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คู่มือการปฏิบัติงาน “มาตรฐานกระบวนการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่         
การด าเนินงานด้านนิติบัญญัติแก่สาธารณชน” เล่มนี้ มีการจัดท าขึ้นจากการน าเครื่องมือการบริหารจัดการ
แนวใหม่ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : 
PMQA) มาใช้ในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยการด าเนินการหมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ             

ที่ก าหนดให้หน่วยงานราชการจะต้องด าเนินงานที่มีแบบแผน ด าเนินกิจกรรมอย่างเป็นขั้นตอน โดยอาศัย

ทรัพยากรบุคคล วัสดุอุปกรณ์ เงินทุน การบริการหรือสถานที่ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ      

ทั้งนี้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์กระบวนการที่ส าคัญที่ช่วยสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

และการบรรลุพันธกิจของส่วนราชการ ตลอดจนกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญต่างๆ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้วิเคราะห์กระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน    

และน ามาจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน โดยในปี 2553 มีการด าเนินการวิเคราะห์กระบวนงานและจัดท าคู่มือ  

การปฏิบัติงานจ านวน 3 กระบวนการ ประกอบด้วยกระบวนการที่สร้างคุณค่า 1 กระบวนการ                  

คือ กระบวนการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การด าเนินงานด้านนิติบัญญัติแก่สาธารณชน 

และกระบวนการสนับสนุน จ านวน 2 กระบวนการ คือ กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และกระบวนการ

รับเรื่องราวร้องทุกข์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยการด าเนินการดังกล่าวเป็นการด าเนินการตามเกณฑ์

การประเมินองค์กรในปีงบประมาณ 2553 ดังนั้นในการด าเนินการในปีต่อๆ ไป ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

คงจะได้มีการวิเคราะห์กระบวนการท างานขององค์กร และจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม    

และครบถ้วนมากย่ิงขึ้น 
คู่มือการปฏิบัติงาน “มาตรฐานกระบวนการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่        

การด าเนินงานด้านนิติบัญญัติแก่สาธารณชน” ประกอบด้วยกระบวนการย่อย คือ การผลิตและเผยแพร่
ส่ือสารสนเทศ และการด าเนินโครงการ/กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่           

การด าเนินงานด้านนิติบัญญัติแก่สาธารณชน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดและมาตรฐานคุณภาพงาน 

เพื่อก าหนดเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้สามารถด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจของส านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา และข้อก าหนดท่ีส าคัญของกระบวนการ ตอบสนองผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย       

และประชาชน 
คณะผู้จัดท ามีความมุ่งหวังว่าการน าคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ไปใช้ สามารถน าไปสู่การปฏิบัติ     

ที่มีส่วนช่วยให้การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การด าเนินงานด้านนิติบัญญัติแก่สาธารณชน

สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลได้มากย่ิงขึ้น 
 

คณะท างานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 (Public Sector Management Quality Award : PMQA) 

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 

                        กันยายน 2553 
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ส่วนที่ 1 บทน า 

 
1.1 ความส าคัญของการจัดท าคู่มือ 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีความคาดหวังว่ าจะเป็นองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพ                 

ในการสนับสนุนการด าเนินงานด้านนิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีพันธกิจ คือ การให้บริการและสนับสนุน             

การปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ เพื่อประโยชน์สาธารณะของชาติ และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาท

หน้าที่การด าเนินงานด้านนิติบัญญัติแก่สาธารณชน โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ การที่องค์กรสามารถปฏิบัติ

หน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุขให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณะและเป็นหนึ่งในสถาบันหลักในการพัฒนางาน            

ด้านนิติบัญญัติของชาติ 
ทั้งนี้ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการด าเนินงานตามพันธกิจ และบทบาทอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1) รับผิดชอบงานด้านวิชาการและธุรการของวุฒิสภา 
(2) สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข โดยเฉพาะบทบาทการด าเนินงานทางด้านนิติบัญญัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฯ          

ของวุฒิสภา 
(3) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับประกอบการพิจารณา

ด าเนินการงานของสมาชิกวุฒิสภาตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ของวุฒิสภา 
(4) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัย รวมท้ังการเปรียบเทียบข้อมูลของนานาอารยะประเทศ 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับสนับสนุนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภาต่างประเทศของวุฒิสภา 
(5) ประสานงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน       

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภา 
(6) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ประกาศและค าส่ังได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่

ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจของวุฒิสภา        

เช่น ด้านงบประมาณ บุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น 
จากบทบาทหน้าที่ ภารกิจและแนวคิดดังกล่าว เพื่อให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาบรรลุ           

ผลส าเร็จตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงได้มีการพัฒนา

องค์กร โดยน าเครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาและบริหารจัดการองค์กร เพื่อยกระดับ

มาตรฐานและคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร โดยด าเนินการประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality Award : PMQA) ที่จัดท าขึ้นโดยอาศัย
ค่านิยมหลัก 11 ประการ (ก.พ.ร., 2551:3) ซึ่งมาจากความเชื่อและพฤติกรรมขององค์กรที่มีผล             
การด าเนินงานที่ดีหลายแห่ง ได้แก่ (1) การน าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ (2) ความรับผิดชอบต่อสังคม          

(3) การให้ความส าคัญกับบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (4)ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้รับบริการ           

(5) การมุ่งเน้นอนาคต (6) ความคล่องตัว (7) การเรียนรู้ขององค์กรแต่ละบุคคล (8) การจัดการ         

เพื่อนวัตกรรม (9) การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง (10) การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า (11) มุมมอง

ในเชิงระบบ 

2 



  

 

ดังนั้น เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจึงเป็นเกณฑ์ที่องค์กรใช้ประเมินตนเอง    

เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการมุ่งสู่ความเป็นองค์กรที่เป็นเลิศ ให้ความส าคัญในการบริหาร

จัดการ 7 หมวดด้วยกัน คือ 
หมวดที่ 1 การน าองค์กร 
หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
หมวดที่ 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หมวดที่ 4 การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ 
หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ 
หมวดที่ 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้มีการน าเครื่องมือการประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality Award : PMQA) มาใช้เพื่อ
การพัฒนาองค์กร เมื่อปี พ.ศ. 2552 โดยในปีแรกของการด าเนินการนั้น ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ได้จัดท าค าอธิบายค าถามในลักษณะส าคัญขององค์กร โดยอธิบายถึงลักษณะพื้นฐานขององค์กร 

ความสัมพันธ์ภายในและภายนอกขององค์กร ความท้าทายขององค์กรต่อสภาพการแข่งขัน          

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ ระบบปรับปรุงผลการด าเนินการ  ซึ่งเป็นการด าเนินการตามค ารับรอง    

การปฏิบัติราชการ มิติท่ี 4 การพัฒนาองค์กร  

ต่อมาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ  

การบริหารจัดการภาครัฐตามแผนพัฒนาองค์กรประจ าปี พ.ศ. 2553 ทั้งมีการปรับปรุงและพัฒนา

กระบวนการด าเนินงานของส านักงานฯ ตามกระบวนการในหมวด 6 การจัดการกระบวนการ         

โดยจ าแนกเป็นกระบวนการที่สร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุน เพื่อน าองค์กรไปสู่เป้าหมาย 

วิสัยทัศน์และตอบสนองพันธกิจขององค์กรดังกล่าวข้างต้น 
กระบวนการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การด าเนินงานด้านนิติบัญญัติ   

แก่สาธารณชน เป็นกระบวนการหนึ่งที่ตอบสนองพันธกิจ จึงเป็นกระบวนการที่สร้างคุณค่าขององค์กร 

ซึ่งกระบวนการดังกล่าวมีแนวคิดที่จะท าให้เกิดการสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่           

การด าเนินงานด้านนิติบัญญัติแก่สาธารณชนอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นแนวทางส าหรับ      

การปฏิบัติ ซึ่งประกอบไปด้วย 2 กระบวนการย่อย ได้แก่ 
1. กระบวนการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลทางส่ือสารสนเทศ ประกอบด้วย 
 (ก) กระบวนการการผลิตและเผยแพร่วารสารจุลนิติ การผลิตและเผยแพร่กฎหมาย การผลิต

และเผยแพร่วารสาร Check & Balance และการผลิตและเผยแพร่เอกสารงานวิจัยของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

 (ข) กระบวนการผลิตและเผยแพร่ “สารวุฒิสภา” 
2. กระบวนการด าเนินโครงการ/กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่

การด าเนินงานด้านนิติบัญญัติแก่สาธารณชน ประกอบด้วย 
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 (ก) กระบวนการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้น า
นักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”  

 (ข) การรับคณะผู้เยี่ยมเยือน น าชมและบรรยายให้ความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 (ค) การส่ือสารโดยรายการวิทยุ “เกาะติดวุฒิสภา”  

เมื่อท าการวิ เคราะห์ จัดท าข้อก าหนดที่ส าคัญ และน าปัจจัยที่ เกี่ยวข้องมาประกอบ            

ในการออกแบบกระบวนการแล้ว จึงได้มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานกระบวนการเสริมสร้าง

ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การด าเนินงานด้านนิติบัญญัติแก่สาธารณชน ทั้งนี้ เพื่อก าหนด

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นวิธีการในการน ากระบวนการไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามข้อก าหนด   

ที่ส าคัญ โดยคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานดังกล่าว จะประกอบด้วยแผนผังกระบวนงาน จุดเริ่มต้น 

จุดส้ินสุดของงาน รายละเอียดและมาตรฐานคุณภาพงาน เพื่อประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติจะได้น าไปใช้

ประกอบการปฏิบัติงานเพื่อลดข้อผิดพลาดในการท างาน สามารถตอบสนองผู้ รับบริการ ผู้มีส่วนได้  

ส่วนเสีย เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและน าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามมาตรฐาน

กระบวนการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การด าเนินงานด้านนิติบัญญัติแก่สาธารณชน 
2. เพื่อทบทวนและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานให้เหมาะสม สามารถน าไปสู่เป้าหมาย

และผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจขององค์กรได้ 
 

1.3 ขอบเขต 
การจัดท ากระบวนการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การด าเนินงาน        

ด้านนิติบัญญัติแก่สาธารณชน เป็นการแสดงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานตามเนื้อหาและลักษณะ         

การด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในวงงานนิติบัญญัติ โดยครอบคลุม       

ทั้งการผลิตและการเผยแพร่ข้อมูลทางส่ือสารสนเทศทุกประเภท การด าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ 

ที่เป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การด าเนินงานด้านนิติบัญญัติแก่สาธารณชน

ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ทั้งนี้ ทุกขั้นตอนของกระบวนการมีการอธิบายรายละเอียดการด าเนินงาน มาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาที่ใช้ด าเนินการ  เอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และข้อก าหนด      

ที่ส าคัญของกระบวนการ ที่สามารถตอบสนองผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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1.4 ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่           

การด าเนินงานด้านนิติบัญญัติแก่สาธารณชน ได้ด าเนินการโดยการน าข้อมูลที่ได้จากผู้รับบริการและ   

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาประกอบใช้ในการจัดท า ดังนี้ 
1.4.1 ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่  

การด าเนินงานด้านนิติบัญญัติแก่สาธารณชน 

ชื่อกระบวนการ ข้อก าหนดที่ส าคัญ ตัวชี้วัด 

 
การเสริมสร้างความรู ้ 

ความเข้าใจในบทบาท

หน้าที่การด าเนินงาน    

ด้านนิติบัญญัติแก่

สาธารณชน 
1. กระบวนการผลิตและ

เผยแพร่ข้อมูลทางส่ือ

สารสนเทศ 
2. กระบวนการด าเนิน

โครงการ/กิจกรรมการ

เสริมสร้างความรู้ความ

เข้าใจในบทบาทหน้าที่

การด าเนินงานด้านนิติ

บัญญัติแก่สาธารณชน 
 

 
1. ประชาชนมีความรู้    

ความเข้าใจในบทบาท

หน้าที่การด าเนินงาน  

ด้านนิติบัญญัต ิ

2. ประชาชนมีความพึงพอใจ

ต่อการให้บริการและการ

เผยแพร่ความรู้       

ความเข้าใจในบทบาท

หน้าที่การด าเนินงาน  

ด้านนิติบัญญัต ิ
 

 
1. ร้อยละของประชาชน

กลุ่มเป้าหมายมีความรู้        

ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่    

การด าเนินงานด้านนิติบญัญตัิ

เพิ่มขึ้น 
2. ร้อยละของประชาชน

กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ  

ต่อการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ

ในบทบาทหน้าที่การด าเนินงาน

ด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา 
3. มีช่องทางการเผยแพร่ความรู้   

ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่    

การด าเนินงานด้านนิติบญัญตัิ    

ที่หลากหลาย 

 

1.4.2 ข้อก าหนดท่ีส าคัญที่น ามาใช้วัดความส าเร็จในการปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้ผลการ

ด าเนินงานดีขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 

ชื่อกระบวนการ ข้อก าหนดที่ส าคัญ ตัวชี้วัด 

 
การเสริมสร้างความรู้ความ

เข้าใจในบทบาทหน้าที่การ

ด าเนินงานด้านนิติบัญญัติ

แก่สาธารณชน 
1. กระบวนการผลิตและ

เผยแพร่ข้อมูลทางส่ือ

สารสนเทศ 
 

 
ประชาชนมีความพึงพอใจ 

ต่อการให้บริการและ      

การเผยแพร่ความรู้      

ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่

การด าเนินงานด้าน 
นิติบัญญัติ 
 

 
มีช่องทางการเผยแพร่ความรู้    

ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่       

การด าเนินงานด้านนิติบัญญตัิ    

อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
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ชื่อกระบวนการ ข้อก าหนดที่ส าคัญ ตัวชี้วัด 

2. กระบวนการด าเนิน

โครงการ/กิจกรรมการ

เสริมสร้างความรู้ความ

เข้าใจในบทบาทหน้าที่

การด าเนินงานด้านนิติ

บัญญัติแก่สาธารณชน 
 

 
1.5 ค าจ ากัดความ 

การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ หมายถึง การให้ความรู้ความเข้าใจ การเผยแพร่การ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การเผยแพร่บทบาทการ

ด าเนินงานด้านนิติบัญญัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฯ ของวุฒิสภา โดยด าเนินการผ่านทางโครงการ/
กิจกรรม และส่ือสารสนเทศของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

บทบาทหน้าที่การด าเนินงานด้านนิติบัญญัติ หมายถึง ภารกิจ หน้าที่การด าเนินงานด้าน 
นิติบัญญัติของวุฒิสภาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 

สาธารณชน หมายถึง ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนกลุ่มเป้าหมายในการ

ด าเนินงานของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

การผลิตและเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสารสนเทศ หมายถึง การผลิตและเผยแพร่วารสาร    

จุลนิติ การผลิตและเผยแพร่กฎหมาย การผลิตและเผยแพร่วารสาร Check & Balance การผลิตและ
เผยแพร่เอกสารงานวิจัย และการผลิตและเผยแพร่ “สารวุฒิสภา”  

การด าเนินโครงการ/กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่            

การด าเนินงานด้านนิติบัญญัติแก่สาธารณชน หมายถึง  
 (ก) การด าเนินโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้าง

ผู้น านักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”  
             (ข) การด าเนินกิจกรรมการส่ือสารโดยรายการวิทยุ “เกาะติดวุฒิสภา” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
รัฐสภา ความถี่ FM 87.5 MHz 
             (ค) การด าเนินกิจกรรมการรับคณะผู้เย่ียมเยือน น าชมและบรรยายให้ความรู้ของเจ้าหน้าที่

ในสังกัดส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
1.6 หน้าที่ความรับผิดชอบ 

การด าเนินการกระบวนการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การด าเนินงาน   

ด้านนิติบัญญัติแก่สาธารณชน มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ดังนี้ 
 
 

6 



  

 

หน่วยงานรับผิดชอบ ความรับผิดชอบ 

ส านักประชาสัมพันธ์ 1. โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร   
“กระบวนการเสริมสร้างผู้น านักประชาธิปไตยแบบ       
มีส่วนร่วม”  

2. การส่ือสารโดยรายการวิทยุ “เกาะติดวุฒิสภา” 
3. การรับคณะผู้เยี่ยมเยือน น าชมและบรรยายให้ความรู้ 
4. การผลิตและเผยแพร่ “สารวุฒิสภา” 

ส านักกฎหมาย 1. การผลิตและเผยแพร่วารสารจุลนิติ 
2. การผลิตและเผยแพร่กฎหมาย 

ส านักกรรมาธิการ 1, 2, 3 1. การผลิตและเผยแพร่วารสาร  Check & Balance 

ส านักวิชาการ 1. การผลิตและเผยแพร่เอกสารงานวิจัย 
 
1.7 ค าอธิบายสัญลักษณ์ 

 

สัญลักษณ์ ค าอธิบาย 

 
จุดเริ่มต้น หรือ จุดส้ินสิ้นสุดของกระบวนการ 

 
กระบวนการที่มีกิจกรรมย่อยอยู่ภายใน 

 
กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 
ขั้นการตัดสินใจ 

 
ฐานข้อมูล 

  
เอกสาร/รายงาน 
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สัญลักษณ์ ค าอธิบาย 

 
เอกสาร รายงานหลายแบบ หลายประเภท 

 
จุดเชื่อมต่อระหว่างขั้นตอน/กระบวนการ 

 
จุดต่อเนื่องท่ีอยู่คนละหน้ากัน 

 
ทิศทาง/การเคล่ือนไหวของงาน 

 ทิศทางการน าเข้า/ส่งออกของเอกสาร/รายงาน/ฐานข้อมูล        

ที่อาจเกิดขึ้น 
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ส่วนที่ 2 
แผนผังกระบวนการเสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที ่

การด าเนินงานด้านนิติบัญญัติแก่สาธารณชน 
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ส่วนที่ 2 แผนผังกระบวนการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การด าเนินงานด้านนติิบญัญตัิแก่สาธารณชน 
2.1 แผนผังกระบวนการ (Work Flow) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การเสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจในบทบาทหน้าที่การด าเนินงานด้านนิติบญัญัติแกส่าธารณชน 

กระบวนการผลิตและเผยแพร ่
ข้อมูลทางสื่อสารสนเทศ 

             กระบวนการด าเนินโครงการ /กิจกรรม  1  2 

 ข 

 ค 

 ก 

การผลิตและเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสารสนเทศ 

 การผลิตและเผยแพร่วารสารจุลนิต ิ

 การผลิตและเผยแพร่กฎหมาย 

 การผลิตและเผยแพร่วารสาร  Check & Balance 

 การผลิตและเผยแพร่เอกสารงานวิจัย 

กระบวนการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  

หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้น า       

นักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” 

กระบวนการสื่อสารโดยรายการวิทยุ 
“เกาะติดวุฒิสภา” 

กระบวนการรับคณะผู้เยี่ยมเยือน            

น าชมและบรรยายให้ความรู้ 
การผลิตและเผยแพร่ ”สารวุฒิสภา” 

 ก 

 ข 
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2.2 แผนผังกระบวนการย่อย 
 

  2.1.1 กระบวนการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสารสนเทศ 
           (ก) กระบวนการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลทางส่ือสารสนเทศ > การผลิตและเผยแพร่วารสารจุลนิติ, การผลิตและเผยแพร่กฎหมาย, การผลิตและ

เผยแพร่วารสาร Check &Balance, และการผลิตและเผยแพร่เอกสารงานวิจัย  
 

                 การผลิตและเผยแพร่วารสารจุลนิติ, การผลิตและเผยแพร่กฎหมาย, การผลิตและเผยแพร่วารสาร Check & Balance, การผลิตและเผยแพร่เอกสารงานวิจัย 

จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 

หน่วยงาน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบการผลิตและ

เผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสารสนเทศ 

ผู้อ านวยการส านัก 
ที่ผลิตและเผยแพร่

สื่อสารสนเทศ 

ผู้อ านวยการ 
ส านักการคลัง 
และงบประมาณ 

ส านักการพิมพ์/ 
โรงพิมพ์ 

เลขาธิการวุฒิสภา/   
รองเลขาธิการวุฒิสภา 

ผู้รับบริการ 

1 1  

     

1 5-10  

     

 ก 

มอบหมาย

ผู้รับผิดชอบ 

กองบรรณาธิการ/

ผู้รับผิดชอบวางแผน 
และก าหนดกรอบในการ

ด าเนินการ 

1 
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ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

 
                 การผลิตและเผยแพร่วารสารจุลนิติ, การผลิตและเผยแพร่กฎหมาย, การผลิตและเผยแพร่วารสาร Check & Balance, การผลิตและเผยแพร่เอกสารงานวิจัย 

จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 

หน่วยงาน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบการผลิตและ

เผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสารสนเทศ 

ผู้อ านวยการส านัก 
ที่ผลิตและเผยแพร่

สื่อสารสนเทศ 

ผู้อ านวยการ 
ส านักการคลัง 
และงบประมาณ 

ส านักการพิมพ์/ 
โรงพิมพ์ 

เลขาธิการวุฒิสภา/   
รองเลขาธิการวุฒิสภา 

ผู้รับบริการ 

6 5-10   

    

15 5-10   

    

3 1-2   

    

เห็นชอบ 

 ก 

เสนอกรอบเค้าโครง 
/แนวทางการจัดท า/ชื่อเรื่อง 

ต่อผู้บังคับบัญชา 

พิจารณา 

พิจารณา 

จดัท าเนื้อหา/ 
ต้นฉบับ 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

1 

2 

จบ 

แก้ไข 

12 



 

ไม่อนุมัต ิ

 
                 การผลิตและเผยแพร่วารสารจุลนิติ, การผลิตและเผยแพร่กฎหมาย, การผลิตและเผยแพร่วารสาร Check & Balance, การผลิตและเผยแพร่เอกสารงานวิจัย 

จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 

หน่วยงาน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบการผลิตและ

เผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสารสนเทศ 

ผู้อ านวยการส านัก 
ที่ผลิตและเผยแพร่

สื่อสารสนเทศ 

ผู้อ านวยการ 
ส านักการคลัง 
และงบประมาณ 

ส านักการพิมพ์/ 
โรงพิมพ์ 

เลขาธิการวุฒิสภา/   
รองเลขาธิการวุฒิสภา 

ผู้รับบริการ 

1 1-2 

 
 

 
  

 

- 1-2    

 

 

 

2 1-2  

     

10-30 -  

  

 

  

 ก 

แจ้งส านักการพิมพ์ 

พิจารณา 

จัดจ้าง 

ส่งต้นฉบับ 

จัดพิมพ์ 

2 

3 

ต่อ 

เลือก 

อนุมัต ิ

จบ 
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                 การผลิตและเผยแพร่วารสารจุลนิติ, การผลิตและเผยแพร่กฎหมาย, การผลิตและเผยแพร่วารสาร Check & Balance, การผลิตและเผยแพร่เอกสารงานวิจัย 

จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 

หน่วยงาน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบการผลิตและ

เผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสารสนเทศ 

ผู้อ านวยการส านัก 
ที่ผลิตและเผยแพร่

สื่อสารสนเทศ 

ผู้อ านวยการ 
ส านักการคลัง 
และงบประมาณ 

ส านักการพิมพ์/ 
โรงพิมพ์ 

เลขาธิการวุฒิสภา/   
รองเลขาธิการวุฒิสภา 

ผู้รับบริการ 

2 1-2  

  

 

  

15 5-10  

    

 

10 5-10  
     

5 1-2  

     

 
 

 ก 

ตรวจสอบความถูกต้อง / 
ตรวจรับงาน 

และรูปแบบ 

เผยแพร่ 

รายงานผลการ

ด าเนินงาน 

ประเมินผล 
การด าเนินงาน 

3 

14 



 

ไม่อนุมัต ิ

 

เห็นชอบ 

 (ข) กระบวนการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลทางส่ือสารสนเทศ > การผลิตและเผยแพร่ “สารวุฒิสภา”  
 

 
                      การผลิตและเผยแพร่ “สารวุฒิสภา” 

จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 

หน่วยงาน 

กลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ 

ผู้อ านวยการ 
ส านักการคลัง 
และงบประมาณ 

บริษัท 
รับจ้างพิมพ์ 

ผู้อ านวยการ 
ส านักประชาสัมพันธ์ 

เลขาธิการวุฒิสภา/ 
รองเลขาธิการวุฒิสภา 

ผู้รับบริการ 

5 2  

   

 

 

60 9   

  

 

 

7 5  

 

  

  

 ข 

ขออนุมัติด าเนิน

โครงการและจัดจ้าง

พิมพ์วารสาร 

พิจารณา 

จัดจ้าง 
พิมพ์ 

จัดท าข้อมูลต้นฉบับ 
(เนื้อหา/คอลัมน)์ 

1 

จบ 

อนุมัต ิ

พิจารณา 

แก้ไข 
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เห็นชอบ 

 
                      การผลิตและเผยแพร่ “สารวุฒิสภา” 

จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 

หน่วยงาน 

กลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ 

ผู้อ านวยการ 
ส านักการคลัง 
และงบประมาณ 

บริษัท 
รับจ้างพิมพ์ 

ผู้อ านวยการ 
ส านักประชาสัมพันธ์ 

เลขาธิการวุฒิสภา/ 
รองเลขาธิการวุฒิสภา 

ผู้รับบริการ 

     

 

  

9 -  

 

 

   

7 3  

   

 

 

 
2 

 
1 

 

   

 

 

 ข 

บริษัทจัดท า

อาร์ตเวิร์ค 

 

ตรวจสอบความถูกต้อง 
ของเนื้อหา/รูปแบบและ 

ให้บริษัทแก้ไข 

น าอาร์ตเวิร์คต้นฉบับสาร

วุฒิสภาเสนอผู้บังคับบัญชา 
พิจารณา 

1 

2 

แก้ไข 

16 
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                      การผลิตและเผยแพร่ “สารวุฒิสภา” 

จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 

หน่วยงาน 

กลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ 

ผู้อ านวยการ 
ส านักการคลัง 
และงบประมาณ 

บริษัท 
รับจ้างพิมพ์ 

ผู้อ านวยการ 
ส านักประชาสัมพันธ์ 

เลขาธิการวุฒิสภา/ 
รองเลขาธิการวุฒิสภา 

ผู้รับบริการ 

7 -  
 

 
 

 
 

1 5  
     

1 2  
    

 

60 2  
     

1 1  

     

 
 
 

 ข 

จัดพิมพ์ 

ตรวจรับงาน 

เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ 

ติดตามประเมินผล 

รายงาน

ผู้บังคับบัญชา 

2 

ได้รับการเผยแพร่

สารวุฒิสภา 



 

ไม่เห็นชอบ 

 

18 

2.2.2 กระบวนการด าเนินโครงการ/กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การด าเนินงานด้านนิติบัญญัติแก่สาธารณชน 
   (ก) กระบวนการด าเนินโครงการ/กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การด าเนินงานด้านนิติบัญญัติแก่สาธารณชน >   
      กระบวนการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้น านักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” 

 

 
กระบวนเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้น านักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” 
 

จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 

หน่วยงาน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ผู้อ านวยการ 

ส านักประชาสัมพันธ์ 
เลขาธิการวุฒิสภา ประธานวุฒิสภา ผู้รับบริการ 

5 1-3  

  

 

 

5 1  
   

 

 

2 1-3  

 

  

 

ก 

ก าหนดรายละเอียด

การด าเนินการ 

ขอความเห็นชอบในการ

ด าเนินการ 
พิจารณา 

จัดท ารายละเอียด 
โครงการการด าเนินงาน 

1 

แก้ไข 

เห็นชอบ 

จบ 



 

ไม่อนุมัต ิ

 

19 

 
กระบวนเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้น านักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” 
 

จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 

หน่วยงาน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ผู้อ านวยการ 

ส านักประชาสัมพันธ์ 
เลขาธิการวุฒิสภา ประธานวุฒิสภา ผู้รับบริการ 

2 1 x 

 

 

  

3 1-3  

 

 

  

1 10  

    

10 1-5  

    

ก 

จัดท าแผนปฏิบัติงาน 

มอบหมายงาน 

ประสานงานกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

 

พิจารณา 

1 

2 

จบ 

อนุมัต ิ



 

20 

 
กระบวนเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้น านักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” 
 

จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 

หน่วยงาน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ผู้อ านวยการ 

ส านักประชาสัมพันธ์ 
เลขาธิการวุฒิสภา ประธานวุฒิสภา ผู้รับบริการ 

5 1-5  

    

3 -  

   

 

5 1-3  

    

ก 

จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 
และเอกสารด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

ประเมินผลการอบรม 

ด าเนินการจัดอบรม 

2 

3 

ต่อ 
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กระบวนเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้น านักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” 
 

จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 

หน่วยงาน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ผู้อ านวยการ 

ส านักประชาสัมพันธ์ 
เลขาธิการวุฒิสภา ประธานวุฒิสภา ผู้รับบริการ 

5 1-2  

 

 

  

15 3-5  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก 

รายงานผลการด าเนินงาน 
ต่อเลขาธิการวุฒิสภา 

ได้รับการ

เผยแพร่ผลการ

ด าเนนิการ 

รับทราบสรุปผล

การด าเนินงาน 

3 

เผยแพร่ 
ผลการด าเนินการ 
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(ข) กระบวนการด าเนินโครงการ/กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การด าเนินงานด้านนิติบัญญัติแก่สาธารณชน > 
      กระบวนการส่ือสารโดยรายการวิทยุ “เกาะติดวุฒิสภา” 

 

กระบวนการสื่อสารโดยรายการวิทยุ “เกาะติดวุฒิสภา” 

จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 

หน่วยงาน 

กลุ่มงานสื่อมวลชน 
ผู้อ านวยการ 

ส านักประชาสัมพันธ์ 
เลขาธิการวุฒิสภา ผู้รับบริการ 

1 1  
 
 
 

   

1 1  
 
 

   

1 1  
 
 
 

   

ก าหนดแนวทางการด าเนินการจัดรายการ 

ก าหนดประเด็นน าเสนอ 

ข 

ประสานขอเวลา 
จัดรายการ 

พิจารณา 

พิจารณา 

1 

จบ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

แก้ไข 
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กระบวนการสื่อสารโดยรายการวิทยุ “เกาะติดวุฒิสภา” 

จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 

หน่วยงาน 

กลุ่มงานสื่อมวลชน 
ผู้อ านวยการ 

ส านักประชาสัมพันธ์ 
เลขาธิการวุฒิสภา ผู้รับบริการ 

5 2  
 
 

   

1 1  
 
 

   

1 2  
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

จัดท าบทบรรยาย (Script) 

-  สมาชิกวุฒิสภา 
-  ประชาชนทั่วไป 

ข 

รวบรวมข้อมูล 

ออกอากาศ

รายการ 

พิจารณา 

1 

เห็นชอบ 

แก้ไข 



 

ไม่อนุมัติ 
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(ค) กระบวนการด าเนินโครงการ/กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การด าเนินงานด้านนิติบัญญัติแก่สาธารณชน >  
      กระบวนการรับคณะผู้เยี่ยมเยือน น าชมและบรรยายให้ความรู้ 

 

กระบวนการรับคณะผู้เยี่ยมเยือนน าชมและบรรยายให้ความรู้ 

จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 

หน่วยงาน 
กลุ่มงานสารสนเทศและศูนย์บริการ 

(Call Center) วุฒิสภา 

ผู้อ านวยการ 
ส านักประชาสัมพันธ์ 

เลขาธิการวุฒิสภา/ 
รองเลขาธิการวุฒิสภา 

ผู้รับบริการ 

2 1     

1 1  
 
 

   

1 2-5  
 

   

15 2-3  
 

   

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

รับรองคณะเข้าศึกษาดูงานวุฒิสภา 

ติดตามและประเมินผล 

รับเรื่องและเสนอ

ผู้บังคับบัญชา 

ค 

พิจารณา 

พิจารณา 

1 

จบ 

อนุมัต ิ

ทราบ 
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กระบวนการรับคณะผู้เยี่ยมเยือนน าชมและบรรยายให้ความรู้ 

จ านวน

วัน 
จ านวน

คน 

หน่วยงาน 
กลุ่มงานสารสนเทศและศูนย์บริการ 

(Call Center) วุฒิสภา 

ผู้อ านวยการ 
ส านักประชาสัมพันธ์ 

เลขาธิการวุฒิสภา/ 
รองเลขาธิการวุฒิสภา 

ผู้รับบริการ 

5 2-3  
 
 

   

2 2  
 
 
 

   

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

นักเรียน นักศึกษา

และประชาชนทั่วไป 

ค 

เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ 

1 
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ส่วนที่ 3 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพ 

และการติดตามประเมินผล 
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ส่วนที่ 3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพและการตดิตามประเมินผล 
 

3.1 รายละเอียดของการปฏิบัติงาน 
 
3.1.1 กระบวนการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสารสนเทศ 

(ก) การผลิตและเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสารสนเทศ > การผลิตและเผยแพร่วารสารจุลนิติ, การผลิตและเผยแพร่กฎหมาย, การผลิตและเผยแพร่วารสาร   
       Check & Balance, และการผลิตและเผยแพร่เอกสารงานวิจัย 

 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา  รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม 
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

1. มอบหมายผู้รับผิดชอบ 1 วัน 1.1 มีการมอบหมาย

ผู้รับผิดชอบการผลิตและ

เผยแพร่ส่ือสารสนเทศ 
- วารสารจุลนิติ  
- เอกสารเผยแพร่

กฎหมาย  
- วารสาร Check & 

Balance 
- เอกสารงานวิจัย 

มีกองบรรณาธิการ 

หรือผู้รับผิดชอบ      

ที่ชัดเจน 

- ผู้อ านวยการ

ส านักที่ผลิต

และเผยแพร่

ส่ือสารสนเทศ 

- 1.1 เอกสาร

แสดงการ

มอบหมาย

งาน หรือ 
1.2 เอกสาร

แสดงหน้าที่

ความ

รับผิดชอบ 
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ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา  รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม 
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

2. กองบรรณาธิการ / 

ผู้รับผิดชอบวางแผน

และก าหนดกรอบในการ

ด าเนินการ 

1 วัน 2.1 มีการประชุมกอง

บรรณาธิการ ผู้รับผิดชอบ 

หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ 
- ก าหนดชื่อเรื่อง/หัวเรื่อง

ในการผลิตและเผยแพร่

ส่ือสารสนเทศ 

- ก าหนดกรอบเค้าโครง

หรือแนวทางในการผลิต

และเผยแพร่ส่ือสารสนเทศ 
- ก าหนดกรอบระยะเวลา

ในการด าเนินการผลิตและ

เผยแพร่ 

มีบริหารจัดการและ

การวางแผนทุกครั้ง 

2.1 เอกสารการ

ประชุม หรือ 
2.2 แผน 
ปฏิบัติการ 

2.1 กอง

บรรณาธิการ 

หรือ 
2.2 ผู้อ านวย 
การกลุ่มงานที่

รับผิดชอบ

การผลิตและ

เผยแพร่

ส่ือสารสนเทศ 

- - 

3. เสนอแนวกรอบ        

เค้าโครง/แนวทางการ

จัดท า/ชื่อเรื่องต่อ

ผู้บังคับบัญชา 

5 วัน 3.1 มีการจัดท าแนวทาง/

กรอบเค้าโครงของการ

ผลิตส่ือสารสนเทศ เช่น 
- มีชื่อเรื่อง/หัวเรื่อง      

ที่ครบถ้วน หรือ 

- แสดงแนวทาง/เค้าโครง

ในการจัดท าส่ือสารสนเทศ 

หรือ 
 

มีการจัดท า         

แนวทางการจัดท า/

กรอบเค้าโครง

ครบถ้วนตามประเภท

ของส่ือสารสนเทศ

นั้นๆ 

- 3.1 กอง

บรรณาธิการ 

หรือ 
3.2 ผู้อ านวย 
การกลุ่มงานที่

รับผิดชอบ

การผลิตและ

เผยแพร่

ส่ือสารสนเทศ 

- เอกสาร       

ที่เกี่ยวข้อง    

ในการจัดท า

แนวทาง   

การผลิต/  

เค้าโครง 
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ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา  รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม 
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

- มีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือบุคคล   

ที่เขียนบทความ           

ในส่ือสารสนเทศ  
3.2 น าเสนอต่อผู้บังคับ 

บัญชา 
4. พิจารณา 1 วัน 4.1 น าเสนอผู้อ านวยการ

ส านักที่รับผิดชอบการผลิต

และเผยแพร่ส่ือสารสนเทศ 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
หรือ  

4.2 น าเสนอรองเลขาธิการ

วุฒิสภาก ากับดูแลตาม 

สายงาน พิจารณาให้ความ

เห็นชอบ 

มีการน าเสนอ

ผู้บังคับบัญชา

ตามล าดับ 
(ตามแนวทางการ

จัดท าส่ือสารสนเทศ) 

- 4.1 กอง

บรรณาธิการ 

หรือ 
4.2 ผู้อ านวย 
การกลุ่มงาน  

ที่รับผิดชอบ

การผลิตและ

เผยแพร่

ส่ือสารสนเทศ 

บันทึกเสนอ

ผู้บังคับ 
บัญชา 

- 
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ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา  รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม 
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

5. จัดท าเนื้อหา/ ต้นฉบับ 15 วัน 5.1 การด าเนินการจัดท า

เนื้อหา/บทความ/คอลัมน์ 
5.2 บรรณาธิการประจ า  

ส่ือสารสนเทศ รวบรวม
เนื้อหาท้ังหมด 
53. ด าเนินการประกอบ

เป็นรูปเล่ม 

5.1 เนื้อหามีความ

ถูกต้อง สมบูรณ์ 
หรือ 
5.2 มีเอกสารอ้างอิง 

- 5.1 กอง

บรรณาธิการ 

หรือ 
5.2 ผู้อ านวย 
การกลุ่มงาน  

ที่รับผิดชอบ

การผลิต

ส่ือสารสนเทศ 

- เนื้อหา

ต้นฉบับของ

กอง

บรรณาธิการ 

6. ตรวจสอบความถูกต้อง 1 วัน 6.1 ด าเนินการตรวจทาน

ความถูกต้องของเนื้อหา  
และ 
6.2 มีการตรวจสอบความ

ถูกต้องในภาพรวม 

มีการรวบรวมเนื้อหา

เพื่อประกอบเป็น

รูปเล่มต้นฉบับที่

สมบูรณ์ 

มีการตรวจทาน

ทุกครั้ง 
6.1 กอง

บรรณาธิการ 

หรือ 
6.2 
ผู้อ านวยการ

กลุ่มงานที่

รับผิดชอบ

การผลิต

ส่ือสารสนเทศ 

-  
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ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา  รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม 
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

7. พิจารณา 2 วัน 7.1 น าเสนอต่อ

ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

กล่าวคือ 
- บรรณาธิการ หรือ

ผู้อ านวยการกลุ่มงาน 
- ผู้อ านวยการส านัก 
เพื่อพิจารณาให้ความ

เห็นชอบ หรือ 
7.2 น าเสนอรองเลขาธิการ

วุฒิสภาทีก่ ากับดูแลตาม

สายงาน เพื่อพิจารณาให้

ความเห็นชอบจัดพิมพ์  

เอกสารต้นฉบับได้รับ

การพิจารณาจาก

ผู้บังคับบัญชา 

- 6.1 กอง

บรรณาธิการ 

หรือ 
6.2 ผู้อ านวย 
การกลุ่มงาน  

ที่รับผิดชอบ

การผลิต

ส่ือสารสนเทศ 

บันทึกการ

น าเสนอ 
ผูบ้ังคับ 
บัญชา 

- 

8. พิจารณาอนุมัติ 1 วัน 8.1 ขออนุมัติต่อ

เลขาธิการวุฒิสภา เพื่อให้

มีการด าเนินการผลิต

ส่ือสารสนเทศ โดย 

- ส านักการพิมพ์ 

- จัดจ้างหน่วยงาน

ภายนอก 

รายละเอียดในการ

น าเสนอครบถ้วน 

- ผู้อ านวยการ

ส านักที่

รับผิดชอบ 
ส่ือสารสนเทศ 

บันทึกการ

ขออนุมัติ 

 

9. ส่งต้นฉบับ 
 

2 วัน 9.1 ท าหนังสือแจ้งการ

จัดพิมพ์แก่ส านัก 
การพิมพ/์โรงพิมพ์ 

ต้นฉบับมีความ

สมบูรณ์ ได้รับการ

ตรวจสอบความ

- 9.1 กอง

บรรณาธิการ 

หรือ 

แบบบันทึก

การจัดส่ง 
 

- 
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ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา  รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม 
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

9.2 ส่งต้นฉบับและ

ไฟล์ข้อมูลให้แก่ส านัก 
การพิมพ์/โรงพิมพ์ 
เพื่อด าเนินการจัดพิมพ์ 

ถูกต้องแล้ว  9.2 ผู้อ านวย 
การกลุ่มงาน  

ที่รับผิดชอบ 

ส านัก 
การพิมพ์ 

10. จัดพิมพ์ 10-30 
วัน 

10.1 จัดพิมพ์ตาม

มาตรฐานกระบวนการ

จัดพิมพ์ของส านัก 
การพิมพ์/โรงพิมพ์ 

- - ส านัก 
การพิมพ์/

บริษัทฯ 
ผู้รับจ้าง 

-  

11. ตรวจสอบความถูกต้อง/

ตรวจรับงาน 
2 วัน 11.1 รับส่ือส่ิงพิมพ์ท่ี

จัดพิมพ์แล้วเสร็จจาก

ส านักการพิมพ์/โรงพิมพ์ 
11.2 กองบรรณาธิการ

ตรวจทานเนื้อหาและ

ตรวจสอบความถูกต้อง

รูปแบบของส่ือสารสนเทศ

ในขั้นตอนสุดท้าย 
11.3 หากมีจุดผิดพลาด

ให้ด าเนินการแก้ไขตาม

วิธีการของการจัดท า

ส่ือสารสนเทศแต่ละ

ประเภท 

มีการตรวจสอบความ

ถูกต้องและ 
ความสมบูรณ์ของ          

ส่ือสิ่งพิมพ์ทุกครั้ง 

มีการติดตาม 

ตรวจสอบจาก 
กองบรรณาธิการ

และผู้รับผิดชอบ 

11.1 กอง

บรรณาธิการ 

หรือ 
11.2 
ผู้อ านวยการ

กลุ่มงานที่

รับผิดชอบ 

เอกสาร  

การตรวจ

รับงาน 

- 
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ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา  รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม 
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

12. เผยแพร่ 15 วัน 12.1 มีการเผยแพร่

ส่ือสารสนเทศแก่ 
- สมาชิกวุฒิสภา  
- คณะกรรมาธิการ  
- ผู้บริหาร และขา้ราชการ

ในสังกัดส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา 
- หน่วยงานรัฐหรือเอกชน 

ตามกลุ่มเป้าหมาย  
- ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

ส่ือสารสนเทศได้มี 
การเผยแพร่ตามแผน

ด าเนินการ 

มีการติดตาม 
การเผยแพร่ 
จากผู้รับผิดชอบ 
ทุกครั้ง 

12.1 กอง

บรรณาธิการ 

หรือ 
12.2 
ผู้อ านวยการ

กลุ่มงานที่

รับผิดชอบ 
12.3 
ผู้อ านวยการ

ส านักที่

รับผิดชอบ 

แบบบันทึก

การ

เผยแพร่ 

- 

13. ประเมินผลการ

ด าเนินงาน 
10 วัน 13.1 มีการติดตามและ

ประเมินผลการเผยแพร่ 

มีการสรุปผลการ

ติดตามประเมินผล 
มีผลการประเมิน

ทุกส่ือสารสนเทศ

ที่มีการผลิตและ

เผยแพร่ 

ส านัก 
ที่รับผิดชอบ 

แบบ 
สอบถาม 

เอกสารสรุป

รายงานผล

การ

ด าเนินงาน 

14. รายงานผลการ

ด าเนินงาน 
5 วัน 14.1 รายงานสรุปผลการ

ด าเนินงานต่อเลขาธิการ

วุฒิสภา 

ทุกส่ือสารสนเทศมีการ

สรุปผลการด าเนินงาน 

- ส านัก 
ที่รับผิดชอบ 

บันทึก 
สรุปรายงาน 
 

- 
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(ข) กระบวนการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสารสนเทศ > การผลิตและเผยแพร่ “สารวุฒิสภา” 
 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา  รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

1. ขออนุมัติด าเนิน

โครงการและจัดจ้าง

พิมพ์วารสาร 

4 วัน 1.1 วางแผนการ

ด าเนินงานและจัดท าบันทึก

เรียนเลขาธิการวุฒิสภา 

โดยผ่าน ผู้อ านวยการ  

กลุ่มงานผลิตเอกสาร

เผยแพร่ ผู้อ านวยการส านัก

ประชาสัมพันธ์และ 
รองเลขาธิการวุฒิสภา 
เพื่อพิจารณาอนุมัติด าเนิน

โครงการและจัดจ้างปริษัทฯ 

พิมพ์วารสาร 

มีการวางแผนการ

ด าเนินการทุกครั้ง 
- กลุ่มงานผลิต

เอกสาร

เผยแพร่ 

- - 

2. พิจารณา 1 วัน 2.1 เลขาธิการวุฒิสภา

พิจารณาอนุมัติโครงการ

และจัดจ้างพิมพ์วารสาร  
“สารวุฒิสภา” 

มีการพิจารณาอนุมัติ

โดยผ่านผู้บังคับบัญชา

ตามล าดับ 

- กลุ่มงานผลิต

เอกสาร

เผยแพร่ 

- - 
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ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา  รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

3. จัดจ้างพิมพ์ 60 วัน 3.1 ส านักการคลังและ

งบประมาณด าเนินการ   

ในขั้นตอนการจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
3.2 ส านักการคลังและ

งบประมาณด าเนินการ   

ท าสัญญากับบริษัทที่ชนะ

การประกวดราคา 

มีการด าเนินการ

ถูกต้องตามระเบียบ

ของทางราชการ 

- ส านักการคลัง

และ

งบประมาณ 

- 1.ค าสั่ง
ส านักงาน

เลขาธิการ

วุฒิสภา เรื่อง

แต่งตั้งคณะ 

กรรมการ

ประกวด 
ราคาจ้าง 
2. สัญญา 
จัดจ้างพิมพ์ 

4. จดัท าข้อมูลต้นฉบับ 
(เนื้อหา/คอลัมน)์ 

6 วัน 4.1 ด าเนินการรวบรวม

และวิเคราะห์ข้อมูล   

พร้อมท้ังเรียบเรียงเพื่อ

จัดท าต้นฉบับวารสาร        
”สารวุฒิสภา” เดือนละ      
1 ฉบับ  ดังนี้ 
1) กิจกรรมของประธาน

วุฒิสภา รองประธาน

วุฒิสภา และสมาชิกวุฒิสภา 
2) กิจกรรมของวุฒิสภา  

ในด้านต่างๆ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กับข้อมูลมีการ

ตรวจสอบความ

ถูกต้องก่อนน าไป

จัดท าต้นฉบับ 

- กลุ่มงานผลิต

เอกสาร

เผยแพร่ 

- - 
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ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา  รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

   3) กิจกรรมของ

คณะกรรมาธิการสามัญ/

วิสามัญ เช่น การสัมมนา/

เสวนา การศึกษาดูงาน    

ในประเทศและต่างประเทศ 

เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการ

ก าลังพิจารณาศึกษาหรือ

ศึกษาเสร็จแล้วเป็น

ประโยชน์หรืออยู่ในความ

สนใจของประชาชน 
4) บทความจากสมาชิก

วุฒิสภา/ผู้ทรงคุณวุฒิ/

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5) สรุปผลการประชุมด้าน

ต่างประเทศ เช่น IPU , 

AIPA 
6) สรุปผลการประชุม

วุฒิสภา 
7) กิจกรรมของส านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 
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ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา  รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

5. พิจารณา 1 วัน 5.1 น าข้อมูลต้นฉบับ

วารสาร “วารสารวุฒิสภา”
เสนอผู้อ านวยการส านัก

ประชาสัมพันธ์พิจารณา  

ให้ความเห็นชอบ 

มีการเสนอ

ผู้อ านวยการส านัก

ประชาสัมพันธ์

พิจารณาทุกครั้ง 

- กลุ่มงานผลิต

เอกสาร

เผยแพร่ 

- - 

6. บริษัทจัดท าอาร์ตเวิร์ค 9 วัน 6.1 ส่งข้อมูลต้นฉบับและ

ภาพประกอบให้บริษัท

จัดท าอาร์ตเวิร์ค 
6.2 บริษัทด าเนินการจัดท า

อาร์ตเวิร์ค 

การด าเนินการเป็นไป

ตามระเบียบวิธีการ

ปฏิบัติของบริษัท  

ผูด้ าเนินการ 

- บริษัทฯ 
ผู้รับจ้าง 

- - 

7. ตรวจสอบความ 
ถูกต้องของเนื้อหา/

รูปแบบและให้บริษัท

แก้ไข 

7 วัน 7.1 ตรวจบรู๊ฟอาร์ตเวิร์ค

ต้นฉบับ (ตรวจความ  

ถูกต้องของเนื้อหาและ

รูปแบบ) และส่งให้บริษัท 

แก้ไข จนกว่าจะถูกต้อง

เรียบร้อย 

มีการมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ความถูกต้องของ 
“สารวุฒิสภา” 

- 1. กลุ่มงาน

ผลิตเอกสาร

เผยแพร่ 
2. บริษัทฯ 
ผู้รับจ้าง 

- - 

8. น าอาร์ตเวิร์คต้นฉบับ

สารวุฒิสภาเสนอ

ผู้บังคับบัญชา 

1 วัน 8.1 จัดท าบันทึกเรียน

เลขาธิการวุฒิสภา        

เพื่อพิจารณาให้ความ

เห็นชอบอาร์ตเวิร์คต้นฉบับ

สารวุฒิสภาโดยผ่าน

ผู้อ านวยการกลุ่มงาน    

มีต้นฉบับสารวุฒิสภา

ที่ผ่านการตรวจสอบ

อย่างถูกต้องน่าเชื่อถือ

ใช้เป็นข้อมูลในการ

อ้างอิงได้ 

- กลุ่มงานผลิต

เอกสาร

เผยแพร่ 

- - 
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ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา  รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

ผลิตเอกสารเผยแพร่ 

ผู้อ านวยการส านัก

ประชาสัมพันธ์และ       

รองเลขาธิการวุฒิสภา 
9. พิจารณา 1 วัน 9.1 เลขาธิการพิจารณา  

ให้ความเห็นชอบอาร์ตเวิร์ค

ต้นฉบับสารวุฒิสภา 

- - กลุ่มงานผลิต

เอกสาร

เผยแพร่ 

- - 

10. จัดพิมพ์ 7 วัน 10.1 ด าเนินการส่ง

อาร์ตเวิร์คต้นฉบับให้ 

บริษัทจัดพิมพ์          

(ตามจ านวนที่จัดจ้าง) 

จัดพิมพ์เสร็จภายใน

เวลาที่ท าสัญญาไว้ 
- บริษัทฯ 

ผู้รับจ้าง 
- - 

11. ตรวจรับงาน 1 วัน 11.1 คณะกรรมการตรวจ

รับพัสดุ ด าเนินการตรวจ

รับวารสาร”สารวุฒิสภา” 

มีความถูกต้อง 

ครบถ้วน 

- 1. กลุ่มงาน

ผลิตเอกสาร

เผยแพร่ 
2. คณะกรรม 

การตรวจรับ

พัสดุ 

- 1. ค าส่ัง

ส านักงาน

เลขาธิการ

วุฒิสภา 
เรื่องแต่งตั้ง

คณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ 
2. เอกสาร 
ส่งมอบงาน

ของบริษัท 
ผู้รับจ้าง 
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ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา  รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

12. เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ 

1 วัน 12.1 เผยแพร่สารวุฒิสภา

ไปยังสมาชิกวุฒิสภา,ส่วน

ราชการ,สถาบนัการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา/

อุดมศึกษา, องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ห้องสมุดประชาชน  
และประชาชนทั่วไป 

มีการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ไปยัง

กลุ่มเป้าหมายอย่าง

รวดเร็ว 

- กลุ่มงานผลิต

เอกสาร

เผยแพร่ 

- - 

13. ติดตามประเมินผล 60 วัน 13.1 ท าการติดตาม

ประเมินผลก่อนสิ้น

ปีงบประมาณ 60 วัน 
13.2 จัดท าแบบสอบถาม 

ความคิดเห็นกลุ่มเป้าหมาย

เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ  
ความรู้และรูปแบบของ

วารสาร “สารวุฒิสภา”  
เพื่อน าข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะไปพัฒนาและ

ปรับปรุงวารสารให้เป็น

ประโยชน์และเกิดความ   

พึงพอใจสูงสุดโดย

ด าเนินการปีละ 1 ครั้ง 

ด าเนินการ 
ติดตามประเมินผล

และสรุปรายงาน    

ตามข้อมูลที่ได้รับ

อย่างถูกต้องครบถ้วน 

- กลุ่มงานผลิต

เอกสาร

เผยแพร่ 

- - 
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ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา  รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

14. รายงานผู้บังคับบัญชา 1 วัน 14.1 รายงานสรุปผลการ

ด าเนินงานและประเมินผล

จากแบบสอบถาม

กลุ่มเป้าหมายพร้อม

ข้อเสนอแนะเสนอ

เลขาธิการวุฒิสภาเพื่อทราบ 

โดยผ่านล าดับสายงานการ

บังคับบัญชา 

มีรายงานสรุปผล   

การด าเนินงาน 

- กลุ่มงานผลิต

เอกสาร

เผยแพร่ 

- สรุปรายงาน 

ผลการ

ด าเนินการ 
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3.1.2 กระบวนการด าเนินโครงการ/กิจกรรมการเสริมสรา้งความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การด าเนินงานด้านนิติบญัญัติแก่สาธารณชน 
(ก) กระบวนการด าเนินโครงการ/กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การด าเนินงานด้านนิติบัญญัติแก่สาธารณชน > กระบวนการ

เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้น านักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” 
 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม 
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างองิ 

1. ก าหนดรายละเอียด   

การด าเนินการ 
5 วัน 1.1 ศึกษาข้อมูลของสถานที่

ที่ยังไม่เคยมีการจัด

โครงการเสริมสร้างความ

พร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร 
“กระบวนการเสริมสร้าง

ผู้น านักประชาธิปไตยแบบมี

ส่วนร่วม” 
1.2 ศึกษาความพร้อมของ

สมาชิกวุฒิสภาประจ า

สถานที่ท่ีจะจัดโครงการ 
1.3 ก าหนดสถานที่ที่จะ

ด าเนินการจัดโครงการ 

ครอบคลุมทั่วภูมิภาค - กลุ่มงาน

เผยแพร่

ประชาธิปไตย

และกิจกรรม

วุฒิสภา

ภูมิภาค 

ตาราง

ก าหนด

สถานที่ 

ตารางก าหนด

สถานที่ 

(เดิม) ที่เคย

ใช้มาแล้ว 

2. ขอความเห็นชอบ 
ในการด าเนินการ 

5 วัน 2.1 น ากราบเรียนประธาน

วุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้

ความเห็นชอบ 
- ขอความเห็นชอบ

โครงการในภาพรวม 
 

รายชื่อของสถานที่

ครบถ้วนตามจ านวน

ครั้งท่ีจัดโครงการ 

- ผู้อ านวยการ

ส านัก 
ประชา 
สัมพันธ์ 

บันทึก

ข้อความ

เพื่อขอ

ความ

เห็นชอบ 

- 
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ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม 
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างองิ 

- แสดงรายชื่อและ

รายละเอียดของสถานที่ 
ที่จัดโครงการ 
- รายชื่อผู้ให้การสนับสนุน

งบประมาณ  
3. จัดท ารายละเอียด

โครงการการด าเนินงาน 
2 วัน 3.1 เขียนโครงการ  โดย 

- แสดงรายละเอียดการ

ด าเนินการในแต่ละครั้ง 
- แสดงรายละเอียดของ

งบประมาณ 
- แสดงรายละเอียดของ

วิทยากร / คณะท างาน / 

สถานที่ / เวลาด าเนินงานที่

ชัดเจน 

โครงการมี

รายละเอียดและ

ถูกต้องเป็นไปตาม

มาตรฐานการเขียน

โครงการของ

ส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา 

มีการตรวจสอบ

โครงการ 
ก่อนน าเสนอ 
ทุกครั้ง 

กลุ่มงาน

เผยแพร่

ประชาธิปไตย

และกิจกรรม

วุฒิสภา

ภูมิภาค 

แบบฟอร์ม

การเขียน

โครงการ

ของ

ส านักงาน

เลขาธิการ

วุฒิสภา 

- 

4. ขออนุมัติ 2 วัน 4.1 น าโครงการเสนอ

เลขาธิการวุฒิสภา เพื่อขอ

อนุมัติให้มีการด าเนินงาน

ในแต่ละครั้ง 
4.2 จัดท าบันทึก เพื่อขอ

อนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่าย 

บุคลากร  รถยนต์ น้ ามัน 
หรืออื่นๆ 

มีการจัดท า

รายละเอียดการ

ด าเนินงานที่ถูกต้อง 

เป็นไปตามระเบียบ

ทางราชการ 

มีการตรวจสอบ

โครงการก่อน

น าเสนอทุกครั้ง 

กลุ่มงาน

เผยแพร่

ประชาธิปไตย

และกิจกรรม

วุฒิสภา

ภูมิภาค 

บันทึก

ข้อความ  

ขออนุมัติ 

- 
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ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม 
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างองิ 

5. จัดท าแผนปฏิบัติงาน 3 วัน 5.1 จัดท าแผนการ

ด าเนินการ ในรายละเอียด 
ที่เกี่ยวข้องกับ 

- งบประมาณ 
- หลักสูตร 
- ส่ือ, อุปกรณ์ 

- วิทยากร 
- กลุ่มเป้าหมาย 

5.2 ด าเนินการให้เสร็จ

เรียบร้อยก่อนด าเนิน

โครงการ 

มีการจัดท าแผน 
ปฏิบัติงานที่สามารถ

ด าเนินงานได้อย่าง

เป็นรูปธรรม 

มีการติดตาม

ความถูกต้อง   

โดยผู้อ านวยการ   

กลุ่มงานทุกครั้ง 

กลุ่มงาน

เผยแพร่

ประชาธิปไตย

และกิจกรรม

วุฒิสภา

ภูมิภาค 

5.1ก าหนด 

การ 
5.2 ตาราง

รายชื่อ

ผู้ปฏิบัติงาน  
5.3 ตาราง

รายชื่อผู้

เดนิทางไป

ปฏิบัติงาน 
5.4 แบบ 

ฟอร์มการ

จัดเตรียม

วัสดุ

อุปกรณ์ 

- 

6. มอบหมายงาน 1 วัน 6.1 มีการจัดท าตาราง 
การมอบหมายงานที่ชัดเจน 

ทุกกิจกรรมระบุ

ผู้รับผิดชอบสามารถ

ติดตามรายงานผลได้ 

ตารางการ

มอบหมายงาน   

ที่ชัดเจน 

ผู้อ านวยการ

กลุ่มงาน

เผยแพร่

ประชาธิปไตย

และกิจกรรม

วุฒิสภา

ภูมิภาค 

ตารางการ

มอบหมาย

งาน 

- 
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ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม 
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างองิ 

7. ประสานงานกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
10 วัน 7.1 มีการประสานงานไปยัง

ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ เช่น 

สมาชิกวุฒิสภา  
ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ผู้อ านวยการเขตพื้นที่

การศึกษา ประธาน
กรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด 

ผู้บังคับการต ารวจภูธร

จังหวัด 
ประชาสัมพันธ์จังหวัด หรือ 
บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหา

กลุ่มเป้าหมาย การอ านวย

ความสะดวก และเป็น

เกียรติในพิธี เปิด-ปิด 
โดยด าเนินการ ดังนี้ 
- จัดท าหนังสือราชการ  

เพื่อประสานงานกับ    

หน่วยราชการและบุคคล 
ที่เกี่ยวข้อง และ 
- มีการประสานงาน 
ทางโทรศัพท์ 

7.1 ประสานงานกับ

ส่วนราชการครบถ้วน 
7.2 ได้รับความ

ร่วมมือจาก         

ส่วนราชการ 

ผู้ปฏิบัติต้องมี

การรายงาน

ผู้อ านวยการ

ส านักและ

ผู้อ านวยการ 
กลุ่มงาน 
อย่างสม่ าเสมอ 

กลุ่มงาน

เผยแพร่

ประชาธิปไตย

และกิจกรรม

วุฒิสภา

ภูมิภาค 

หนังสือ

ประสาน 

งานกับ 

ส่วนราชการ 

- 
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ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม 
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างองิ 

8. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 

แลเอกสารด าเนินการ 

5 วัน 8.1 มีการจัดเตรียมส่ือ   

วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือโสต 

ที่จะใชใ้นการด าเนิน

โครงการที่เหมาะสมและ

ถูกต้อง 

มีเครื่องมืออ านวย

ความสะดวกในการ

เรียนรู้ที่เหมาะสมกับ

กลุ่มเป้าหมาย 

1. มีการ

ตรวจสอบความ

พร้อมทุกครั้ง 
2. รายงานต่อ

ผู้อ านวยการ 
กลุ่มงาน 
อยา่งสม่ าเสมอ 

กลุ่มงาน

เผยแพร่

ประชาธิปไตย

และกิจกรรม

วุฒิสภา

ภูมิภาค 

แบบฟอร์ม

การจัด 

เตรียมวัสดุ 

อุปกรณ์ 

- 

9. ด าเนินการจัดอบรม     3 วัน 9.1 มีการจัดอบรม

เสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจตาม 
ก าหนดการที่วางไว้ 
ใน 6 เนื้อหาวิชา ดังนี้ 

- การเมืองกับชีวิต 
- ศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์และความเสมอภาค 

- เจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญ สิทธิเสรีภาพ
และหน้าที่ของประชาชน 

- มาตรการกลไกการ

คุ้มครองสิทธิและการ

ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
 

9.1 มีการอบรมโดย

ใช้กระบวนการการมี

ส่วนร่วมเป็นหลัก 

9.2 มีกิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์ที่หลากหลาย 

มีการปรึกษา 

หารือ/แก้ปัญหา

ร่วมกันระหว่าง

ผู้บริหาร วิทยากร

และผู้เข้าร่วม

อบรม 

ผู้อ านวยการ

ส านัก 
ผู้อ านวยการ

กลุ่มงาน 

- - 
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ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม 
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างองิ 

- บทบาทอ านาจหน้าที่

ของวุฒิสภา 
- บทบาทของประชาชน

ในการมีส่วนร่วมทาง 
การเมือง 

10. ประเมินผลการอบรม 5 วัน 10.1 มีการประเมินผล   

โดยแบบสอบถามกับผู้ผ่าน

การอบรม 
10.2 ใช้โปรแกรม

อิเล็กทรอนิกส์ในการ

วิเคราะห์และประเมินผล 

(SPSS) 

การประเมินผล

เป็นไปตามหลักวิชา

และเป็นที่ยอมรับ 
 

ได้รับ

แบบสอบถาม 
คืนตามจ านวน 
ที่ต้องการ 

กลุ่มงาน

เผยแพร่

ประชาธิปไตย

และกิจกรรม

วุฒิสภา

ภูมิภาค 

แบบ 
สอบถาม 

- 

11. รายงานผลการ

ด าเนินงานต่อเลขาธิการ

วุฒิสภา 

5 วัน 11.1 บันทึกสรุปรายงานผล

การด าเนินงาน 
11.2 น ารายงานผลการ

ด าเนินการเสนอต่อ 
เลขาธิการวุฒิสภา 

การรายงานผล 
เป็นไปตาม 
สภาพความเป็นจริง 

เป็นไปตาม

ระยะเวลาที่

ก าหนด 

กลุ่มงาน

เผยแพร่

ประชาธิปไตย

และกิจกรรม

วุฒิสภา

ภูมิภาค 

สรุปการ

รายงานผล 
- 

12. เผยแพร่ผลการ

ด าเนินการ 

15 วัน 12.1 มีการจัดท าท าเนียบ

รุ่น CD ภาพนิ่ง และ VCD 
ภาพเคล่ือนไหว และ

มีการเผยแพร่เพื่อให้

ผู้รับบริการและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียได้

รับทราบ 

มีการตอบรับและ

แสดงความ

คิดเห็นจาก

กลุ่มเป้าหมาย 

1. กลุ่มงาน

เผยแพร่

ประชาธิปไตย

และกิจกรรม

เอกสาร/ 
ส่ือในการ

เผยแพร่ 

- 
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ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม 
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างองิ 

เผยแพร่ / จัดส่งให้แก่ผู้เข้า
รับการอบรม 
12.2 เผยแพร่และจัดส่ง 

ผลการด าเนินงานให้กับ

สมาชิกวุฒิสภา 

12.3 สรุปผลการอบรม 

และเผยแพร่ทาง 
“สารวุฒิสภา” 
12.4 เผยแพร่ผลการ

ด าเนินงานทางเว็ปไซต์

เครือข่ายผู้น านัก

ประชาธิปไตยวุฒิสภา 
12.5 เผยแพร่ผลการ

ด าเนินงานทางส่ือเครือข่าย 

Social network 
(Face Book) 
12.6 เผยแพร่ผลการ

ด าเนินงานในวารสาร

เครือข่ายผู้น านัก

ประชาธิปไตย 
 

วุฒิสภา

ภูมิภาค 
2. กลุ่มงาน
ส่ือมวลชน 
3. กลุ่มงาน

โสต 
ทัศนูปกรณ์ 
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ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม 
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างองิ 

12.7 เสนอผลการด าเนิน 

งานผ่านทางรายการวิทยุ

“เกาะติดวุฒิสภา” (ทุกวันพุธ 
เวลา 15.00 – 16.00 น.) 

 
(ข) กระบวนการด าเนินโครงการ/กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การด าเนินงานด้านนิติบัญญัติแก่สาธารณชน > กระบวนการ

สื่อสารโดยรายการวิทยุ “เกาะติดวุฒิสภา” 
 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างองิ 

1. ประสานขอเวลา 
จัดรายการ 

1 วัน 1.1 ประสานสถานีวิทยุ 

กระจายเสียงรัฐสภา     

เพื่อขอเวลาจัดรายการ

เกี่ยวกับกิจกรรมของ

สมาชิกวุฒิสภาและ

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

เช่น ผลการด าเนินงานของ

คณะกรรมาธิการสามัญ/

วิสามัญและคณะอนุกรรม 

การโครงการเสริมสร้าง

ความพร้อมแก่ท้องถิ่น 

หลักสูตร “กระบวนการ

มีการประสานงานกับ

สถานีวิทยุกระจายเสียง

รัฐสภาทุกสัปดาห์ 

-  กลุ่มงาน

ส่ือมวลชน 
- - 
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ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างองิ 

เสริมสร้างผู้น านัก

ประชาธิปไตยแบบมี 
ส่วนร่วม” การสัมภาษณ์
สมาชิกวุฒิสภาเกี่ยวกับการ

ท างานในพื้นที่ ทัศนะหรือ

แนวทางการท างาน  

2. พิจารณา 1 วัน 2.1 จัดท าบันทึกและ

น าเสนอเลขาธิการวุฒิสภา

เพื่อขอความเห็นชอบ 

การพิจารณาให้ความ

เห็นชอบผ่านผู้บังคับ 

บัญชาตามล าดับ 

- กลุ่มงาน

ส่ือมวลชน 
- - 

3. ก าหนดแนวทาง 
การด าเนินการ 
จัดรายการ 

1 วัน 3.1 ก าหนดรูปแบบและ

เนื้อหาสาระรายการ เช่น 

การสนทนา การสัมภาษณ์/

สารคดีส้ัน ซึ่งมีท้ังการ

ด าเนินรายการสดและ

บันทึกเทป 
3.2 ก าหนดผู้รับผิดชอบ

การด าเนินรายการ        

โดยเป็นผู้รายงานข่าว     

ซึง่เป็นเจ้าหน้าที่จาก    

กลุ่มงานต่างๆ ของส านัก

ประชาสัมพันธ์ 

มีการก าหนดแนวทาง 

การจัดท ารายการ

ครบถ้วนและถูกต้อง

ทันสถานการณ์ 

- 1. กลุ่มงาน

ส่ือมวลชน 
2. ผู้แทนจาก

ทุกกลุ่มงาน

ของส านัก

ประชาสัมพันธ ์

- - 
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ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างองิ 

4. ก าหนดประเด็นน าเสนอ 1 วัน 4.1 ก าหนดประเด็น/

เรื่อง/กิจกรรมของสมาชิก

วุฒิสภาและส านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 
เพื่อเสนอผู้อ านวยการ

ส านักประชาสัมพันธ์ 

การเสนอประเด็น/

เรื่อง/กิจกรรม 
มีความครอบคลุม 

- กลุ่มงาน

ส่ือมวลชน 

- - 

5. พิจารณา 1 วัน 5.1 น าเสนอผู้อ านวยการ

ส านักประชาสัมพันธ์

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

- - กลุ่มงาน

ส่ือมวลชน 

- - 

6. รวบรวมข้อมูล 5 วัน 6.1 รวบรวมข้อมูลกิจกรรม

ของสมาชิกวุฒิสภาและ

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ในรอบสัปดาห์ 

6.2 สรุปความเคล่ือนไหว

ส าคัญของวุฒิสภา 

มีข้อมูลครบถ้วน - กลุ่มงาน

ส่ือมวลชน 

- - 

7. จัดท าบทบรรยาย 

(Script) 
1 วัน 7.1 จัดท าบทบรรยายและ

บทสรุปเสนอผู้อ านวยการ

ส านักประชาสัมพันธ์/

ผู้บังคับบัญชาให้ความ

เห็นชอบก่อนน าเสนอ 
ทางรายการวิทยุ 

บทบรรยายและ

บทสรุปที่น าเสนอ  

ต้องผ่านการตรวจสอบ

ความถูกต้อง 

- กลุ่มงาน

ส่ือมวลชน 

- - 
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ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างองิ 

8. พิจารณา 1 วัน 8.1 ผูอ้ านวยการส านัก

ประชาสัมพันธ์พิจารณา

เห็นชอบให้ด าเนินการ

ออกอากาศได้ 

- - กลุ่มงาน

ส่ือมวลชน 

- - 

         

9. ออกอากาศรายการ 1 วัน 9.1 ออกอากาศทางสถานี

วิทยุกระจายเสียงรัฐสภา

คล่ืนความถี่ 87.5 MHZ 
ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 

15.00-16.00 นาฬิกา 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ

บทบาทอ านาจหน้าที่ 

ผลงานและภารกิจต่างๆ  

ในวงงานของวุฒิสภา 

 

การด าเนินการเป็นไป

ตามระเบียบวิธีการ

ปฏิบัติของสถานีวิทยุ 

- กลุ่มงาน

ส่ือมวลชน 

- - 
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(ค) กระบวนการด าเนินโครงการ/กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การด าเนินงานด้านนิติบัญญัติแก่สาธารณชน > กระบวนการ 
      รับคณะผู้เยี่ยมเยือน น าชมและบรรยายให้ความรู้ 

 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา  รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

1. รับเรื่องและเสนอ

ผู้บังคับบัญชา 
1 วัน 1.1 ลงทะเบียนรับหนังสือ

เรื่องขออนุญาตเข้าเยี่ยม

ชมและศึกษาดูงานวุฒิสภา

และจัดท าบันทึกเรียน

เลขาธิการวุฒิสภา       

เพื่อพิจารณาอนุญาต 

มีการลงทะเบียน 
รับหนังสือและเสนอ

ผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง 

- กลุ่มงาน

สารสนเทศ    

และ

ศูนย์บริการ 

(Call Center)
วุฒิสภา 

- - 

         

2. พิจารณา 1 วัน 2.1 เจ้าหน้าที่น าบันทึก

เสนอเลขาธิการวุฒิสภา

โดยผ่านตามล าดับ     

สายการบังคับบัญชา คือ   

ผู้อ านวยการกลุ่มงาน

สารสนเทศและศูนย์ 

บริการ (Call Center)
วุฒิสภา  ผู้อ านวยการ

ส านักประชาสัมพันธ์   

และรองเลขาธิการ

วุฒิสภา  เพื่อพิจารณา 
 

มีการน าเสนอ

ผู้บังคับบัญชา

ตามล าดับ 

- กลุ่มงาน

สารสนเทศ    

และ

ศูนย์บริการ 

(Call Center)
วุฒิสภา 

- - 
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ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา  รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

อนุญาตให้คณะ         

เข้าเยี่ยมชมและศึกษา    

ดูงานวุฒิสภา 

3. ประสานหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

1 วัน 3.1 จัดท าหนังสือตอบ

อนุญาตเจ้าของเรื่อง 

3.2 ประสานส านัก

ประชาสัมพันธ์ และส านัก

รักษาความปลอดภัย    

สภาผู้แทนราษฎร        

เพื่อจัดเตรียมสถานที่

ต้อนรับคณะ 
3.3 ประสานสมาชิก

วุฒิสภาร่วมรับรองคณะ 
3.4 จัดวิทยากรบรรยาย

ให้ความรู้ให้เหมาะสมกับ

ความต้องการและ

กลุ่มเป้าหมาย 

1. มีสถานที่รับรอง

คณะ 
2. มีการประสานและ

จัดวิทยากรบรรยาย 

- กลุม่งาน

สารสนเทศ    

และ

ศูนย์บริการ 

(Call Center)
วุฒิสภา 

- - 
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ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา  รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

4. รับรองคณะเข้าศึกษา 
ดูงานวุฒิสภา 

1 วัน 4.1 รับรองคณะโดย

วิทยากรซึ่งเป็นผู้แทน   

จากส านักประชาสัมพันธ์

ร่วมกับส านักกฎหมายและ

ส านักวิชาการ 

มีการวางแผนและ

ขั้นตอนการด าเนินงาน

รับรองคณะ 

มีการประเมินผล

จากแบบสอบถาม

ความรู้ ก่อน-หลัง 

คณะเข้าเย่ียมชม 

1. ส านัก

ประชาสัมพันธ์ 
2. ส านัก

กฎหมาย 
3. ส านัก

วิชาการ 

แบบ 
สอบถาม 

บันทึกเรียน

เลขาธิการ

วุฒิสภา

มอบหมายให้

เป็นวิทยากร

บรรยาย 

         

5. ติดตามและประเมินผล 15 วัน 5.1 ติดตามผลการ

ด าเนินงานโดยใช้

แบบสอบถามจากคณะ    

ที่เข้าเย่ียมชม และศึกษา    

ดูงานวุฒิสภาทุกครั้ง  
5.2 มีการประเมินผล   

การด าเนินงาน             

ปีละ 2 ครั้ง 
(รอบ 6 เดือน 12 เดือน) 

มีการประเมินผล

ความรู้และ 
ความพึงพอใจ 

1. มีการประเมิน 

ผลจากแบบสอบ 

ถามหลังเสร็จสิ้น

กิจกรรม 
2. มีการติดตาม

ประเมินผลสัมฤทธิ์ 

กลุ่มงาน

สารสนเทศ    

และ

ศูนย์บริการ 

(Call Center)
วุฒิสภา 

แบบ 
สอบถาม 

- 
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ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา  รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

6. รายงานผลการ

ด าเนินงาน 
5 วัน 6.1 มีการรายงานผล   

หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมเสนอ 
ผู้อ านวยการส านัก

ประชาสัมพันธ์  
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
6.2 รายงานผลการ

ด าเนินงานรอบ 6 เดือน 

และ 12 เดือน 
ต่อเลขาธิการวุฒิสภา 

มีรายงานสรุปผลการ

ด าเนินงาน 

- กลุ่มงาน

สารสนเทศ    

และ

ศูนย์บริการ 

(Call Center)

วุฒิสภา 

- สรุปการ

รายงานผล 

7. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 2 วัน 7.1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ผลการด าเนินงานแก่

สาธารณชนทั่วไปทั้งภายใน

และภายนอกองค์กรผ่าน

ทางส่ือต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ทางระบบ Intranet 
2. ทางระบบ Internet  
www.senate.go.th 
3. บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

มีช่องทางการเผยแพร่

ผลงานมากกว่า 
5 ช่องทาง 

- กลุ่มงาน

สารสนเทศ    

และ

ศูนย์บริการ 

(Call Center)
วุฒิสภา 

- เอกสาร

เผยแพร่และ

เว็บไซด์ 

         

         

         

http://www.senate.go.th/


 

56 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา  รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม

ประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม เอกสารอ้างอิง 

   4. ออกอากาศรายการ 

“เกาะติดวุฒิสภา”        
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

รัฐสภา 

  กลุ่มงาน

ส่ือมวลชน 

  

   5. วารสาร “สารวุฒิสภา”   กลุ่มงานผลิต

เอกสาร

เผยแพร่ 

  

   6. หนังสือสรุปผลงาน

ประจ าปีวุฒิสภา 

  กลุ่มงานผลิต

เอกสาร

เผยแพร่ 
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3.2 แบบฟอร์มที่ใช้  (Form) / เอกสารบันทึก (Record) 
 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

- บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อ
พิจารณาการผลิตและเผยแพร่

ส่ือสารสนเทศ 

ผู้อ านวยการ        

กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบการ

ผลิตและ

เผยแพร่ส่ือสาร

สนเทศ 

หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบการ

ผลิตและเผยแพร่

ส่ือสารสนเทศ 

อย่างน้อย 

1 ป ี
แฟ้มจัดเก็บ

เอกสาร 

- บันทึกการขออนุมัติการ
ด าเนินการผลิตและเผยแพร่

ส่ือสารสนเทศ 

- บันทึกการจัดส่งส านักการพิมพ์ 
- เอกสารการตรวจรับงาน 

- บันทึกการเผยแพร่ 
- แบบสอบถามการติดตาม
ประเมินผล 

- บันทึกสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

- ตารางก าหนดสถานที่ ผู้อ านวยการ

กลุ่มงาน

เผยแพร่

ประชาธิปไตย

และกิจกรรม

วุฒิสภาภูมิภาค 

ส านัก

ประชาสัมพันธ์ 
อย่างน้อย 

1 ป ี
แฟ้มจัดเก็บ

เอกสาร - บันทึกข้อความเพื่อขออนุมัติ
ความเห็นชอบโครงการ 

- เอกสารการเขียนโครงการ 
- เอกสารการจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ 

- ก าหนดการจัดโครงการ 
- ตารางรายชื่อผู้ปฏิบัติงาน  
- ตารางรายชื่อผู้เดินทางไป
ปฏิบัติงาน 

- ตารางการมอบหมายงาน 

- หนังสือประสานงานกับส่วน
ราชการ 

- สรุปการรายงานผล 

- เอกสารการเผยแพร่ 
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3.3 เอกสารอ้างอิง (Reference Document)  
 
  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 2550. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ หมวด 6 การจัดการกระบวนการ. กรุงเทพมหานคร 
 
  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 2551. คู่มือเทคนิคการปรับปรุงและการพัฒนา

องค์กร. กรุงเทพมหานคร 
 
  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2550. แผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 2.             

ส านักการพิมพ์ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กรุงเทพมหานคร 
  

  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2551. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา. พิมพ์ครั้งที่ 1 ส านักการพิมพ์     

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กรุงเทพมหานคร 
        

จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน. การวิเคราะห์กระบวนการ. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
                   คณะวิศวกรรมศาสตร์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก (ก) 

คณะท างานการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานกระบวนการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาท

หน้าที่การด าเนินงานด้านนิติบัญญัติแก่สาธารณชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
            

1.  นางนรรัตน์  พิมเสน หัวหน้าคณะท างาน 
2. นางสาวอุตรา  อมรฉัตร หัวหน้าคณะท างาน 
3. นางรัตนา  ศรีสิยวรรณ คณะท างาน 
4. นายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล  คณะท างาน 
5. นางภาณุมาศ  วราหะไพฑูรย์ คณะท างาน 
6. นางสาวมาลี  พิลาหอม คณะท างาน 
7. นางสุวรรณา  เกิดแก่น คณะท างาน 
8. นายประธาน ทิพยกะลิน คณะท างาน 

9. นายศุภชัย  รักษาพล คณะท างาน 
10. นางสาวสุพัตรา วรรณศิริกุล คณะท างาน 

11. นายสุรัตน์ หวังต่อลาภ คณะท างาน 

12. นางสาวชลธิชา  มีแสง คณะท างาน 
13. นายอภิชาต อ่อนสร้อย คณะท างาน 

14. นายอัมฤทธิ์  เกตุแก้ว คณะท างาน 
15. นายรพีพงศ์  ภูชาฎาภิรมย์ คณะท างาน 
16. นางสาวจินดา  กองแก้ว คณะท างาน 

17. นายวิเชียร  บัวบาน คณะท างาน 
18. นางสาววลัยภรณ์  พงษ์วิพันธุ์ คณะท างาน 

19. นายชูชาติ  หอมจันทึก คณะท างาน 
20. ส.ต.ต. ธามธีธะวัชร  มาฉิม คณะท างาน 
21. นางมันทนา เอกลัคนารัตน์ คณะท างาน 

22. นายสมชาย  ชัยเชษฐ์ด ารงกุล คณะท างาน 
23. นายปิยชาติ  ศิลปสุวรรณ คณะท างาน 
24. นางสาวสุจินต์ ประเสริฐกิจ คณะท างาน 
25. นายธัชชัย  แก้ววารี คณะท างาน 
26. นางสาวทัศนวรรณ  วงศ์ดี คณะท างาน 
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ภาคผนวก (ข) 
 
แผนผังกระบวนการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การด าเนินงานด้านนิติบัญญัติ       

แก่สาธารณชน (ที่รายงานการประเมินตนเอง (PM 1 - 6) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552) 
 
 

 
 
 

 

 

 

จัดท าแผนปฏิบัติงาน/ตารางมอบหมายงาน 

  

ส่งหนังสือขอความร่วมมือไปยังส่วนท่ีเก่ียวข้อง 

 

ท าหนังสือขอความเห็นชอบ 

ในการอนุมัติโครงการ 

 

 

ก าหนดจังหวัด และสถานท่ี 

ในการจัดโครงการ  

 

จัดเตรียมอุปกรณ์/เอกสาร/การประสานงานล่วงหน้า 

 

จัดโครงการ รายงานผล 

การด าเนินงาน 

จัดท าท าเนียบรุ่น/ภาพกิจกรรม/ 

เผยแพร่ลงเวบไซต์ 

 


