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คําอธิบายการตอบคําถาม 
รายงานผลการจัดทําลักษณะสําคัญขององค์กร  

 
 ส่วนราชการในที่นี้ หมายถึง ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา คือ สํานักงานเลขาธิการ 

สภาผู้แทนราษฎร และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

 การจัดทําลักษณะสําคัญขององค์กร ให้ส่วนราชการพิจารณาบทบาทหน้าที่ 
ผู้รับบริการ หรือการบริหารจัดการครอบคลุมทุกหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดของส่วนราชการ 

 การตอบคําถามจะต้องพิจารณาถึงความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันทั้งในส่วนของ
ลักษณะสําคัญขององค์กร และระหว่างหมวดต่าง ๆ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 คําถามที่มีเครื่องหมาย (#) เป็นคําถามบังคับที่ส่วนราชการต้องตอบคําถาม 
 โดยมีข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ๆ  จึงจะถือว่าได้ตอบคําถามในข้อนั้น ๆ แล้ว 

 คําถามที่ ไม่มี เครื่องหมาย (#) เป็นคําถามที่ส่วนราชการต้องตอบคําถาม แต่การ
ตอบคําถามดังกล่าวอาจจะยังไม่มีความสมบูรณ์ก็ได้ ทั้งนี้ อาจเนื่องจากต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูล
และสารสนเทศ หรือด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม สําหรับกรณีคําถามใดส่วนราชการยังไม่ได้ดําเนินการ ให้ส่วน
ราชการตอบว่า “ยังไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจาก.......” (ให้ระบุปัญหาหรือสาเหตุที่ยังไม่ได้ดําเนินการ) 

 คํ าถามที่ ส่ วนราชการมี ลั กษณะงานไม่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ เรื่ อ งนั้ น  ให้ ตอบว่ า  
“ส่วนราชการมีลักษณะงานไม่เกี่ยวข้องกับคําถามในข้อนี้”  

 การตอบคําถาม ให้ส่วนราชการอธิบายบริบทที่สําคัญขององค์กรที่เกี่ยวข้อง 
ในแต่ละคําถาม โดยใช้วิธีการพรรณาความ ใช้แผนภาพประกอบ หรือใช้ตารางตามความเหมาะสม 
ในแต่ละคําถาม  

 คําถามในแต่ละข้ออาจมีคําถามย่อยหลายข้อ ส่วนราชการต้องตอบคําถามในแต่ละ
ข้อให้ครบถ้วน จึงจะถือว่าได้ตอบคําถามในข้อนั้น ๆ แล้ว ซึ่งจะนําไปคํานวณคะแนนต่อไปได้ 
 

 

 



ลักษณะสําคัญขององค์กร 

ลักษณะสําคัญขององค์กรแสดงให้เห็นภาพรวมของส่วนราชการ บ่งบอกถึงสภาพแวดล้อม 
ด้านการปฏิบัติการของส่วนราชการ  ความสัมพันธ์ที่สําคัญภายในและภายนอกส่วนราชการ 
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน และความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงผลการ
ดําเนินการ 

ลักษณะสําคัญขององค์กรแสดงบริบทเพื่อให้เข้าใจส่วนราชการมากขึ้น และเพื่อชี้นําและ 
จัดลําดับความสําคัญของข้อมูลและสารสนเทศที่ส่วนราชการควรนําเสนอในการอธิบายในหมวด 1-7 
ต่อไป 

กรุณาตอบคําถามดังต่อไปนี้ 

 

1. ลักษณะองค์กร  

เป็นการกล่าวถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และความสัมพันธ์ที่สําคัญ 
กับประชาชนผู้รับบริการ ส่วนราชการอื่น และประชาชนโดยรวม 

 

ก. ลักษณะพื้นฐานของส่วนราชการ 

เป็นการกล่าวถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และความสัมพันธ์ที่สําคัญ 
กับประชาชนผู้รับบริการ ส่วนราชการอื่น และประชาชนโดยรวม 
 
ก. ลักษณะพื้นฐานของส่วนราชการ    

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ที่เรียกชื่ออย่างอื่น  
เป็นหน่วยงานราชการสังกัดรัฐสภาเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ 
และการดําเนินการอื่นตาที่บัญญัติไว้ในระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554 มีอํานาจหน้าที่
เกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของวุฒิสภา มีเลขาธิการวุฒิสภาเป็นผู้บังคับบัญชา รับผิดชอบขึ้นตรงต่อ
ประธานวุฒิสภา และให้มีรองเลขาธิการวุฒิสภา หรือผู้ช่วยเลขาธิการวุฒิสภาเป็นผู้สั่งและปฏิบัติราชการ
ก็ได้ 

ข้าราชการรัฐสภา มี 2 ประเภท คือ 
1. ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ได้แก่ ข้าราชการรัฐสภา ซึ่งรับราชการโดยการได้รับบรรจุแต่งตั้ง 
2. ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ได้แก่ ข้าราชการรัฐสภา ซึ่งได้รับราชการในตําแหน่งการเมือง

ของรัฐสภา 
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ตําแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญ มี 4 ประเภท คือ 
1. ตําแหน่งประเภทบริหาร ได้แก่ ตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภา รองหัวหน้าส่วน

ราชการสังกัดรัฐสภา ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และตําแหน่งอื่นที่ ก.ร. กําหนด เป็น
ตําแหน่งประเภทบริหาร 

2. ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ได้แก่ ตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการภายในระดับสํานัก 
ผู้อํานวยการกลุ่มงาน และตําแหน่งอื่นที่ ก.ร. กําหนด เป็นตําแหน่งประเภทอํานวยการ 

3. ตําแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ตําแหน่งที่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตามที่ ก.ร. กําหนด เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของตําแหน่งนั้น 

4. ตําแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ตําแหน่งที่ไม่ใช่ตําแหน่งประเภทบริหาร ตําแหน่งประเภท
อํานวยการ และตําแหน่งประเภทวิชาการ ทั้งนี้ ตามที่ ก.ร. กําหนด 

มีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 18 สํานัก ประกอบด้วย 
1.  สํานักงานประธานวุฒิสภา 
2.  สํานักประชาสัมพันธ์ 
3.  สํานักบริหารงานกลาง 
4.  สํานักการคลังและงบประมาณ 
5.  สํานักการต่างประเทศ 
6.  สํานักวิชาการ 
7.  สํานักการประชุม 
8.  สํานักกํากับและตรวจสอบ 
9.  สํานักกรรมาธิการ 1 

10. สํานักกรรมาธิการ 2 
11. สํานักกฎหมาย 
12. สํานักภาษาต่างประเทศ  
13. สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
14. สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
15. สํานักการพิมพ์  
16. สํานักกรรมาธิการ 3 
17. สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
18. สํานักนโยบายและแผน  

 
 
 (1)  - พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมายของส่วนราชการคืออะไรบ้าง (#) 

คําตอบ 

พันธกิจ พันธกิจสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตามแผนยุทธศาสตร์สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) มีดังนี้ 

พันธกิจ  (Mission)  
1. สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านนิติบัญญัติตามหลักธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงาน 
ด้านนิติบัญญัติ 

 

3. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิก
วุฒิสภาและประชาชน 
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หน้าที่ตามกฎหมาย 

 

 

 

ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554 
กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการในสังกัดสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ไว้ดังนี้  
      1. รับผิดชอบงานด้านวิชาการและธุรการของวุฒิสภา  
               1.1 งานด้านวิชาการและธุรการในการประชุมวุฒิสภา  
               1.2 งานด้านวิชาการและธุรการในการประชุมคณะกรรมาธิการ 
      2. สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยเฉพาะบทบาทการ
ดําเนินงานทางด้านนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญฯ ของวุฒิสภา 
 3. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยในเรื่องต่างๆ  เพื่อเป็นข้อมูล
สําหรับประกอบการพิจารณาดําเนินการงานของสมาชิกวุฒิสภาตามบทบาท
และอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา 
      4. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัย รวมทั้งการเปรียบเทียบข้อมูล
ของนานาอารยะประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับสนับสนุน 
การดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภาต่างประเทศของวุฒิสภา  
      5. ประสานงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของวุฒิสภา
และสมาชิกวุฒิสภา 
      6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ประกาศและ
คําสั่ง ได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในการ
สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจของวุฒิสภา เช่น  
ด้านงบประมาณ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น  
      7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่วุฒิสภามอบหมาย   

 
- มีแนวทางและวิธีการอย่างไรในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ (#) 

คําตอบ 

 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้กําหนดแนวทางในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ โดยพิจารณาจาก
พันธกิจและอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายเป็นหลัก ดังนี้  

 

 

 



 - 4 - 

 

ผู้รับบริการ แนวทางและวิธีการให้บริการ 

กลุ่มผู้รับบริการ 
1. สมาชิกวุฒิสภา 
2. คณะกรรมาธิการ 
3. ประชาชน 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
1. องค์กรอิสระต่างๆ หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน 
2. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
3. สื่อมวลชน 
4. ประชาชน 
   
 

 
 สนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการ 
 จัดทําเอกสารประกอบพระราชบัญญัติ 
 การผลิตผลงานวิจัย 
 ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 
 งานด้านธุรการ 
 การเสนอเรื่องร้องทุกข์หรือการใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญ

ของประชาชน 
 
 
 

 
 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีการกําหนดแนวทางและวิธีการ ในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากกระบวนการสร้างคุณค่า ดังนี้ 
 

ก ร ะ บ ว น ก า ร ส ร้ า ง คุ ณ ค่ า 

กระบวนการสร้างคุณค่า ผู้รับบริการ แนวทางและวิธีการให้บริการ 

1. กระบวนการสนับสนุนงาน 
ด้านนิติบัญญัติ 

สมาชิกวุฒิสภา  
คณะกรรมาธิการ 
 

  ดําเนินการรับและตรวจสอบคําร้อง
ขอให้ถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่ง  
คําร้องขอให้บุคคลพ้นจากตําแหน่งหรือ
ออกจากตําแหน่งตามที่รัฐธรรมนูญ     
หรือกฎหมายอื่นกําหนด 
  มีการเผยแพร่ข้อมูล “ร่าง

พระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณา 
ในวาระที่สามของวุฒิสภา” ผ่านทาง 
เว็บไซต์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา     
ตามมาตรฐานระยะเวลาที่กําหนด 
  การจัดทําและเผยแพร่รายงาน 

การประชุมวุฒิสภาผ่านทางระบบ
อินเตอร์เน็ตของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ตามมาตรฐานระยะเวลา              
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ก ร ะ บ ว น ก า ร ส ร้ า ง คุ ณ ค่ า 

กระบวนการสร้างคุณค่า ผู้รับบริการ แนวทางและวิธีการให้บริการ 

  ที่กําหนด และจัดส่งไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเก็บรักษาไว้ในการค้นคว้า
หรือให้บริการข้อมูลตามที่มีการร้องขอ
ข้อมูลหรือตามหมายของศาล 

2. กระบวนการสนับสนุน ส่งเสริม
และเผยแพร่การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(1) สมาชิกวุฒิสภา  
(2) คณะกรรมาธิการ 
(3) ประชาชน 
(4) สื่อมวลชน 

  ดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลงานของวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ และ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาผ่านทาง
ช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้รับบริการ
ได้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
  มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่เป็นการ

สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
โดยเฉพาะบทบาทการดําเนินงานทางด้าน
นิติบัญญัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฯ 
ของวุฒิสภา เช่น โครงการ “เสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การ
ดําเนินงานด้านนิติบัญญัติแก่สาธารณชน”  
โครงการ “สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน”  
เป็นต้น 
  มีการเผยแพร่การจัดทําหนังสือนัด

ประชุม  สรุปผลการประชุม  และบันทึก
การประชุม ผ่านทางหน้าเวปไซต์ของแต่ละ
คณะกรรมาธิการ โดยมีการกําหนด
มาตรฐานการนําเข้าข้อมูลให้เป็นไป    
ตามมาตรฐานที่กําหนด 
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ก ร ะ บ ว น ก า ร ส นั บ ส นุ น 
กระบวนการสร้างคุณค่า ผู้รับบริการ แนวทางและวิธีการให้บริการ 

3. กระบวนการสนับสนุนข้อมูล
สําหรับประกอบการพิจารณาการ
ดําเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา 

(1) สมาชิกวุฒิสภา  
(2) คณะกรรมาธิการ 
 

  การให้บริการทางกฎหมายของ
ศูนย์บริการด้านข้อมูลด้านกฎหมาย 
- การให้บริการให้คําปรึกษา แนะนํา และ
ตอบข้อหารือทางกฎหมาย และระบบงาน
เกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติของรัฐสภา 
- การให้บริการค้นคว้าข้อมูลทางกฎหมาย
ทุกประเภท เช่น พระราชบัญญัติ, พระราช
กําหนด, กฎ, ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ  
- การให้บริการความเห็นเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมายตาม
ความต้องการของสมาชิกวุฒิสภา เช่น  
การร่างญัตติ  การร่างคําแปรญัตติ และ
การร่างกระทู้ถาม 
- การให้บริการเอกสารและข้อมูล 
ทางวิชาการด้านกฎหมาย เช่น รัฐธรรมนูญ
, ข้อบังคับ, การประชุมสภา, ร่าง
พระราชบัญญัติ รวมกฎหมายประจําปี 
ตํารากฎหมาย และวารสารจุลนิติ ฯลฯ 
- การให้บริการติดต่อประสานงานกับ 
ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
งานด้านนิติบัญญัติทั้งภายในและภายนอก
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เช่น ติดตาม
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและพระ
ราชกําหนด   หรือสอบถามข้อมูลอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 
  ดําเนินการเผยแพร่บทความทาง

วิชาการให้แก่ผู้รับบริการ ผ่านทางช่องทาง
ต่างๆ  
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ก ร ะ บ ว น ก า ร ส นั บ ส นุ น 
กระบวนการสร้างคุณค่า ผู้รับบริการ แนวทางและวิธีการให้บริการ 

4. กระบวนการด้านฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศ 

(1) สมาชิกวุฒิสภา   
(2) คณะกรรมาธิการ 

 ดําเนินการให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาและ
คณะกรรมาธิการ  
 ดําเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร        

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ 
 ดําเนินการจัดทําฐานข้อมูลสําหรับ

กระบวนการต่างๆ ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับ
สนับสนุนการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ  
วงงานรัฐสภาในประเทศและต่างประเทศ
ของวุฒิสภา และเผยแพร่ให้ผู้รับบริการได้
สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

 

 (2)  - วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์หลัก ค่านิยม และวัฒนธรรมของส่วนราชการคืออะไร  

 คําตอบ 

แผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) 

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
เป้าประสงค์  

     การบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ และเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าประสงค์  
     ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อถือได้ ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน 
ผู้ใช้เข้าถึงได้ง่ายและเชื่อมโยงกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ 
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3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการเป็นอย่างไร เช่น ระดับการศึกษา อายุ สายงาน 

ระดับตําแหน่ง ข้อกําหนดพิเศษในการปฏิบัติงาน เป็นต้น (#)  
(ให้ใช้ข้อมูลบุคลากร (หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจํา) ของส่วนราชการ ณ  
วันปัจจุบันที่ส่วนราชการทําการประเมิน)   

คําตอบ 

ลักษณะโดยรวมของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สามารถแบ่งประเภทของบุคลากร
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

1. ข้าราชการรวมทั้งสิ้น 1,063 คน 
 แบ่งเป็นสายงาน/ตําแหน่งต่างๆ ได้ 29 สายงาน โดยตําแหน่งประเภทวิชาการมีบุคลากรใน 
สายงานนิติกรมากที่สุด จํานวน 192 คน (คิดเป็นร้อยละ 18.06) รองลงมาคือสายงานวิทยากร จํานวน 162 
คน (คิดเป็นร้อยละ 15.24) และตําแหน่งประเภททั่วไป มีบุคลากรในสายงานเจ้าพนักงานธุรการมากที่สุด 
จํานวน 220 คน (คิดเป็นร้อยละ 20.70) รองลงมาคือเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล จํานวน 140 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 13.17) 
 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 ตําแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญ  
มี 4 ประเภท ดังต่อไปนี้ 

  (1) ตําแหน่งประเภทบริหาร 
   (ก) ระดับต้น   (ไม่มี) 
   (ข) ระดับสูง   จํานวน  7  คน 
  (2) ตําแหน่งประเภทอํานวยการ 
   (ก) ระดับต้น   (ไม่มี) 
   (ข) ระดับสูง   จํานวน   17  คน 

เป้าประสงค์  
     บุคลากรมีศักยภาพและสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับความต้องการของ
สมาชิกวุฒิสภาและประชาชน 

ค่านิยมหลัก 
(Core Values)  

1. ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
2. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
3. จิตบริการ 
4. โปร่งใส สุจริต 
5. การทํางานเป็นทีม 
6. ไม่เลือกปฏิบัติ 

วัฒนธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง และข้อสั่งการต่างๆ ของผู้บังคับบัญชาเป็น
แนวทางในการปฏิบัติราชการ 
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  (3) ตําแหน่งประเภทวิชาการ 
   (ก) ระดับปฏิบัติการ  จํานวน   354  คน 
   (ข) ระดับชํานาญการ  จํานวน  110 คน 
   (ค) ระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน   45  คน 
   (ง) ระดับเชี่ยวชาญ  จํานวน   11 คน 
   (จ) ระดับทรงคุณวุฒิ  จํานวน    4 คน 
  (4) ตําแหน่งประเภททั่วไป 
   (ก) ระดับปฏิบัติงาน  จํานวน  395  คน 
   (ข) ระดับชํานาญงาน  จํานวน   78  คน 
   (ค) ระดับอาวุโส   จํานวน   42 คน  
   (ง) ระดับทักษะพิเศษ  (ไม่มี) 

ด้านการศึกษา ข้าราชการส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี (คิดเป็นร้อยละ 53.76) รองลงมา
คือปริญญาโท (คิดเป็นร้อยละ 26.50) โดยมีอายุเฉลี่ย 37.58 อายุราชการเฉลี่ย 10.30 ปี 

2. ลูกจ้างประจํา รวมทั้งสิ้น 51 คน 
แบ่งเป็นสายงานต่างๆ ได้ 10 สายงาน โดยมีลูกจ้างประจําในสายงานพนักงานขับรถยนต์ 

มากที่สุด (คิดเป็นร้อยละ 21.43) โดยมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 48.98 ปี อายุราชการเฉลี่ยอยู่ที่ 19.90 ปี  
ด้านการศึกษาส่วนใหญ่ต่ํากว่าปริญญาตรี จํานวน 50 คน (คิดเป็นร้อยละ 89.29) 

 

3. พนักงานราชการ รวมทั้งสิ้น 39 คน 
แบ่งเป็นสายงานต่างๆ ได้ 16 สายงาน โดยมีพนักงานราชการในสายงานพนักงานบริการมากที่สุด 

จํานวน 14 คน (คิดเป็นร้อยละ 35.90) โดยมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 33 ปี อายุราชการเฉลี่ยอยู่ที่ 1.67 ปี  
ด้านการศึกษาส่วนใหญ่ต่ํากว่าปริญญาตรี จํานวน 32 คน (คิดเป็นร้อยละ 82.05) ปริญญาตรี จํานวน 7 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 17.95) 

 
รายละเอียดดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 

 



 

ข้าราชการรัฐสภาสามัญ  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

สํารวจ  ณ  วันที่ 20 สิงหาคม 2555 

ประเภทตําแหน่ง / จํานวน 
สายงาน / อาย ุ/ วฒุิการศึกษา 

บริหาร อํานวยการ วิชาการ ทั่วไป 

สายงาน 
ต้น สูง ต้น สูง ปฏิบัติการ  

ชํานาญ
การ  

ชํานาญ
พิเศษ  เชี่ยวชาญ ทรงคุณวฒุ ิ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 

    
รวม    
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

0.66 
1 นักบริหาร   7                     7 - 11 - 2 ผู้อํานวยการ       17                 17 1.60 

3 นักจัดการงานทัว่ไป           1 2           3 0.28 

4 นักวิชาการคอมพิวเตอร ์         21 3 2 1         27 2.54 

5 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน         11 4 1           16 1.51 

6 นักทรัพยากรบคุคล         17 9 4 2         32 3.01 

7 นักประชาสัมพนัธ์         18 4 1           23 2.16 

8 นักวิชาการช่างศิลป์         1               1 0.09 

9 นักวิชาการตรวจสอบภายใน         2   2 1         5 0.47 

10 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา         3 1             4 0.38 

11 นักวิเทศสัมพันธ์         24 4 3           31 2.92 

12 บรรณารักษ ์         2   1           3 0.28 



 

ประเภทตําแหน่ง / จํานวน 
สายงาน / อาย ุ/ วฒุิการศึกษา 

บริหาร อํานวยการ วิชาการ ทั่วไป 

สายงาน 
ต้น สูง ต้น สูง ปฏิบัติการ  

ชํานาญ
การ  

ชํานาญ
พิเศษ  เชี่ยวชาญ ทรงคุณวฒุ ิ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 

    
รวม    
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

13 นักวิชาการพัสด ุ         4 2 1 1         8 0.75 

14 นักวิชาการเงินและบัญชี         7 7             14 1.32 
0.28 15 นักบัญช ี         2   1           3 

16 นิติกร         141 39 8 3 1       192 - 12 - 

18.06 

17 วิทยากร         101 36 19 3 3       162 15.24 

18 เจ้าหน้าทีต่ํารวจรัฐสภา                   20 6 6 32 3.01 

19 เจ้าพนักงานเครือ่งคอมพิวเตอร ์                   4     4 0.38 

20 นายช่าง                   9 2 1 12 1.13 

21 นายช่างศิลป์                   4     4 0.38 

22 เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล                   130 10   140 13.17 

23 เจ้าพนักงานธรุการ                   157 43 20 220 20.70 

24 นายช่างพิมพ ์                   8 2 1 11 1.03 

25 เจ้าพนักงานชวเลข                   48 5 14 67 6.30 

26 เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์                     2   2 0.19 

27 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา                   4     4 0.38 



 

ประเภทตําแหน่ง / จํานวน 
สายงาน / อาย ุ/ วฒุิการศึกษา 

บริหาร อํานวยการ วิชาการ ทั่วไป 

สายงาน 
ต้น สูง ต้น สูง ปฏิบัติการ  

ชํานาญ
การ  

ชํานาญ
พิเศษ  เชี่ยวชาญ ทรงคุณวฒุ ิ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 

    
รวม    
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

28 เจ้าพนักงานพัสดุ                   6 2   8 0.75 

29 เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี                   5 6   11 1.03 

 รวม   7 0 17 354 110 45 11 4 395 78 42 1063 100.00 
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ข้าราชการรัฐสภาสามัญ  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

                            
ประเภทตําแหน่ง / จํานวน สายงาน / อายุ /  

วุฒิการศึกษา บริหาร อํานวยการ วิชาการ ทั่วไป 

วุฒิการศึกษา ต้น สูง ต้น สูง ปฏิบัติการ  ชํานาญการ  ชํานาญพิเศษ  เชี่ยวชาญ ทรงคุณวฒุ ิ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 

      
รวม  
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1. ต่ํากว่าปริญญาตรี                   164 27 16 207 19.45 

2. ปริญญาตรี   3   11 194 54 18 7 1 213 48 23 572 53.76 

3. ปริญญาโท   4   6 160 54 28 4 2 18 3 3 282 26.50 

4. ปริญญาเอก           1     1       2 0.19 
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  รวม   7   17 354 109 46 11 4 395 78 42 1063 
100 
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ข้าราชการรัฐสภาสามัญ  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประเภทตําแหน่ง / จํานวน อาย ุสายงาน / อายุ /  
วุฒิการศึกษา 

บริหาร อํานวยการ วิชาการ ทั่วไป โดยเฉลี่ย 

อายุ 
ต้น สูง ต้น สูง ปฏิบัติการ  ชํานาญการ  ชํานาญพิเศษ  เชี่ยวชาญ ทรงคุณวฒุ ิ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส   

37.58 1. อายุตัวเฉลี่ย - 57.29 - 54.35 34.01 42.66 49.63 54.82 59.00 33.10 46.00 51.24 

10.30 2. อายุราชการเฉลี่ย - 33.57 - 29.41 6.31 15.65 22.65 29.09 35.5 5.19 19.77 27.95 
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ลูกจ้างประจํา 

สํารวจ  ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2555 

จํานวน คิดเป็นร้อยละ 
สายงาน / อายุ / วุฒิการศึกษา 

(คน) (%) 

  สายงาน     

1. พนักงานทั่วไป 9 16.07 

2. คนสวน 10 17.86 

3. พนักงานสถานที่ 6 10.71 

4. พนักงานขับรถยนต์ 12 21.43 

5. พนักงานขับรถโดยสาร 1 1.79 

6. พนักงานรับโทรศัพท์ 1 1.79 

7. พนักงานบริการ 6 10.71 

8. พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 3 5.36 

9. พนักงานโรงพิมพ์ 1 1.79 

10. ผู้ดูแลหมวดสถานที่ 2 3.57 

 รวม 51 91.07 
    

  อายุ อายุเฉลี่ยโดยรวม 

1. อายุตัวเฉลี่ย 48.98 

2. อายุราชการเฉลี่ย 19.90 

  วุฒิการศึกษา จํานวน (คน) คิดเป็นร้อยละ (%) 

1. ต่ํากว่าปริญญาตรี 50 89.29 

2. ปริญญาตรี 1 1.79 

3. ปริญญาโท     

4. ปริญญาเอก     

 รวม 51 91.07 
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พนักงานราชการ 
สํารวจ  ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2555 

จํานวน คิดเป็นร้อยละ 
สายงาน / อายุ / วุฒิการศึกษา (คน) (%) 

  สายงาน      

1. เจ้าหน้าที่ด้านการเงินและสวัสดิการ 1 2.56 

2. ช่างภาพ 1 2.56 

3. นักวิชาการด้านตรวจสอบภายใน 2 5.13 

4. นักวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ ์ 1 2.56 

5. นักวิชาการผลิตสื่อโสตทัศน์ 1 2.56 

6. นักเอกสารสนเทศ 2 5.13 

7. ผู้สื่อข่าว 1 2.56 

8. พนักงานซ่อมบํารุง (ช่างไฟฟ้า) 1 2.56 

9. พนักงานซ่อมบํารุง (ช่างอิเล็กทรอนิกส์) 1 2.56 

10. พนักงานบริการ 14 35.90 

11. พนักงานบริการอัดสําเนา 3 7.69 

12. พนักงานพัสดุ 1 2.56 

13. พนักงานรับ-ส่งเอกสาร 3 7.69 

14. พนักงานราชการขับรถยนต์โดยสาร 2 5.13 

15. พนักงานราชการประจํารถยนต์โดยสาร 2 5.13 

16. พนักงานเรียงพิมพ์ 3 7.69 

 รวม 39 100.00 
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  อายุ อายุเฉลี่ยโดยรวม 

1. อายุตัวเฉลี่ย 33.00 

2. อายุราชการเฉลี่ย 1.67 

  จํานวน คิดเป็นร้อยละ 

  
วุฒิการศึกษา 

(คน) (%) 

1. ต่ํากว่าปริญญาตรี 32 82.05 

2. ปริญญาตรี 7 17.95 

3. ปริญญาโท     

4. ปริญญาเอก     

 รวม 39 100.00 
 
 
 

 (4) ส่วนราชการมีเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญอะไรบ้าง ในการ
ให้บริการและการปฏิบัติงาน (#) 

คําตอบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1.  มีระบบเครือข่ายส่วนกลาง 
2. มีการเชื่อมโยงข้อมูลด้วยระบบ LAN ภายในองค์กร 
3. มีระบบ Internet และ Intranet 
4. มีระบบฐานข้อมูลข้อสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
5. มีระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
6. มีระบบรักษาความปลอดภัย Firewall 
7. มีระบบ e-auction/GFMIS 
8. มีระบบ VDO Conference 
9. มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
10. มีระบบ Web สําหรับผู้พิการทางสายตา 
11. มีห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส ์
12. มีระบบการควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย 
13. มีระบบป้องกันไวรัส 
14. มีระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางเครือข่าย  

(Log System) 
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อุปกรณ์ 1.  คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ลูกข่าย 
2. เครื่องพิมพ์สี / ขาวดํา 
3. เครื่องสแกนเนอร์ 
4. เครื่อง LCD Projector 
5. เครื่องฉาย 3 มิติ 

สิ่งอํานวยความสะดวก 1. ที่จอดรถ 
2. บ้านพักสวัสดิการของรัฐสภา 
3. สโมสรรัฐสภา 
4. ห้องสมุด 
5. ห้องฝึกอบรม 
6. ห้องประชุมทั่วไป 
7. ห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (301,1503) 
8. สถานที่ออกกําลังกาย 
9. ห้องพยาบาล 
10. ห้องรับรองสมาชิกวุฒิสภา 
11. มีอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wireless) 
12. มีรถตู้บริการ รับ-ส่ง ระหว่างอาคารสุขประพฤติและ

อาคารรัฐสภา 2 
13. มี Notebook ให้สมาชิกวุฒิสภา ยืมใช้ทุกคน  

(1 คนต่อ 1 เครื่อง) 
 
 
(5) ส่วนราชการดําเนินการภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่สําคัญอะไรบ้าง (#)  

(ให้ระบุเฉพาะที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบบริการหลักของส่วนราชการเท่านั้น) 

คําตอบ

การดําเนินงาน กฎหมาย  กฎระเบียบ  ข้อบังคับ 
1. กระบวนการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  

 ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551 
 ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2551  
 ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2544  
 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2552  
 ระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ

ดําเนินการตรวจสอบและพจิารณาคําร้องขอให้ถอดถอน
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การดําเนินงาน กฎหมาย  กฎระเบียบ  ข้อบังคับ 
ผู้ดํารงตําแหน่ง ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญออก
จากตําแหน่ง พ.ศ. 2551 

2. กระบวนการสนับสนุน ส่งเสริมและ
เผยแพร่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
 ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551 

3. กระบวนการสนับสนุนข้อมูลสําหรับ
ประกอบการพิจารณาการดําเนินงานของ
สมาชิกวุฒิสภา 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
 ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551 

4. กระบวนการด้านฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศ 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
 ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551 
 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556 
 ระเบียบสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ว่าด้วยข้อมูล

ข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

5. กระบวนการด้านการคลังและงบประมาณ 
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นหน่วยงานสังกัด
รัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ  แห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550  มาตรา 168 วรรค 8 บัญญัติว่า     
รัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับการบริหารงาน
โดยอิสระของรัฐสภา ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม  
ศาลปกครองและองค์กรตามรัฐธรรมนูญและวรรค 9 
หากสํานักงานเห็นว่างบประมาณไม่เพียงพอสามารถ
เสนอขอคําขอแปรญัตติต่อกรรมาธิการได้โดยตรง 
 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2502 

6. กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา   
พ.ศ. 2518  

7. กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การแปลงสู่
แผนปฏิบัติราชการและการติดตามประเมินผล 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2542 
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การดําเนินงาน กฎหมาย  กฎระเบียบ  ข้อบังคับ 
8. กระบวนการให้บริการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 ระเบียบสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ว่าด้วยข้อมูล

ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2546 
 ระเบียบสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ว่าด้วยข้อมูล

ข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 

 

ข. ความสัมพันธ์ภายในภายนอกองค์กร 

(6) โครงสร้างองค์กร และ วิธีการจัดการที่แสดงถึงการกํากับดูแลตนเองที่ดีเป็นเช่นใด   

  คําตอบ 

    - โครงสร้างสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา แบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน 18 สํานัก 
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- วิธีการจัดการที่แสดงถึงการกํากับดูแลตนเองที่ดี มีดังนี้ 

คําตอบ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากรมและเป็นนิติบุคคล โดยมี

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นหน่วยงานราชการสังกัดรัฐสภา 
การบริหารงานบุคคลกลางมีองค์กรของตนเอง คือ คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ก .ร . )  
ทําหน้าที่ในการควบคุม ดูแล สําหรับบุคลากรสังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเรียกว่า ข้าราชการฝ่าย
รัฐสภา ประกอบด้วยข้าราชการรัฐสภาสามัญ และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
คือ บุคคลผู้รับราชการในตําแหน่งประจําในส่วนสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีเลขาธิการวุฒิสภาเป็น
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ  ขึ้นตรงต่อประธานวุฒิสภา โดยมีที่ปรึกษา 
ด้านต่างๆ 6 คน และรองเลขาธิการวุฒิสภา 6 คน ช่วยบริหารกํากับดูแลการปฏิบัติราชการ ทั้งมี 
กลุ่มงานอิสระ 3 กลุ่มงาน ปฏิบัติงานให้โดยตรงต่อเลขาธิการวุฒิสภา คือ กลุ่มงานที่ปรึกษา กลุ่มงาน
ตรวจสอบภายใน และกลุ่มช่วยอํานวยการนักบริหาร โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  
18 สํานัก มีหน้าที่ความรับผิดชอบครอบคลุมภารกิจและกิจกรรมด้านต่างๆ ของวุฒิสภา 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดให้มีวิธีการจัดการที่ดี ที่แสดงถึงการกํากับดูแลตนเองที่ดี ดังนี้ 
1. มีระบบการวางแผนที่สําคัญ ดังนี้ 

1) แผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2555 – 2556 ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อเป็นแนวทางในการ
จัดทําแผนงบประมาณรายจ่ายประจําปีและการติดตามประเมินผล 

 2) แผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2555 
 3) แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ.ศ. 2555 
 4) แผนบริหารความเสี่ยงตามโครงการสําคัญ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 5) แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM Action plan) ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจําปี พ.ศ. 2555 
 6) ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ

รัฐสภา 
 7) แผนพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 8) รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนําองค์กรของผู้บริหารและ

การรับรู้ทิศทางการทํางานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 9) แผนกลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนําองค์กรของผู้บริหาร 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 10) แผนปฏิบัติการปรับปรุงการให้บริการของสํานักงานประธานวุฒิสภา 
 11) ในการปฏิบัติราชการของบุคลากร ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีการใช้เครื่อง

สแกนลายนิ้วมือ 
 12) จัดให้มีระเบียบการรักษาความปลอดภัย สถานที่ประชุมของรัฐสภา 
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 13) มีการจัดทํา Web board สนทนากับผู้บริหาร เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับ
บุคลากรทุกระดับของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 14) จัดให้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ.ศ. 2554 

15) นําข้อมูลของแผนต่างๆ ข้างต้น เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
16) มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

  

2. ระบบการติดตามและตรวจสอบ 
 1) มีการรายงานผลการดําเนินงาน 
  - การรายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี  

รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
  - ระบบรายงานและการติดตามผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปี 
  - การรายงานประจําปีของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 2) มีระบบการตรวจสอบ 
  - การตรวจสอบภายใน โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในสํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภาดําเนินการตรวจสอบภายในเรื่องต่างๆ เช่น การใช้จ่ายเงินงบประมาณ การจัดทําบัญชี การจัดซื้อจัด
จ้าง การสอบทานระบบการควบคุมภายในของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา นอกจากนี้ ยังทําหน้าที่
ตรวจสอบดูแลทรัพย์สิน การใช้ทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและประหยัด  ทั้ งนี้  ในการดํ า เนินงานจะตรวจติดตามผลการบริหาร  ประมาณ 
ปีละ 1 คร้ัง และรายงานผลตรวจสอบ พร้อมข้อเสนอแนะให้หัวหน้าส่วนราชการได้รับทราบ 
  3) การมอบหมายงานที่ชัดเจน 

  - มีการจัดทําคําสั่งมอบหมายการบริหารราชการ โดยให้รองเลขาธิการวุฒิสภา 
ปฏิบัติราชการ โดยให้รองเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติราชการและสั่งการแทนเลขาธิการวุฒิสภาในการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ส่วนการปฏิบัติงานที่ต้องเสนอประธานรัฐสภาหรือประธานวุฒิสภา 
งานนโยบาย งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล หรืองานที่มีความสําคัญซึ่งมีผลกระทบต่อ
สมาชิกวุฒิสภา หรือสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้นําเสนอเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อพิจารณาดําเนินการ 

  - มีการจัดทําคําสั่งการมอบหมายงานให้ที่ปรึกษา และมอบหมายให้ที่ปรึกษาช่วย
เลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติราชการ ได้แก่ 

 ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 
 ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ 
 ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ 

เมื่อใดที่ปรึกษาฯ ได้ดําเนินการใดตามที่ได้รับมอบหมายเสร็จแล้ว ให้เสนอรายงานพร้อมสําเนาเรื่อง 
ให้เลขาธิการวุฒิสภาทราบโดยเร็ว ทั้งนี้ การติดตาม / ทบทวนผลการดําเนินงาน โดยการจัดประชุม
ผู้บริหารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นคราวไป 
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   - มีการจัดทําคําสั่งการมอบหมายการปฏิบัติงานในรูปแบบคณะกรรมการและ
คณะทํางานต่างๆ 

ทั้งนี้การมอบหมายงานดังกล่าว สอดคล้องกับพระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการ
ฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 

 

 (7) ส่วนราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกันมีหน่วยงานใดบ้าง 

มีบทบาทอย่างไรในการปฏิบัติงานร่วมกัน (#)

-  ข้อกําหนดที่สําคัญในการปฏิบัติงานร่วมกันมีอะไรบ้าง 

ส่วนราชการ/องค์กร 
ที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ 
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

ข้อกําหนดที่สําคัญ 
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

กระบวนการสร้างคุณค่า 
1. คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ 

- ประธานวุฒิสภา ส่งคําร้อง
ขอให้คณะกรรมาธิการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติไต่สวนข้อเท็จจริง 

โปร่งใสตรวจสอบได้ - มีเอกสารบันทึก 
การนําส่งคําร้องขอไปให้
คณะกรรมาธิการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ 

2. สภาผู้แทนราษฎร - สภาผู้แทนราษฎร เสนอร่าง
พระราชบัญญัติที่สภา
ผู้แทนราษฎร ลงมติเห็นชอบ
แล้วต่อวุฒิสภา เพื่อพิจารณา
ต่อไป 

ความครบถ้วนถูกต้อง 
และเป็นปัจจุบันของ
ข้อมูล 

- มีหนังสือนําส่ง 
ร่างพระราชบัญญัติ  
สารบบการพิจารณา  
ร่างพระราชบัญญัติของ
สภาผู้แทนราษฎร บันทึก
หลักการและเหตุผลตัวร่าง
พระราชบัญญัติ บันทึก
วิเคราะห์สรุปสาระสําคัญ 
ลายมือชื่อผู้มีอํานาจ     
ลงนามรับรองความ
ถูกต้องตามมติที่ประชุม
สภาผู้แทนราษฎร 

 - ยืนยันมติผลการประชุม
วุฒิสภา ในการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติในวาระที่ 3 
และส่งคืนร่างพระราชบัญญัติ
ไปยังสภาผู้แทนราษฎร 

ความครบถ้วนถูกต้อง 
และเป็นปัจจุบันของ
ข้อมูล 

- มีหนังสือนําส่ง เพื่อส่ง 
คืนร่างพระราชบัญญัติ  
ไปยังสภาผู้แทนราษฎร 
ให้ประธานวุฒิสภาลงนาม 
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(8) - กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของส่วนราชการคือใครบ้าง (#) 

- กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้มีความต้องการและความคาดหวังที่สําคัญ
อะไรบ้าง (#)  

- แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกันคืออะไร (#) 

ตอบ   - กลุ่มผู้รับบริการ คือ  
   1. สมาชิกวุฒิสภา   
   2. คณะกรรมาธิการ 
   3. ประชาชน  
  - กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ  
   1. องค์กรอิสระต่างๆ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
   2. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
   3. สื่อมวลชน 
   4. ประชาชน 
 

กลุ่มผู้รับบริการ บริการที่ให้ 
ความต้องการ /  
ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน 

กลุ่มผู้รับบริการ 
1. สมาชิกวุฒิสภา 
2. คณะกรรมาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของสมาชิกวุฒิสภา และ 
คณะกรรมาธิการ โดย  
 • สนับสนุนข้อมูล 
ด้านวิชาการ 
 • จัดทําเอกสารประกอบ 
พระราชบัญญัติ 
 • การผลิตผลงานวิจัย 
 • ให้บริการด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป็นต้น 
 • งานด้านธุรการ 
 • การเสนอเรื่องร้อง
ทุกข์หรือการใช้สิทธิตาม 
รัฐธรรมนูญของประชาชน 
 

 
1. บุคลากรของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา ทุกระดับ 
มีความรู้ ทักษะ และความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 
เพื่อสนับสนุนวุฒิสภา 
ให้สามารถทํางานในหน้าที่
ตามรัฐธรรมนูญได้อย่าง
รวดเร็วเต็มความสามารถ
และมีประสิทธิภาพ 
2. ระบบการจัดการเอกสาร
ยังไม่มีประสิทธิภาพยังต้อง
พึ่งพาเอกสารที่เป็นกระดาษ 
3. มีข้อมูลที่มีการวิเคราะห์
ในเบื้องต้นเพื่อประกอบการ
พิจารณาของสมาชิกวุฒสิภา 
ที่มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง
และทันเวลา 

 
1. มีแบบสอบถามการสํารวจ 
ความพึงพอใจและไม่พึง
พอใจ โดยมีข้อเสนอแนะ
เป็นคําถามปลายเปิด 
เพื่อเรียนรู้ความต้องการ/
ความคาดหวังของรับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. มีการจัดทําแบบแสดง
ความจํานงในการจัดส่ง
เอกสารของสมาชิกวุฒิสภา 
เพื่อสํารวจความต้องการ 
ของสมาชิกวุฒิสภาให้ทราบ
ถึงรูปแบบการจัดส่งเอกสาร
ตามที่สมาชิกวุฒิสภาต้องการ 
3. มีช่องทางรับฟังข้อ
ร้องเรียน ข้อเสนอแนะ 
ข้อคิดเห็น และคําชมเชย 
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กลุ่มผู้รับบริการ บริการที่ให้ 
ความต้องการ /  
ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ด้านเอกสารประกอบการ
พิจารณา 
  4.1 การจัดการข้อมูล
ประกอบการพิจารณา 
ในแต่ละเรื่องไม่มีความ
ละเอียดพอ  
  4.2 งานเอกสาร
ประกอบการพิจารณาล่าช้า
ส่วนใหญ่ในที่ประชุม 
ไม่สามารถอ่านได้ทันก่อน
เข้าประชุม 
  4.3 อยากได้ข้อมูล
ประกอบการพิจารณา 
เชิงสังเคราะห์เพิ่มเติม 
พร้อมทั้งผลได้ผลเสีย 
5. การให้ความรู้ ความ
เข้าใจในบทบาท อํานาจ
หน้าที่ของวุฒิสภาและการ
เผยแพร่ความรู้ ผ่านช่องทาง
สื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ  
น้อยไป 
6. กระบวนการและขั้นตอน
การให้บริการต้องกระชับขึ้น 
7. ลําดับขั้นของกระบวนการ
และขั้นตอน การให้บริการ
ควรออกเป็นขั้นตอนเพื่อให้
ทุกคนที่ใช้บริการได้รับทราบ 
8. ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  8.1 พัฒนาทางด้านไอที/
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  8.2 ด้านข้อมูลไม่มีระบบ
จัดทําและจัดเก็บเอกสารที่
เป็นมาตรฐาน 

ผ่านช่องทางต่าง ๆ  
4 ช่องทาง ดังนี้  
 • รับฟังผ่านผู้บริหารของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
โดยตรง 
 • รับฟังผ่าน Call Center  
 • รับฟังผ่านระบบ 
Internet/Intranet ของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 • รับฟังผ่านบุคลากรของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
โดยตรง 
4. การสื่อสารบทบาท
อํานาจหน้าที่ ผลงานและ
ภารกิจต่างๆของวุฒิสภา 
ผ่านสื่อต่างๆ ดังนี้ 
 • สื่อสิ่งพิมพข์องสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา เช่น 
หนังสือพิมพ ์สารวุฒิสภา  
แผ่นพับบทบาทอํานาจ 
หน้าที่ของวุฒิสภา  
สรุปผลงานวุฒิสภา หนังสือ 
"ความรู้เกี่ยวกับบทบาท 
อํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา 
และวงงานรัฐสภา" เผยแพร่
แก่สมาชิกวุฒิสภา  
ส่วนราชการ สถาบัน 
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
องค์กรอิสระ ห้องสมุด
ประชาชน ห้องสมุดเฉลิม
ราชกุมารีและสาธารณชน
ทั่วไป ข้อมูลทางวิชาการ 
วารสารวิชาการ จุลนิติ 
กฎหมาย ที่ได้ประกาศใน
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กลุ่มผู้รับบริการ บริการที่ให้ 
ความต้องการ /  
ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ในเรื่องขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงานให้เกิดจิต 
สํานึกทํางานเพื่อส่วนรวม 
10. วัสดุอุปกรณ์ เช่น  
เก้าอี้นั่ง เครื่องมือเครื่องใช้
โบราณ เมื่อมีของพังแล้ว 
ไม่ซ่อมแซม 
11. ควรมีโทรทัศน์วุฒิสภา 
12. อยากให้หน่วยงานของ
รัฐได้ยึดถือเป็นแบบอย่าง 
ในการดําเนินงานของวุฒิสภา 
เช่น เรื่องประชุมการ
ให้บริการของรัฐสภาเป็น
ตัวอย่างที่ควรยึดถือ 
13. ควรเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับเอกชนและภาครัฐ 
14. การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารใช้เฉพาะวิทยุ ทีวี
รัฐสภาไปไม่ทั่วถึง ชาวบ้าน
ควรมีทีวี วิทยุที่มีเหมือนกับ
ช่องปกติ ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7  
15. วัสดุอุปกรณ์สํานักงาน
เครื่องมือไม่ทันสมัย 
16. สถานที่คับแคบ เช่น 
ลานจอดรถ ห้องประชุม 
ห้องทํางานมีไม่เพียงพอ 
17. ข้อมูลที่มาจากหน่วยงาน
ภายนอกควบคุมไม่ได้ 
18. ต้องเปลี่ยนแปลง
อุปกรณ์สื่อสารภายในรัฐสภา
ให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายเป็น 
มาตรฐานเดียวกันและสร้าง
วัฒนธรรมใหม่ 

ราชกิจจานุเบกษาและมีผล
ใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว 
เป็นต้น 
 • สถานีโทรทัศน์รัฐสภา 
 • สถานีวิทยุกระจายเสียง 
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
 • ป้ายบิลบอร์ด 
 • วีดิทัศน ์
 • เว็บไซต์ของวุฒิสภา 
(www.senate.go.th) 
5. การสื่อสารผ่านการจัด
กิจกรรมต่างๆ เช่น 
 • วันเด็กแห่งชาติ 
 • การเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจกับสื่อมวลชน 
 • การเสริมสร้างประสบการณ์ 
ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย
สําหรับเด็กและเยาวชน 
• การเสริมสร้างความพร้อม
แก่ท้องถิ่นหลักสูตร
กระบวนการเสริมสร้าง 
ผู้นํานักประชาธิปไตย 
แบบมีส่วนร่วม 
 • การอบรมวิทยากร
เผยแพร่ 
 • การสนับสนุนกิจกรรม
เครือข่ายผู้นํานัก
ประชาธิปไตยวุฒิสภา 
6. การสื่อสารผ่านศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
7. โครงการ สมาชิกวุฒิสภา
พบประชาชน 
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กลุ่มผู้รับบริการ บริการที่ให้ 
ความต้องการ /  
ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. เครื่องมือไม่ทันสมัย 
ควรแจกไอแพด ดีกว่า 
โน๊ตบุ๊ค 
20. ควรเพิ่มสวัสดิการให้
เจ้าหน้าที่ที่ทํางานเกินเวลา
ที่ทางราชการกําหนด 
21. ศูนย์บริการข้อมูล 
ในความช่วยเหลือ  
(Call Center) ควรมีป้ายขึ้น
บอร์ดว่ามีอะไรบ้าง 
ที่วางแผนไว้ว่าจะทําอะไร
ต่อไป 
22. การนัดประชุมมีการ
ติดต่อมากเกินไป เช่น 
ระบบโทรศัพท์แจ้ง ระบบ 
ส่งข้อความ ระบบจดหมาย  
ทําให้สมาชิกเกิดความ 
เคยตัวไม่ค่อยจัดการตัวเอง
ทําให้เสียนิสัย 
23. หน่วยงานราชการใช้
ระเบียบกฎหมาย  
สร้างข้อจํากัดในการ
ให้บริการแทนที่จะส่งเสริม
ให้เกิดการบริการที่ดี 
24. ต้องทําให้เกิดประโยชน์
ต่อชาวบ้านและแผ่นดินต้อง
เป็นมันสมองให้กับสมาชิก 
วุฒิสภา กล้าแสดงออก 
ในความคิดเห็นที่ถูกต้อง 
25. ควรมีการพัฒนาและ
การปรับปรุงงานบริการ
ทางด้านประชาสัมพันธ์ 
อาคารสถานที่ 
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กลุ่มผู้รับบริการ บริการที่ให้ 
ความต้องการ /  
ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. หน่วยงานรัฐสภามี
ความคล่องตัวสูง ทําให้ง่าย
ต่อการพัฒนาเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ ปรับเปลี่ยน
องค์กรโดยใช้นิติธรรม 
ปรับเปลี่ยนระบบที่เป็น
อุปสรรค ส่งเสริมการใช้
นวัตกรรมคิดนอกกรอบ 
27. ควรพัฒนาองค์กรให้มี
คุณภาพมากกว่ากล้าวิจารณ์ 
28. ทางสมาชิกวุฒิสภาจะ
ไม่ค่อยทราบว่าหน่วยงาน
ไหนรับผิดชอบเรื่องอะไรบ้าง 
ควรประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
ด้วยว่าหน่วยงานไหน
รับผิดชอบเรื่องอะไรบ้าง 
และควรกระจายความรู้ 
ตรงนี้ให้สมาชิกวุฒิสภา
รับทราบด้วย 
29. วัสดุอุปกรณ์สํานักงาน
เก่าแก่ไม่สมควรที่จะ
นํามาใช้ 
30. ความคล่องแคล่ว
รวดเร็วทันใจ 
 
- โครงการเสริมสร้างความ
พร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร 
“กระบวนการเสริมสร้าง
ผู้นํานักประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนร่วม” มีประชาชน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
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กลุ่มผู้รับบริการ บริการที่ให้ 
ความต้องการ /  
ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย  
1. องค์กรอิสระต่าง ๆ  
หน่วยงานภาครัฐและ 
เอกชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. สมาชิกสภาผู้แทน 
ราษฎร 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ควรเพิ่มเทคนิค เพิ่ม
กระบวนการ เพิ่มกิจกรรม 
เพิ่มสื่อประกอบการบรรยาย
ให้มีความหลากหลายและมี
ความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
• ควรปรับปรุงหลักสูตร 
ให้มีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ในปัจจุบัน 
 
 
 
1. เรื่องสถานที่การ
ให้บริการควรมีพื้นที่กว้าง
มากขึ้น 
2. เห็นควรดําเนินการช่วง 
12.00 – 13.00 น.  
3. ควรกําหนดพื้นที่บริการ
และแนวทางประชาสัมพันธ์
ที่ Update 
4. ควรปรับระบบการ
จ่ายเงินให้โอนเข้าบัญชี
ธนาคาร 
 
- มีความเห็นว่าเจ้าหน้าที่ 
ผู้ให้บริการ ณ ศูนย์บริการ
ข้อมูลด้านกฎหมายฯ 
สามารถให้บริการได้ดี 
รวดเร็ว มีมาตรฐาน  
มีจิตบริการ และมีความ
ประทับใจในการให้บริการ 
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กลุ่มผู้รับบริการ บริการที่ให้ 
ความต้องการ /  
ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. สื่อมวลชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ประชาชน 
 
 

 อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การ
บริการมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ควรตรวจสอบข้อมูลที่ได้
จากการสืบค้นให้เป็น
ปัจจุบันและมีความทันสมัย 
โดยเฉพาะข้อมูลที่สืบค้น
ทางอินเตอร์เน็ต 
 
- จากผลการประเมินมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. การให้บริการสื่อดีมาก 
อยู่แล้ว 
2. ขอให้มีการแจ้งข่าวทาง 
sms เพิ่ม เพื่อความรวดเร็ว 
3. ขอให้มีอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง 
4. ขอกําหนดการประชุม
ของคณะกรรมาธิการ  
พร้อมทั้งรายละเอียดการ
ประชุมและกําหนดเพิ่มหรือ
งดการประชุมประจํา
สัปดาห์ 
5. การแถลงข่าวของ
คณะกรรมาธิการ ควรมี
ประเด็นที่น่าสนใจ 
 
- การบริการทําได้ดี รวดเร็ว 
มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน
เกี่ยวข้องให้ทําหน้าที่ต่อไป 
และขอให้กําลังใจทุกคน 
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2. ความท้าทายต่อองค์กร 

เป็นการตอบคําถาม เพื่ออธิบายถึงสภาพการแข่งขัน ความท้าทายที่สําคัญในเชิงยุทธศาสตร์ และ
ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการของส่วนราชการ 

ก. สภาพการแข่งขัน 

(9) - สภาพการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของส่วนราชการเป็นเช่นใด (ให้ส่วน
ราชการตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของส่วนราชการ)   

- ประเภทการแข่งขัน และจํานวนคู่แข่งขันในแต่ละประเภทเป็นเช่นใด  

- ประเด็นการแข่งขันคืออะไร และผลการดําเนินการปัจจุบันในประเด็นดังกล่าวเม่ือ
เปรียบเทียบกับคู่แข่งเป็นอย่างไร  

 

คําตอบ 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้กําหนดให้สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นคู่เทียบ  
โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการดําเนินการของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจากผลการประเมิน
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี 

(10) - ปัจจัยสําคัญที่ทําให้ส่วนราชการประสบความสําเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันคืออะไร  

ตอบ  ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการดําเนินงานในด้านต่างๆ ขององค์กร 
 
-  ปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีผลต่อสภาพการแข่งขันของส่วนราชการคืออะไร  

ตอบ การเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนทางการเมือง 

(11) - ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขันมีแหล่งข้อมูลอยู่ที่ใดบ้าง  

ตอบ    - ระบบ Internet ของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร    
http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/more_news.php?cid=1901 

 - ระบบ Intranet ของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
http://intranet.parliament.go.th/group21/index.php?module=ContentExpress&func=display&ceid=95 

 
  (12) - ข้อจํากัดในการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และข้อมูลเชิงแข่งขันมีอะไรบ้าง (ถ้ามี) 

ตอบ   ยังไม่มีข้อตกลงอย่างเป็นทางการในการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน 
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ข. ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 

(13) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการคืออะไร (#)  

- ความท้าทายตามพันธกิจ 
ตอบ   1. สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านนิติบัญญัติตามหลักธรรมาภิบาล 

  2. พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ 
    3. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและ 
                      ประชาชน 

- ความท้าทายด้านปฏิบัติการ  
ตอบ          1. มีการกําหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ที่มุ่งสู่ความสําเร็จและความเจริญก้าวหน้าขององค์กร  

                      โดยมีการปรับตัวและดําเนินภารกิจได้อย่างสอดคล้องเท่าทันต่อสภาพแวดล้อมและการ 
                      เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก 

 2. มีการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนและวิธีการในการให้บริการเพื่อตอบสนอง 
               ต่อความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 3. มีการคิดค้นนวัตกรรมและการให้บริการที่เป็นเลิศท่ามกลางกระแสความตื่นตัว ความสนใจ 
               ในผลประโยชน์และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชน 

- ความท้าทายด้านทรัพยากรบุคคล 
ตอบ  1. กระบวนการสรรหา การพัฒนาและการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ 

                        ให้มีความสุขและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 2. การเสริมสร้างความรู้และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอและมี 

                       ประสิทธิภาพเพื่อให้ทรัพยากรบุคคลมีความเข้มแข็ง มีความรู้ และมีสมรรถนะสูงในการ 
                       ปฏิบัติงานและการดําเนินงานเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
                       ตามที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้กําหนดไว้ 

 3. การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระหว่าง 
                       หน่วยงานที่รับผิดชอบบริหารทรัพยากรบุคคลกับหน่วยงานภายในสํานักงานเลขาธิการ  
                       วุฒิสภาให้มีความสอดคล้อง ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

 4. การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน  
                       เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการประสานงานได้อย่างรวดเร็ว และเป็นประโยชน์ต่อการ 
                       บริหารงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 5. การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งอัตรากําลังตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลที่เพียงพอต่อการ 
                       ดําเนินงานด้านยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล และงานเกี่ยวกับเครื่องมือการ 
                       บริหารทรัพยากรบุคคลใหม่ๆ 

 6. การมีองค์กรกลางที่รับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพทัดเทียม 
                       หน่วยงานภายนอกอื่น 
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ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 

(14) แนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของส่วนราชการ เพื่อให้เกิดผลการดําเนินการ
ที่ดีอย่างต่อเนื่องมีอะไรบ้าง (#) 

คําตอบ   

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีการกําหนดแนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน เพื่อให้ผลการดําเนินงานดีขึ้น จากการวิเคราะห์ปัจจัย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการวิเคราะห์จุดอ่อนและ
โอกาสของกระบวนการ จัดทําแผนการปรับปรุงกระบวนการ โดยกําหนดให้มีกิจกรรมการดําเนินงาน   
พร้อมด้วยระยะเวลาการดําเนินงาน และตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

ทั้งนี้ มีการสื่อสารให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้งมีการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน และรายงานผลความสําเร็จ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องได้ยึดถือปฏิบัติ หรือรักษามาตรฐานในการปรับปรุงกระบวนการต่อไป 

 
กระบวนการ ผลการปรับปรุงกระบวนการ 

1. กระบวนการด้านฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
   1.1 กระบวนการพัฒนาฐานข้อมูล
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- มีการพัฒนาการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 
1. website : (http://www.senate.go.th/W3C/senate) 
เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้ได้
มาตรฐาน W3C (World Wide Web Consortium) เพื่อให้
เป็นเว็ปไซต์ที่สอดคล้องกับข้อกําหนดในเรื่องการพัฒนาเว็ปไซต์
ให้ทุกคนเข้าถึงได้ (web content accessibility guidelines)  
2. Smart Phone 

2.1 Application บน Smart Phone โดยให้บริการ 
Download Application ลงบน Smart Phone ได้โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย เช่น ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เป็นต้น 

2.2 ทีวีวุฒิสภาบน Smart Phone ใช้ชื่อว่า “Senate 
Channel” เป็น Application ให้บริการถ่ายทอดสดการประชุม
วุฒิสภา และรายการทีวีรัฐสภา รวมทั้งให้บริการข้อมูล ข่าวสาร
ของวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ และ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

2.3 Mobile Website www.m.senate.go.th เป็นเว็ปไซต ์
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่รองรับการแสดงผลบน 
Smart Phone ซึ่งถูกออกแบบให้สามารถแสดงผลข้อมูลได้
อย่างรวดเร็วกว่าการเข้าใช้งานเว็บไซต์ปกติ 
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กระบวนการ ผลการปรับปรุงกระบวนการ 
   1.2 กระบวนการจัดทําและบูรณา
การฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ 

- จัดทําระบบฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ เพื่อนําเข้าข้อมูล   
ด้านต่างประเทศ และบุคลากรในสํานักด้านต่างประเทศ 
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 

2. กระบวนการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ 
   2.1 กระบวนการถอดถอนบุคคล 
ออกจากตําแหน่ง มาตรา 270 

- ก่อนการดําเนินการตรวจสอบคําร้องขอ สํานักกํากับและ
ตรวจสอบ จะให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบคําร้องขอ 
พร้อมทั้งแจกคู่มือการตรวจสอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ร่วมตรวจ    
คําร้องขอ 
- มีแบบ checklist การตรวจสอบและพจิารณาคําร้องขอ    
เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนและป้องกันการผิดพลาดของการ
ตรวจเอกสาร 

   2.2 กระบวนการด้านกลั่นกรอง
กฎหมาย 

- จัดทําฐานข้อมูล เพื่อนําเข้าข้อมูลร่างพระราชบัญญัติที่ผ่าน
การพิจารณาในวาระที่สามของวุฒิสภา และเผยแพร่ผ่าน
ทางเว็ปไซต์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

   2.3 กระบวนการจัดทําและเผยแพร่
รายงานการประชุมวุฒิสภา 

- เผยแพร่รายงานการประชุมวุฒิสภา ที่ผ่านการรับรองของ
วุฒิสภา ตามข้อ บังคับการประชุมแล้ว ทางเว็บไซต์ของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้
ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที่วุฒิสภา มีมติรับรองรายงานการ
ประชุมครั้งนั้น ๆ 

3. กระบวนการสนับสนุน ส่งเสริมและเผยแพร่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   3.1 กระบวนการด้านการเผยแพร่ผล
การดําเนินงานของวุฒิสภาสู่
สาธารณชน 

- นํานวัตกรรม/เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ และสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา โดยการจัดทํา Application สําหรับ Smart phone 
หรือที่เรียกว่า “Senate application” เพิ่ม ความสะดวก 
และรวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูล เนื่องจากในปัจจุบัน smart 
phone เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายของกลุ่มผู้รับบริการ 

   3.2 กระบวนการเผยแพร่ผลงานของ
คณะกรรมาธิการ 

- มีการกําหนดมาตรฐานระยะเวลาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของคณะกรรมาธิการผ่านทางเว็ปไซต์ ดังนี้ 
(1) จัดทําหนังสือนัดประชุมฯ 
(2) จัดทําสรุปผลการประชุมฯ 
(3) จัดทําบันทึกการประชุม 
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการต่อการได้รับข้อมูล
ข่าวสารของคณะกรรมาธิการแต่ละคณะ 
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กระบวนการ ผลการปรับปรุงกระบวนการ 
4. กระบวนการสนับสนุนข้อมูลสําหรับประกอบการพิจารณาการดําเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา 
   4.1 กระบวนการให้บริการทาง
กฎหมายของศูนย์บริการข้อมูล  ด้าน
กฎหมาย 

- มีการติดตามคุณภาพการให้บริการสําหรับกระบวนงานการ
ให้บริการข้อมูลด้านกฎหมายของศูนย์บริการข้อมูลด้าน
กฎหมายและหน่วยประสานงานราชการวุฒิสภาของสํานัก
กฎหมาย เพื่อการป้องกันการทํางานผิดพลาดซ้ํา และมีการ
สํารวจความพึงพอใจและความ   ไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการด้วย 

   4.2 กระบวนการการจัดทําบทความ
ทางวิชาการ 

- มีการปรับปรุงขั้นตอนในการจัดทําบทความทางวิชาการ โดย
เพิ่มบทสรุปผู้บริการ เพื่ออํานวยความสะดวกในการอ่าน
บทความวิชาการสําหรับสมาชิกวุฒิสภา 

กระบวนการสนับสนุน 
5. กระบวนการด้านการคลังและ
งบประมาณ 

- จัดทําฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุน 
การดําเนินการด้านการเงินการคลังและงบประมาณ เพื่อช่วยในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง มีฐานข้อมูล เพื่อการตรวจสอบ 
ได้แก่ 
(1) ฐานข้อมูลระบบบริหารการเงิน 
การคลังของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
(2) ฐานข้อมูลระบบวัสดุคงคลัง 
(3) ระบบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร 

6. กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล - มีฐานข้อมูลแสดงรายละเอียดการฝึกอบรมรายบุคคล ผ่านทาง
ระบบสํานักงานอัตโนมัติ (e-office) ทั้งนี้ เพื่อสามารถใช้
ประกอบการประเมินตามระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) 
ได้ 

7. กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
การแปลงสู่แผนปฏิบัติราชการ และ
การติดตามประเมินผล 

- มีระบบการรายงานผลการดําเนินงาน โครงการตามแผน 
ปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 

8. กระบวนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

- มีการลดระยะเวลา การให้บริการจากมาตรฐานเดิมตามมติ
คณะ รัฐมนตรีที่กําหนด ให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการแก่
ผู้ขอจะต้องดาํเนินการภายใน 15 วัน เหลือ 10 วันทําการ 
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(15) ภายในองค์กรมีแนวทางในการเรียนรู้ขององค์กรและมีการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างไร (#) 

ตอบ  

 
1. การจัดทําแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เป็นแผนงานที่แสดงถึงรายละเอียดการดําเนินงาน
ของกิจกรรมการจัดการความรู้ต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดองค์ความรู้ให้เป็นระบบและเข้าถึงง่าย 
การยกย่องชมเชยและให้รางวัล เป็นต้น เพื่อให้องค์กรบรรลุผลตามเป้าหมายขององค์ความรู้ที่กําหนดและ
สนับสนุนการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

2. การจัดทําแผนการจัดการความรู้ตามเกณฑ์ PMQA 
การจัดทําแผนการจัดการความรู้ของสํานักงานฯ มีแนวทางการดําเนินการตามเกณฑ์การพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA)  
ในหมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ รหัส IT7 ซึ่งกําหนดให้ส่วนราชการจัดทําแผนการ
จัดการความรู้ และนําแผนไปปฏิบัติ เพื่อให้การดําเนินงานการจัดการความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ 
สามารถส่งผลโดยตรงต่อประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีโดยมี
แนวทางดังต่อไปนี้ 

2.1 แสดงแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) อย่างน้อย 3 องค์ความรู้ตามแนวทาง 
ที่กําหนด ได้แก่ 

• มีการทบทวนองค์ความรู้ที่สอดรับกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
• มีรายการองค์ความรู้ที่มาจากการรวบรวมถ่ายทอดจากบุคลากรภายใน / ภายนอก

องค์กร 
• มีรายการองค์ความรู้เพื่อสนับสนุน / สามารถตอบรับประเด็นยุทธศาสตร์ครบทุก

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
• มีการจําแนกองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วน

ราชการ 
• เลือกองค์ความรู้ที่จําเป็นอย่างน้อย 3 องค์ความรู้ จาก 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่

แตกต่างกัน พร้อมระบุเหตุผลหรือความเหมาะสมในการเลอืกองค์ความรู้ 
• กําหนดเกณฑ์การวัดผลสําเร็จโดยเลือกตัวช้ีวัด (KPI) ตามคํารับรองฯ หรือตัวชี้วัด 

(KPI) อื่นๆ ที่สามารถสะท้อนผลลัพธ์ของแผนการจัดการความรู้ 
• มีการจัดทําแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) โดยมีรายละเอียดกิจกรรมการ

จัดการความรู้ต่างๆ ตามกระบวนการการจัดการความรู้ (KM Process) ครอบคลุมทั้ง 7 ขั้นตอน โดยมี
การบูรณาการร่วมกันกับกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 6 
องค์ประกอบ ในทั้ง 3 แผน 

• มีกิจกรรมยกย่องชมเชย ให้เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
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• มีการลงนามเห็นชอบการจําแนกองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการผลักดันตามประเด็น
ยุทธศาสตร์จากผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO) / หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอํานาจฯ และผู้บริหาร
สูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) / หรือผู้ที่ได้รับการมอบอํานาจฯ 

• มีการลงนามเห็นชอบแผนการจัดการความรู้ จากผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ 
(CEO) / หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอํานาจฯ และผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) / หรือผู้ที่ได้รับ
การมอบอํานาจฯ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

2.2 การดําเนินงานตามแผนโดยดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ได้สําเร็จครบถ้วนทุก
กิจกรรม ดังนี้ 

• สามารถดําเนินการได้แล้วเสร็จ ครบถ้วน ทุกกิจกรรมที่กําหนดในแผน KM ครบทั้ง 3 
แผน 

• ทุกกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีผลการดําเนินการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 ครบทั้ง 3 แผน 

• มีรายงานผลการติดตามความก้าวหน้าทุกครั้งตามที่ระบุในกรอบระยะเวลาการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานของกิจกรรมตามแผนฯ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี โดยมีช่วงห่างของระยะเวลาใน
การติดตามแต่ละครั้งที่เหมาะสม 

• จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ (รอบ 12 เดือน) 
และรายงานให้ประธานกรรมการจัดการความรู้ (CKO) และเลขาธิการวุฒิสภา (CEO) ทราบตามลําดับ 

3. รายละเอียดการดําเนินการ 
3.1 ขอบเขตการจัดการความรู้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (KM Focus Area) 

ขอบเขตการจัดการความรู้เป็นกรอบในการกําหนดความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน และ
สอดคล้องต่อการผลักดันเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ดังนั้นสิ่งสําคัญ 
ที่จะต้องพิจารณา เพื่อกําหนดขอบเขต KM ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 3 
(พ.ศ. 2555 – 2559) ที่มีการปรับเปลี่ยนบทบาทและทิศทางการดําเนินงาน จากความเป็นมืออาชีพ 
ซึ่งกําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2555) สู่การเป็น 
“องค์กรธรรมาภิบาล” ซึ่งบทบาทใหม่ดังกล่าวนําไปสู่การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 
วิสัยทัศน์(Vision) 

เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน 
พันธกิจ(Mission) 
1. สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านนิติบัญญัติตามหลักธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ 
3. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์หลัก กลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

การบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง
ท่ีดี บรรลุผลสัมฤทธิ์และเป็นที่พึงพอใจ 
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1.1 พัฒนาการบริหารจัดการ 
ตามหลักกิจการบ้านเมืองที่ดี 
1.2 พัฒนาการปฏิบัติงาน 
ตามหลักกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์หลัก กลยุทธ์ 

  1.3 พัฒนางานด้านวิชาการ 
1.4 พัฒนากระบวนการเสริมสร้าง 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เชื่อถือได้ ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน 
ผู้ใช้เข้าถึงได้ง่าย และเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ 

2.1 พัฒนาฐานข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบันและตรงตามความต้องการ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจใน
วงงานนิติบัญญัติ 

บุคลากรมีศักยภาพและสามารถ
ปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน 

3.1 พัฒนาบุคลากรโดยใช้หลัก
สมรรถนะ (Competency Based HR) 
3.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
3.3 พัฒนาระบบการเรียนรู้และ 
การจัดการความรู้ 
3.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการทํางาน 

 
จากวิสัยทัศน์และพันธกิจของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงได้กําหนดขอบเขต KM ที่มีความ

สอดคล้อง และสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ของสํานักงานฯ 3 ขอบเขต ดังต่อไปนี้ 
1. ขอบเขต KM ด้านพัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี บรรลุผลสัมฤทธิ์ และเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2. ขอบเขต KM ด้านพัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อถือได้ ถูกต้อง รวดเร็ว เป็น

ปัจจุบัน ผู้ใช้เข้าถึงได้ง่าย และเชื่อมโยงกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 
3. ขอบเขต KM ด้านพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ 

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน 

3.2องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
พิจารณาขอบเขตการจัดการความรู้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (KM Focus Area) มาเป็น

กรอบในการกําหนดความรู้ที่สอดคล้องต่อการบรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตามแผนยุทธศาสตร์ของ
สํานักงานฯ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) โดยให้ทุกส่วนงานภายในสํานักงานฯ มีส่วนร่วมในการพิจารณา
ทบทวนองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับการผลักดันเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ทั้งนี้ องค์ความรู้ดังกล่าว จะเป็นหัวข้อองค์ความรู้หลักๆ ซึ่งภายในองค์ความรู้นั้น อาจจะประกอบด้วย
ความรู้หัวข้อย่อยต่างๆ ซึ่งส่วนงานต่างๆ จะพิจารณาเลือกองค์ความรู้มาดําเนินการจัดการความรู้ในแต่ละปี 

3.3 การกําหนดองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจําปี 
พ.ศ. 2555 
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การจัดการความรู้ของสํานักงานฯ ได้ดําเนินการตามแนวทางของเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซึ่งกําหนดให้องค์ความรู้ที่นํามาจัดการความรู้ สนับสนุนการดําเนินงาน
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพื่อประสิทธิผลของ
องค์กร กล่าวคือมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการจัดการความรู้ ซึ่งผลสัมฤทธิ์ของการจัดการความรู้  
จะแสดงผลในมิติที่ 1 คือ สนับสนุนต่อการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด ด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ 2555 

ดังนั้น องค์ความรู้ที่จะนํามาจัดการความรู้ มีประเด็นที่จะพิจารณา ดังนี้ 
1) เป็นองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติราชการ และสนับสนุนการดําเนินงานตามประเด็น

ยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ 
2) พิจารณาตัวชี้วัดด้านการจัดการความรู้ ซึ่งกําหนดไว้ในคํารับรองฯ มิติที่ 4 ด้านการ

พัฒนาองค์กร ตัวชี้วัดที่ 8.2.6 RM 4.2 : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการดําเนิน
กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ อย่างน้อย 3 องค์ความรู้ ที่สอดคล้องกับองค์ความรู้ที่จําเป็น เพื่อให้
บรรลุประสิทธิผลในมิติที่ 1 

3) เป็นองค์ความรู้ที่สอดคล้องต่อการบรรลุประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ตามตัวชี้วัด 
ในมิติที่ 1 ของคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

4) มีการกําหนดเจ้าภาพหลักของแต่ละองค์ความรู้ ซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
ตามแผนการจัดการความรู้ 

การพิจารณาองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์  
เพื่อจัดทําแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ในปี 2555 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการจัดการความรู้
ต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดองค์ความรู้ให้เป็นระบบและเข้าถึงง่าย เป็นต้น นั้น สํานักงานฯ ได้
ให้แต่ละสํานักพิจารณาองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน และสอดคล้องต่อการผลักดันความสําเร็จตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ และเสนอองค์ความรู้ที่เป็นเป้าหมายในการจัดการความรู้ประจําปีนี้ 
โดยมีหัวข้อองค์ความรู้ และสํานักเจ้าภาพที่เป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 

 

ลําดับ ชื่อองค์ความรู้ สํานักเจ้าภาพ 
สอดคล้องกับ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1 
TRICK ประชุมกรรมาธิการ สํานักกรรมาธิการ 1 

สํานักกรรมาธิการ 2 
สํานักกรรมาธิการ 3 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 และ 3 

2 
เทคนิคการจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาทางด้าน
วิชาการในการสนับสนุนกระบวนการ 
นิติบัญญัติ 

สํานักกฎหมาย 
สํานักวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

3 
กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ 
และการติดตามประเมินผลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

สํานัก 
นโยบายและแผน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

4 
หลักและข้อควรคํานึงสําหรับการปฏิบัติงาน 
ในที่ประชุมวุฒิสภา 

สํานักการประชุม ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

5 
การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐภายใต้อํานาจหน้าท่ีของสํานัก
กํากับและตรวจสอบตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

สํานักกํากับและ
ตรวจสอบ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
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ลําดับ ชื่อองค์ความรู้ สํานักเจ้าภาพ 
สอดคล้องกับ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

6 
คู่มือการรับรองแขกต่างประเทศในการเยือนประเทศไทยอย่าง
เป็นทางการในฐานะแขกของวุฒิสภา กรณี การรับรอง
ประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีน 

สํานัก 
การต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

7 การสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี  
ค.ศ. 2015 

สํานักภาษาต่างประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

8 ฐานข้อมูลระบบค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร สํานักการคลังและ
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

9 กระบวนการตรวจสอบการดําเนินงานสอดคล้องกบัประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

10 กระบวนการการให้บริการข้อมูลข่าวสารของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

สํานัก 
บริหารงานกลาง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

11 เทคนิคการบริหารโครงการฝึกอบรม สํานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

12 กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

และการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

13 
ต้นแบบชวเลขจากพี่สู่น้อง (Shorthand Model) สํานักรายงานการ

ประชุมและชวเลข 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

14 
การจัดทําขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานตามระบบการ
บริหารงานคุณภาพ 

สํานักการพิมพ์ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

ในการดําเนินการจัดทําองค์ความรู้ดังกล่าวข้างต้นนั้น สํานักเจ้าภาพองค์ความรู้ 
จะดําเนินการจัดทําแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) โดยมีรายละเอียดกิจกรรมการจัดการความรู้ต่างๆ 
ตามกระบวนการการจัดการความรู้ (KM Process) และกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change 
Management Process) ซึ่งจะต้องดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ได้สําเร็จครบถ้วนทุก
กิจกรรม และทุกกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีผลการดําเนินการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ซึ่งรายละเอียดในการดําเนินกิจกรรมจะปรากฏในแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ต่อไป 

กล่าวโดยสรุปองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของงสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555 

การจัดการความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีแนวทางการดําเนินงานโดยกําหนด
องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติราชการและสนับสนุนการต่อการบรรลุเป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ของ
สํานักงานฯ หรือสนับสนุนความสําเร็จตามของตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภามาดําเนินการจัดการความรู้ โดยให้สํานักและกลุ่มตรวจสอบภายใน มีส่วนร่วมในการ
นําเสนอองค์ความรู้ที่เห็นว่าควรนํามาจัดทําเป็นองค์ความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยคํานึงถึง
การนําไปใช้ประโยชน์และช่วยผลักดันเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ให้สามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อ
ภารกิจและยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ หรือเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการได้ และคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะพิจารณาคัดเลือกองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานและการ
บรรลุเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯมาดําเนินการจัดการความรู้ในแต่ละปีงบประมาณ 
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โดยการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ 2554 องค์ความรู้ที่นํามาจัดการ
ความรู้ จะพิจารณาถึงความสอดคล้องและสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผน
ยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 2 (พ .ศ. 2551-2555) ซึ่งเน้นความเป็นมืออาชีพ 
(Professionalism)  

ส่วนการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ .ศ. 2555 องค์ความรู้ที่นํามาจัดการความรู้  
จะพิจารณาถึงความสอดคล้องและสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนยุทธศาสตร์
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 3(พ .ศ .2555–2559) ที่ มีการปรับเปลี่ยนบทบาทและทิศทาง 
การดําเนินงานจากความเป็นมืออาชีพซึ่งกําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 2  
(พ.ศ. 2551 - 2555) สู่การเป็น “องค์กรธรรมาภิบาล”  

ทั้งนี้ องค์ความรู้ที่มีความจําเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์ของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ได้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553–2555 มีดังนี้ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ 
(Objective) 

ขอบเขตการจดัการความรู้ 
(KM Focus Area) 

องคค์วามรู้ที่จาํเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
     ดําเนินการจัดการความรู้ จํานวน 4 องคค์วามรู้ ซึ่งสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์สํานักงานเลขาธกิารวฒุิสภา ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2551 – 2555) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
     การให้ความรู้ การสื่อสาร 
การประชาสัมพันธ์ และการ
สร้างภาพลักษณ์ขององคก์ร
นิติบัญญัติแหง่ชาติ 

     เพื่อสร้างภาพลักษณ ์
ที่ดีทัง้ภายในและภายนอก
ประเทศ เป็นศนูย์กลางในการ
เผยแพร่ผลงานของสภานิติ
บัญญัติแห่งชาตแิละการ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตย 

     ด้านการใหค้วามรู้ การ
ส่ือสาร การประชาสัมพันธ์ 
สร้างภาพลักษณ์ 

1. การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหนา้ที ่
ในการเข้าร่วมการศึกษาดูงาน 
สัมมนา ประชุม ณ ต่างประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   
     ความเป็นมอือาชีพในการ
สนับสนุนด้านวิชาการ องค์
ความรู้ ข้อมูลและระบบ
สารสนเทศ 

     เพื่อพัฒนาศักยภาพใน
การสนับสนุนดา้นวิชาการ 
องค์ความรู้ ข้อมูลและระบบ
สารสนเทศเพื่อให้งานด้านนิติ
บัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์
สาธารณะ 

     ด้านวิชาการ องค์ความรู้ 
ข้อมูลและระบบสารสนเทศ 

2. การแลกเปลีย่นองค์ความรู้และ
ประสบการณใ์นการปฏิบัตงิาน
ด้านนิติบัญญัต ิ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
     การพัฒนาระบบปฏิบัติงาน
การบริการในระดับ
มาตรฐานสากล และมีความ
เป็นองค์กรธรรมาภิบาล 

     เพื่อพัฒนาองค์กรให้มี
ความเป็นสากลและมีระบบ
การบริหารงานแบบธรรมาภิ
บาล 

     ด้านระบบการปฏิบัตงิาน 
การบริการในระดับ
มาตรฐานสากลและเป็น
องค์กรธรรมาภบิาล 

3. แนวทางการเรียนรู้การจัดทาํ
หนังสือราชการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
     การพัฒนาระบบปฏิบัติงาน
การบริการในระดับ
มาตรฐานสากลและมีความเป็น
องค์กรธรรมาภบิาล 

     เพื่อพัฒนาองค์กร 
ให้มีความเป็นสากลและ 
มีระบบการบรหิารงานแบบ
ธรรมาภิบาล 

     ด้านระบบการปฏิบัตงิาน 
การบริการในระดับ
มาตรฐานสากลและเป็น
องค์กรธรรมาภบิาล 

4. ความรู้เกีย่วกับระเบียบการ 
เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการและการฝึกอบรมสัมมนา
ของสํานกังานเลขาธิการวุฒิสภา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ 
(Objective) 

ขอบเขตการจดัการความรู้ 
(KM Focus Area) 

องคค์วามรู้ที่จาํเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
     ดําเนินการจัดการความรู้ จํานวน 3 องคค์วามรู้ ซึ่งสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์สํานักงานเลขาธกิารวฒุิสภา ฉบับที่ 2  
(พ.ศ. 2551 – 2555) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
     การพัฒนาระบบ
ปฏิบัติงานการบริการในระดับ
มาตรฐานสากลและมีความ
เป็นองค์กรธรรมาภิบาล 

     เพื่อพัฒนาองค์กร 
ให้มีความเป็นสากลและ 
มีระบบการบรหิารงานแบบ
ธรรมาภิบาล 

     ด้านระบบการปฏิบัตงิาน 
การบริการในระดับ
มาตรฐานสากลและเป็น
องค์กรธรรมาภบิาล 

1. ความรู้เกีย่วกับการให้บริการ
และสนับสนุนการทํางานของ
ประธานวุฒิสภา รองประธาน
วุฒิสภา และสมาชิกวุฒิสภา 

 หัวข้อ การจัดทาํสรุป
ความเห็นทางกฎหมายกรณี
สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารอืกอ่น
เข้าสู่วาระการประชุมวุฒิสภาและ
การแจง้ข้อหารอืไปยังส่วนราชการ
ที่เกีย่วขอ้ง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
     การให้ความรู้ การสื่อสาร 
การประชาสัมพันธ์ และการ
สร้างภาพลักษณ์ขององคก์ร
นิติบัญญัติแหง่ชาติ 

     เพื่อสร้างภาพลักษณท์ี่ดี
ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ เป็นศนูย์กลางในการ
เผยแพร่ผลงานของสภานิติ
บัญญัติแห่งชาตแิละการ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตย 

     ด้านการใหค้วามรู้  
การส่ือสาร การประชาสัมพันธ์ 
สร้างภาพลักษณ์  

 

2. การปฏิบัตหิน้าทีข่องเจ้าหน้าที่ใน
การเข้ารว่มการศกึษาดงูาน สัมมนา 
ประชมุ ณ ต่างประเทศ 

 หัวข้อ การดําเนนิการจดัทํา
หนังสือเดินทาง/ตรวจลงตราให้แก่
สมาชิกวุฒิสภาและข้าราชการ
สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
     การพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากร “FAST TEAM” 

     เพื่อพัฒนาบุคลากรให้
สามารถปฏิบัตกิารไดอ้ย่าง 
มีประสิทธิภาพและบรรลุ
เป้าหมายขององค์กร รวมทั้ง
พัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแหง่
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร
ให้สามารปฏิบัตกิารได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพและบรรลุ
เป้าหมายขององค์กร รวมทัง้
พัฒนาองค์กรไปสู่องคก์รแหง่
การเรยีนรู ้

     ด้านการพฒันาสมรรถนะ
ของบุคลากร 

3. การบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (Human 
Resource Management and 
Development) 

 หัวข้อ การส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมในสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
     ดําเนินการจัดการความรู้ จํานวน 10 องคค์วามรู้ ซึ่งสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์สํานักงานเลขาธกิารวฒุิสภา ฉบับที่ 3  
(พ.ศ. 2555 – 2559) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 
 

- การบริหารจัดการและการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามหลัก
บริหารกิจการบา้นเมอืงที่ดี
บรรลุผลสัมฤทธิแ์ละเป็นที่พึง
พอใจของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ด้านพัฒนาระบบปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 
 
 

1. TRICK ประชุมกรรมาธิการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ 
(Objective) 

ขอบเขตการจดัการความรู้ 
(KM Focus Area) 

องคค์วามรู้ที่จาํเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่3 
พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุน
ภารกิจในวงงานนิติบัญญัต ิ

- บุคลากรมีศักยภาพและ
สามารถปฏิบัติงานได้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสมาชกิวุฒสิภาและ
ประชาชน 

ด้านพัฒนาบุคลากรเพื่อ
สนับสนุนภารกิจในวงงานนิติ
บัญญัต ิ

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 

การบริหารจัดการและการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามหลัก
บริหารกิจการบา้นเมอืงที่ดี
บรรลุผลสัมฤทธิแ์ละเป็นที่พึง
พอใจของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ด้านพัฒนาระบบปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

2. เทคนิคการจัดทําเอกสาร
ประกอบการพิจารณาทางด้าน
วิชาการในการสนับสนุนกระบวนการ
นิติบัญญัต ิ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 

การบริหารจัดการและการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามหลัก
บริหารกิจการบา้นเมอืงที่ดี
บรรลุผลสัมฤทธิแ์ละเป็นที่พึง
พอใจของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ด้านพัฒนาระบบปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

3. กระบวนการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ การแปลงแผนสู่การ
ปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 
ทั้งนี้ องค์ความรู้ที่มีความจําเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์ของ

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ได้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553–2555 มีดังนี้ 
 
3.4 รูปแบบกระบวนการจัดการความรู้ (KM Model) เพ่ือการจัดทําแผนปฏิบัติการการ

จัดการความรู้ 
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เป็นแผนงานที่แสดงรายละเอียดการดําเนินงาน

ของกิจกรรมต่างๆ ตามกระบวนการการจัดการความรู้ (KM Process) ครอบคลุมทั้ง 7 ขั้นตอน โดยมีการ- 
บูรณาการร่วมกันกับ กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 

(1) กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process: KMP)  
เป็นกระบวนการแบบหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนที่ทําให้เกิดกระบวนการ

จัดการความรู้ หรือพัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
1) การบ่งชี้ความรู้ เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย คืออะไร และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เราจําเป็นต้องใช้ความรู้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง 
อยู่ในรูปแบบใด และอยู่ที่ใคร 

2) การสร้างและแสวงหาความรู้ เป็นการรวบรวม / สกัดความรู้ ทั้งความรู้ชัดแจ้ง
(Explicit Knowledge) จากเอกสาร หรือ ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในตัวบุคคล จากภายในองค์กร
และ / หรือภายนอกองค์กร โดยอาศัยเครื่องมือ / วิธีการต่างๆ ในการสร้างและแสวงหาความรู้ที่เหมาะสม 
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เช่น การรวบรวมกฎ ระเบียบ คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน การถอดความรู้จากตัวบุคคล เช่น การประชุม
ระดมสมอง การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ การถอดบทเรียนหลังการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

3) การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อม
สําหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต 

4) การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ เป็นการปรับปรุงแบบเอกสารให้เป็น
มาตรฐาน ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ จากการประชุมพิจารณาร่วมกัน หรือตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 
ในองค์ความรู้นั้น 

5) การเข้าถึงความรู้ เป็นการทําให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและ
สะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีเครื่องมือหลากหลายประเภทถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ
นําไปใช้ในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งอาจแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 

- กรณีที่เป็นความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) อาศัยเครื่องมือที่ช่วยในการ 
“เข้าถึง” ความรู้ มักเป็นแบบทางเดียว เช่น เอกสาร ฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
เป็นต้น 

- กรณีที่เป็นความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) อาศัยเครื่องมือที่ช่วยในการ 
“ถ่ายทอด” ความรู้ซึ่งมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นหลัก เช่น ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of 
Practice: CoP) จัดทําเป็นระบบทีมข้ามสายงาน ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ 
เป็นต้น 

7) การเรียนรู้ ควรทําให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เป็นการนําความรู้ที่ได้จาก
การแลกเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์ในการทํางานเพื่อแก้ปัญหา ปรับปรุงหรือพัฒนางานเพื่อให้ดีขึ้นกว่าเดิม เมื่อ
ปฏิบัติตามแล้วมีปัญหาตรงไหน มีจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ผู้ปฏิบัติ ก็แจ้งข้อมูลป้อนกลับ 
(Feedback) เพื่อให้หน่วยงานนําไปพิจารณาปรับปรุงงาน เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่และ
หมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

(2) กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process: CMP) 
เป็นกรอบความคิดแบบหนึ่งเพื่อให้องค์กรที่ต้องการจัดการความรู้ภายในองค์กร ได้

มุ่งเน้นถึงปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร ที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้ โดยกระบวนการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงสามารถดําเนินการควบคู่ไปพร้อมกับ KMP ที่กล่าวมาข้างต้นได้ ซึ่ง CMP ประกอบด้วย 6 
องค์ประกอบ ดังนี้ 

1) การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - เป็นการเตรียมพื้นฐานของหน่วยงาน
ให้เหมาะกับการจัดการความรู้ เช่น การสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการจัดการความรู้ การแต่งตั้ง
คณะทํางานครอบคลุมบุคลากรด้านต่างๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน ทีม / หน่วยงานที่รับผิดชอบ และ
แนวทางการติดตามประเมินผลของกิจกรรมต่างๆ 

2) การสื่อสาร– เป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนในสํานักงานฯ รู้ว่ากําลังส่งเสริมการจัดการ
ความรู้ ทําการจัดการความรู้แล้วมีประโยชน์อย่างไร (ต่อสํานักงานฯ และตัวผู้ปฏิบัติงาน) จําทําอะไรกันบ้าง 
และจะต้องทําอย่างไร ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไร ตัวอย่างการสื่อสาร เช่น จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อ
เผยแพร่ความรู้และประเด็นสําคัญเรื่องการจัดการความรู้ เป็นต้น 
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3) กระบวนการและเครื่องมือ - เป็นการเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้การ
ค้นหา เข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือ 
ขึ้นอยู่กับชนิดของความรู้, ลักษณะขององค์กร, ลักษณะการทํางาน, วัฒนธรรมองค์กร, ทรัพยากร เช่น การ
นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บความรู้ เครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น ชุมชนนัก
ปฏิบัติ (CoP) การทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Reviews: AAR) แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice Exchange) มาใช้ในกระบวนแบ่งปันความรู้ในสํานักงานฯ 

4) การฝึกอบรมและการเรียนรู้ - เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญ
และหลักการของการจัดการความรู้ โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึง เนื้อหา, กลุ่มเป้าหมาย, วิธีการ, การ
ประเมินผลและปรับปรุง เช่น จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะการถ่ายทอดความรู้ การเป็นวิทยากรในกระบวนการ
จัดการความรู้ ให้แก่คณะทํางานการจัดการความรู้, จัดไปดูงานองค์กรที่ประสบความสําเร็จในด้านการ
จัดการความรู้ เป็นต้น 

5) การวัดผล - เป็นการตรวจสอบเพื่อให้ทราบว่าการดําเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้หรือไม่ มีการนําผลของการวัดมาใช้ในการปรับปรุงแผนและการดําเนินการให้ดีขึ้น มีการนําผลการวัดมา
ใช้ในการสื่อสารกับบุคลากรในทุกรดับให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ และการวัดผลต้องพิจารณา
ด้วยว่าจะวัดผลท่ีขั้นตอนไหน ได้แก่ วัดระบบ (System) วัดที่ผลลัพธ์ (Output) หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะ
ได้รับ (Outcome) ตัวอย่างการวัดผล เช่น วัดผลสําเร็จในการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้
ประจําปี รายกิจกรรมและภาพรวมเพื่อสรุปบทเรียนและหาแนวทางปรับปรุงพัฒนากระบวนการ 

6) การยกย่องชมเชยและให้รางวัล– เป็นการกระตุ้น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการจัดการความรู้ของบุคลากร ทั้งในส่วนของคณะทํางานและผู้ปฏิบัติงาน โดยข้อควรพิจารณา 
ได้แก่ ค้นหาความต้องการของบุคลากร แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว บูรณาการกับระบบที่มีอยู่ 
ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ทําในแต่ละช่วงเวลา ตัวอย่างการยกย่องชมเชยและให้รางวัล เช่น มอบ
รางวัลโครงการจัดการความรู้ดีเด่นของสํานักงานฯ 

 
โดยกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) และ

กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) แสดงเป็นภาพได้ดังนี้ 
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3.5 การวัดผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการจัดการความรู้ ประจําปี พ.ศ. 2555 

การดําเนินการจัดการความรู้ ประจําปี พ.ศ. 2555 จะมุ่งเน้นถึงผลสัมฤทธิ์ของการ
ดําเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดด้านการจัดการความรู้ ซึ่งกําหนดไว้ในคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ 2555 มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัดที่ 8.2.6 
RM 4.2: ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักความสําเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินกิจกรรม 
ตามแผนการจัดการความรู้ อย่างน้อย 3 องค์ความรู้ ที่สอดคล้องกับองค์ความรู้ที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุ
ประสิทธิผลในมิติที่ 1 ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนนจะพิจารณาจาก 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักตามความสําเร็จจากผลสมัฤทธิ์ของ
การดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้ อย่างน้อย 3  
องค์ความรู้ท่ีสอดคล้องกับองค์ความรู้ท่ีจําเป็น  
เพื่อให้บรรลุประสิทธิผลในมิติท่ี 1 

70 75 80 85 90 

 
การคิดคะแนนผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้ของแต่ละองค์ความรู ้

จากตัวชี้วัด RM 4.2 ที่กล่าวมาข้างต้น ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการความรู้ พิจารณาจากการ
นําองค์ความรู้ที่ไปใช้ประโยชน์ เพื่อสนับสนุนต่อประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งผลสัมฤทธิ์ของการจัดการ
ความรู้ จะสอดคล้องกับการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดในมิติที่ 1 

ดังนั้น การคิดคะแนนตัวชี้วัด RM 4.2 จะเทียบผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตามแผนการ
จัดการความรู้แต่ละแผน อย่างน้อย 3 องค์ความรู้ กับระดับความสําเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัดในมิติที่ 1 
ในตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับองค์ความรู้ที่ดําเนินการ แล้วนํามาหาผลรวมเฉลี่ย เพื่อเทียบกับเกณฑ์การให้
คะแนนตัวชี้วัดที่ 8.2.6 RM 4.2 ตามตารางข้างต้น 

ตารางและสูตรการคํานวณ 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับระดับ
ความสําเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัดในมิติที่ 

1 
องค์ความรู้ 

 
น้ําหนัก 
 (Wi) 

1 2 3 4 5 

คะแนนที่ได้ 
 (SMi) 

คะแนนเฉลี่ย 
ถ่วงน้ําหนัก 
(Wi x SMi) 

องค์ความรู้ท่ี1 W1 1 2 3 4 5 SM1 W1 x SM1

องค์ความรู้ท่ี 2 W2 1 2 3 4 5 SM2 W2 x SM2

องค์ความรู้ท่ี 3 W3 1 2 3 4 5 SM3 W3 x SM3

∑ (W1-3 x SM1-3) น้ําหนักรวม ∑  W1-3 ค่าคะแนนของตัวชี้วัดนี้เท่ากับ 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก เท่ากับ 
 

∑ (W1-3 x SM1-3) 

∑  W1-3

(W1 x SM1) + (W2 x SM2)+ (W3 x SM3)  

W1+ W2+ W3

 หรือ 

 
โดยท่ี  
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 Wหมายถึงน้ําหนักความสําคัญที่ให้กับผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้แต่ละองค์ความรู้ และผลรวมของน้ําหนักของ
ทุกองค์ความรู้เท่ากับ1 
 SM หมายถงึคะแนนที่ได้จากการเปรียบเทียบกับระดับความสําเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วดัในมิติที่ 1ในตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับองค์ความรู้ที่
ดําเนินการ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

∑ (Wi x SMi)= 1 1 

∑ (Wi x SMi)= 2 2 

∑ (Wi x SMi)= 3 3 

∑ (Wi x SMi)= 4 4 

∑ (Wi x SMi)= 5 5 

 
ทั้งนี้ องค์ความรู้ที่สอดคล้องกับองค์ความรู้ที่จําเป็น เพื่อให้บรรลุประสิทธิผลในมิติที่ 1 ที่นํามา

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู้ตาม RM 4.2 โดยวัดผลสัมฤทธิ์เทียบกับ
ระดับความสําเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ในตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับองค์ความรู้ที่ดําเนินการ มี
ดังนี้ 

1. องค์ความรู้ หัวข้อ เทคนิคการจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาทางด้านวิชาการในการ
สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ(สํานักวิชาการ) 

2. องค์ความรู้ หัวข้อ TRICK ประชุมกรรมาธิการ(สํานักกรรมาธิการ 1-2-3) 
3. องค์ความรู้ หัวข้อ กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การแปลงแผนสู่การปฎิบัติ และการ

ติดตามประเมินผลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา(สํานักนโยบายและแผน) 
โดยตัวชี้วัด ในมิติที่ 1 ตามคํารับรองฯ ที่นํามาเป็นเกณฑ์ในการวัดผลสัมฤทธิ์ของการ

ดําเนินการตามแผนการจัดการ มีดังนี้ 
องค์ความรู้ หัวข้อ“TRICK ประชุมกรรมาธิการ” 

ตัวช้ีวัด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ตัวชี้วัด 

1 2 3 4 5 
1.1.1.2 ร้อยละการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติตาม

มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการประชุม 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ 

75 80 85 90 95 
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องค์ความรู้ หัวข้อ“เทคนิคการจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาทางด้านวิชาการในการ

สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ” 

ตัวช้ีวัด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ตัวชี้วัด 

1 2 3 4 5 
1.1.2.2 ร้อยละการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานความเป็น

มืออาชีพด้านวิชาการในการสนับสนุน
กระบวนการนิติบัญญัติ 

75 80 85 90 95 

 
องค์ความรู้ หัวข้อ “กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ และการ

ติดตามประเมินผลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา” 

ตัวช้ีวัด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ตัวชี้วัด 

1 2 3 4 5 
2.2 ร้อยละความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายของ

โครงการที่ส่วนราชการกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป ีของส่วนราชการ 

65 70 75 80 85 

ส่วนองค์ความรู้หัวข้ออื่นที่ดําเนินการจัดการความรู้ ประจําปี พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นความรู้ที่
สนับสนุนต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ และสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ ตามตารางหัวข้อ
องค์ความรู้ประจําปี พ.ศ. 2555 ข้างต้นนั้น ให้เจ้าภาพผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ กําหนดตัวชี้วัดของ
ผลสัมฤทธิ์ที่สามารถสะท้อนผลลัพธ์ของแผนการจัดการความรู้ที่ดําเนินการ เช่น ร้อยละของการนําองค์
ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

กล่าวโดยสรุปการวัดผลสัมฤทธิ์ในการจัดทําองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555 

1. การวัดผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
  เป็นการวัดผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจําปี พ.ศ. 2553 
โดยแต่ละองค์ความรู้ที่นํามาดําเนินการจัดการความรู้ จะมีการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแนวทางการจัดการ
ความรู้ของสํานักงาน ก.พ.ร.โดยมีรายละเอียดกิจกรรมการจัดการความรู้ต่าง ๆ ตามกระบวนการการจัดการ
ความรู้ (KM Process) 7 ขั้นตอน โดยมีการบูรณการร่วมกับกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change 
Management Process)6 องค์ประกอบ ซึ่งในแต่ละกิจกรรมจะมีการกําหนดตัวชี้วัดเพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินกิจกรรม โดยการดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้แต่ละองค์ความรู้นั้นกําหนดว่าจะต้องได้
สําเร็จครบถ้วนทุกกิจกรรม(สามารถนําแผนไปปฏิบัติได้ครบถ้วนทุกกิจกรรม คิอเป็นร้อยละ 100) และ
สามารถดําเนินการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ90ในทุกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย
มีองค์ความรู้ จํานวน 4 องค์ความรู้ ได้แก่  
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1. การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการเข้าร่วมการศึกษาดูงาน สัมมนา ประชุม ณ 
ต่างประเทศ  

2. การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ  
3. แนวทางการเรียนรู้การจัดทําหนังสือราชการ  
4. ความรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมสัมมนาของ

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ทั้งนี้ การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจําปี พ .ศ . 2553 
คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ และคณะทํางานฯ ได้มีการติดตามการดําเนินการอย่างต่อเนื่องในรอบการ
ดําเนินงาน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน เพื่อประเมินผลความก้าวหน้าและความสําเร็จของการ
ดําเนินการ ซึ่งผลการดําเนินงานตามแผนฯ พบว่า องค์ความรู้ทั้ง 4 องค์ความรู้ สามารถดําเนินกิจกรรมตาม
แผนและบรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดรายกิจกรรมที่กําหนดไว้ ได้ครบถ้วนทุกกิจกรรม ทําให้เกิดการรวบรวม
องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานและสนับสนุนความสําเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ 
จัดทําเป็นเอกสารหรือสื่อการเรียนรู้เพื่อจัดเก็บลงในฐานข้อมูลเป็นความรู้ขององค์กร และ เผยแพร่ให้นําไป
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานซึ่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้
ที่ได้ดําเนินการ เกิดกระบวนการการเรียนรู้ที่จะนําองค์ความรู้มาใช้เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิผลในภาพรวมของสํานักงานฯ  

2. การวัดผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

  การดําเนินการจัดการความรู้ ประจําปี พ.ศ. 2554 จะมุ่งเน้นถึงผลสัมฤทธิ์ของการ
ดําเนินการซึ่งองค์ความรู้แต่ละหัวข้อที่นํามาจัดทําแผนการจัดการความรู้ จะมีการกําหนดกําหนดตัวชี้วัดที่
สามารถสะท้อนผลลัพธ์ของแผนการจัดการความรู้ เพื่อประเมินว่าองค์ความรู้ที่นํามาจัดการความรู้สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง สามารถสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานฯ หรือเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการหรือไม่ โดยมีการวัดผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการ
จัดการความรู้ แต่ละองค์ความรู้ดังนี้ 
 

องค์ความรู้ 
ผลสัมฤทธิ์ของ 
องค์ความรู้ 

ตัวชี้วัด เป้าหมายของตัวชี้วัด 
ผลตามตัวชี้วัด 

1. ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการ
และสนับสนุนการทํางานของ
ประธานวุฒิสภารองประธาน
วุฒิสภา และสมาชิกวุฒิสภา 
 หัวข้อ การจัดทําสรุป
ความเห็นทางกฎหมายกรณี
สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือ
ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม
วุฒิสภาและการแจ้งข้อหารือไป
ยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ปฏิบัติงานสามารถ 
นําองค์ความรู้ไปใช้ 
ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
 
 

ร้อยละ 80 ของ
ผู้รับบริการมีระดับความ
พึงพอใจอยู่ 
ในระดับมากขึ้นไป 
(ตัวชี้วัดที่ 5 ตามคํา
รับรองการปฏิบัติ
ราชการ ปี 54) 

ร้อยละ 83.2 
ของผู้รับบริการ 
มีระดับความพึงพอใจ
อยู่ ในระดับมากขึ้น
ไป 
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องค์ความรู้ 
ผลสัมฤทธิ์ของ 
องค์ความรู้ 

ตัวชี้วัด เป้าหมายของตัวชี้วัด 
ผลตามตัวชี้วัด 

2. การปฏิบัติหน้าท่ีของ
เจ้าหน้าท่ีในการเข้าร่วม
การศึกษาดูงาน สัมมนา ประชุม 
ณ ต่างประเทศ 
 หัวข้อ การดําเนินการจัดทํา
หนังสือเดินทาง/ตรวจลงตรา
ให้แก่สมาชิกวุฒิสภาและ
ข้าราชการสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

ผู้ปฏิบัติงานสามารถ 
นําองค์ความรู้ไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
 

ร้อยละ 80 ของ
ผู้รับบริการมีระดับความ
พึงพอใจต่ออยู่ 
ในระดับมากขึ้นไป 
(ตัวชี้วัดที่ 5 ตามคํา
รับรองการปฏิบัติ
ราชการ ปี 54) 

ร้อยละ 94  
ของผู้รับบริการ 
มีระดับความ 
พึงพอใจต่ออยู่ใน
ระดับมากขึ้นไป 

3. การบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (Human 
Resource Management and 
Development) 
 หัวข้อ การส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมในสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

บุคลากรของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
สามารถนําองค์ความรู้
เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานคุณธรรมและ
จริยธรรมได้ 

ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมาย 
ท่ีมีพฤติกรรมหรือ
ปฏิบัติได้ 
ตามมาตรการ/แนว
ทางฯ  
ท่ีกําหนดไว้ 

ร้อยละ80 
ของกลุ่มเป้าหมาย 
มีพฤติกรรมหรือปฏิบัติ
ได้ตามมาตรการ/แนว
ทางฯ ท่ีกําหนดไว้ 
(ตัวชี้วัดที่ 4 ตามคํา
รับรองการปฏิบัติ
ราชการ ปี 54) 

ร้อยละ 89.8 
ของกลุ่มเป้าหมาย 
มีพฤติกรรมหรือ
ปฏิบัติได้ตาม
มาตรการ/แนวทางฯ 
ที่กําหนดไว้ 

 
จากผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ขององค์ความรู้ที่กําหนดพบว่า องค์ความรู้ทั้ง 

3 องค์ความรู้ สามารถดําเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด แสดงว่าองค์ความรู้ที่นํามาดําเนินการ
จัดการความรู้ สามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้ โดยผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้นําองค์ความรู้ที่ได้จาก
เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลต่อความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ 
และความสําเร็จของการดําเนินงานขององค์กร จากการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานฯ 
 

3. การวัดผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
   การดําเนินการจัดการความรู้ ประจําปี พ.ศ. 2555 จะมุ่งเน้นถึงผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการ
จัดการความรู้โดยพิจารณาจากการนําองค์ความรู้ที่ไปใช้ประโยชน์ เพื่อสนับสนุนต่อประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการ ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ของการจัดการความรู้ จะพิจารณาถึงความสอดคล้องกับการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด
ตามคํารับรองการปฏิบัตริาชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ 2555 ในมิติที่ 1 
   ทั้งนี้ องค์ความรู้ที่ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวน 3 องค์ความรู้ ได้แก่ 

1. องค์ความรู้ หัวข้อ TRICK ประชุมกรรมาธิการ 
2. องค์ความรู้ หัวข้อ เทคนิคการจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาทางด้านวิชาการใน

การสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ 
3. องค์ความรู้ หัวข้อกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ และ

การติดตามประเมินผลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
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โดยจะมีการวัดผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการจัดการความรู้ จากระดับความสําเร็จตาม
เป้าหมายของตัวชี้วัดในมิติที่ 1ในตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับองค์ความรู้ที่ดําเนินการ ซึ่งมีผลคะแนนตามตัวชี้วัด 
ดังนี้ 

 

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับระดับ
ความสําเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด

ในมิติที่ 1 

องค์ความรู้ 
 

1 2 3 4 5 

คะแนนที่ได้ 
 

1. TRICK ประชุมกรรมาธิการ 
((ตัวชี้วัดที่ 1.1.1.2 ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปี 55) 

75 80 85 90 95 99.72 

2. เทคนิคการจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาทางด้าน
วิชาการในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ 
((ตัวชี้วัดที่ 1.1.2.2 ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปี 55) 

75 80 85 90 95 100 

3. กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การแปลงแผนสู่ 
การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลของ 
สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 
((ตัวชี้วัดที่ 2.2 ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปี 55) 

65 70 75 80 85 100 

 
ผลจากการดําเนินการจัดการความรู้ ของเจ้าภาพหลักในการดําเนินการตามตัวชี้วัดด้านการ

จัดการความรู้3 องค์ความรู้ พบว่ามีการดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ได้ครบถ้วนทุกกิจกรรม 
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนให้สามารถบรรลุ
ความสําเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัดในมิติที่ 1 คือมีค่าคะแนนอยู่ในระดับที่ 5 ในตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ
องค์ความรู้ที่ดําเนินการแสดงให้เห็นว่าองค์ความรู้ที่นํามาดําเนินการจัดการความรู้ สามารถนําไปสู่การ
ปฏิบัติได้ โดยผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้นําองค์ความรู้ที่ได้จากเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้มา
ใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลต่อความสําเร็จของการดําเนินงานขององค์กร ที่แสดงให้เห็นได้
จากการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานฯ 
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