


 
 

คํานํา  
   

  ตามที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา นําเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ กําหนดเป็นตัวชี้วัดในมิติที่ ๔ : มิติด้านการพัฒนาองค์กร ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการยกระดับและการพัฒนาองค์กรอย่าง
มีประสิทธิภาพ  

  คณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๑ การนําองค์กร 
เป็นส่วนสําคัญในการผลักดันการดําเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กร โดยมุ่งเน้นทิศทางการ      
นําองค์กรจากแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และนโยบายที่สําคัญของ
ผู้บริหาร ถ่ายทอด สื่อสารลงสู่บุคลากรทุกระดับ เพื่อสร้างการรับรู้ เข้าใจ และนําไปปฏิบัติ
เป็นทิศทางเดียวกัน จึงได้จัดทําแผนการสื่อสารองค์กรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารลงสู่บุคลากร อันจะส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  

 
    

                                                  คณะทํางานฯ หมวด ๑ การนําองค์กร   
                                                                                    เมษายน ๒๕๕๖ 
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แผนการสื่อสารองค์กรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
   
  ๑. หลักการและเหตุผล  
   

  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นเป้าหมายสําคัญของการพัฒนาระบบ
ราชการไทย ที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐมีการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทํางานไปสู่ระดับ
มาตรฐานสากล (High Performance) สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบราชการมาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีการปรับปรุงการทํางาน ยกระดับการบริหารจัดการ จึงได้นําเกณฑ์ 
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาเป็นเครื่องมือในการดําเนินการพัฒนาระบบราชการไทย  
ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๘  

แนวคิดและหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จัดทําขึ้นโดยอาศัย
ค่านิยมหลัก (Core Value) ๑๑ ประการ ดังนี้ 

๑. การนําองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ 
๒. ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้รับบริการ  
๓. การเรียนรู้ขององค์กรและของแต่ละบุคคล 
๔. การให้ความสําคัญกับบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๕. ความคล่องตัว  
๖. การมุ่งเน้นอนาคต 
๗. การจัดการเพื่อนวัตกรรม 
๘. การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง 
๙. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
๑๐. การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า 
๑๑. มุมมองในเชิงระบบ 

บทบาทของผู้บริหารในการนําองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ ผู้บริหารระดับสูงมีบทบาท
สําคัญที่จะขับเคลื่อนให้องค์กรประสบความสําเร็จ โดยต้องให้ความสําคัญกับเรื่อง ต่อไปนี้  

๑. การกําหนดทิศทาง ค่านิยมที่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยเน้นค่านิยมที่ให้
ความสําคัญกับผู้รับบริการ รวมทั้งกําหนดความคาดหวังขององค์กรที่มุ่งเน้นให้เกิดความสมดุลของความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อเป็นการชี้นําการดําเนินกิจกรรมและการตัดสินใจของ
องค์กร  

๒. การจัดทํากลยุทธ์ ระบบ และวิธีการต่างๆ เพื่อให้บรรลุผลการดําเนินการที่เป็นเลิศ 
กระตุ้นให้มีนวัตกรรม สร้างความรู้และความสามารถ และทําให้ม่ันใจว่าองค์กรมีความย่ังยืน  

๓. การกําหนดให้มีระบบการติดตามและทบทวนผลการดําเนินการขององค์กร เพื่อนําผล
ดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร 

                 
แผนการส่ือสารองค์กรสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา 



 

 

แผนการส่ือสารองค์กรสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

๒ 

 
 

๔. การกํากับดูแลตนเองที่ดี และการเสริมสร้างจริยธรรมภายในองค์กรให้มีความ
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ในด้านจริยธรรม การปฏิบัติการ และผลการดําเนินการของ
องค์กร ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงควรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี โดยมีพฤติกรรมที่มีจริยธรรม 

๕. การสร้างแรงบันดาลใจ จูงใจ และกระตุ้นให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการทําให้
องค์กรประสบความสําเร็จ มีการพัฒนาและเรียนรู้ มีนวัตกรรม และมีความคิดสร้างสรรค์  

๖. การมีส่วนร่วมในการวางแผน การส่ือสาร การสอนงาน การพัฒนาผู้นําในอนาคต การ
ยกย่องชมเชยบุคลากร และการเป็นแบบอย่างที่ดี 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภามาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และได้นําเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐมาเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  -  ๒๕๕๖ 
โดยกําหนดเป็นตัวชี้วัดในมิติที่ ๔ ด้านการพัฒนาองค์กร ซึ่งการพัฒนาองค์กรจะใช้เกณฑ์คุณภาพ     
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) เป็นกรอบการประเมิน เนื่องจากเป็นเกณฑ์
ที่สามารถบ่งชี้ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐได้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็น
แนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และสะท้อนถึงระดับ
การพัฒนาของส่วนราชการ แนวทางการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในช่วงระยะปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ ดังนี้  

 

 

  

 

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 

หมวด ๓ 
 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

หมวด ๔  
หมวด ๑ 
หมวด ๒  

หมวด ๕ 
หมวด ๖ 

                    ภาพที่ ๑ แสดงการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในช่วงระยะปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕   
 
  การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๑ การนําองค์กร จะมุ่งเน้น
วิธีการที่ผู้บริหารขององค์กรชี้นํา และกําหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ระยะสั้น ระยะยาว ค่านิยม และ
ความคาดหวังในผลการดําเนินการขององค์กร และทําให้องค์กรมีผลการดําเนินการได้อย่างยั่งยืน  
การนําองค์กรเป็นการมุ่งเน้นเพื่อปรับปรุงองค์กร ใน ๒ กระบวนหลัก คือ กระบวนการนําองค์กร และ
กระบวนการรับผิดชอบต่อสังคม  

 
 
 
 



 

 

แผนการส่ือสารองค์กรสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

๓ 

 
 

 

1

การนําองคกร

กําหนดทิศทาง
องคกร (1)
กําหนดทิศทาง
องคกร (1)

ส่ือสาร สราง
ความเขาใจ (1)
ส่ือสาร สราง
ความเขาใจ (1)

วิสัยทัศน

เปาประสงค

คานิยม

ผลการดําเนินการ
ที่คาดหวัง

Stakeholder โดยยึดหลักโปรงใส
22 waysways
แตละกลุมแตละกลุม  
OP 3,8OP 3,8

สรางบรรยากาศ (2)สรางบรรยากาศ (2)

เปนตัวอยางที่ดี 
(role model) (3)
เปนตัวอยางที่ดี 
(role model) (3)

ทบทวนผลการ
ดําเนินการ (4)
ทบทวนผลการ
ดําเนินการ (4)

ตัวชี้วัดตัวชี้วัด  (5) (5) 
((หมวดหมวด  4.14.1))

ประเมินความสําเร็จการบรรลุเปาประสงค

หมวดหมวด  22

ประเมินความสามารถการตอบสนองการเปลี่ยนแปลง

จัดลําดับ
ความสําคัญ (6)
จัดลําดับ
ความสําคัญ (6)

ปรับปรุงทั่วทั้ง
องคกร (6)
ปรับปรุงทั่วทั้ง
องคกร (6)

ระบบประเมินผลผูบริหาร (7)ระบบประเมินผลผูบริหาร (7)

ผานกลไกการกํากับดูแลตนเองที่ดีผานกลไกการกํากับดูแลตนเองที่ดี  
((OP 6)OP 6)

1.11.11.1

LD3LD2

LD3

LD1

+

LD4

 
               ภาพที่ ๒ แสดงกระบวนการนําองค์กร  
 
 

ความรับผิดชอบสังคมความรับผิดชอบสังคม

การทํางานมี
ผลกระทบตอสงัคม
การทํางานมี
ผลกระทบตอสงัคม

ทํางานอยางมี
จริยธรรม (11)
ทํางานอยางมี
จริยธรรม (11)

การสนบัสนนุ
ชมุชน (12)
การสนบัสนนุ
ชมุชน (12)

เชิงรบั 
(8-9)

• แกไข ?

เชิงรกุ 
(10)

• คาดการณ

• ปองกัน

กําหนดวิธีปฏบิติัใหมี
จรยิธรรมตอคนขางนอก

ส่ือสาร สรางความเขาใจ

ติดตามผล

เลือกชุมชน

เลือกกิจกรรม

การมสีวนรวมในการ
ดําเนินกิจกรรม

1.21.21.2
LD5 LD6LD7 +

 
 
                 ภาพที่ ๓ แสดงกระบวนการรับผิดชอบต่อสังคม   
 



 

 

แผนการส่ือสารองค์กรสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

๔ 

กระบวนการนําองค์กร และกระบวนการรับผิดชอบต่อสังคม (ภาพที่ ๒ – ๓)  
เมื่อผู้บริหารกําหนดทิศทางองค์กรแล้ว ผู้บริหารจะต้องสื่อสาร สร้างความเข้าใจ โดยที่ผู้บริหารต้องมี
ส่วนร่วมและสนับสนุนผู้ที่เกี่ยวข้องในการถ่ายทอดทิศทางองค์กรให้แก่บุคลากรในองค์กรอย่างจริงจัง
เพื่อให้เห็นถึงทิศทางขององค์กร ให้เข้าใจว่าต้องการให้องค์กรเป็นอย่างไร มุ่งไปในทิศทางใด เพื่อใช้เป็น
กรอบหรือแนวทางในการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย  

การสื่อสารจะเกิดประสิทธิภาพได้จะต้องเป็นการสื่อสารแบบ ๒ ทาง (Two way 
Communication) ทั้งจากบนลงล่าง และล่างขึ้นบน โดยเลือกวิธีการถ่ายทอดให้เหมาะสมกับบุคลากร
ในแต่ละกลุ่ม ตามที่ได้ระบุไว้ในลักษณะสําคัญขององค์กร  

การดําเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาได้กําหนดทิศทางของการนําองค์กร โดยสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ประกาศใช้
แผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน 
๒๕๕๓ เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดําเนินงานและเป็นแนวทางในการจัดทําแผนงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี และการติดตามประเมินผลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่สอดคล้องกับสถานการณ์
บ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
และเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงองค์กรตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) 

หมวด ๑ การนําองค์กร ข้อ LD ๑ กําหนดให้ส่วนราชการ/ผู้บริหารต้องมีการกําหนด
ทิศทางการทํางานที่ชัดเจน ครอบคลุมในเรื่องวิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์ หรือผลการดําเนินการ 
ที่คาดหวังขององค์กร โดยมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งมีการสื่อสารเพื่อถ่ายทอด
ทิศทางดังกล่าวสู่บุคลากร เพื่อให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ และการนําไปปฏิบัติของบุคลากร อันจะ
ส่งผลให้การดําเนินการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้  

  คณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๑ การนําองค์กร ได้มีการ
ดําเนินการกําหนดช่องทางการสื่อสาร และดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้รูปแบบการสื่อสาร ช่องทางการสื่อสารต่างๆ เกิดความต่อเนื่อง จึงได้จัดทํา
แผนการสื่อสารองค์กรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ .ศ . ๒๕๕๖  
เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารระหว่างผู้บริหาร และบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาต่อไป  
จากผลการประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Self – Assessment) หมวด ๑ การนําองค์กร พบว่า ในการ
สื่อสารทิศทางขององค์กร ของผู้บริหารไปยังบุคลากรเพื่อให้เกิดการยอมรับ และกระตุ้นให้เกิดความ
ร่วมมือในการดําเนินการให้บรรลุผลสําเร็จตามทิศทางที่กําหนดขึ้น ยังขาดความชัดเจน และเป็นระบบ 
เนื่องจาก  

(๑) ส่วนใหญ่เป็นการสื่อสารแบบทางเดียว (One-Way Communication)  
(๒) ระยะเวลาของการสื่อสาร (ความถี่) ยังขาดความชัดเจน และต่อเนื่อง 
(๓) กระบวนการในการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ ยังขาดการบูรณาการ  

 



 

 

แผนการส่ือสารองค์กรสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

๕ 

อย่างไรก็ตาม เม่ือมีการประชุมผู้บริหาร หรือประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ และ
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี ตลอดจนนโยบายที่สําคัญ ซึ่งผู้บริหารต้องนําไปถ่ายทอดสื่อสาร 
เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในสังกัดของตนเอง เช่น จัดให้มีการประชุมระดับ Cluster และ
ระดับสํานัก อย่างสมํ่าเสมอ 

 

  ๒. วัตถุประสงค์   
 
เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารทิศทางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาสู่บุคลากร โดยเน้น

การสื่อสารในเรื่องแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยมหลัก 
รวมทั้งนโยบายที่สําคัญของผู้บริหาร โดยมุ่งเน้นการสื่อสารจากผู้บริหารสู่บุคลากรของสํานักงานฯ อันจะ
ส่งผลให้บุคลากรเกิดการรับรู้ เข้าใจ นําไปปฏิบัติตามทิศทางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

 

 

 ๓. การศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนช่องทางการสื่อสาร   

คณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๑ การนําองค์กร ได้ศึกษา
เอกสารที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการการบริหารจัดการภาครัฐ และผลการพัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๑ การนําองค์กรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยสรุป ดังนี้  

๓.๑ ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์การ (Organization Improvement Toolkits) 
ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๑ การนําองค์กร ให้ความหมาย   
ของการสื่อสาร ความสําคัญของผู้นํากับการสื่อสาร รูปแบบการสื่อสาร ประโยชน์และข้อควรคํานึง 
ในการนําไปใช้ ดังนี้  

• ความหมายของการสื่อสาร  
         การสื่อสาร หมายถึง การสื่อสารด้วยวาจา เอกสาร กริยาท่าทาง และการ

ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดี  
         การสื่อสารแบบ ๒ ทิศทาง (Two – Way Communication) เป็นการสื่อสาร 

ที่ผู้รับข้อมูลจะสามารถสื่อสารโต้ตอบกับผู้ให้ข้อมูลได้ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้รับข้อมูลมีโอกาส
สอบถามข้อสงสัย การแสดงความคิดเห็นก่อให้เกิดความเข้าใจ ถูกต้องตรงกันทั้งผู้ส่งและผู้รับ เพื่อให้
การปฏิบัติงานประสบความสําเร็จสูงสุด  

• ผู้นํากับการสื่อสาร  
ความสามารถของผู้นําในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพมีผลต่อแรงจูงใจของ

บุคลากรเป็นอย่างมาก ระบบการเป็นผู้นําที่มีความสามารถขึ้นอยู่กับอํานาจในการสื่อสาร ผู้นําต้อง
สื่อสารวิสัยทัศน์กับผู้อื่น เพื่อสร้างให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจ แรงบันดาลใจให้มีผลต่อวิสัยทัศน์นั้น รวมทั้ง
สร้างคุณค่าและความไว้ใจ ทําให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในการทํางานส่งผลถึงความสําเร็จขององค์กร  



 

 

แผนการส่ือสารองค์กรสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

๖ 

   การส่ือสารภายในองค์กรเกี่ยวข้องโดยตรงกับการสื่อสารของผู้นํา เนื่องจาก
ผู้นําเป็นผู้ส่งเสริมและกําหนดรูปแบบของการสื่อสารจากการที่ผู้นําใช้รูปแบบการสื่อสารแบบต่างๆ 
สื่อสารกับบุคลากรและองค์กรได้สื่อสารกันต่อเนื่องจากรูปแบบดังกล่าว  
   การสื่อสารสองทางจะช่วยให้การทํางานภายในองค์กรนั้นๆ มีความสะดวก 
ราบรื่น อีกทั้งยังช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางาน โดยเมื่อบุคลากรภายในองค์กรมีการพูดคุย
สื่อสารกัน จะทําให้มีความคุ้นเคยและเข้าใจกันมากขึ้น  

• รูปแบบการสื่อสาร  
การสื่อสารภายในองค์กร จําแนกออกได้เป็น ๔ รูปแบบ ดังนี้ 
๑. Downward Communication เป็นการสื่อสารจากผู้นําสู่บุคลากร ซึ่งเป็น

การส่งผ่านเป้าประสงค์ รวมทั้งการกําหนดให้มีคําอธิบายงานที่บุคลากรรับผิดชอบ การแจ้งให้ทราบถึง
นโยบายและกระบวนการขององค์กร การชี้แนะให้เห็นปัญหาและสิ่งที่ต้องการให้ความสนใจเป็นพิเศษ 
หรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

๒. Upward Communication เป็นการสื่อสารจากบุคลากรไปยังผู้นํา ทําให้
ผู้นําตระหนักว่าบุคลากรรู้สึกอย่างไรต่องาน ผู้ร่วมงานและองค์กร ผู้นําจะเชื่อถือความคิดจากบุคลากร 
ที่ได้ว่าจะปรับปรุงองค์กรอย่างไร การรายงานผลการปฏิบัติงาน กล่องรับฟังความคิดเห็นแบบสํารวจ
ทัศนคติบุคลากร การจัดกลุ่มอภิปรายปัญหาต่างๆ กับผู้นํา หรือผู้แทนผู้บริหารระดับสูง  

๓. Lateral Communication ระดับระนาบเดียวกันทําให้ประหยัดเวลา และ
สร้างความสะดวกในการปฏิบัติงานร่วมกัน  

๔. Diagonal Communication การสื่อสารที่ตัดผ่านทั้งสายงานและระดับในองค์กร 
รวมทั้งการสื่อสารแบบไม่จํากัดทิศทาง เพื่อให้การประสานงานเกิดความคล่องตัว เช่น เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
สื่อสารโดยตรงกับส่วนงานต่างๆ รวมทั้งหารือเกี่ยวกับปัญหาของผู้รับบริการ ทําให้มีความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ แต่อาจก่อให้เกิดปัญหาขึ้นได้หากบุคลากรไม่ให้ข้อมูลกับผู้นํา  

• ประโยชน์  
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของผู้นํา ก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้  
๑. ทําให้บุคลากรเข้าใจวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร นําไปสู่

การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  
๒. ทําให้บุคลากรเข้าใจทิศทางและแนวทางในการทํางานที่ชัดเจน 
๓. สร้างความไว้วางใจ รวมทั้งขวัญและกําลังใจให้กับบุคลากร 
๔. เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ และความสําเร็จในการทํางานเป็นทีม 
๕. ลดความขัดแย้งและความไม่พอใจของบุคลากรในองค์กร  
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการส่ือสารองค์กรสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

๗ 

 
• ข้อควรคํานึงในการนําไปใช้  

การดําเนินการสื่อสารสร้างความเข้าใจมีข้อควรคํานึง ๘ ประการ ได้แก่ 
ข้อควรคํานึงในการสื่อสาร คุณลักษณะ 

Content of message  เนื้อหาของข้อความ ผู้ฟังจับใจความได้ ชัดเจน เหมาะสม
กับผู้ฟังกลุ่มเป้าหมาย 

Consistency and continuity ความสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง  ข้อมูลท่ีต้องเหมือนเดิม ไม่ว่าจะส่งอย่างไร 
Context of message องค์ประกอบ สภาพแวดล้อม

เกี่ยวกับข้อความ 
การส่งข้อความนั้น เป็นเวลาที่ผู้ฟัง 
ให้ความสนใจ และสามารถสื่อสาร 
ประโยชน์ที่ได้ให้กับผู้ฟังได้หรือไม่  

Customer benefits  ประโยชน์ของผู้ฟัง เป้าหมาย สื่อสารประโยชน์ที่ผู้ฟังได้รบัให้ชัดเจน 
Channels of  
communication 

 ช่องทางการสื่อสาร เลือกช่องทางการสื่อสารให้เหมาะสม
กับผู้ฟังมากที่สุด  

Capability of audience  ความสามารถในการฟังของผู้ฟัง  ควรเลือกใช้สื่อ การใช้ระดับของคํา หรือ
เอกสารที่ประกอบการสื่อสารให้เหมาะสม
กับผู้ฟังแต่ละประเภทให้มากท่ีสุด  

Credibility of messenger  ผู้สื่อสารต้องเป็นผู้มีความ
เชื่อถือได้  

ความเชื่อถือได้ของผู้สื่อสารเป็นสิ่งที่มี
ความสําคัญต่อผู้รับข้อมูล  

Call to action การบอกให้ผู้รับข้อความทราบความ
ต้องการให้เกิดการดําเนินการ  

บอกให้ผู้รับข้อความทราบว่าคุณ
ต้องการให้ใครทําอะไร  

 
๓.๒ จากผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๑ การนําองค์กรของ

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในการดําเนินการข้อ LD ๑ ประเด็นการสื่อสารและช่องทางการสื่อสาร 
โดยสรุป ดังนี้  

• คณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๑ การนําองค์กร 
ร่วมกันทบทวน กําหนดช่องทางการสื่อสารทิศทางขององค์กร การติดตามประเมินผล ปรับปรุง
ช่องทางการสื่อสาร ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ ดังนี้  
 

ช่องทางการสื่อสาร (๒๕๕๓)  ผู้รับผิดชอบ 
๑. การฝึกอบรมข้าราชการใหม่  สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๒. การประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
๓. บอร์ดประชาสัมพันธ์  

สํานักนโยบายและแผน 

๔. แผ่นพับ/คู่มือ  สํานักการพิมพ์  
๕. เว็บไซต์  สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศฯ  
๖. เสียงตามสาย 
๗. อักษรวิ่ง สํานักประชาสัมพันธ์ 



 

 

แผนการส่ือสารองค์กรสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

๘ 

  
ช่องทางการสื่อสาร (๒๕๕๔)  ผู้รับผิดชอบ 

การสื่อสารทางเดียว (One way)  
๑. เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการ 
    วุฒิสภา ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  
     - Intranet  
     - เว็บไซต์ http://www.senate.go.th

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  

๒. เสียงตามสาย ณ อาคารรัฐสภา ๒  
    และอาคารสุขประพฤติ  

สํานักประชาสัมพันธ์ 

๓. บอร์ดประชาสัมพันธ์  สํานักนโยบายและแผน  
๔. สาส์นจากเลขาธิการวุฒิสภา ผ่านระบบสํานักงาน 
    อิเล็กทรอนิกส์ e – office  

สํานักนโยบายและแผน  

การสื่อสารแบบสองทาง (Two way)   
๑. การประชุมผู้บริหารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  สํานักบริหารงานกลาง  
๒. การประชุมช้ีแจง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการ 
    จัดทําแผนปฏิบัตริาชการประจําปีของสาํนักงาน 
    เลขาธิการวุฒิสภา 

สํานักนโยบายและแผน 

๓. การฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการที่ 
    ได้รับการบรรจุใหม่” 

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

๔. เว็บบอร์ดสนทนากับผู้บริหาร  สํานักบริหารงานกลาง  
๕. โครงการเลขาธิการวุฒิสภาพบบุคลากร  สํานักนโยบายและแผน  

 
ช่องทางการสื่อสาร (๒๕๕๕)  ผู้รับผิดชอบ 

การสื่อสารทางเดียว (One way)   
๑. เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการ 
    วุฒิสภา ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  
     - Intranet  
     - เว็บไซต์ http://www.senate.go.th  

 
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  

๒. เสียงตามสาย ณ อาคารรัฐสภา ๒ และ 
    อาคารสุขประพฤติ  
๓. ป้ายไฟ อักษรวิ่ง ณ อาคารรัฐสภา ๒  

สํานักประชาสัมพันธ์ 

๔. บอร์ดประชาสัมพันธ์  สํานักนโยบายและแผน  
๕. POP UP ก่อนเข้า Intranet  สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 

 

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


 

 

แผนการส่ือสารองค์กรสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

๙ 

 
ช่องทางการสื่อสาร (๒๕๕๕)  ผู้รับผิดชอบ 

การสื่อสารแบบสองทาง (Two way)   
๑. การประชุมผู้บริหารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  สํานักบริหารงานกลาง  
๒. การประชุมช้ีแจง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการ 
   จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีของสํานักงาน 
   เลขาธิการวุฒิสภา  

สํานักนโยบายและแผน  

๓. การฝึกอบรมข้าราชการใหม่ สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๔. การประชุมระดับสํานัก  ท้ัง ๑๘ สํานัก 
๕. เว็บบอร์ดสนทนากับผู้บริหาร  สํานักบริหารงานกลาง  
๖. การประชุมระหว่างประธานวุฒิสภา รองประธาน     
    วุฒิสภา และผู้บริหารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
   เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ  

สํานักบริหารงานกลาง 

๗. อักษรวิ่ง สํานักประชาสัมพันธ์  
 
  ๓.๓ การประชุมคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) 
หมวด ๑ การนําองค์กร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ มีมติการประชุม กําหนดช่องทางการ
สื่อสาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 

     
ช่องทางการสื่อสาร (๒๕๕๖)  ผู้รับผิดชอบ 

การสื่อสารทางเดียว (One way)  
๑. เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการ 
    วุฒิสภา ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  
     - Intranet  
     - เว็บไซต์ http://www.senate.go.th
๒. POP UP ก่อนเข้า Internet   

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

๓. เสียงตามสาย สํานักประชาสัมพันธ์  
๔. บอร์ดประชาสัมพันธ์  
๕. แผ่นพับ/เล่มแผนยุทธศาสตร์  
๖. สปอตโฆษณา ชุด โครงการเราจะไปด้วยกัน  

สํานักนโยบายและแผน  

๗. ชุดความรู้สําหรับข้าราชการบรรจุใหม่  สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

 

 

 

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


 

 

แผนการส่ือสารองค์กรสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

๑๐ 

ช่องทางการสื่อสาร (๒๕๕๖)  ผู้รับผิดชอบ 
การสื่อสารแบบสองทาง (Two way)   
๑. การประชุมผู้บริหารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
    เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ  
๒. เว็บบอร์ดสนทนากับผู้บริหาร  

สํานักบริหารงานกลาง  
 

๓. การประชุมชี้แจง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจใน 
    การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ 
    สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
๔. โครงการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการ 
    วุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  

สํานักนโยบายและแผน  

๕. การประชุมระดับสํานัก  ทั้ง ๑๘ สํานัก  
 
  จากผลการศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามเกณฑ์ 
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และการประชุมคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ จึงได้จัดทําแผนการสื่อสารองค์กรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อสนับสนุนการดําเนินการในข้อ LD ๑ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร ให้เป็นรูปธรรม 
และเกิดความเข้าใจระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในทิศทางเดียวกัน 

 

  ๔. ประเด็น เนื้อหาในการสื่อสาร   
 
การสื่อสารภายในองค์กรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มุ่งเน้นการสื่อสารทิศทาง

ขององค์กรให้แก่บุคลากรทุกระดับ ตามช่องทางต่างๆ ที่กําหนดไว้ ซึ่งประเด็น เนื้อหาในการสื่อสาร  
จะครอบคลุมทิศทางขององค์กร ๒ ประเด็น ดังนี้ 

๑. แผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยมหลัก ดังนี้   

วิสัยทัศน์ (Vision)  
เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน 

พันธกิจ (Mission)  
๑. สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านนิติบัญญัติตามหลักธรรมาภิบาล 
๒. พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ 
๓. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและ

ประชาชน 
 
 
 



 

 

แผนการส่ือสารองค์กรสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

๑๑ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์หลัก กลยุทธ์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการ 
                                    บ้านเมืองที่ดี 

  เป้าประสงค์หลัก การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี บรรลุผลสัมฤทธิ์ และเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  กลยุทธ์  

๑) พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๒) พัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๓) พัฒนางานด้านวิชาการ 
๔) พัฒนากระบวนการเสริมสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าประสงค์หลัก ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อถือได้ ถูกต้อง รวดเร็ว 

เป็นปัจจุบัน ผู้ใช้เข้าถึงได้ง่าย และเชื่อมโยงกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 
กลยุทธ์  
 ๑) พัฒนาฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ตรงตามความต้องการ

ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ๒) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ  

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ  
เป้าประสงค์หลัก บุคลากรมีศักยภาพและสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับความ

ต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน 
กลยุทธ์ 

๑) พัฒนาบุคลากรโดยใช้หลักสมรรถนะ (Competency Based HR)  
๒) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
๓) พัฒนาระบบการเรียนรู้และการจัดการความรู้ 
๔) พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างแรงจูงใจในการทํางาน  
 

ค่านิยมหลัก (Core Values)  
๑. ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง   
๒. มุ่งผลสัมฤทธิ์  
๓. จิตบริการ 
๔. โปร่งใส สุจริต 
๕. การทํางานเป็นทีม 
๖. ไม่เลือกปฏิบัติ  



 

 

แผนการส่ือสารองค์กรสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

๑๒

  การติดตามผลการดําเนินการตามแผนการสื่อสารภายในองค์กรของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดําเนินการติดตามเป็นรายไตรมาส ร่วมกับ 
การติดตามผลการดําเนินการของ หมวด ๑ การนําองค์กร และในส่วนของการประเมินผลแผน  
การสื่อสารองค์กรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จะดําเนินการสํารวจการรับรู้ เข้าใจ และการนําไป
ปฏิบัติของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

๕. การติดตามประเมินผล  

 

  
๒. นโยบายที่สําคัญที่ผู้บริหารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาต้องการให้บุคลากร

เกิดการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางขององค์กรและสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
เช่น กฎ ระเบียบ แนวทางการดําเนินงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นต้น 
   

 

 

 

 



 ๑๓ 

 

 

แผนการสื่อสารองค์กรสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

                                                             ๖. แผนการสื่อสารองค์กรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ช่องทางการสื่อสาร ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

การสื่อสารแบบทางเดียว (one w  ay)             

๑. เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ 
   - Intranet  
  - เว็บไซต์http://www.senate.go.th/w3c/senate/intranet.php

๒. POP UP ก่อนเข้า Internet  

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  

            

๓. เสียงตามสาย ณ อาคารสุขประพฤติ  สํานักประชาสัมพันธ์             
๔. บอร์ดประชาสัมพันธ์              
๕. แผ่นพับ/เล่มแผนยุทธศาสตร์              

๖. สปอตโฆษณา              
   - ชุด โครงการเราจะไปด้วยกัน (จํานวน ๓ ตอน)  

 
สํานักนโยบายและแผน 
 

            

๗. ชุดความรู้ สําหรับข้าราชการบรรจุใหม่ สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล             

การสื่อสารแบบสองทาง (Two way)             
๑. การประชุมผู้บริหารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
    เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ 

            

๒. เว็บบอร์ดสนทนากับผู้บริหาร  

สํานักบริหารงานกลาง  

            
๓. การประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทํา 
   แผนปฏิบัติราชการประจําปีของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา   

            

๔. โครงการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
    ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  

สํานักนโยบายและแผน  

            

๕. การประชุมระดับสํานัก ทั้ง ๑๘ สํานัก  
   (รวบรวมรายงานผลการประชุมเป็นรายไตรมาส)  

ทุกสํานัก             

 
     หมายถึง  จํานวนครั้ง         หมายถึง  ระยะเวลาในการดําเนินการ  

http://www.senate.go.th/w3c/senate/intranet.php


๑๔ 

  

๗. รายละเอียดการดําเนินการตามแผนการสื่อสารองค์กรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
    ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

 
 การสื่อสารแบบทางเดียว (One way Communication) ประกอบด้วยช่องทางการสื่อสาร 
จํานวน ๗ ช่องทาง ดังนี้ 

๑. การเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – 
๒๕๕๙) และนโยบายที่สําคัญของผู้บริหาร  
-  Intranet ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
(http://www.senate.go.th/w3c/senate/intranet.php)  

 

- เว็บไซต์ http://www.senate.go.th/w3c/senate/secretariat.php 
 

 
  

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : ผู้รับผิดชอบ 
 

แผนการส่ือสารองค์กรสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

http://www.senate.go.th/w3c/senate/intranet.php


๑๕ 

  

 
๒. Pop up ก่อนเข้า Internet  เป็นการสื่อสารนโยบายที่สําคัญจากเลขาธิการวุฒิสภา  
     ผู้บริหาร สู่บุคลากรทุกระดับ  

   

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : ผู้รับผิดชอบ 
 
   
  ๓. เสียงตามสาย ณ อาคารสุขประพฤติ  โดยเนื้อหาที่ประกาศให้แก่บุคลากรทุกระดับ
ทราบ จะครอบคลุม วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยมหลัก รวมทั้งนโยบายที่สําคัญของ
ผู้บริหาร  
   สํานักประชาสัมพันธ์ : ผู้รับผิดชอบ  
 
   
 
 
 
 
 

แผนการส่ือสารองค์กรสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา 



๑๖ 

  

 
  ๔. บอร์ดประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ณ อาคารสุขประพฤติ บริเวณชั้น ๑๔ ป้ายไวนิลที่ชั้น ๑  
 

แผนการส่ือสารองค์กรสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

 
 
 

สํานักนโยบายและแผน : ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 ๕. แผ่นพับ / เล่มแผนยุทธศาสตร์  มีการแจกให้แก่บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาในระดับผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน และเตรียมไว้สําหรับบุคลากรที่ต้องการ 

                                                       
                              
 
 

กนโยบายและแผน : 
 
 

                       

 

                             

 สํานั

แผ่นพับ เล่มแผนยุทธศาสตร์  

ผู้รับผิดชอบ 

 
 



๑๗ 

  
แผนการส่ือสารองค์กรสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

ไปด้วยกัน โดยม ของ
ํานักงานเลขาธิการวุฒิสภ ีส่วนร่วมของบุคลากร 

 ๖. สปอตโฆษณา ชุด โครงการเราจะ ุ่งเน้นการสื่อสารทิศทาง
ส า และการม
  

 
 

สํานักนโยบายและแผน : ผู้รับผิดชอบ 
 

๗. ชุดความรู้สําหรับข้าราชการบรรจุใหม่ /ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองราชการ           
โดยจัดทําเป็นแผ่นซีดี ประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวกับ ความรู้ในวงงานรัฐสภา แผนยุทธศาสตร์ ระบบงาน
รัฐสภา ข้อบังคับการประชุม เป็นต้น  
 

                                 
  

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล : ผู้รับผิดชอบ 
 

  



๑๘ 

  

 การสื่อสารแบบสองทาง (Two way Communication) ประกอบด้วยช่องทางการสื่อสาร 
จํานวน ๕ ช่องทาง ดังนี้ 

๑. การประชุมผู้บริหารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

                   

                       
 

สํานักบริหารงานกลาง : ผู้รับผิดชอบ 

 ๒. เว็บบอร์ดสนทนากับผู้บริหาร  

           

  

 

นกลาง : ผู้รับผิดชอบ 
 

 
           สํานักบริหารงา

แผนการส่ือสารองค์กรสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา 



๑๙ 

  
แผนการส่ือสารองค์กรสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

๓. การประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปีของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
  

              
 

สํานักนโยบายและแผน : ผู้รับผิดชอบ 

ธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. 
๕๕ – ๒๕๕๙) โดยมีวัตถุประสงค์ คือ  

  ๑. เพื่อสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. 
๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ไปยังผู้ปฏิบัติ  
  ๒. เพื่อให้เกิดการรับรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกันระหว่างผู้บริหารและ  
ผู้ปฏิบัติ  
 

สํานักนโยบายและแผน : ผู้รับผิดชอบ 

๕. การประชุมระดับสํานัก ทั้ง นัก โดยมุ่งเน้นให้ผู้อํานวยการสํานักทุกสํา  
่ายทอดทิศทางการทํางาน และ วุฒิสภาสู่บุคลากรในสํานัก 

รวมทั้งเพื่อเป็นการรับฟังความค  อุปสรรค และเป็นการลด
่องว่างระหว่าง

------------------------------------- 

 
 ๔. โครงการสื่อสารแผนยุท
๒๕

 
 ๑๘ สํา นัก 

ถ นโยบายที่สําคัญของสํานักงานเลขาธิการ
ิดเห็นของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ปัญหา

ช ผู้บริหารและบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
  

ทุกสํานัก ทั้ง ๑๘ สํานัก : ผู้รับผิดชอบ 
 

 
 

 
 
 
 



๒๐ 

  
แผนการส่ือสารองค์กรสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา 

บรรณานุกรม 

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (๒๕๕๔)/ คู่มือคําอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนา 
           คุณภาพการบริหารจัดการ ๒๕๕๕ /หน้า ๓  
 
 
พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ (๒๕๕๑) /ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์การ ตามแนวทางการพัฒนา 
            คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด  การนําองค์กร /หน้า ๑๙ - ๒๒ 

 
 

 
 

ภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

๑
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 




















