทธศำสตร์/แผนปฏิบัติรำชกำร (ปีงบประมำณปัจจบุัน) 
2. รำยงำนผลกำรประเมนิควำมส ำเร็จระดับยุทธศำสตร์และระดับกลยุทธ์ตำมแผน

ยุทธศำสตร์/แผนปฏิบัติรำชกำร (ปีงบประมำณถัดไป) 

 
1 ฉบับ 

 
1 ฉบับ 

เจ้ำของเร่ือง นำงสำวน้ ำเพชร ศรวีิจิตรโชค ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
เจ้ำของเร่ือง นำงสำวณัฐธนัญ สนุทรกิตติพงศ์ ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบตัิกำร 
เจ้ำของเร่ือง กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล โทร. 0 2831 9376-77 
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5.3 งำนดำ้นสำรบรรณและงำนธุรกำรทั่วไปของกลุ่มติดตำมและประเมินผล 
(1)  ขั้นตอนกำรลงทะเบียนรับหนังสือ กรณีรับทำงระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รำยละเอียดของกำรปฏิบัตงิำน 

เร่ิมต้น 

ลงทะเบยีนรับหนังสือจำก 
กลุ่มบริหำรทั่วไป (ภำยใน 1 ชั่วโมง) 

เสนอ ผบ.กลุ่มงำนติดตำม 
และประเมินผล / นักวิเครำะห์ฯ  

(ภำยใน30นำที) 
 

นักวิเครำะห์ฯ ด ำเนินกำรต่อ เสนอผู้บังคับบัญชำตำมล ำดบั  
(ภำยใน 3 วันท ำกำร) 

จบงำน 

 

เกี่ยวข้อง 

 

 

ไม่เกี่ยวข้อง (ส่งคืน) 
เจ้ำของเรื่อง 

 

 

ลงรับ 
ทำงระบบ E-office 

 

พิจำรณำหนังสือ 

เก็บเอกสำรเข้ำแฟม้ 

รับหนังสือทำงระบบ e-office 
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(1) รับหนังสือ 
 (1.1) จำกระบบ e-office 
 (1.2) หนังสือฉบับจริงจำกกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 

(2) พิจำรณำหนังสือ 
 (2.1) เกี่ยวข้องกับกลุ่มงำนติดตำมและประเมินผลหรือไม่ (ถ้ำไม่เกี่ยวข้องส่งคืนกลุ่มงำนบริหำร
ทั่วไป/เจ้ำของเรื่อง) 
 (2.2) ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของเอกสำรแนบ 
 (2.3) จัดล ำดับควำมส ำคัญของหนังสือหำกเป็นเรื่องด่วนให้ด ำเนินกำรทันที 

(3) ด ำเนินกำรลงทะเบียนรับหนังสือของกลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล 
 (3.1) ทำงระบบ e-office 
 (3.2) ลงทะเบียนรับในหนังสือฉบับจริง 

(3.3) ลงทะเบียนรับหนังสือในสมุดทะเบียนหนังสือรับ 
(4) เสนอผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล / นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
(5) นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนด ำเนินกำรต่อ หรือ เสนอผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ 

 
ปริมำณงำน : ประมำณกำรระยะเวลำที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน (กำรจัดท ำเอกสำร กำร

เสนอ และกำรด ำเนินงำนที่เก่ียวข้อง) 
3 วัน 

ผลผลิต      : ลงทะเบียนรับหนังสือ กรณีส่งทำงระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 300 ครั้ง 
 
เจ้ำของเร่ือง นำงพัชรินทร์  หันชะนำ ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล โทร. 0 2831 9376 
เจ้ำของเร่ือง นำยธนำกร  น้อมทำงธรรม ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน  กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล โทร. 0 2831 9376 
เจ้ำของเร่ือง นำงสำวลลติำ  โคตรสุวรรณ ์ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน  กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล โทร. 0 2831 9376 
เจ้ำของเร่ือง นำงสำวชนิสรำ  แย้มยืนยง ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน  กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล โทร. 0 2831 9376 
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วิธีกำรลงรับหนังสือทำงระบบ e-office 
1.  รับหนังสือจำกระบบ e-office 

 
2.  พิจำรณำหนังสือตรวจสอบควำมถูกต้อง 

 
3.  ด ำเนินกำรลงทะเบียนหนังสือรับของกลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล 

 
4.  เสนอผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล / นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
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(2) ขั้นตอนกำรลงทะเบียนส่งหนังสือของกลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมต้น 

รับหนังสือจำกนักวิเครำะห์ / เจำ้ของเรื่อง 

สแกนเอกสำร 

ลงทะเบยีนหนังสือส่ง 
 

กรณี ผอ.ส ำนักฯ/เลขำฯ 
ลงนำม 

(ออกเลขที่กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป) 

ด ำเนินกำรส่งหนังสือภำยใน 20 นำท ี ผ่ำนระบบ E-office 

บรรจุหนังสือฉบบัจริงใส่ 
ซองจดหมำยพร้อมจำ่หน้ำซอง 
และเขยีนใบน ำส่งติดหน้ำซอง 

น ำส่งด้วยตนเอง ฝำกเจ้ำหน้ำที่ส ำนักบริหำรงำนกลำง 
เพื่อน ำส่ง 

ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 

จบงำน 

สอบถำมเจ้ำของเรื่องถึง
แนวทำงกำรส่งหนังสือ 
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วิธีกำรส่งหนังสอืทำงระบบ e-office 
1. รับหนังสือจำกนกัวเิครำะห์นโยบำยและแผน / เจ้ำของเรื่อง  
2. เข้ำระบบ e-office จำก http://eoffice.senate.go.th:38080/workflow/web/ 
และกรอก username และ password เพื่อเข้ำระบบ 
เลือกที่แถบ ทะเบียนหนังสือส่งกลุ่มงำนตดิตำมและประเมินผล 

 
เลือก สร้ำงหนังสอื 

 
เลือก เขียนเลขลงหนงัสือฉบับจริง แล้วพิมพ์ข้อควำมตำมหนังสือ 

 
เลือก บันทึกหนังสือ 
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สแกนเอกสำร แล้วน ำเข้ำระบบโดย เลือกที ่เอกสำรแนบ 

 
เลือก น ำเข้ำ  

 
เลือกไฟล์ทีต่้องกำรและท ำกำรบันทกึ 
 
(3) เมื่อด ำเนินกำรลงทะเบียนส่งหนังสือของกลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล ทำงระบบ e–office แล้ว 
ให้ส ำเนำหนงัสือส่ง ส่งคืนเจำ้ของเรื่อง 
(4) สอบถำมเจ้ำของเรื่องถึงแนวทำงกำรสง่หนังสือ กรณีต้องกำรให้ส ำนักบรหิำรงำนกลำงน ำสง่ 
ให้น ำหนังสือฝำกที่กลุม่งำนบริหำรทั่วไป ส ำนักบรหิำรงำนกลำง หรือจะด ำเนนิกำรส่งดว้ยตนเอง 
 

ปริมำณงำน : ประมำณกำรระยะเวลำที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน (กำรจดัท ำเอกสำร 
กำรเสนอ และกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้อง) 

20 นำท ี

ผลผลิต      : ลงทะเบียนสง่หนังสอื กรณีส่งทำงระบบสำรบรรณอิเลก็ทรอนิกส ์ 100 ครั้ง 
 
เจ้ำของเร่ือง นำงพัชรินทร์  หันชะนำ ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล โทร. 0 2831 9376 
เจ้ำของเร่ือง นำยธนำกร  น้อมทำงธรรม ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน  กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล โทร. 0 2831 9376 
เจ้ำของเร่ือง นำงสำวลลติำ  โคตรสุวรรณ ์ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน  กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล โทร. 0 2831 9376 
เจ้ำของเร่ือง นำงสำวชนิสรำ  แย้มยืนยง ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน  กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล โทร. 0 2831 9376 
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(3) กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรประชุมของกลุ่มงำนตดิตำมและประเมินผล  
(กำรประชุมแบบอเิลก็ทรอนิกส์) 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมต้น 

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  
จัดท ำหนังสือเชิญประชุมและระเบยีบวำระกำรประชุม 

 

เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
ออกเลขแจ้งเวยีนในระบบ e-office 

 

เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
น ำเข้ำข้อมูลในระบบสำรสนเทศทรัพยำกรบุคคล 

(http://hr.senate.go.th/v2/) 

กำรจัดเตรียมห้องประชมุ 

- จัดเตรียมสมุดลงชื่อเพื่อเป็นหลักฐำนกำรมำประชุม 
- จองหอ้งประชุม 
- จัดหำ IPAD 
- จัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (Notebook computer) (ถ้ำมีควำม

จ ำเป็นต้องใช้) 
- ขอใช้บริกำรโสตทัศนูปกรณ์ 
- ประสำนชำ่งภำพเพื่อถ่ำยภำพและลงไลน์ @ ส ำนักงำนฯ 
- จองรถ (กรณีมีกำรจัดประชุมนอกสถำนที่) 

แจ้งองค์ประชมุต่อประธำน 

1 

http://hr.senate.go.th/v2/
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รำยละเอียดกำรปฏิบตัิงำน 

กำรปฏิบตัิงำนดำ้นกำรประชุม 
ของกลุ่มงำนตดิตำมและ

ประเมินผล 
กำรปฏิบตั ิ ข้อเสนอแนะ 

กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรประชุม   

(1)  จัดท ำระเบยีบวำระกำรประชุม 
(นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน) 

- 1 วันท ำกำรก่อนวนัประชุม กำรจัดเตรียมเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์
ส ำหรับใช้ในกำรประชุม ดูเสมือน
หนึ่งว่ำเปน็เร่ืองที่ไม่ซับซ้อนแต่
ในทำงปฏิบัติแลว้ต้องใช้เวลำและ
ควำมละเอียดรอบคอบเพื่อมิให้ 
เกิดข้อบกพร่องหรือขำดสิ่งใดไป 
อย่ำงไรก็ตำมในทำงปฏิบัติก็เกิด

ควำมบกพร่องหรือ ปัญหำเกี่ยวกับ

กำรเชื่อมต่อระบบ WIFI ของ

ส ำนักงำนฯ หรืออุปกรณ์ต่ำง ๆ  

จึงควรตรวจเช็คสภำพควำมพร้อม

ของเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์  

ให้เรียบร้อยและพร้อมส ำหรับ 

(2)  ออกเลขแจ้งเวียนในระบบ  
e-office (เจ้ำพนักงำนธุรกำร) 

- หลังจำกฝ่ำยเลขำนุกำร 
ออกหนังสือนัดประชุม 

(3)  น ำเข้ำข้อมูลในระบบ
สำรสนเทศทรัพยำกรบุคคล 
(http://hr.senate.go.th/v2/) 
(เจ้ำพนักงำนธุรกำร) 

- 1 วันท ำกำรก่อนวนัประชุม 
(ข้อมูลกำรประชุมตำ่ง ๆ จัดท ำ 
โดย นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  
และน ำเข้ำข้อมูลในระบบสำรสนเทศ
ทรัพยำกรบุคคล)  

(4)  จัดเตรียมสมุดลงเพื่อเป็น

หลักฐำนกำรมำประชุม 

- 1 วันท ำกำรก่อนวนัประชุม 
 

(5)  จัดเตรียมห้องประชุมเพื่อจัดวำง 
IPAD และเอกสำรกำรประชุม (ถ้ำมี) 

- 1 ชั่วโมงก่อนก ำหนดเวลำประชุม 
 

เขียนใบขอใช้บริกำรเครื่องดื่ม 

ส ำรวจควำมเรียบร้อยของห้องประชุม 
(หลังเสร็จสิ้นกำรประชุม) 

ส่งคืน IPAD / เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ 

จบงำน 
 

ถ่ำยภำพ  

ดูแลควำมเรียบร้อยในกำรประชุม 

1 

http://hr.senate.go.th/v2/
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กำรปฏิบตัิงำนดำ้นกำรประชุม 
ของกลุ่มงำนตดิตำมและ

ประเมินผล 
กำรปฏิบตั ิ ข้อเสนอแนะ 

รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ตรวจสอบ
ดูแลควำมเรียบร้อยควำมสะอำดของ
สถำนที่และตรวจสอบอุปกรณ์ทีใ่ช้
ส ำหรับกำรประชุม 
      (5.1) จองห้องประชุม  
(กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป  
ส ำนักกรรมำธิกำร 2) 
 
 
 
 
 
      (5.2)  จัดหำ IPAD  
(กลุ่มงำนพัสดุ ส ำนักกำรคลัง 
และงบประมำณ)   
 
 
 
 
 
      (5.3) จัดหำเคร่ืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค (Notebook Computer) 
(หำกมีควำมจ ำเปน็ต้องใช้)  
(กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ส ำนัก
นโยบำยและแผน / กลุ่มงำน
บริกำรระบบงำนคอมพิวเตอร์ 
ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร) 
 
 
 
 

 
 
 
 
- ตรวจสอบห้องประชุม จำกระบบ 
e-office หัวข้อระบบจองห้อง
ประชุม 
- โทรจองห้องประชุมกับกลุ่มงำน
บริหำรทั่วไป ส ำนักกรรมำธิกำร 2 
- กรณีมีกำรเปลี่ยนหรือย้ำยห้อง
ประชุมต้องประสำนแจ้งผูท้ี่เกี่ยวข้อง
ให้ทรำบก่อนกำรประชุม 1 วนั 
- 1 วันท ำกำรก่อนวนัประชุม 
- ประสำนกลุ่มงำนพสัดุ ส ำนัก 
กำรคลังและงบประมำณ เพื่อขอยืม 
IPAD ตำมจ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุม 
- ตรวจเช็คสภำพ IPAD, 
 ชำร์จแบตเตอรี่, ระบบ WIFI, และ
ตั้งค่ำหน้ำจอหนำ้ระเบียบวำระ 
กำรประชุม 
- 1 วันท ำกำรก่อนวนัประชุม 
- ประสำนกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
ส ำนักนโยบำยและแผน / กลุ่มงำน
บริกำรระบบงำนคอมพิวเตอร์  
ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและ 
กำรสื่อสำร เพื่อขอยืมเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (Notebook 
Computer) 
- ตรวจเช็คสภำพเครื่องคอมพิวเตอร์
ให้พร้อมใช้งำนเช่น เมำท์, เวอร์ชั่น
ของโปรแกรม, ระบบ Internet, 
Intranet, Wifi เป็นตน้ 
- 1 วันท ำกำรก่อนวนัประชุม 

กำรประชุมในแตล่ะคร้ังอันจะท ำให้

กำรเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ 

ต่ำง ๆ เปน็ไปอย่ำงมีระบบและ 

มีควำมพร้อมอยู่เสมอไม่ว่ำจะ 

มีกำรประชุมคร้ังใดหรือมี 

กำรประชุมเร่งด่วนเกิดขึ้น 
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กำรปฏิบตัิงำนดำ้นกำรประชุม 
ของกลุ่มงำนตดิตำมและ

ประเมินผล 
กำรปฏิบตั ิ ข้อเสนอแนะ 

      (5.4) ขอใชบ้ริกำรโสตทัศนปูกรณ์ 
(กลุ่มงำนโสตทัศนูปกรณ์  
ส ำนักประชำสัมพันธ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       (5.5) ประสำนชำ่งภำพ 
เพื่อถ่ำยภำพและลงไลน์ @ ส ำนักงำนฯ 
(ส ำนักประชำสัมพันธ์ /  
ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล /  
ส ำนักบริหำรงำนกลำง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เขียนใบขอใชบ้ริกำรโสตทัศนปูกรณ์ 
ที่กลุ่มงำนโสตทัศนปูกรณ์  
ส ำนักประชำสัมพนัธ์ 
- ดูรูปแบบของกำรประชุมวำ่กำรจัด
วำงไมค์เปน็รูปแบบใด เช่น ถำ้เป็น
กำรประชุมคณะท ำงำน / กรรมกำร 
กำรจัดวำงไมค์ให้ครบทุกโต๊ะ หำก
เป็นกำรจัดประชุมแบบคลำสรูม 
(Class room) ให้จัดไมค์ลอย 
เผื่อกำรซักถำม และจัดให้มีกำรเว้น
ระยะห่ำงระหว่ำงกัน (Social 
Distancing) 
- * หำกจัดประชุมที่ห้องประชุม
ผู้บริหำร ชั้น 15 ให้โทรประสำนกับ
ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและ 
กำรสื่อสำร เพื่อท ำกำรเปิด – ปดิ 
อุปกรณ์กำรประชุม 
- 1 วันท ำกำรก่อนวนัประชุม 
- หำกเป็นช่ำงภำพของส ำนัก
ประชำสัมพนัธ์ / ส ำนักพฒันำ
ทรัพยำกรบุคคล ให้เตรียมข้อมูล 
ที่จะลงไลน์ @ ส ำนักงำน  
ให้ช่ำงภำพเปน็ผู้ลงข้อมูลให้  
- * หำกถ่ำยภำพเอง ให้ประสำน
ส ำนักบริหำรงำนกลำง เพื่อ 
ลงภำพถ่ำยพร้อมเตรียมข้อมูลที่จะ
ลงไลน์ @ ส ำนักงำน และจัดท ำใบ
ใช้บริกำร กำรจัดส่งข้อควำม
ประชำสัมพนัธ์ทำง Line 
Application เสนอผู้บงัคับบญัชำ
กลุ่มงำน / ผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักนโยบำยและแผนลงนำม  
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กำรปฏิบตัิงำนดำ้นกำรประชุม 
ของกลุ่มงำนตดิตำมและ

ประเมินผล 
กำรปฏิบตั ิ ข้อเสนอแนะ 

 
      (5.6) จองรถ (กรณีมีกำรจัด
ประชุมนอกสถำนที)่  
(กลุ่มงำนยำนพำหนะ ส ำนักกำร
คลังและงบประมำณ) 

- 1 วันท ำกำรก่อนวนัประชุม 

- ประสำนกลุ่มงำนยำนพำหนะ 

ส ำนักกำรคลงัและงบประมำณ 

เพื่อขอใช้รถ และทรำบเบอร์รถ, 

จัดท ำใบขอใช้รถ เสนอผู้อ ำนวยกำร

ส ำนักนโยบำยและแผนลงนำม,  

น ำใบขอใช้รถส่งพนักงำนขับรถยนต์ 

(ในวันที่มีกำรประชุม) 

กำรด ำเนินกำรระหว่ำงกำรประชุม   

(1)  แจ้งองค์ประชุมต่อประธำน - ทันทีเมื่อครบองค์ประชุม  

(2)  ถ่ำยภำพ - ทันทีเมื่อครบองค์ประชุม  

(3)  ดูแลควำมเรียบร้อยในกำร

ประชุม 

- ระหว่ำงกำรประชุม  

(4)  เขียนใบขอใช้บริกำรเคร่ืองดื่ม - หลังจำกได้รับกำรบริกำรเครื่องดื่ม

จำกพนักงำนบริกำร 

 

กำรด ำเนินกำรหลังกำรประชุม   

(1)  จัดเก็บ IPAD  
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
(Notebook Computer) และ
ส ำรวจควำมเรียบร้อยของห้องประชุม  

- 30 นำทีหลังเลิกประชุม 
 

 

(2)  ส่งคืน IPAD  

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 

(Notebook Computer) 

 

- หลังเสร็จสิ้นกำรประชุม 
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วิธีกำรน ำเข้ำขอ้มูลในระบบสำรสนเทศทรัพยำกรบุคคล 
1.  เตรียมข้อมูลที่จะน ำเขำ้ระบบ เช่น ไฟล์เอกสำร ไฟลภ์ำพ เป็นต้น 

 
2.  Login เข้ำ “ระบบสำรสนเทศทรัพยำกรบคุคล” http://hr.senate.go.th/v2/ 

 
3.  เลือก “คณะกรรมกำร ...” คณะทีต่้องกำรน ำเขำ้ข้อมูล 

 
4.  เลือก “กำรประชุมครั้งที่ ...” 
5.  เลือก “ระเบียบวำระ” 

 
 

1 

2 

3 

4 

5 

http://hr.senate.go.th/v2/
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6.  เลือก “เลือกไฟล”์ ทีต่้องกำรแนบ / แกไ้ข 
7.  เลือก “เปิดเผย” เพื่อเปน็กำรเปดิเผยข้อมูล 
8.  เลือก “แกไ้ข” เพื่อเป็นกำรบนัทึกข้อมูล  

 
 
9.  หลังจำกน ำเข้ำข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลได้หน้ำเวบ็ไซต์ส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ https://www.senate.go.th/ โดยเลอืกหวัข้อ “คณะกรรมกำรส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ”  

 
 
10.  เลือกชื่อคณะกรรมกำรที่น ำเขำ้ข้อมูลไว ้

 
 
 

7 

6 

8 

9 

10 

https://www.senate.go.th/view/1/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2/TH-TH
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11.  เลือก “ระเบียบวำระ” ครั้งที่น ำเข้ำข้อมูล 

 
12.  จะปรำกฏระเบียบวำระกำรประชุม  
13.  เลือกปุม่ “สีเขียว” จะปรำกฏข้อมูลทีน่ ำเข้ำ 

 
 
ปริมำณงำน : ประมำณกำรระยะเวลำที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน (กำรจดัท ำเอกสำร 
กำรเสนอ และกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้อง) 

1 วัน 

ผลผลิต      : กำรประชุมในคณะกรรมกำรต่ำง ๆ  25 ครั้ง 
 

เจ้ำของเร่ือง  นำงพัชรินทร์  หันชะนำ ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล โทร. 0 2831 9376 
นำยธนำกร  น้อมทำงธรรม ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน  กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล โทร. 0 2831 9376 
นำงสำวลลิตำ  โคตรสุวรรณ์ ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน  กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล โทร. 0 2831 9376 
นำงสำวชนิสรำ  แย้มยืนยง ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน  กลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล โทร. 0 2831 9376 

 
 
 
 
 

11 

12 

13 
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  (4) ขั้นตอนกำรน ำเข้ำขอ้มูลผลกำรด ำเนินงำนของกลุม่งำนติดตำมและประเมินผล 
ในระบบอินทรำเน็ต                   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เตรียมข้อมูลที่จะน ำเข้ำระบบ
- รำยงำนโครงกำร 
- สรุปประเด็น 
  Clinic & Site Visit 
- สรุปคะแนนตัวชี้วดั        
  ฯลฯ 

Login เขำ้ระบบอินทรำเน็ตของส ำนัก 

คลิกที่ชื่อกลุ่มงำนตดิตำมและประเมินผล 
 
 

อัพโหลดไฟล์เข้ำระบบ 

หัวข้อ ขำ่ว/กิจกรรม 
 
 เลือกแก้ไข เพิ่มรำยกำรใหม ่

บันทึกข้อมูล 

แจ้งนักวิเครำะห์ฯ เจ้ำของเรื่อง 
ตรวจสอบข้อมูล 

เร่ิมต้น

จบกำรท ำงำน 
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วิธีกำรน ำเข้ำขอ้มูลผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มงำนติดตำมและประเมินผลในระบบอินทรำเน็ต 
1.  เตรียมข้อมูลที่จะน ำเข้ำระบบ เช่น ไฟล์เอกสำร ไฟล์ภำพ เป็นต้น 

 
2.  Login เข้ำระบบอินทรำเน็ตของส ำนัก https://intranet.senate.go.th/senate/pages 

 
3.  เลือกหัวข้อที่จะน ำเข้ำข้อมูล ดังนี้  
     3.1  คลิกที่ชื่อกลุ่มงำนติดตำมและประเมินผล เพื่อเข้ำไปยังหน้ำเพจของกลุ่มงำน และเลือกแก้ไข      
           เพื่อพิมพ์ชื่อเรื่องของเอกสำรที่น ำเข้ำ   
     3.2  หัวข้อข่ำว/กิจกรรม เพื่อลงไฟล์ภำพถ่ำยจำกกำรประชุมต่ำงๆ ที่กลุ่มงำนรับผิดชอบด ำเนินกำร  

 
4.  อัพโหลดไฟล์เข้ำระบบ 

 
 
 

https://intranet.senate.go.th/senate/pages
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5.  เมื่ออัพโหลดไฟล์แล้วให้เลือกบันทึกข้อมูล 

 
 
6.  เลือก View Mode เพื่อตรวจสอบว่ำไฟล์ขอ้มูลได้ถกูน ำเข้ำระบบครบถว้นแล้ว 
จำกนัน้แจ้งนักวิเครำะห์เจ้ำของเรื่องเพื่อตรวจสอบข้อมลู 

 
 
ปริมำณงำน : ประมำณกำรระยะเวลำที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน (กำรจดัท ำเอกสำร 
กำรเสนอ และกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้อง) 

30 นำท ี

ผลผลิต      : น ำเข้ำข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนของกลุม่งำนตดิตำมและประเมินผล                            
ในระบบอินทรำเน็ต 

150 ครั้ง 

 

เจ้ำของเรื่อง นำงพัชรินทร์  หันชะนำ ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน   
นำยธนำกร  นอ้มทำงธรรม ต ำแหนง่เจำ้พนกังำนธรุกำรปฏบิัตงิำน   
กลุ่มงำนตดิตำมและประเมนิผล โทร. 0 2831 9376  2831 9377 




