
 
 
 

สรุปองคความรู (Tips) 
ของสํานักงานประธานวุฒิสภา  ประจําป  ๒๕๕๔ 

 
เร่ือง 

 
การจัดทําสรุปความเห็นทางกฎหมาย 

กรณีสมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือกอนเขาสูวาระการประชุมวุฒิสภา 
และการแจงขอหารือไปยังสวนราชการท่ีเกี่ยวของ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice) 
วันพุธท่ี  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๔  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐  นาฬิกา 

ณ  หองรับรอง ๑ – ๒  ชั้น ๓  อาคารรัฐสภา ๒ 

 
สํานักงานประธานวุฒิสภา เปนเจาภาพหลัก 

เพ่ือจัดทําเปนองคความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําป ๒๕๕๔ 

 



 

บทคัดยอ 
 
เรื่อง   การจัดทําสรุปความเห็นทางกฎหมาย กรณีสมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือกอน
เขาสูวาระการประชุมวุฒิสภา และการแจงขอหารือไปยังสวนราชการที่เกี่ยวของ 
 
หัวขอ   ความรู เกี ่ยวกับการใหบริการและสนับสนุนการทํางานของประธาน
วุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา และสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งเปนองคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (KM Focus Area) องคความรูที่ ๓ ดานระบบการปฏิบัติงาน 
การบริการในระดับมาตรฐานสากล และเปนองคกรธรรมาภิบาล 
    
ผูดําเนินการ  สํานักงานประธานวุฒิสภา 
 
กิจกรรมสกัดความรู กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices : CoPs) 
 
ความเปนมา  สํานักงานประธานวุฒิสภาไดแสดงความประสงคเปนเจาภาพหลักในการ
จัดทําองคความรู เรื่อง “การจัดทําสรุปความเห็นทางกฎหมาย กรณีสมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือกอน
เขาสูวาระการประชุมวุฒิสภา และการแจงขอหารือไปยังสวนราชการที่เกี่ยวของ” เพ่ือจัดทําเปนองค
ความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําป ๒๕๕๔ (KM 2554) และเลือก “กิจกรรมสกัด
ความรู” จํานวน ๑ กิจกรรม คือ กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices : CoPs) เปน
กิจกรรมเพ่ือสรางและแสวงหาความรูของสํานักงานประธานวุฒิสภา 
   
วัตถุประสงค  เพ่ือสรางและแสวงหาองคความรูเพ่ือนํามาพัฒนาการปฏิบัติหนาท่ีดานการ
จัดทําสรุปความเห็นทางกฎหมาย กรณีสมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือกอนเขาสูวาระการประชุม
วุฒิสภา และการแจงขอหารือไปยังสวนราชการท่ีเกี่ยวของ 
 
วิธีดําเนินการ  กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัต ิ(Communities of Practice) เพ่ือสกัดองคความรู 
(Tips) เรื่อง “การจัดทําสรุปความเห็นทางกฎหมาย กรณีสมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือกอนเขาสูวาระ
การประชุมวุฒิสภา และการแจงขอหารือไปยังสวนราชการที่เกี่ยวของ” โดยผนวกไวในโครงการ 
“สัมมนาเพ่ือพัฒนาและบูรณาการการปฏิบัติหนาท่ีระหวางขาราชการสํานักงานประธานวุฒิสภากับ
สํานักงานประธานสภาผูแทนราษฎร” เมื่อวันพุธที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๔  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐  
นาฬิกา ณ  หองรับรอง ๑ – ๒  ชั้น ๓  อาคารรัฐสภา ๒ 
 
ผลการดําเนินการ องคความรู (Tips)  ของสํานักงานประธานวุฒิสภา  ประจําป  ๒๕๕๔  เรื่อง  
“การจัดทําสรุปความเห็นทางกฎหมาย กรณีสมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือกอนเขาสูวาระการประชุม
วุฒิสภา และการแจงขอหารือไปยังสวนราชการที่เกี่ยวของ” 



สรุปองคความรู (Tips) 
ของสํานักงานประธานวุฒิสภา  ประจําป  ๒๕๕๔ 

 
เร่ือง 

การจัดทําสรุปความเห็นทางกฎหมาย 
กรณีสมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือกอนเขาสูวาระการประชุมวุฒิสภา 

และการแจงขอหารือไปยังสวนราชการที่เกี่ยวของ 
 

กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice) 
วันพุธที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๔  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐  นาฬิกา 

ณ  หองรับรอง ๑ – ๒  ช้ัน ๓  อาคารรัฐสภา ๒ 

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

 
  สํานักงานประธานวุฒิสภา ไดเลือก “ความรูเกี่ยวกับการใหบริการและสนับสนุน
การทํางานของประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา และสมาชิกวุฒิสภา” ซึ่งเปนองคความรูที่
จําเปนตอการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (KM Focus Area) องคความรูที่ ๓ 
ดานระบบการปฏิบัติงาน การบริการในระดับมาตรฐานสากล และเปนองคกรธรรมาภิบาล เพ่ือ
จัดทําเปนองคความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําป ๒๕๕๔ 

  ในการจัดกิจกรรมเพ่ือสกัดองคความรู สํานักงานประธานวุฒิสภา แสดงความ
ประสงคเปนเจาภาพหลักในการจัดทําองคความรู เรื่อง “การจัดทําสรุปความเห็นทางกฎหมาย กรณี
สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือกอนเขาสูวาระการประชุมวุฒิสภา และการแจงขอหารือไปยังสวน
ราชการที่เกี่ยวของ” โดยไดจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices : CoPs) ” 
ผนวกไวในโครงการ “สัมมนาเพ่ือพัฒนาและบูรณาการการปฏิบัติหนาท่ีระหวางขาราชการสํานักงาน
ประธานวุฒิสภากับสํานักงานประธานสภาผูแทนราษฎร” ซึ่งเปนโครงการตามยุทธศาสตรที่ ๒ ความ
เปนมืออาชีพในการสนับสนุนดานวิชาการ องคความรู ขอมูล และระบบสารสนเทศ ประจําป ๒๕๕๔ 
ซึ่งไดกําหนดใหกิจกรรมกลุมยอย กลุมที่ ๑ เรื่อง “พัฒนาการปฏิบัติหนาที่ดานการจัดทําสรุป
ความเห็นทางกฎหมาย กรณีสมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือกอนเขาสูวาระการประชุมวุฒิสภา และการ
แจงขอหารือไปยังสวนราชการที่เกี่ยวของ” เปนกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) โดยผูอํานวยการ
สํานักงานประธานวุฒิสภา และ ผูอํานวยการสํานักงานประธานสภาผูแทนราษฎร ไดรวมกันนํา
ขาราชการในสังกัดสํานักงานประธานวุฒิสภาและสํานักงานประธานสภาผูแทนราษฎร เขารวมการ
สัมมนาดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน และไดรวมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู 
ถายทอดและแบงปนประสบการณ ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว เมื่อวันพุธที่  ๑  



 -๒- 

มิถุนายน  ๒๕๕๔  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ  หองรับรอง ๑ – ๒  ชั้น ๓  อาคารรัฐสภา ๒ 
โดยการสัมมนาดังกลาว ไดกําหนดใหมีกิจกรรมกลุมยอย จํานวน ๓ กลุม ดังนี้ 
  กลุมท่ี ๑ พัฒนาการปฏิบัติหนาท่ีดานการจัดทําสรุปความเห็นทางกฎหมาย กรณี
สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือกอนเขาสูวาระการประชุมวุฒิสภา และการแจงขอหารือไปยังสวน
ราชการที่เกี่ยวของ (กิจกรรมกลุมนี้ เปน CoPs ของ KM 2554 ของสํานักงานประธานวุฒิสภา) 
  กลุมท่ี ๒ พัฒนาการปฏิบัติหนาท่ีดานการใหความเห็นทางกฎหมายและการรับ
เรื่องราวรองทุกข 
  กลุมท่ี ๓ พัฒนาการปฏิบัตหินาท่ีดานการอาํนวยความสะดวก (ผนวกดานเลขานกุาร
และการใหบริการไวในหัวขอนี้) 

  ในสวนของการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ครั้งนี้ สํานักงานประธานวุฒิสภา
กําหนดประเด็นปญหาที่จะดําเนินการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน ดังนี้ 

  ๑. การปฏิบัติหนาท่ี 
  - การปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง หรือ Job Description  
  - การมอบหมายงานใหเจาหนาที่  
  - ขั้นตอนและระยะเวลาในการทํางาน 

  ๒. ปญหาหรืออุปสรรคในการทํางาน และแนวทางแกไข 
  - การแกไขปญหาเฉพาะหนา 
  - การประสานขอความชวยเหลือจากหนวยงานหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
  - การปรึกษาหารือกับผูบังคับบัญชา 
  - การวางแนวทางปฏิบัติเพ่ือแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้น 

  ๓. กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
  - รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ ขอบังคับการ
ประชุม 
  - กฎ ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวของ 
  - ระเบียบภายในสวนราชการ 
  - แนวทางปฏิบัติ  

  ๔. การพัฒนาศักยภาพของเจาหนาท่ี 
  - การสรางความชํานาญ ประสบการณการทํางานในแตละสายงาน 
  - การถายทอดประสบการณใหแกเพ่ือนรวมงาน  
  - การแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน 
  - การฝกอบรมเจาหนาที่ 
  - การประชุมปรึกษาหารือ 
  - การสรางเครือขายการทํางาน 



 -๓- 

  ทั้งนี้ ประเด็นปญหาดังกลาวกําหนดขึ้นเพ่ือใชเปนแนวทาง (Guideline) ในการ
ระดมสมองและแลกเปล่ียนเรียนรูในการสัมมนาครั้งนี้เทานั้น ผูเขารวมสัมมนาอาจกําหนดประเด็น
ปญหาที่หลากหลายหรือแตกตางจากที่กําหนดไวไดตามความเหมาะสม หรือตามขั้นตอนการระดม
สมอง ไดแก การสํารวจปญหา (Define problem) การสรางความคิด (Generating Ideas) และการ
พัฒนาหนทางแกไข (Developing the Solution) ก็ได 

  อนึ่ง เนื่องจากในการจัดโครงการ “สัมมนาเพ่ือพัฒนาและบูรณาการการปฏิบัติ
หนาที่ระหวางขาราชการสํานักงานประธานวุฒิสภากับสํานักงานประธานสภาผูแทนราษฎร” 
ดังกลาว ประกอบดวยกิจกรรมกลุมยอย จํานวน ๓ กลุมดังกลาวขางตน ซึ่งองคความรูที่ไดรับจาก
การจัดกิจกรรมกลุมยอยดังกลาว ถือไดวาเปนความรูเกี ่ยวกับการใหบริการและสนับสนุนการ
ทํางานของประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา และสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งเปนองคความรูที่จําเปน
ตอการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาโดยตรง จึงเห็นสมควรจัดทําสรุปองคความรูที่
ไดรับทั้ง ๓ องคความรู เพื่อเสนอตอประธานกรรมการจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา เพ่ือนําเรียนตอเลขาธิการวุฒิสภา ตอไป 

  สุดทายนี้ สํานักงานประธานวุฒิสภา ขอแสดงความขอบคุณในคําแนะนําอันเปน
ประโยชนของคุณอุบล  คุณวุฒิฤทธิรณ  หัวหนาคณะทํางานจัดการความรู ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา และ คุณแกวเกศร  ถาวรพันธ  กรรมการและเลขานุการ  คณะกรรมการจัดการ
ความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไว  ณ  โอกาสนี้ดวย 

 
 

   สํานักงานประธานวุฒิสภา 



สรุปองคความรู (Tips) 
ของสํานักงานประธานวุฒิสภา  ประจําป  ๒๕๕๔ 

 
เร่ือง 

 
การจัดทําสรุปความเห็นทางกฎหมาย 

กรณีสมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือกอนเขาสูวาระการประชุมวุฒิสภา 
และการแจงขอหารือไปยังสวนราชการที่เกี่ยวของ 

 
โครงการ “สัมมนาเพ่ือพัฒนาและบูรณาการการปฏิบัตหินาท่ี 

ระหวางขาราชการสํานักงานประธานวฒุิสภากบัสํานักงานประธานสภาผูแทนราษฎร” 
กลุมยอยท่ี ๑ 

พัฒนาการปฏิบตัหินาทีด่านการจัดทําสรปุความเห็นทางกฎหมาย 
กรณีสมาชิกวฒุิสภาปรึกษาหารือกอนเขาสูวาระการประชุมวฒุิสภา 

และการแจงขอหารือไปยังสวนราชการท่ีเกี่ยวของ 
 
 

  กลุมยอยที่ ๑ รวมกันแลกเปล่ียนเรียนรู ในเรื่อง “การจัดทําสรุปความเห็นทาง
กฎหมาย กรณีสมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือกอนเขาสูวาระการประชุมวุฒิสภา และการแจงขอหารือ
ไปยังสวนราชการที่ เกี่ยวของ” ดวยการพิจารณาเชิงเปรียบเทียบกระบวนการปฏิบัติงาน 
ของสํานักงานประธานวุฒิสภาและสํานักงานประธานสภาผูแทนราษฎร โดยการสํารวจปญหา 
(Define problem) พรอมกันไปกับการพัฒนาหนทางแกไข (Developing the Solution) และ
เพ่ือใหการแลกเปล่ียนเรียนรูเปนไปอยางกระชับและรัดกุม กลุมยอยท่ี ๑ จึงใชคําวา “การจัดทํา 
ขอหารือ” ในความหมายเชนเดียวกับหัวขอเรื่องที่กําหนดไว โดยประเด็นสําคัญที่พิจารณา มีดังนี้ 
  ประเด็นท่ี ๑ การจัดทําขอหารือของสมาชิก 
  สํานักงานประธานวุฒิสภา   

ประธานวุฒิสภาไดกําหนดใหสมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือกอนเขาสูวาระการประชุม
วุฒิสภา โดยมีการจํากัดจํานวนสมาชิกวุฒิสภาผูหารือ ครั้งละไมเกิน ๑๕ คน และจํากัดเวลาในการ
หารือของสมาชิกวุฒิสภา คนละไมเกิน ๒ นาที ทั้งนี้ เปนไปตามนโยบายของประธานวุฒิสภา โดยยัง
มิไดกําหนดไวในขอบังคับการประชุมวุฒิสภา แตอยางใด 
  สํานักงานประธานสภาผูแทนราษฎร  

ประธานสภาผูแทนราษฎรมิไดจํากัดจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มีความ
ประสงคจะปรึกษาหารอืกอนเขาสูวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร แตมีการจํากัดเวลาในการหารือ
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร คนละไมเกิน ๓ นาที ประกอบกับในการปรึกษาหารือแตละครั้งของ
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สมาชิกคนหนึ่ง อาจมีหลายขอหารือก็ได ดังนั้น ในทางปฏิบัติของขาราชการสํานักงานประธาน 
สภาผูแทนราษฎรจึงไดมกีารนับจํานวนขอหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูหารือในแตละครั้งดวย  

เนื่องจากสภาผูแทนราษฎรมิไดจํากัดจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มีความ
ประสงคจะปรึกษาหารือ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจึงสามารถปรึกษาหารือไดโดยไมจํากัดจํานวน  
อันเปนผลใหการปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรกอนเขาสูวาระการประชุม มีการบันทึก
สถิติมากที่สุด คือ ในการประชุมสภาผูแทนราษฎรครั้งหนึ่ง มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูหารือ 
จํานวน ๖๔ คน และมีจํานวนขอหารือมากถึง ๑๘๑ ขอหารือ  

มีขอสังเกตวา แตเดิมการกําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีอํานาจหนาท่ี
ปรึกษาหารือกอนเขาสูวาระการประชุมสภาฯ เปนไปตามนโยบายของประธานสภาผูแทนราษฎร 
ตอมาไดมีการกําหนดเรื่องดังกลาวไวในขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร และออกระเบียบ เพ่ือ
รองรับการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดังกลาวไวโดยชัดแจงดวย 

ขอพิจารณา 
เนื่องจากการกําหนดใหสมาชิกไดปรึกษาหารือกอนเขาสูวาระการประชุม เปนเรื่อง

ในระดับนโยบายของประธานของแตละสภา จึงเปนหนาท่ีโดยตรงของสํานักงานประธานทั้งสอง 
ที่จะตองสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายดังกลาว ซึ่งจําเปนตองอาศัยปจจัยหลายประการ
ประกอบกัน ไดแก ความรูความสามารถเฉพาะตัวของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติ การทํางานเปนทีม ตลอดจน
การบริหารจัดการของผูบริหาร เปนตน ทั้งนี้ เพ่ือใหการจัดทําสรุปความเห็นทางกฎหมาย กรณี
สมาชิกปรึกษาหารือกอนเขาสูวาระการประชุม บรรลุตามวัตถุประสงคของนโยบายที่ประธานของ 
แตละสภาไดวางไว 

นอกจากนี้ ในสวนของวุฒิสภา ควรไดมีการกําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามีอํานาจหนาท่ี
ปรึกษาหารือกอนเขาสูวาระการประชุมวุฒิสภาไวในขอบังคับการประชุมวุฒิสภา และออกระเบียบ 
เพ่ือรองรับการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภาดังกลาวไวโดยชัดแจงเหมือนดังเชนสภาผูแทนราษฎร
ดวย 
 
  ประเด็นท่ี ๒ การจัดทําสรุปขอหารือ  หนังสือสงสวนราชการ  และหนังสือแจงผล
การพิจารณาไปยังสมาชิก  
  สํานักงานประธานวุฒิสภา   

ในทางปฏิบัติ สํานักงานประธานวุฒิสภาไดกําหนดใหนิติกรหรือวิทยากรเปน
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการจัดทําสรุปขอหารือในการประชุมวุฒิสภาแตละครั้ง เปนรายบุคคล  
เรียงตามลําดับ สลับกันระหวางกลุมงานรับเรื่องราวรองทุกข และกลุมงานนโยบายและขอมูล และ 
ไดกําหนดใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตองจัดทําสรุปขอหารือ หนังสือสงสวนราชการ และหนังสือ 
แจงผลการพิจารณาไปยังสมาชิกวุฒิสภา ไปพรอมกัน เสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาตามลําดับ 
โดยในการพิจารณาแตละลําดับชั้น หากมีการแกไขเพ่ิมเติม จะสงเรื่องกลับมาท่ีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 
(นิติกรหรือวิทยากร) พิมพแกไขเพ่ิมเติมและตรวจทาน แลวจึงสงกลับไปยังผูบังคับบัญชาท่ีมี
ความเห็นแกไขเพ่ิมเติม ตอจากนั้น หากผูบังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปพิจารณาเห็นควรแกไขเพ่ิมเติม  
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ก็จะสงเรื่องกลับมาที่เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ พิมพแกไขเพ่ิมเติมและตรวจทานอีก แลวจึงเสนอเรื่องที่
แกไขเพ่ิมเติมนั้นตอผูบังคับบัญชา เพ่ือพิจารณาตามลําดับชั้นตอไป  
  สํานักงานประธานสภาผูแทนราษฎร  
   ในทางปฏิบัติ สํานักงานประธานสภาผูแทนราษฎรไดกําหนดใหนิติกรหรือวิทยากร
เปนเจาหนาที่ในการจัดทําสรุปขอหารือในการประชุมวุฒิสภาแตละครั้งเชนเดียวกัน แตไดกําหนด
ลักษณะการทํางานเปนทีมงาน (Team Work) โดยมีเจาหนาท่ีคนหนึ่งเปนผูรับผิดชอบ โดยในการ
จัดทําสรุปขอหารือแตละครั้งนั้น เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบและเจาหนาท่ีในทีมจะแบงงานกันเพ่ือจัดทํา
สรุปขอหารือ เมื่อเจาหนาท่ีในทีมจัดทําสวนท่ีตนเองรับผิดชอบเสร็จแลว จะสงใหเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบตรวจทานอีกครั้ง กอนรวบรวมสรุปขอหารือทั้งหมดเสนอตอผูอํานวยการกลุมงานและ
ผูอํานวยการสํานักงาน เพ่ือพิจารณา เมื่อผูอํานวยการกลุมงานและผูอํานวยการสํานักใหความ
เห็นชอบแลว จึงสงเรื่องกลับมาใหเจาหนาท่ีจัดทําหนังสือสงสวนราชการและหนังสือแจงผลไปยัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเสนอรองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร และเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เพ่ือ
พิจารณาตามลําดับ ตอไป 
  เมื่อผูอํานวยการกลุมงานพิจารณาแลวเห็นวาสมควรมกีารแกไขเพ่ิมเติมสรุปขอหารือ
ใดแลว จะเสนอตอไปยังผูอํานวยการสํานักพิจารณาใหความเห็นชอบหรือแกไขเพ่ิมเติม โดย 
ไมยอนกลับมาที่เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ เมื่อสรุปขอหารือดังกลาวผานการพิจารณาของผูอํานวยการ
กลุมงานและผูอํานวยการสํานักแลว หากมีการแกไขเพ่ิมเติม จะสงเรื่องตอไปยังเจาหนาท่ีบันทึก
ขอมูล ซึ่งถือเปนศูนยกลาง (Center) ในการพิมพสรุปขอหารือ เพ่ือพิมพแกไขตามที่ผูอํานวยการ 
กลุมงานและผูอํานวยการสํานักมีความเห็น แลวจึงสงเรื่องกลับมายังเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเพ่ือ
ตรวจทาน พรอมท้ังจัดทําหนังสือสงสวนราชการและหนังสือแจงผลไปยังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เสนอเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เพ่ือพิจารณาตามลําดับตอไป ซึ่งในชั้นพิจารณาของเลขาธิการ 
สภาผูแทนราษฎรจะไมคอยมีการแกไขเพ่ิมเติม เวนแตในกรณีที่เห็นวาสมควรแกไขเพ่ิมเติมจริง ๆ 
เทานั้น  
  ขอพิจารณา 
  เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการปฏิบัติงานระหวาง ๒ สํานักงานประธาน ในประเด็นนี้ 
จะเห็นไดวา ขั้นตอนการปฏิบัติงานของสํานักงานประธานสภาผูแทนราษฎร มีความคลองตัวและ
รวดเร็วมากกวาสํานักงานประธานวุฒิสภา ทําใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีรองรับการจัดทําขอหารือของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในการประชุมแตละครั้งไดอยางสมบูรณ แมวาการปรึกษาหารือของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะมิไดจํากัดจํานวนสมาชิกผูหารือ ทั้งยังมีกําหนดเวลาในการหารือมากกวา
ของสมาชิกวุฒิสภา อันเปนเหตุใหมีขอหารือในการประชุมแตละครั้งเปนจํานวนมาก ก็ตาม 
 
  ประเด็นท่ี ๓ เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการจัดทําขอหารือ 
  สํานักงานประธานวุฒิสภา 
   นิติกรหรือวิทยากร คนใดคนหนึ่ง เปนเจาของเรื่องผูรับผิดชอบ ตามเวรปฏิบัติหนาท่ี 
ซึ่งสลับกันระหวางกลุมงานรับเรื่องราวรองทุกขและกลุมงานนโยบายและขอมูล โดยเจาของเรื่อง
ผูรับผิดชอบตองดําเนินการจัดทําในทุกขั้นตอน ตั้งแตรางสรุปขอหารือ พิมพ และตรวจทานสรุป 
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ขอหารือ หนังสือสงขอหารือไปยังสวนราชการตาง ๆ และหนังสือแจงผลการพิจารณาไปยัง 
สมาชิกวุฒิสภา กอนที่จะเสนอผูบังคับบัญชา เพ่ือพิจารณาตามลําดับ 
  สํานักงานประธานสภาผูแทนราษฎร  
   นิติกรหรือวิทยากรคนหนึ่ง ในกลุมงานประสานการเมืองและรับเรื่องราวรองทุกข 
เปนเจาของเรื่องผูรับผิดชอบ (เจาภาพ) และเจาหนาท่ีคนอื่นๆ เปนทีมงาน (Team Work) โดย
เจาของเรื่องผูรับผิดชอบ และเจาหนาที่คนอื่น ๆ จะแบงงานกันจัดทําสรุปขอหารือของการประชุม
สภาแตละครั้ง เมื่อเจาหนาที่ในทีมจัดทําสวนที่ตนเองรับผิดชอบเสร็จแลว จะสงใหเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบตรวจทานอีกครั้ง กอนรวบรวมสรุปขอหารือท้ังหมดเสนอตอผูอํานวยการกลุมงานและ
ผูอํานวยการสํานักงาน เพ่ือพิจารณา ทั้งนี้ การเปนเจาของเรื่องผูรับผิดชอบในการจัดทําขอหารือ 
แตละครั้ง จะมีเวรผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันไปภายในกลุมงานประสานการเมืองและรับเรื่องราวรอง
ทุกข นอกจากนี้ ยังไดกําหนดใหเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล เปนศูนยกลาง (Center) ในการพิมพสรุป 
ขอหารือ ตลอดจนการพิมพหนังสือสงขอหารือไปยังสวนราชการตาง ๆ และหนังสือแจงผลการ
พิจารณาไปยังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวย ท้ังยังไดกําหนดใหเจาหนาท่ีธุรการของกลุมงาน 
ที่รับผิดชอบมีหนาที่รับ - สงแฟมสรุปขอหารือ ระหวางอาคารรัฐสภา ๑ อาคารทิปโก และอาคารดี
พรอม (อาคารพรรคชาติพัฒนา) อันเปนงานดานการสนับสนุนใหการเสนอสรุปขอหารือตอ
ผูบังคับบัญชาเปนไปดวยความรวดเร็ว ทําใหการทํางานในลักษณะทีมงาน (Team Work) มีความ
สมบูรณและทําใหการทํางานมีความคลองตัว สามารถนําสรุปขอหารือกราบเรียนตอประธานสภา
ผูแทนราษฎรไดอยางรวดเร็ว  และตอบสนองตอวัตถุประสงค ในการปรึกษาหารือของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูหารือไดเปนอยางดี  
  ขอพิจารณา 
  เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการปฏิบัติงานระหวาง ๒ สํานักงานประธาน ในประเด็นนี้ 
จะเห็นไดวา การที่สํานักงานประธานสภาผูแทนราษฎรกําหนดใหนิติกรหรือวิทยากรคนหนึ่งเปน
เจาของเรื่องผูรับผิดชอบ (เจาภาพ) และเจาหนาที่คนอื่นๆ เปนทีมงาน (Team Work) แบงงานกัน
จัดทําสรุปขอหารือของการประชุมสภาแตละครั้ง ตลอดจนการกําหนดใหเจาหนาที่บันทึกขอมูล  
เปนศูนยกลาง (Center) ในการพิมพสรุปขอหารือ และเจาหนาที่ธุรการมีหนาที่รับ – สงแฟมสรุป 
ขอหารือ ทําใหการทํางานมีความคลองตัวและยืดหยุนมากกวาการกําหนดใหนิติกรหรือวิทยากร 
คนใดคนหนึ่ง เปนเจาของเรื่องผูรับผิดชอบในการดําเนินการจัดทําในทุกขั้นตอน ดังที่สํานักงาน
ประธานวุฒิสภาใชเปนแนวทางปฏิบัติอยูในปจจุบัน 
 
  ประเด็นท่ี ๔ การสงเรื่องแจงผลการดําเนินการตามขอหารือ ภายหลังจากท่ี 
สวนราชการมีหนังสือชี้แจงหรือตอบขอหารือมายังประธานของแตละสภา 
  ภายหลังจากประธานวุฒิสภาหรือประธานสภาผูแทนราษฎรไดลงนามในหนังสือ 
สงขอหารือของสมาชิกวุฒิสภาไปยังสวนราชการท่ีเกี่ยวของแลว สวนราชการดังกลาวจะดําเนินการ
พิจารณาแกไขปญหาตามขอหารือท่ีไดรับ ในบางกรณีท่ีสวนราชการดังกลาวเห็นวามีเหตุจําเปนตอง
ตอบกลับมายังประธานวุฒิสภา เชน การดําเนินการตามขอหารือไดสําเร็จแลว หรือมีเหตุขัดของ
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ประการอื่นใด สวนราชการดังกลาวจะมีหนังสือกราบเรียนประธานวุฒิสภา เพ่ือชี้แจงตามขอหารือ
นั้น ซึ่งการดําเนินการในขั้นตอนนี้ สํานักงานประธานทั้งสอง มีการดําเนินการดังนี้ 
  สํานักงานประธานวุฒิสภา    
  เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจะจัดทําบันทึกสรุปยอเนื้อความตามหนังสือของสวนราชการ
ดังกลาว พรอมทั้งแนบตนฉบับหนังสือดังกลาว เสนอผูบังคับบัญชาพิจารณาตามลําดับ เมื่อ 
เลขาธิการวุฒิสภาพิจารณาแลว จึงนํากราบเรียนตอประธานวุฒิสภา เพ่ือพิจารณาลงนามในหนังสือ
แจงผลการดําเนินการตามขอหารือนั้นไปยังสมาชิกวุฒิสภา พรอมทั้งสําเนาหนังสือท่ีสวนราชการ 
สงมายังประธานวุฒิสภา   
  สํานักงานประธานสภาผูแทนราษฎร   
   เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะจัดทําบันทึกโดยไมสรุปยอเนื้อความตามหนังสือของสวน
ราชการดังกลาว พรอมทั้งแนบตนฉบับหนังสือดังกลาว เสนอผูบังคับบัญชาพิจารณา เรียนเลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎรนํากราบเรียนประธานสภาผูแทนราษฎร เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ เมื่อ
ประธานสภาผูแทนราษฎรเห็นชอบแลว สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรจะมีหนังสือ
ประทับตราแจงผลการดําเนินการตามขอหารือไปยังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรอมทั้งสําเนาหนังสือ
ที่สวนราชการสงมายังประธานสภาผูแทนราษฎร  
  ขอพิจารณา 
  เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการปฏิบัติงานระหวาง ๒ สํานักงานประธาน ในประเด็นนี้ 
จะเห็นไดวา การท่ีสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรมีหนังสือประทับตราแจงผลการดําเนินการ
ตามขอหารือไปยังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรภายหลังจากท่ีประธานสภาผูแทนราษฎรไดเห็นชอบแลว 
เปนการลดภาระของประธานสภาผูแทนราษฎรในการลงนามในหนังสือแจงผลการดําเนินการตาม 
ขอหารือ ซึ่งสํานักงานประธานวุฒิสภาอาจเสนอแนวทางปฏิบัติดังกลาวตอเลขาธิการวุฒิสภาเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานในสวนนี้ได  
  สวนการที่เจาหนาที่ผูรับผิดชอบของสํานักงานประธานสภาผูแทนราษฎรจัดทํา
บันทึกโดยไมสรุปยอเนื้อความตามหนังสือของสวนราชการดังกลาว เนื่องจากมีความเห็นสอดคลอง
กันวา ประธานสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรยอมมีความประสงคตองการอาน
เนื้อความตามหนังสือของสวนราชการที่มีมาถึงโดยตรงย่ิงกวาที่จะอานจากสรุปยอของเจาหนาท่ี
สํานักงานประธาน อีกทั้งยังเปนการลดขั้นตอนปฏิบัติงานท่ีซ้ําซอนหรือไมมีความจําเปน สํานักงาน
ประธานวุฒิสภาจึงควรปรับปรุงการปฏิบัติงานในสวนนี้ เพ่ือใหการทํางานมีความคลองตัว และมี
ความเปนเอกภาพ เปนมาตรฐานเดียวกันกับสํานักงานประธานสภาผูแทนราษฎร  
 
  ประเด็นท่ี ๕ คูมือการปฏิบัติหนาท่ีในการจัดทําขอหารือ 
  สํานักงานประธานวุฒิสภา   
  เนื่องจากการจัดทําสรุปความเห็นทางกฎหมาย กรณีสมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือ
กอนเขาสูวาระการประชุมวุฒิสภา และการแจงขอหารือไปยังสวนราชการท่ีเกี่ยวของ ถือเปนเรื่อง
ใหมท่ีสํานักงานประธานวุฒิสภาเพ่ิงดําเนินการตามนโยบายของประธานวุฒิสภา เมื่อป ๒๕๕๒ จึง 
ยังไมมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติหนาท่ีในการจัดทําขอหารือแตอยางใด 
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  สํานักงานประธานสภาผูแทนราษฎร   
  เนื่องจากสํานักงานประธานสภาผูแทนราษฎรไดดําเนินการจัดทําสรุปความเห็นทาง
กฎหมาย กรณีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรปรึกษาหารือกอนเขาสูวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร 
และการแจงขอหารือไปยังสวนราชการที่เกี่ยวของ มากอน และเปนระยะเวลาพอสมควรแลว ทั้ง 
ยังไดมีการจัดกิจกรรมสกัดองคความรูท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําขอหารือของสํานักงานประธานสภา
ผูแทนราษฎร จึงไดมีการริเริ่มจัดทําคูมือการปฏิบัติหนาท่ีในการจัดทําขอหารือ หรือ คูมือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) ขึ้น โดยขณะนี้อยูในระหวางดําเนินการรวบรวมและเรียบเรียง ทั้งนี้ เพ่ือใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหมีบรรทัดฐานตามแนวปฏิบัติที่ไดวางไว  
  ขอพิจารณา 
  เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหวาง ๒ สํานักงานประธาน ในประเด็นนี้ จะเห็นไดวา 
การจัดทําคูมือการปฏิบัติหนาที่ในการจัดทําขอหารือ หรือ คูมือปฏิบัติงาน (Work Manual) ตามที่
สํานักงานประธานสภาผูแทนราษฎรไดริเริ่มขึ้นแลวนั้น นาจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีที่เกี่ยวของกับการจัดทําสรุปขอหารือ และเปนการสนับสนุนภารกิจของประธานสภา
ผูแทนราษฎรและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูหารือไดเปนอยางดี ซึ่งสํานักงานประธานวุฒิสภาควร
พิจารณาจัดทําคูมือปฏิบัติงาน (Work Manual) ท่ีเกี่ยวกับการจัดทําขอหารือ เพ่ือใชเปนแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของสํานักงานประธานวุฒิสภาใหมีบรรทัดฐานตามแนวปฏิบัติ 
ที่ไดวางไว อันจะเปนประโยชนโดยตรงตอการพัฒนาการปฏิบัติหนาท่ีดานการจัดทําสรุปความเห็น
ทางกฎหมาย กรณีสมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือกอนเขาสูวาระการประชุมวุฒิสภา และการแจง 
ขอหารือไปยังสวนราชการท่ีเกี่ยวของตอไป 
 
  ประเด็นท่ี ๖ การพัฒนาการปฏิบัติหนาท่ีในการจัดทําขอหารือ 
   กลุมยอยที่ ๑ มีความเห็นวา สํานักงานประธานวุฒิสภาควรพิจารณานําเอาขอดีของ
แนวทางปฏิบัติในการจัดทําสรุปขอหารือ ตลอดจนการดําเนินการอื่นท่ีเกี่ยวของ ของสํานักงาน
ประธานสภาผูแทนราษฎร เชน การทํางานในลักษณะทีมงาน (Team Work) การกําหนดให
เจาหนาที่บันทึกขอมูล เปนศูนยกลาง (Center) ในการพิมพสรุปขอหารือ การจัดทําคูมือการปฏิบัติ
หนาที่ในการจัดทําขอหารือ เปนตน มาปรับใชกับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในสํานักงานประธาน
วุฒิสภา โดยในระยะเริ่มตน ผูอํานวยการกลุมงานท่ีรับผิดชอบอาจพิจารณาจัดทําขอเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน เสนอตอผูบังคับบัญชา เพ่ือพิจารณา ตามลําดับ ซึ่งจะทํา
ใหมีการพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีศักยภาพมากย่ิงขึ้น โดยไมจําตองอาศัยระเบียบของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาเพ่ือรองรับการปฏิบัติหนาท่ีในการจัดทําขอหารือดังกลาว แตอยางไรก็ดี การ
พัฒนาการปฏิบัติหนาที่ดงักลาวในระยะยาว เห็นควรพิจารณาบรรจุเรื่องสมาชิกปรึกษาหารือกอนเขา
สูวาระการประชุมไวในขอบังคับการประชุมของแตละสภา การวางระเบียบของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาวาดวยการดําเนินการเกี่ยวกับขอหารือของสมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งปรับปรุงโครงสรางของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปรับปรุงอํานาจหนาที่ของสํานักงานประธานวุฒิสภาและหนาที่ความ
รับผิดชอบของกลุมงานที่เกี่ยวของกับการจัดทําสรุปขอหารือ ไดแก กลุมงานรับเรื่องราวรองทุกข 
และกลุมงานนโยบายและขอมูล ตลอดจนปรับปรุงมาตรฐานกําหนดตําแหนง (Job Description) 



 -๗- 

ของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบที่เกีย่วของกับการจัดทําขอหารือ ไดแก นิติกร วิทยากร เจาพนักงานธุรการ 
เจาหนาที่บันทึกขอมูล ท้ังนี้ เพ่ือรองรับการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว นาจะเปนการพัฒนาและปรับปรุง
การปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดอยางเปนรูปธรรม 

 



สรุปองคความรู (Tips) 
ของสํานักงานประธานวุฒิสภา  ประจําป  ๒๕๕๔ 

 
เร่ือง 

 
การพัฒนาการปฏิบัติหนาที่ดานการใหความเห็นทางกฎหมายและการรับเร่ืองราวรองทุกข 

 
โครงการ “สัมมนาเพ่ือพัฒนาและบูรณาการการปฏิบัตหินาที ่

ระหวางขาราชการสํานักงานประธานวฒุิสภากบัสํานักงานประธานสภาผูแทนราษฎร” 
กลุมยอยท่ี ๒ 

พัฒนาการปฏิบตัหินาทีด่านการใหความเหน็ทางกฎหมายและการรบัเรื่องราวรองทุกข 
 

 
 กลุมยอยท่ี ๒ รวมกันแลกเปล่ียนเรียนรู ในเรื่อง “พัฒนาการปฏิบัติหนาที่ดานการให
ความเห็นทางกฎหมายและการรับเรื่องราวรองทุกข” ดวยการสํารวจปญหา (Define problem) 
พรอมกันไปกับการพัฒนาหนทางแกไข (Developing the Solution) โดยประเด็นสําคัญท่ีพิจารณา
แบงออกเปน ๒ ประเด็น คือ ประเด็นท่ี ๑ ดานการใหความเห็นทางกฎหมาย และประเด็นที่ ๒ ดาน
การรับเรื่องราวรองทุกข รายละเอียดดังนี้ 
 
  ประเด็นท่ี ๑ ดานการใหความเห็นทางกฎหมาย  
  ๑.๑ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ในการปฏิบัติหนาที่ของนิติกรสํานักงานประธานวุฒิสภาและสํานักงานประธานสภา
ผูแทนราษฎร ในดานการเสนอความเห็นทางกฎหมายนั้น มีลักษณะการทํางานท่ีคลายคลึงกัน โดย 
จะเสนอความเห็นกฎหมายในกรณีตาง ๆ ดังนี้ 
  - กรณีรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและรางพระราชบัญญัติที่อยูใน
ระหวางการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา และไดรับการบรรจุอยูในระเบียบวาระการ
ประชุมของแตละสภาแลว 
  - กรณีการเสนอความเห็นทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีของประธานและ
รองประธานทั้งสอง  
  - เสนอความเห็นทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับสถานการณปจจุบัน  
 
  ๑.๒ ปญหาและอุปสรรค 
  - เจาหนาที่ผูปฏิบัติขาดการเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงาน ไมไดติดตามความ
เปล่ียนแปลงของขอมูล โดยเฉพาะอยางย่ิงขอมูลความเคล่ือนไหวทางการเมืองซึ่งมีลักษณะไมนิ่ง 
เนื่องมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา  
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  - เจาหนาที่ผูปฏิบัติขาดทักษะในการติดตอประสานงานกับสวนราชการท่ีเกี่ยวของ 
ทั้งสวนราชการภายใน และสวนราชการภายนอก  
  - สภาพปญหาที่เกิดจากปญหาขอกฎหมาย เนื่องจากเปนกรณีท่ียังมีการถกเถียง 
หรือโตแยงกันท้ังในขอเท็จจริงและขอกฎหมาย เปนเหตุใหมีความเห็นทางวิชาการท่ีเห็นแตกตางกัน
หลายแนวทาง ไมอาจหาขอยุติได หรือยังไมมีแนวทางการปฏิบัติตอกรณีดังกลาวที่ชัดเจน 
 
  ๑.๓ แนวทางแกไข 
  - เจาหนาที่ผูปฏิบัติควรมีความกระตือรือรนในการทํางาน มีการเตรียมพรอมในดาน
ขอมูล ทั้งในขอเท็จจริงและขอกฎหมาย ตลอดจนควรติดตามความเปล่ียนแปลงของขอมูล 
โดยเฉพาะอยางย่ิงขอมูลความเคล่ือนไหวทางการเมือง 
  - เจาหนาที่ผูปฏิบัติควรพัฒนาทักษะในการติดตอประสานงานกับสวนราชการที่
เกี่ยวของ โดยการสรางเครือขายในการทํางานทั้งสวนราชการภายใน และสวนราชการภายนอก 
  - ในการปฏิบัติหนาที่ดานการเสนอความเห็นทางกฎหมายท่ีมีปญหาขอกฎหมาย 
เนื่องจากมีความเห็นทางวิชาการที่เห็นแตกตางกันหลายแนวทาง ไมอาจหาขอยุติได เจาหนาที่ 
ผูปฏิบัติควรเสนอความเห็นทางกฎหมายในลักษณะที่เปนขอพิจารณา เพ่ือเสนอความเห็นได
หลากหลายครบถวนตามสภาพปญหาขอกฎหมายท่ีเกิดขึ้น  
  - สํานักงานประธานควรจัดใหมีการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ผูปฏิบัติ โดยการ
ถายทอดประสบการณการปฏิบัติงานจากเจาหนาที่ที่มีความชํานาญหรือมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น 
และผูบังคับบัญชาควรมอบหมายงานในลักษณะท่ีสงเสริมใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติมีโอกาสสรางความ
ชํานาญในงานที่ไดรับมอบหมายนั้น   
 
  ประเด็นท่ี ๒ ดานการรับเรื่องราวรองทุกข 
  ๒.๑ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ในการปฏิบัติหนาที่ของนิติกรสํานักงานประธานวุฒิสภาและสํานักงานประธานสภา
ผูแทนราษฎร ในดานการรับเรื่องราวรองทุกขนั้น มีลักษณะการทํางานที่คลายคลึงกัน ดังนี้ 
  - วิธีการรองทุกข : ประชาชนเดินทางมารองทุกขดวยตนเอง ซึ่งอาจรองทุกขดวย
วาจา หรือโดยทําเปนหนังสือนํามาย่ืนดวยตนเอง หรือสงมาทางไปรษณีย  และรองทุกขผานระบบ
อินเตอรเน็ตของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา หรือสภาผูแทนราษฎร แลวแตกรณี  
  - กลุมงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานประธานท้ังสอง มีการกําหนดกลุมงานท่ีมีหนาที่
ความรับผิดชอบในการรับเรื่องราวรองทุกขโดยตรง กลาวคือ สํานักงานประธานวุฒิสภา โดยกลุมงาน
รับเรื่องราวรองทุกข และสํานักงานประธานสภาผูแทนราษฎร โดยกลุมงานประสานการเมืองและ 
รับเรื่องราวรองทุกข 
  - การมอบหมายงาน : ผูอํานวยการกลุมงานเปนผูมอบหมายงานใหเจาหนาที่ 
ผูปฏิบัติ โดยพิจารณาจากตําแหนงของเจาหนาที่ และเนื้อหาของเรื่องรองทุกขประกอบกัน กลาวคือ 
หากเปนเรื่องรองทุกขที่มีประเด็นปญหาขอกฎหมาย หรือจําเปนตองใชความรูในดานกฎหมายในการ



 -๓- 

เสนอความเห็นเบื้องตน ผูอํานวยการกลุมงานจะมอบหมายงานใหแกนิติกรเปนเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ  
หากเปนเรื่องรองทุกขที่มีปญหาทั่วไป จะมอบหมายงานใหแกวิทยากรเปนเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ   

 - ขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน : สํานักงานประธานทั้งสอง มีขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน ดังนี้ 
  สํานักงานประธานวุฒิสภา  ผูอํานวยการกลุมงานมีดุลพินิจในการมอบหมายงาน  
ตามลักษณะความยากงายของเรื่องรองทุกข โดยมีระเบียบสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาวาดวยการ
ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน หรือเรื่องราวรองทุกขของกลุมงานรับเรื่องราวรองทุกข พ.ศ. 
๒๕๔๘ ซึ่งใชบังคับกับการรับเรื่องราวรองทุกขไวโดยเฉพาะ ทําใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติมีหลักเกณฑและ
วิธีการในการปฏิบัติที่ชัดเจน สามารถลดขั้นตอนและความซ้ําซอนในการปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาใน
การดําเนินการ ทําใหเจาหนาที่สามารถปฏิบัตหินาที่ไดอยางรวดเรว็และมปีระสิทธิภาพ ทั้งยังเปนการ
ปองกันความรับผิดอันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ไดอีกดวย 
  สํานักงานสภาผูแทนราษฎร  กลุมงานประสานการเมืองและรับเรื่องราวรองทุกข
ตองดําเนินการภายใน  ๓  วันทําการ โดยมีตารางการปฏิบัติงาน และใชระบบ Implantation เปน
ระบบรับเรื่องราวรองทุกขโดยที่ประชาชนสามารถเขามารองทุกขไดทาง Website แลวขอมูลเรื่อง
รองทุกขนั้นก็จะเขาไปสูระบบ Implantation เจาหนาที่ผูรับผิดชอบสามารถเปดเขาไปดูขอมูลใน
ระบบดังกลาวเพ่ือดําเนินการตอไป เมื่อกลุมงานประสานการเมืองและรับเรื่องราวรองทุกขได
ดําเนินการไปถึงขั้นตอนใด ผลการพิจารณาเปนอยางไร เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะจัดทําขอมูลลงไวใน
ระบบรับเรื่องราวรองทุกขนั้น เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วจในการติดตามเรื่องราวรองทุกขของ
ประชาชน โดยขณะนี้ ยังไมมีระเบียบสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรวาดวยการรับเรื่องราว
รองทุกขไวโดยเฉพาะ 
  - การสงหนังสือภายนอก : ในกรณีท่ีตองมีหนังสือสงเรื่องไปยังสวนราชการท่ี
เกี่ยวของ และแจงผลการพิจารณาไปยังประชาชนผูรองทุกข ซึ่งจําเปนตองมีหนังสือภายนอก 
สํานักงานประธานทั้งสอง มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน ดังนี้ 

 สํานักงานประธานวุฒิสภา จัดทําเปนหนังสือครุฑ เสนอผูบังคับบัญชาพิจารณา
ตามลําดับ โดยรองเลขาธิการวุฒิสภา เปนผูลงนาม 

 สํานักงานประธานสภาผูแทนราษฎร เพ่ือเปนการแบงเบาภาระของผูบังคับบัญชาใน
การลงนาม และความสะดวกรวดเร็ว สํานักงานประธานสภาผูแทนราษฎรจึงจัดทําเปนหนังสือ
ประทับตรา 

  
  ๒.๒ ปญหาและอุปสรรค 

 - สํานักงานประธานวฒุสิภา และสํานักงานประธานสภาผูแทนราษฎร ประสบปญหา 
ที่คลายคลึงกัน กลาวคือ ประชาชนไมเขาใจในบทบาทหนาที่ของรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร และ
วุฒิสภา ซึ่งเปนองคกรฝายนิติบัญญัติ มีอํานาจหนาท่ีในการตรากฎหมาย และควบคุมการบริหาร
ราชการแผนดินของรัฐบาลซึ่งเปนฝายบริหาร 
  - สํานักงานประธานวุฒิสภา ไมมีเจาหนาท่ีใหความรูทางกฎหมายแกประชาชนหรือ
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของวุฒสิภา ทั้งยังไมมีการกล่ันกรองเรือ่งผูรองในขั้นตอนกอนรับ
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เรื่องรองทุกข ทําใหมีการรับเรื่องรองทุกขซึ่งมีเนื้อหาไมอยูในอํานาจหนาที่ของวุฒิสภาเขามาเปน
จํานวนมาก  

  
  ๒.๓ แนวทางแกไข 

 - เจาหนาที่ ผูปฏิบัติตองพูดคุยทําความเขาใจหรือใหความรูทางกฎหมายแก
ประชาชนที่ย่ืนเรื่องราวรองทุกข 
  - เจาหนาที่ผูปฏิบัติอาจขอความชวยเหลือจากเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ เชน เจาหนาที่
สํานักประชาสัมพันธ และในบางกรณีท่ีมีความจําเปน อาจตองขอความชวยเหลือจากเจาหนาที่ 
รักษาความปลอดภัย  
 

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



สรุปองคความรู (Tips) 
ของสํานักงานประธานวุฒิสภา  ประจําป  ๒๕๕๔ 

 
เร่ือง 

 
การพัฒนาการปฏิบัติหนาที่ดานการอํานวยความสะดวก 

 
โครงการ “สัมมนาเพ่ือพัฒนาและบูรณาการการปฏิบัตหินาที ่

ระหวางขาราชการสํานักงานประธานวฒุิสภากบัสํานักงานประธานสภาผูแทนราษฎร”  
กลุมยอยท่ี ๓ 

พัฒนาการปฏิบตัหินาทีด่านการอํานวยความสะดวก 
(ผนวกดานเลขานกุารและการใหบริการไวในหวัขอนี้) 

 
 

  กลุมยอยที่ ๓ รวมกันแลกเปล่ียนเรียนรู ในเรื่อง “พัฒนาการปฏิบัติหนาท่ีดานการ
อํานวยความสะดวก” ดวยการสํารวจปญหา (Define problem) พรอมกันไปกับการพัฒนาหนทาง
แกไข (Developing the Solution) โดยประเด็นสําคัญที่พิจารณา มีดังนี้ 

  ๑. การปฏิบัติงานดานอํานวยความสะดวก เลขานุการ และการใหบริการ  
การปฏิบัติงานดังกลาวนั้น ยังไมตรงกับมาตรฐานการกําหนดตําแหนงหลัก (Job Description) ของ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติ โดยเฉพาะสายงานวิทยากรและนิติกรทําใหเปนอุปสรรคตอการประเมินผลงาน 

  ๒. เจาหนาที่ผูปฏิบัติของสํานักงานประธานท้ัง ๒ สํานักงาน สวนใหญปฏิบัติงาน 
ดานเลขานุการ สวนงานดานวิชาการจะเปนสวนเสริมเพ่ือรองรับภารกิจหนาที่ของประธานและ 
รองประธาน 

  ๓. สํานักงานประธานวุฒิสภา และสํานักงานประธานสภาผูแทนราษฎร มักจะ
ประสบปญหาและอุปสรรคตอการทํางานที่คลายคลึงกัน เชน การเบิกจายงบรับรองประจําตําแหนง 
การรางสาร คํากลาว ของประธานและรองประธาน รวมท้ัง การปฏิบัติงานยังขึ้นอยูกับความประสงค
ของฝายการเมืองดวย 

  ๔. เทคนิคและการแกไขปญหาและอุปสรรค ที่ประชุมเห็นรวมกันวาเจาหนาที่ตองใช
เทคนิคตาง ๆ เพ่ือใหปรับตัวเขากับการรองรับภารกิจหนาที่ของประธานและรองประธานแตละทาน 
ซึ่งมีลักษณะการทํางานท่ีแตกตางกัน ท้ังนี้ตองยึดถือความถูกตองตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวของอยางเครงครดั นอกจากนี้ ผูปฏิบัติงานควรเปนผูมีความออนนอมถอมตน รวมทั้งควรทํางาน
เปนทีมซึ่งมีความสําคัญอยางมากกับการรองรับภารกิจของประธานและรองประธานท่ีมักจะมีความ
เรงดวน แตไดขอมูลตองชัดเจนถูกตองดวย 



 -๒- 

  ทั้งนี้ “การพัฒนาการปฏิบัติงานดานการอํานวยความสะดวก” อาจแบงออกได
เปน ๒ ดานใหญ ๆ คือ 
   ๑. ดานเลขานุการ และ 
   ๒. ดานวิชาการ และกฎหมาย 

  เนื่องจากการปฏิบัติงานดานการอํานวยความสะดวกมีงานคอนขางหลากหลาย 
ดังนั้น  กลุมยอยที่ ๓ จึงเห็นควรเลือกนําเสนอตัวอยางการปฏิบัติงานดานอํานวยความสะดวกกรณี
หนึ่งเพ่ือเปนกรณีศึกษา คือ “การรองรับการปฏิบัติหนาท่ีของประธานและรองประธานในการไป
เปนประธานเปดงาน” รายละเอียดดังนี้ 

 

  ๑.  การปฏิบัติหนาท่ีมีกระบวนการท่ีสําคัญ คือ 
  -  ผูอํานวยการรับมอบหมายภารกิจมาจากประธานหรือรองประธาน 
  -  ผูอํานวยการมอบหมายงานใหกับวิทยากรหรือนิติกร 
  -  วิทยากรหรือนิติกรผูรับผิดชอบรางและจัดเตรียมคํากลาวเสนอประธานหรือ 
รองประธาน 
  -  ในการเดินทางไปเปนประธานเปดงานเจาหนาท่ีผูปฏิบัติจะตองวางแผน  
เดินทาง ทั้งเรื่องงบประมาณ เอกสารที่เกี่ยวของตลอดจนผูประสานงานและบุคคลสําคัญอื่น ๆ ที่เปน
ขอมูลใหประธานและรองประธานทราบ หากเดินทางไปตางจังหวัดจะตองเตรียมการเบิกงบรับรอง
ประจําตําแหนงประธานหรือรองประธานดวย 
  -  ภายหลังจากนั้น วิทยากร หรือนิติกรผูรับผิดชอบประสานงานกับเจาของงาน ใน
เรื่องของลําดับขั้นตอนการเปดงาน 
  -  หากเปนกรณีที่ เจาหนาท่ีตองเดินทางไปอํานวยความสะดวก ณ สถานที่ 
จัดงาน เจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายจะตองเดินทางไปถึงสถานที่จัดงานลวงหนากอนประธานหรือ 
รองประธาน เพ่ือสํารวจความเรียบรอย 

  ๒.  ปญหาหรืออุปสรรค 
  -  การรางสาร คํากลาว ไมตรงตามความประสงคของประธานหรือรองประธาน 
  -  การเบิกจายงบรับรองฯ บางกรณีมักจะพบปญหาที่ไมตรงตามกฎหมายหรือ
ระเบียบ 
  -  การไมไดรับความรวมมือจากเจาของงานและเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ จึงจําเปนตอง
อาศัยการแกไขปญหาเฉพาะหนา 

  ๓.  แนวทางแกไข 
  -  ตองอาศัยหลักความเขาใจและอดทนตอการทําหนาที่ในส่ิงที่ถูกตอง 
  -  ศึกษาพฤติกรรมและความตองการของประธานหรือรองประธาน โดย 
การสังเกต และติดตามการเปดงานที่ผาน ๆ มา 



 -๓- 

  -  ศึกษา เรียนรูจากการปฏิบัติท่ีผานมา ทั้งของเจาหนาที่ผูปฏิบัติและเพ่ือนรวมงาน 
เพ่ือนํามาปรับปรุง แกไข และพัฒนาการทํางานใหดีย่ิงขึ้น 
  -  สรางสรรคการทํางานเปนทีม และมีมนุษยสัมพันธที่ดีในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
เจาหนาที่ตองประสานงานกับเจาหนาที่เจาของงานอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ควรเพ่ิมพูน ขวนขวายแสวงหา
องคความรู ประสบการณ อยางสม่ําเสมอ และฝกการแกไขปญหาเฉพาะหนาซึ่งมักจะเกิดขึ้น
ตลอดเวลา   
  - การปฏิบัติหนาที่ ตองอาศัยรัฐธรรมนูญ ขอบังคับและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 
อยางเครงครัด  

  ๔.  การพัฒนาศักยภาพ 
  -  การสรางการทํางานเปนทีม เพ่ือใหทุกคนไดมีโอกาสเรียนรูเขาใจในการปฏิบัติงาน
รวมกัน รวมทั้งเพ่ือสงเสริมทักษะ และองคความรูในการทํางาน 
  -  เขารวมการฝกอบรมในโครงการตาง ๆ อยางตอเนื่อง 
  -  อาศัยการแลกเปล่ียนและถายทอดองคความรูระหวางกัน จากรุนพ่ีสูรุนนองจาก
เพ่ือนรวมงานถึงเพ่ือนรวมงาน 

  คําแนะนําผูอํานวยการสํานักงานประธานวุฒิสภา 
   ๑. ในการทํางานทุกครั้ง ควรมีการวางแผน และมอบหมายหนาที่งานที่ชัดเจน 
ในแตละสัปดาหควรประชุมกันภายในกลุมอยางนอย ๑ ครั้ง เพ่ือถกปญหาตางๆในการทํางานวา 
เกิดขอผิดพลาดอะไรบาง และแกไขไมให เกิดขึ้นซ้ําอีก รวมถึงประเมินผลการทํางานของเจาหนาที่ 
ภายในกลุมงาน 
   ๒. แตละกลุมตองการความรูหลักสูตรดานใดใหเสนอทางสํานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคลชวยดําเนินการจัดอบรมตอไป 

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

 

 
 

 
 



บทสรุป 
 

  การจัดกิจกรรมเพ่ือสกัดองคความรู ของสํานักงานประธานวุฒิสภา ประจําป  
๒๕๕๔ จากการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices : CoPs) เรื่อง “การจัดทํา
สรุปความเห็นทางกฎหมาย กรณีสมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือกอนเขาสูวาระการประชุมวุฒิสภา และ
การแจงขอหารือไปยังสวนราชการที่เกี่ยวของ” โดยไดจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ผนวกไว
ในโครงการ “สัมมนาเพ่ือพัฒนาและบรูณาการการปฏิบัติหนาท่ีระหวางขาราชการสํานักงานประธาน
วุฒิสภากับสํานักงานประธานสภาผูแทนราษฎร” ซึ่งเปนโครงการตามยุทธศาสตรท่ี ๒ ความเปนมือ
อาชีพในการสนับสนุนดานวิชาการ องคความรู ขอมูล และระบบสารสนเทศ ประจําป ๒๕๕๔ สรุป
องคความรู (Tips) ไดดังนี้ 
 
  องคความรูท่ี ๑ การจัดทําสรุปความเห็นทางกฎหมาย กรณีสมาชิกวุฒิสภา
ปรึกษาหารือกอนเขาสูวาระการประชุมวุฒิสภา และการแจงขอหารือไปยังสวนราชการที่เกี่ยวของ 

- เนื่องจากการกําหนดใหสมาชิกไดปรึกษาหารือกอนเขาสูวาระการประชุม เปนเรื่อง
ในระดับนโยบายของประธานของแตละสภา จึงเปนหนาท่ีโดยตรงของสํานักงานประธานทั้งสอง 
ที่จะตองสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายดังกลาว ซึ่งจําเปนตองอาศัยปจจัยหลายประการ
ประกอบกัน ไดแก ความรูความสามารถเฉพาะตัวของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติ การทํางานเปนทีม ตลอดจน
การบริหารจัดการของผูบริหาร เปนตน ท้ังนี้ เพ่ือใหการจัดทําสรุปความเห็นทางกฎหมาย กรณี
สมาชิกปรึกษาหารือกอนเขาสูวาระการประชุม บรรลุตามวัตถุประสงคของนโยบายที่ประธานของ 
แตละสภาไดวางไว 

กลาวโดยเฉพาะในสวนของวุฒิสภา ควรไดมีการกําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามีอํานาจ
หนาที่ปรึกษาหารือกอนเขาสูวาระการประชุมวุฒิสภาไวในขอบังคับการประชุมวุฒิสภา และออก
ระเบียบ เพ่ือรองรับการปฏิบัติหนาท่ีของสมาชิกวุฒิสภาดังกลาวไวโดยชัดแจงเหมือนดังเชน 
สภาผูแทนราษฎรที่ไดมีการกําหนดไวในขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร และมีการออก
ระเบียบรองรับไว 
  - สํานักงานประธานวุฒิสภาควรพิจารณานําเอาขอดีของแนวทางปฏิบัติในการจัดทํา
สรุปขอหารือ ตลอดจนการดําเนินการอื่นท่ีเกี่ยวของ ของสํานักงานประธานสภาผูแทนราษฎร เชน 
การทํางานในลักษณะทีมงาน (Team Work) การกําหนดใหเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล เปนศูนยกลาง 
(Center) ในการพิมพสรุปขอหารือ การจัดทําคูมือการปฏิบัติหนาที่ในการจัดทําขอหารือ เปนตน มา
ปรับใชกับการปฏิบัตงิานของเจาหนาที่ในสํานักงานประธานวุฒิสภา โดยในระยะเริ่มตน ผูอํานวยการ
กลุมงานที่รับผิดชอบอาจพิจารณาจัดทําขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
เสนอตอผูบังคับบัญชา เพ่ือพิจารณา ตามลําดับ ซึ่งจะทําใหมีการพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีศักยภาพ
มากย่ิงขึ้น โดยไมจําตองอาศัยระเบียบของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพ่ือรองรับการปฏิบัติหนาท่ีใน
การจัดทําขอหารือดังกลาว แตอยางไรก็ดี การพัฒนาการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวในระยะยาว เห็นควร
พิจารณาบรรจุเรื่องสมาชิกปรึกษาหารือกอนเขาสูวาระการประชุมไวในขอบังคับการประชุมของแต
ละสภา การวางระเบียบของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาวาดวยการดําเนินการเกี่ยวกับขอหารือของ



สมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งปรับปรุงโครงสรางของสํานกังานเลขาธิการวุฒิสภา ปรับปรุงอํานาจหนาที่ของ
สํานักงานประธานวุฒิสภาและหนาท่ีความรับผิดชอบของกลุมงานที่เกี่ยวของกับการจัดทําสรุปขอ
หารือ ไดแก กลุมงานรับเรื่องราวรองทุกข และกลุมงานนโยบายและขอมูล ตลอดจนปรับปรุง
มาตรฐานกําหนดตําแหนง (Job Description) ของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบที่เกี่ยวของกับการจัดทําขอ
หารือ ไดแก นิติกร วิทยากร เจาพนักงานธุรการ เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล ท้ังนี้ เพ่ือรองรับการปฏิบัติ
หนาที่ดังกลาว นาจะเปนการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได
อยางเปนรูปธรรม 
  - สํานักงานประธานวุฒิสภาจึงควรปรับปรุงการปฏิบัติงานในขั้นตอนแจงผลการ
ดําเนินการตามขอหารือ โดยกําหนดใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบของสํานักงานประธานวุฒิสภาจัดทํา
บันทึกโดยไมสรุปยอเนื้อความตามหนังสือตอบขอหารือของสวนราชการดังกลาว เนื่องจาก ประธาน
วุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาผูหารือยอมมีความประสงคตองการอานเนื้อความตามหนังสือของสวน
ราชการที่มีมาถึงโดยตรงย่ิงกวาที่จะอานจากสรปุยอของเจาหนาที่สํานักงานประธานวฒุสิภา อีกทั้งยัง
เปนการลดขั้นตอนปฏิบัตงิานที่ซ้ําซอนหรือไมมีความจําเปน เพ่ือใหการทํางานมีความคลองตัว และมี
ความเปนเอกภาพ เปนมาตรฐานเดียวกันกับการดําเนินการในขั้นตอนเดียวกันนี้ขอวทางสํานักงาน
ประธานสภาผูแทนราษฎร  
  - สํานักงานประธานวุฒิสภาอาจเสนอแนวทางปฏิบัติตอเลขาธิการวุฒิสภา เพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานในขั้นตอนแจงผลการดําเนินการตามขอหารือไปยังสมาชิก
วุฒิสภาภายหลังจากท่ีประธานวุฒิสภาไดเห็นชอบแลว โดยทําเปนหนังสือประทับตราแจงผลการ
ดําเนินการตามขอหารือไปยังสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งเปนการลดภาระการลงนามของประธานวุฒิสภาใน
หนังสือแจงผลการดําเนินการตามขอหารือ และสอดคลองกับแนวปฏิบัติของสํานักงานประธานสภา
ผูแทนราษฎร 
  - สํานักงานประธานวุฒิสภาควรพิจารณาจัดทําคูมือการปฏิบัติหนาที่ในการจัดทํา 
ขอหารือ หรือ คูมือปฏิบัติงาน (Work Manual) เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ของสํานักงานประธานวุฒิสภาใหมีบรรทัดฐานตามแนวปฏิบัติที่ไดวางไว อันจะเปนประโยชนโดยตรง
ตอการพัฒนาการปฏิบัติหนาที่ดานการจัดทําสรุปความเห็นทางกฎหมาย กรณีสมาชิกวุฒิสภา
ปรึกษาหารือกอนเขาสูวาระการประชุมวุฒิสภา และการแจงขอหารือไปยังสวนราชการท่ีเกี่ยวของ
ตอไป ท้ังยังเปนการสนับสนุนภารกิจของประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาผูหารือไดเปนอยางดี 
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาตามท่ีสํานักงานประธานสภาผูแทนราษฎรไดริเริ่มจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติหนาท่ีในการจัดทําขอหารือ หรือ คูมือปฏิบัติงาน (Work Manual) ขึ้นแลว  
 
  องคความรูท่ี ๒ การพัฒนาการปฏิบัติหนาที่ดานการใหความเห็นทางกฎหมายและ
การรับเรื่องราวรองทุกข 
  ดานการใหความเห็นทางกฎหมาย 
  - เจาหนาที่ผูปฏิบัติควรมีความกระตือรือรนในการทํางาน มีการเตรียมพรอมในดาน
ขอมูล ท้ังในขอเท็จจริงและขอกฎหมาย ตลอดจนควรติดตามความเปล่ียนแปลงของขอมูล 
โดยเฉพาะอยางย่ิงขอมูลความเคล่ือนไหวทางการเมือง 



  - เจาหนาที่ผูปฏิบัติควรพัฒนาทักษะในการติดตอประสานงานกับสวนราชการที่
เกี่ยวของ โดยการสรางเครือขายในการทํางานทั้งสวนราชการภายใน และสวนราชการภายนอก 
  - ในการปฏิบัติหนาที่ดานการเสนอความเห็นทางกฎหมายท่ีมีปญหาขอกฎหมาย 
เนื่องจากมีความเห็นทางวิชาการที่เห็นแตกตางกันหลายแนวทาง ไมอาจหาขอยุติได เจาหนาที่ 
ผูปฏิบัติควรเสนอความเห็นทางกฎหมายในลักษณะที่เปนขอพิจารณา เพ่ือเสนอความเห็นได
หลากหลายครบถวนตามสภาพปญหาขอกฎหมายที่เกิดขึ้น  
  - สํานักงานประธานควรจัดใหมีการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ผูปฏิบัติ โดยการ
ถายทอดประสบการณการปฏิบัติงานจากเจาหนาที่ที่มีความชํานาญหรือมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น 
และผูบังคับบัญชาควรมอบหมายงานในลักษณะที่สงเสริมใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติมีโอกาสสรางความ
ชํานาญในงานที่ไดรับมอบหมายนั้น   
  ดานการรับเรื่องราวรองทุกข 

 - เจาหนาที่ ผูปฏิบัติตองพูดคุยทําความเขาใจหรือใหความรูทางกฎหมายแก
ประชาชนที่ย่ืนเรื่องราวรองทุกข 
  - เจาหนาที่ผูปฏิบัติอาจขอความชวยเหลือจากเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ เชน เจาหนาที่
สํานักประชาสัมพันธ และในบางกรณีท่ีมีความจําเปน อาจตองขอความชวยเหลือจากเจาหนาที่ 
รักษาความปลอดภัย  
 
  องคความรูท่ี ๓ การพัฒนาการปฏิบัติหนาท่ีดานการอํานวยความสะดวก 
  - ในการปฏิบัติงานทุกครั้ง ควรมีการวางแผน และมอบหมายหนาที่แกเจาหนาที่ 
ผูปฏิบัติอยางชัดเจน ในแตละสัปดาหควรประชุมกันภายในกลุมอยางนอย ๑ ครั้ง เพ่ือพิจารณา
ปญหาท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ผานมา เพ่ือกําหนดแนวทางแกไขปญหา ซึ่งอาจรวมถึงการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดวย 
  -  เจาหนาที่ผูปฏิบัติตองอาศัยหลักความเขาใจและอดทนตอการทําหนาที่ในส่ิงที่
ถูกตอง 
  -  เจาหนาที่ผูปฏิบัติควรใหความสนใจศึกษาพฤติกรรมและความตองการของ
ประธานวุฒิสภาหรือรองประธานวุฒิสภา  โดยหมั่นสังเกตและติดตามการปฏิบัติหนาที่ เชน การ
กลาวเปดงานสัมมนาทางวิชาการ ตลอดจนงานพิธีการตาง ๆ ที่ผานมา 
  -  เจาหนาที่ผูปฏิบัติควรศึกษา เรียนรูจากแนวทางปฏิบัติท่ีผานมาของผูบังคับบัญชา
และเพ่ือนรวมงาน อาศัยการแลกเปล่ียนเรียนรูภายในกลุมงานและระหวางกลุมงาน เพ่ือนํามาพัฒนา
และปรับปรุงการทํางานใหดีย่ิงขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิง คือ ทักษะในการแกไขปญหาเฉพาะหนาซึ่ง
มักจะเกิดขึ้นอยูเสมอ 
  -  สํานักงานประธานวุฒสิภาควรสงเสริมการทํางานในเชิงสรางสรรค รูจักการทํางาน
เปนทีม มีมนุษยสัมพันธที่ดีในการปฏิบัตงิานกับเจาหนาท่ีสํานักอื่น ๆ ตลอดจนเจาหนาที่สวนราชการ
อื่นท่ีเกี่ยวของ  
  - ในการปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับกฎหมาย เจาหนาที่ผูปฏิบัติตองอาศัยความรอบรู
ในดานการใชและการตีความกฎหมายมหาชน รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 



ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา ขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร ขอบังคับการประชุมรัฐสภา 
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนแนวคําพิพากษาของศาลฎีกา แนวคําพิพากษาของศาลปกครอง
สูงสุด และแนวคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเจาหนาท่ีผูปฏิบัติควรไดรับการศึกษาอบรมเพ่ิมพูน
ความรูดานกฎหมายในหลักสูตรตาง ๆ อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ โดยแตละกลุมงานอาจพิจารณา
เสนอผูบังคับบัญชา เพ่ือนําเสนอไปยังสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดําเนินการจัดอบรมตอไป 
   
 
   
 



 
 
 

ภาคผนวก 
 
 

๑. ถอดเทปบันทึกเสียง การสรุปผลการสัมมนาของกิจกรรมกลุมยอย จํานวน ๓ กลุม  
ในโครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาและบูรณาการการปฏิบัติหนาที่ ระหวางขาราชการสํานักงาน
ประธานวุฒิสภากับสํานักงานประธานสภาผูแทนราษฎร วันพุธที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๔   
ณ  หองรับรอง ๑ – ๒  ช้ัน ๓  อาคารรัฐสภา ๒ 
 
๒. ประมวลภาพกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของสํานักงานประธานวุฒิสภา ประจําป  
๒๕๕๔ เร่ือง “การจัดทําสรุปความเห็นทางกฎหมาย กรณีสมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือ 
กอนเขาสูวาระการประชุมวุฒิสภา และการแจงขอหารือไปยังสวนราชการที่เกี่ยวของ” และ 
โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาและบูรณาการการปฏิบัติหนาที่ ระหวางขาราชการสํานักงาน
ประธานวุฒิสภากับสํานักงานประธานสภาผูแทนราษฎร วันพุธที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๔   
ณ  หองรับรอง ๑ – ๒  ช้ัน ๓  อาคารรัฐสภา ๒ 
 

 



ถอดเทปบันทึกเสียง 
การสรุปผลการสัมมนาของกิจกรรมกลุมยอย จํานวน ๓ กลุม  

โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาและบูรณาการการปฏิบัตหินาท่ี 
ระหวางขาราชการสาํนักงานประธานวุฒิสภากับสาํนักงานประธานสภาผูแทนราษฎร 

วันพุธท่ี  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๔  ณ  หองรับรอง ๑ – ๒  ชั้น ๓  อาคารรฐัสภา ๒ 
------------------------------------------- 

 
  กลุมท่ี ๓ พัฒนาการปฏิบัติหนาท่ีดานการอํานวยความสะดวก 
 
  นายพิชญ  สุวรรณเปยม  วิทยากร ๕ ขาราชการสํานักงานประธานวุฒิสภา : 
หลังจากท่ีพวกเราไดพูคคุยกันในกลุม ๓ นะครับ แนวทางแกไขสําหรับพวกเรามีอยู ๒ - ๓ ขอท่ี
เนนหนักท่ีสุด  ส่ิงแรก ก็คือ อดทน อดทน แลวก็อดทนตอส่ิงตางๆ ก็แลวแต ส่ิงที่ ๒ แนวทางแกไข  
ก็คือ มนุษยสัมพันธ ส่ิงนี้คือส่ิงที่สําคัญมากท่ีสุดขอหนึ่ง และอีกขอหนึ่งท่ีสําคัญมาก ๆ ก็คือ 
Teamwork ไมมีงานไหนสําเร็จได ถาทําดวยตัวคนเดียว เวลาเราทํางานอะไร เราตองมี Teamwork 
ที่ดีนะครับ 
 

นางสาวจรรยา  สําอางค วิทยากร ๗ ว. ขาราชการสํานักงานประธานสภา
ผูแทนราษฎร : ส่ิงท่ีขาราชการรัฐสภาเราลืมไมไดเลยเปนอันตรายสําหรับตัวเรา กฎหมายกฎระเบียบ
ขอบังคับท่ีเกี่ยวกับการเงินหรือเกี่ยวกับกฎหมายตาง ๆ เปนแนวทางปฏิบัติของขาราชการเรา เรา
ตองระวังเปนอยางมากนะคะ สวนมากคนที่ทํางานเกี่ยวกับกฎหมายจะระวังไปหมดทุกเรื่องไมแพกับ
คนท่ีปฏิบัติหนาที่เลขานุการดานการเงินตองมีคุณสมบัติ เพราะตัวเขาจึงละเอียด ถี่ถวน รอบคอบ 
แลวที่สําคัญตองมีกฎหมายหรือเอกสารรองรับ ที่มาที่ไปของเราวา เรานํามาจากที่ใด ใชอยางไรถึงไม
ผิดกฎระเบียบ อํานวยความสะดวกใหดวย สวนการพัฒนาเดี๋ยวใหชายหนุมพูดเรื่องการสรางความ
ชํานาญเฉพาะตัว หรืออะไรที่เราทํางานรวมกันนะคะ 

 
นายพิชญ  สุวรรณเปยม  วิทยากร ๕ ขาราชการสํานักงานประธานวุฒิสภา : ในการ

พัฒนาศักยภาพก็คือสํานักงานมีการเปดอบรมอะไรที่เกี่ยวกับงานของตนก็ตองฝากถึง ผอ. ฝากวา
ชวยสงพวกเราเขาอบรมอะไรที่เปนประโยชนตอในการปฏิบัติหนาที่ หรือวาในสํานักเองอาจจะคิด
หลักสูตรเพ่ิมเติมในการท่ีจะพัฒนาศักยภาพ เพ่ือใหเกิดความชํานาญแลวก็มีประสบการณในการ
ทํางานของแตละสายงานนะครับ สวนในการทํางานก็ยอมจะมีรุนพ่ีรุนนอง ก็คือ รุนพ่ี ถาเขามา
ทํางานกอน ก็ตองพยายามถายทอด รวมถึงเทคนิคตาง ๆ ถามีอะไร ก็เปนท่ีปรึกษาท่ีดีใหกับรุนนอง 
ไมใชวาจะกั๊กไว เพราะวาทุกคนเราตองทํางานรวมกันเปนTeamwork นะครับ 

 
นางสาวจรรยา  สําอาง วิทยากร ๗ ว. ขาราชการสํานักงานประธานสภา

ผูแทนราษฎร : สรุปอํานวยความสะดวกของเรา เราตองมีหลักที่แนนอนเลยนะคะ เราตองมีหลัก 



 

 

-๒- 
ออนนอมถอมตนหรือมีมนุษยสัมพันธที่ดี ในการที่จะไปขอความชวยเหลือตางกรม ตางกอง หรือตาง
สถานะ หรือตางจังหวัดอะไรตาง ๆ เราตองใชหลักมนุษยสัมพันธหรือความมีออนนอมถอมตน หรือมี
ความรักเชื่อมั่นในตัวเขาวา เขาใหเอกสารเราท่ีถูกตอง หรือติดตอประสานงานและเราก็ไดรับความ
ชวยเหลือ เพราะความสามารถเฉพาะตนของคน ๆ นั้น ก็คือ ความออนนอมถอมตน และท่ีสําคัญ เรา
ตองตระหนกัวา การอํานวยความสะดวกนั้น เราตองอํานวยความสะดวกทุกเรื่อง ไมวาจะเปนเรื่องรถ 
เรื่องที่พัก เรื่องอาหาร เรื่องการเดินทาง เรื่องดานวิชาการ ดานเลขานุการ เราตองทํางานเปนพิเศษ 
เพราะเราเปนขาราชการการของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา และท่ีเราจะจบหรือสําเร็จได ถาเรามีปญหาอ่ืนใด เราอยาลืมนึกถึงผูบังคับบัญชาของเรา 
เพราะวาจะพ่ึงทานไดหลายเรื่อง เพราะเห็นประสบการณดวยตัวเองแลว กอนเดินทาง ผอ. จะบอก
เลยวา มีปญหาใด อยามาเถียงกัน อยามาโทษกัน ใหชวยกันแก แกไมได โทรมาหา ผอ. โทรมาหาผม 
โทรมาหาพ่ี อยาลืมนะคะ กลุมเราก็ขอจบ ณ แคนี้ ขอบพระคุณทุก ๆ ทาน ที่อุตสาหตั้งใจชมตั้งใจฟง 
ขอบพระคุณมาก ๆ สวัสดีคะ 

 
นางพรพิศ  เพชรเจริญ  ผูอํานายการสํานักงานประธานสภาผูแทนราษฎร : ขอเสริม

นิดหนึ่งที่นอง ๆ นําเสนอไปแบบถูกทาง ทีมนี้ใครเปนเลขานุการถาเกิดวาในสวนท่ี ผอ. จะตอบเสริม
จดลงไปดวย เพ่ือจะไดไปทําเปน Paper จะไดครบถวนเสริมนิดหนึ่งคือเรื่องละเอียดรอบคอบของผู
ปฏิบัติตองละเอียดอยางย่ิงตั้งแตผูอํานวยการกลุม เจาหนาที่ตองปฏิบัติ เพราะวาการอํานวยการ
สะดวกโดยสวนใหญไมใชคนเดียว คนหนึ่งเขียนคํากลาว คนหนึ่งออกอํานวยความสะดวกคนละคน 
เพราะฉะนั้น ตองเชื่อมโยง เราคิดวาเราไปประสานขางนอกประสานหมด แตคนของตัวเองลืม
ประสาน ลืมเก็บรายละเอียด บางเรื่องเคยมีเรื่อง ที่ไปทําคํากลาวเสร็จสรรพเรียบรอย หัวเรื่องเปนอีก
เรื่อง แตเอาเขาจริง วันนั้นที่ที่เราจะออก เขาเปล่ียนเรื่องซึ่งเปนคนละเรื่องเลย ซึ่งเรื่องตรงนี้ คือ 
ความละเอียดรอบคอบ เราจะตองคือตองดูให Complete ทั้งหมด คือ Co. กัน ระหวางคนท่ีทําคนที่
เขียนคํากลาวนําเสนอไปเสร็จสรรพเรียบรอย แลวก็คนท่ีไปจะตองมานั่งดูมาเก็บรายละเอียดวาใช
ไหมเรื่องนี้ ถึงแมจะเหมือนวาไวใจเพ่ือนดีกวาก็คือตองไป Double check วาคนท่ีเราจะตองไป 
Contract person คนท่ีเราจะตองไปเจอคนที่เราตองไป Due คือใคร เพราะวารับงานกัน ๒ – ๓ คน
ที่เปนทีมงาน แลวอีกเรื่องหนึ่ง ก็คือ เรื่องรถ ที่พูดกัน บางทีเราไปพูดเรื่องตํารวจนํา เราลืมคนรถของ
สภา วันกอนไปปลูกปานะคะ ขึ้นรถ คนขับรถถามไปเสนทางไหน เราคุยกันเรื่องอื่นหมดเลย แต
คนขับรถของเรา ซึ่งจริง ๆ แลว วันนั้น คือ กําหนดการตรง คนขับรถ ก็คือ คนของสภา เขาจะตองรู
วาตัวเองจะตองเสนทางไหน ขึ้นโทลลเวยหรือเปลา หรืออะไรประมาณนี ้นั่นก็คือ เปนการยกตัวอยาง
ใหฟงวา บางทีเราลืม เราไปติดตอคนขางนอก คนขางในของเรา เราลืมบอก เรื่องรายละเอียดทั้งหมด 
แลวก็อีกอันหนึ่ง ประสบการณที่เคยทําตอนที่อยูกรรมาธิการ ตอนที่เราไปสํานักงานปกครอง จะมี
คูมือบอกเลยวา ในแตละจุดบุคคลที่เราประสานคือใคร เบอรโทรศัพทคือใคร นี่สําคัญมาก แลวคนท่ี
ถาเกิดเราเกิดปญหาเราจะตองประสานติดตอใครกรณีฉุกเฉินอะไร ซึ่งเล็ก ๆ นอย ๆ พวกนี้ เมื่อเกิด 
Case หรือวาแมแตเวลาเดินทางตางประเทศสถานทูต คนที่เราติดตอได เบอรที่ติดตอไดรวดเร็วอะไร
พวกนี้ ซึ่งจะอยูใน Handbook ในคูมือของเรา เพราะวาเวลาบางทีเอาหนังสือไปเยอะแยะ เลือกไม



 

 

-๓- 
ถูกวาเราจะใชอันไหนอยางไร มี Handbook มีอะไรเล็ก ๆ นอย ๆ เราสามารถเก็บไดไดรวดเร็วทัน
การณ เรื่องสุดทาย ใหดูวาคนที่จะไปอํานวยความสะดวก ดูวาวันนี้หนาอะไร หนาฝนเตรียมอะไรไหม 
ดูพยากรณสภาพดินฟาอากาศรถมีรมไหม แดดไหม คือทั้งหมดเหมือนเราคนยํ้าคิดยํ้าทํา แตก็คือ เมื่อ
เราไปเผชิญหนาไปออกในสถานการณ เราออกนอกสถานที่ เราคาดวาจังหวัดจะจัดเตรียมใหเราหวัง
เขาไดไหม บางทีส่ิงเล็ก ๆ พวกนี้ ถาเราเตรียมไดก็เปนเรื่องเล็กนอย ซึ่งผูใหญมองเห็น เจาเด็กคนนี้
ละเอียดรอบคอบ ใสใจกับตรงนี้ ก็เปนเรื่องท่ีเราควรจะดูใหรอบคอบละเอียดนะคะ ซึ่งก็เปนเหมือน
มูลคาเพ่ิมท่ีใครเห็นก็ชื่นชมวา เขาจัดเตรียมอะไรไดเรียบรอย นะคะ 

 
นางสาวนภาภรณ  ใจสัจจะ  ผูอํานวยการสํานักงานประธานวุฒิสภา : เรื่องที่จะ

เสริมการทํางานดานอํานวยความสะดวก ส่ิงสําคัญท่ีสุดก็คือ เรื่องของการวางแผน การวางแผนทุก
งานเราตองวางแผนกอน ไมวาจะเปนงานเล็กงานใหญ และถาเปนไปไดเมื่อวางแผนแลวก็ตองมีการ
มอบหมายงานที่ชัดเจน ส่ิงที่ดีที่สุด ก็คือ มีการประชุมในกลุมของแตละกลุมนะคะวา ใครจะทําอะไร
อยางไร ใหเขาใจกันใหหมด เพ่ือวาสามารถทําแทนกันไดในเวลาท่ีเกิดเหตุท่ีจะตองทําแทนกัน การ
ประชุมถาจะเปนไปได ควรจะมีการประชุมทุกสัปดาห เพ่ือดูภารกิจของแตละทานวาในสัปดาหนั้น ๆ 
หรือวา ในสัปดาหตอไปก็มีการประชุมกันและจะไดรูวาใครจะรับผิดชอบเรื่องอะไร ในการประชุมครั้ง
นั้นก็เอาผลของการทํางานประเมินผลการทํางานที่ผานมา มาพูดคุยกันวา ส่ิงท่ีผานมา มีอะไรขาดตก
บกพรองหรือไดรับคําชมเชยเรื่องอะไร เราจะไดดูวา ส่ิงไหนดีก็จะทําตอไปใหดีย่ิงขึ้น ส่ิงไหนที่ควร
จะตองระวังวา ครั้งที่ผานมา เราผิดพลาดเรื่องอะไร เชน ยกตัวอยาง ไปครั้งที่แลว เกิดฝนตก เรา
ไมไดเตรียมรมไป ครั้งตอไป เราควรจะตองเตรียมรมไปประสานคนรถติดตอไมไดเชามาคนรถยังไมมา 
การไปควรจะตองมีเบอรโทรคนรถเตรียมไว อันนี้ ก็มาคุยใหเพ่ือนฟง เพ่ือความผิดครั้งตอไปจะไดไม
เกิดขึ้น แลวก็ดูเก็บรายละเอียดใหหมดวา แตละงานควรจะมีรายละเอียดงานเรื่องอะไรบาง แลวก็
เตรียมพรอมหรือยัง เมื่อปฏิบัติหนาที่ควรจะตองทํางานกันเปนทีม ชวยเหลือซึ่งกันและกัน กลับมาก็
ตองมาประเมินผลวาการทํางานแตละภารกิจนั้นมีส่ิงใดที่ดีอยูแลว ส่ิงใดควรจะเพ่ิมเติม หรือวาส่ิงใด
ควรพึงระวัง ทําเปนอยางนี้ไว ตอ ๆ ไปการทํางานผิดพลาดก็จะลดนอยลง แลวก็การทํางานเปนทีม 
การไววางใจจากเพ่ือนก็จะมีย่ิงขึ้นนะคะ และท่ีสําคัญท่ีบอกวาอดทน อดทนเปนส่ิงดี แตความอดทน
ของแตละคนไมเทากัน เพราะฉะนั้น ส่ิงท่ีพึงระวังท่ีสุด แลวอยากใหคิด ก็คือ อยาทําผิดอีก คือ ถาเรา
ไมทําผิดหรือวาอะไรพวกนี ้ก็จะชวยใหคําชมเชยหรือความชื่นใจจะบังเกิด แลวเราก็จะเหมือนมีความ
ภาคภูมิใจในการทํางาน แลวก็เมื่อคนศรัทธาเราแลว เวลาทํางานเขาก็จะไววางใจ ผิดนิดเดียวก็มอง
วาไมผิด ผิดมากก็จะดูรูสึกผิดนอย แตถาเขาไมศรัทธาเราแลว ถึงแมไมผิดเขาก็ยังคิดวาเราทําผิด ตรง
นี้อยากใหทุกคนพึงระวังไว ในสวนของกลุมนี้ก็เรียบรอยคะ ขอบคุณคะ 

 
นายพิชญ  สุวรรณเปยม  วิทยากร ๕ ขาราชการสํานักงานประธานวุฒิสภา : ทาง

กลุม ๓ ขอขอบคุณ ผอ. สํานักท้ัง ๒ คนที่ไดใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมขอบพระคุณครับ 
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  กลุมท่ี ๒ พัฒนาการปฏิบัติหนาท่ีดานการใหความเห็นทางกฎหมายและการรับ
เรื่องราวรองทุกข 
 
  นางสาวนพวรรณ  โอภาโส  น ิต ิกร ๔  ขาราชการสํานักงานประธานสภา
ผูแทนราษฎร : สวัสดี ผอ. กลุมงานท้ังสํานักงานประธานวุฒิสภาแลวก็สํานักงานประธานสภา
ผูแทนราษฎรนะคะ ดิฉัน นพวรรณ  เปนพิธีกรอยูกลุมงานประธานสภาผูแทนราษฎร ในวันนี้ก็จะเปน
ตัวแทนของกลุมที่ ๒ ในการออกมาแสดงความคิดเห็นที่พวกเราไดรวบรวมกันมาเมื่อสักครูนีน้ะคะ ใน
สวนดิฉันก็ขอเสนอการสรางการใหความเหน็ทางกฎหมาย เมื่อเราไดมาคุยกันแลวการเสนอความเห็น
ของนิติกรกลุมงานหนาหองก็จะเสนอความเห็นกฎหมายกันออกมา ๓ สวนดวยกัน ก็คือ  

๑. ในการเสนอความเห็นกฎหมายเกี่ยวกับเรืองของรางพระราชบัญญัติที่บรรจุอยูใน
ระเบียบวาระการประชุม   

๒. ก็คือเสนอความเห็นทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของประธานและ 
รองประธาน   

๓. เสนอความเห็นของกฎหมายที่เกี่ยวของกับสถานการณปจจุบัน  
  ในสวนที่ ๑ เสนอความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติตาง ๆ อยางใน
สวนของสํานักงานประธานสภาผูแทนราษฎรทางกลุมงานรองฯ ๑ ก็จะไดรับมอบ ถาประธานสภา
ผูแทนราษฎรมองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง ก็คือจะรับมอบมาดูเรื่องเกี่ยวกับราง
พระราชบัญญัติ ทางนิติกรหนาหองก็จะลงความเห็นเสนอวา รางพระราชบัญญัตินั้น ๆ เกี่ยวของ
เกี่ยวดวยการเมืองหรือเปลา หรือวาเปนรางพระราชบัญญัติที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับสตรี คนพิการ 
ผูสูงอายุหรือเด็ก ตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวหรือไม ท้ังนี้ก็เพ่ือประกอบการพิจารณาของทาน
ประธานและทานรองประธานตอไป ถาเปนในสวนของสํานักงานประธานวุฒิสภาก็จะมีนิติกรท่ีจะทํา
ความเห็นเสนอ 
  ในสวนของตารางจะมีการทําตารางหามติใหทานประธานใหทานรองประธานใชไหม
คะ เพ่ือจะดูวามีใครสงวนคําแปรญัตติในเรื่องใด ๆ ไวไหม ซึ่งเปนการเตรียมใหทานในสวนของท่ีจะ
ดูแลเตรียมความพรอมใหทานนะคะ แลวก็อีกประการหนึ่งนิติกรแตละกลุมงาน ก็ยังตองติดตาม เมื่อ
มีการประชุมเราก็ตองติดตามการประชุมอยางใกลชิด ในบางกลุมงานก็อาจจะมีการแบงเวรการฟง 
การประชุมหรือวาบางสวนกค็ือชวยกันฟงทุกคน เพ่ือที่จะดูวาตอนนั้น ๆ ประชุมกันถึงวาระอะไรแลว
มีสาระสําคัญอะไรบาง มีปญหา มีอุปสรรคอะไรไหม มีการพิจารณาอะไรที่เกี่ยวของกับขอบังคับ
ถูกตองไหม มีขอโตแยงอะไรหรือเปลา ซึ่งอาจจะมีบางกรณีที่ทานประธานของเราก็อาจจะเกิดภาวะ
คับขันในที่ประชุมตอบไมถูกวา ไมเชิงตอบไมถูก แตคือเราก็อาจจะชวยเสนอความเห็นทางกฎหมาย
ในตอนนั้น ดังนั้นก็จะเห็นไดวาการเสนอความเห็นทางกฎหมาย นอกเสียจากวาเราจะเสนอเปน
หนังสือ เปน Paper เปนบันทึกไปใหทาน ก็จะเปนการเสนอความเห็นโดยการที่อาจจะสงความเห็น
ทางหลังบัลลังก หรือวาเจอหนาทานก็อาจจะถามเลยวาตอนนี้กฎหมายเรื่องนี้วาอยางไร นั่นก็
หมายความวานิติกรกลุมงานหนาหองท่ีดูแลทานตองเตรียมความพรอมอยูเสมอในเรื่องสถานการณ
ทั่ว ๆ ไปตลอดเวลา  ๒. การเสนอความเห็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของประธานและรองประธาน 



 

 

-๕- 
เราก็อาจจะตองดูนอกเสียจากการปฏิบัติหนาที่ปกติท่ีจะตองดูตามรัฐธรรมนูญขอบังคับแลว ทาน
อาจจะถามเราวาวันนี้จะไปบริจาคพวกนี้ไดไหม จะใหของขวัญคนนี้อยางนี้ไดไหม จะทําหนังสือ จะ
เซ็นเรื่องโนนเรื่องนี้ไปจะถูกตอง หรือจะขัดกับรัฐธรรมนูญอะไรหรือเปลา ในสวนนี้นิติกรเราก็ตอง
เตรียมความพรอมแลวก็ตองเสนอความเห็นทางกฎหมายใหทราบวาอยางนี้ทําได หรืออยางนี้ทําไมได 
หรือวาอาจจะทําไดหรืออาจจะทําไมได หรือทําอยางอื่นดีกวาไหม ก็เปนขอเสนอใหทานออกไปนะคะ 
แลวบางทีทานประธานหรือรองประธานก็อาจจะมีการรับแขก คืออาจจะมีคณะบุคคล หรือองคกร
ตาง ๆ มาเขาพบเขาเย่ียม อยางท่ีเคยเจอก็จะเปนอยางเชน องคกรปองกันการทารุณกรรมสัตว เขาก็
อาจจะมาขอพบทานประธานเพ่ือใหทานชวยรับการพิจารณากฎหมาย นิติกรก็จะตองทําหนาที่ในการ
ที่รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติตาง ๆ ดังกลาวที่เกี่ยวของทั้งหมดอาจจะทําเปน
เอกสารใหทานเพ่ือใหทานทราบกอนวา วันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไร เรื่องไหนที่เกี่ยวของบางทางดาน
กฎหมายนะคะ ในสวนการเสนอความเห็นกฎหมายที่เกี่ยวของกับสถานการณปจจุบัน เชน ตอนนี้
สํานักงานประธานสภาผูแทนราษฎรเราก็ยังแบบคลาย ๆ วางงาน เพราะวาเราไมมีประธาน ไมมีรอง
ประธาน แตก็ไมใชวาเราวาง เพราะตอนนี้เราก็เตรียมพรอมในการทําขอมูลวา เมื่อทานประธานทาน
มาถึงมาใหมมาถึงเลยทานตองทําอะไร ทานรองประธานมาถึง ทานตองทําอะไร ทานมีภารกิจอะไร 
และทานจะไดรับสิทธิประโยชนอะไรจากสภาบาง เราก็ตองทําเตรียมพรอมตรงนี้ไวใหทานดวยนะคะ 
และถาเมื่อเรามีงานแลวเมื่อทานปฏิบัติหนาที่หรือทานทําอะไรตาง ๆ ทานก็อาจจะเปนขาวใชไหมคะ 
และทานก็โดนนักขาววาอยางนั้นวาอยางนี้ เราก็ตองมาดูแลววาท่ีนักขาวพูดมีมูลความจริงไหม แลว
ถาไมจริง เปนอยางไรเกี่ยวของกับกฎหมายอยางไรบาง ซึ่งเราก็ไดมีการทําเสนอขึ้นไปใหมีการแกไข
ขาววาเรื่องนี้ไมถูกตองตามหลักกฎหมายอยางไร ก็เปนการเสนอความเห็นทางกฎหมายอยางหนึ่งนะ
คะ 
  ตอไปปญหาอุปสรรคท่ีพบทั่ว ๆ ไปที่พบมากและท่ีเปนอยูก็คือวาเจาหนาที่นิติกร
ไมไดเตรียมพรอม คือไมพรอมในการไมได Update ขอมูลขาวสารใหเปนปจจุบัน เมื่อทานถามบางที
เรายังรูอันเกาอยูเลยตอบไปก็ไมถูก กฎหมายไมแมนก็เปนปญหา ปญหาตรงนั้นก็คือปญหาเรื่องการ
ประสานงาน บางทีเราอาจจะตองการการประสานงานนอกจากหนวยงานในสํานักงานเดียวกัน เราก็
อาจจะตองประสานไปยังกฤษฎีกา เราอาจจะตองประสานไปที่หนวยงานโนนหนวยงานนี้แลวก็
อาจจะมีปญหาลาชาในการประสานงาน 
  ขอที่ ๓  ก็คือวาปญหาทางกฎหมายบางสวนบางขอ ก็อาจจะเปนกฎหมายท่ียังมีขอ
โตแยงอยูหรือวามีความเห็นของนักกฎหมายหรอืนักวิชาการในหลาย ๆ ทาง ซึ่งยังไมมีแนวทางในการ
ปฏิบัติหรือที่ยอมรับกันที่ชัดเจนก็ทําใหบางทีเราก็ยังตอบอะไรไมไดตอบอะไรไมถูก แนวทางในการ
แกไขเจาหนาที่ทุกคนก็ควรที่จะตองเตรียมพรอมดานขอมูล ดานกฎหมายอะไรใหพรอม อยางพ่ีรังสิต  
วรรณกิจ เปนพ่ีที่เขาเรียกวาเปนตนแบบ คือ พกรัฐธรรมนูญตลอดเวลา ไมวาจะไปไหนเราจะมีเลม
รัฐธรรมนูญเลมเล็ก ๆ พกเอาไว ขอบังคับเตรียมไว หรือวาเปนไปไดไหมวานายจะโทรมาถามเรา 
เปนไปได ผอ. บอกวาเปนไปไดขับรถอยู โทรมาถามขอบังคับทําอยางไรดี นั่นหมายความวา ในทุก ๆ 
ที่ท่ีเราอยูเราควรจะมีรัฐธรรมนูญ มีขอบังคับ นั่นคือการเตรียมความพรอมอยางหนึ่งของพวกเรานะ
คะ แลวในสวนตอไปเมื่อเราตองประสานงาน ดังนั้นเราก็จําเปนท่ีจะตองสรางเครือขายในการ



 

 

-๖- 
ปฏิบัติงาน แนนอนคะ ในสํานักงานเรากต็องรูจักสํานักอื่นในหนวยงาน เราก็คุนหนาคุนตาแตไมใชแค
นั้นเราควรจะมี Connection ที่นอกเหนือออกไป อาจจะเปนสํานักนายกฯ เปนสํานักราชเลขาธิการ 
กฤษฎีกา เราก็จะรูจักแลวเราก็จะไดอะไรรวดเร็ว ขอมูลอะไรก็จะรวดเร็ว ตอมา ในการตอบปญหา
ทางกฎหมาย การเสนอความเห็นทางกฎหมายไมใชการตอบขอสอบ เพราะฉะนั้น เราไมจําเปนตอง
ฟนธงวาตั้งโจทยไวแลวเปนอยางนี้ ซึ่งไมยืดหยุน แลวในความเปนจริงอาจจะปฏิบัติไมได ดังนั้น ใน
กลุม ๒ ของพวกเราที่เราคุยกันทั้งสํานักงานประธานวุฒิสภา ทั้งสํานักงานประธานสภาผูแทนราษฎร
ก็เห็นพองตองกันวาในการเสนอความเห็นทางกฎหมายเราควรจะตอบไดหลาย ๆ ทาง มีหลาย ๆ 
กฎหมายที่เราเอามาประกอบในการตอบ มีท้ังเรื่องกับทาน ทางไหนดี ทางไหนไมดี เวลาตอบเราก็
ควรจะเปนเชนนั้น  

ตอมาในสวนของการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ก็จะเห็นไดวา การเสนอความเห็น
ทางกฎหมายที่ชัดเจนคือเราใชความรูความสามารถสวนตัวพูดงาย ๆ เพราะวาบางทีเราก็อาจจะตอบ
ปากเปลาคือเราตองมีไหวพริบปฏิภาณที่เราจะตอบไดในเวลาอันรวดเร็ว อะไรท่ีเราตอบไมไดเราก็
ตองกลับไปหาความรู เพ่ือที่จะกลับมาตอบนายของเราใหไดนะคะ เมื่อเราคุยกันส่ิงท่ีสําคัญที่
เจาหนาที่ของเราจะตองมีก็คือวาเราจะตองไดรับการถายทอดประสบการณดี ๆ จากพ่ี ๆ แลวเราก็
จะตองพัฒนาตนเองในการสรางความรูความชํานาญในตัวของเราเองแลวก็ตองมีเครือขายในการ
ทํางาน เพ่ือที่เราจะปฏิบัติหนาที่การเสนอความเห็นทางกฎหมายไดประสบความสําเร็จคะ ขอบคุณ
มากคะ 
 
  นายวรพนธ  ดานวิวัฒน  นิติกร ๔  ขาราชการสํานักงานประธานวุฒิสภา : ในสวน
ของกลุม ๒ นอกจากเรื่องใหความเห็นกฎหมายเรื่องนี้ดานการรับเรื่องราวรองทุกขดวย ซึ่งอันนี้เราก็
ไดศึกษาแลกเปล่ียนขอมูลกันแลวเห็นวามีประโยชนมากเลยนําเสนอครับ  

สวนแรก เรื่องการปฏิบัติหนาท่ีเทาท่ีคุยมาก็จะเหมือนกันคือก็จะรับเรื่องมา มี
ชองทางคลาย ๆ กัน ก็คือ ทางหนังสือ ประชาชนมาท่ีนี่เอง หรือวาทาง Internet ซึ่งตรงนี้ ทางสภา
ผูแทนฯ เขาจะมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกข แตของวุฒิสภาไมมี ของวุฒิสภาถึงไมมีแตก็รูกัน
วารับทุกเรื่องเพียงแตไมมีชือ่ศูนยเทานัน้เอง สวนการมอบหมายงานใหเจาหนาท่ี ปกติเวลางานเขามา
ถาเปนหนังสือทั่วไปก็จะเปน ผอ. กลุมมอบหมายใหนิติกรหรือวิทยากรไดรับเรื่องอันนี้ก็จะเหมือนกัน 
สวนขั้นตอนระยะเวลาในการทํางานของสํานักงานสภาผูแทนราษฎรมีกําหนดไววาตองดําเนินการ
ภายใน ๓ วันทําการ แตของวุฒิสภาไมมีเปนแลวแต ผอ. กลุมจะเห็นวาเรื่องนี้ยากงายอยางไร
เพ่ือที่จะไดยืดหยุน แลวของสํานักงานเลขาธิการวฒุิสภาจะมีระเบยีบเกี่ยวกับการรบัเรือ่งราวรองทกุข
เปนแนวทางไว เผ่ือวามีเรื่องมาอยางนี้เราจะไดอางระเบียบได เชน เรื่องที่เห็นวาไมควรนํากราบเรียน
ประธาน ก็จะให ผอ. สํานักหรือวารองเลขาธิการเปนคนพิจารณายุติเรือ่งได แตของสภาผูแทนราษฎร
ตอนนี้ยังไมมี แตวาอยูระหวางการรางอยู แตวาของเขาจะมีแตกตางจากเราคือกําหนดตารางการ
ปฏิบัติงานลงเวลาเขาจะละเอียดมากมีระบุวาเรื่องนี้ นิติกรรับเวลาเทาไร บันทึกขอมูลพิมพเสร็จเวลา
เทาไร นําเสนอเวลาเทาไร อันนี้ละเอียดกวา สวนการทําหนังสือสง หนังสือออก ของสภาผูแทนฯ จะ



 

 

-๗- 
ทําเปนหนังสือประทับตรา เพ่ือแบงเบาภาระของผูลงนามแลวก็สะดวกรวดเร็ว ซึ่งของวุฒิสภาทําเปน
หนังสือครุฑลงนามโดยรองเลขาธิการฯ  

ปญหาอุปสรรคแนวทางแกไข เทาท่ีคุยมาปญหาจะคลาย ๆ กันคือสวนใหญที่จะมี
เยอะอีก ๑ ปญหา คือเวลาประชาชนมาย่ืนเรื่องดวยตัวเองท่ีสภา ประชาชนก็มักจะไมเขาใจวาทําไม
ฝายนิติบัญญัติมีหนาที่อะไรทําไมชวยเขาไมได ทําไมอํานาจหนาที่เขามีแคนี้ ซึ่งแนวทางแกไขเราก็จะ
ใหความชวยเหลือทําความเขาใจแนะนําเขาวาเรามีอํานาจหนาที่อยางไรบาง สวนที่เปน Case พิเศษ
จริง ๆ พูดกันไมรูเรื่องก็แลวแตความสามารถ รปภ. ครับ ถาเปนของวุฒิสภาเขาจะมี Case ที่วา
ประชาชนมาแลวอยากจะเจอทานประธาน อยากจะเจอทานรองเลขาธิการของวุฒิสภาไมมีอะไร
รองรับไวก็แกไขปญหาเฉพาะหนาเอาเอง แตของสภาผูแทนฯ จะมีแบบฟอรมอันนี้เปนแบบฟอรมขอ
พบทานประธาน ขอพบทานสมาชิกสภาผูแทนฯ เสร็จแลวเจาหนาที่ฝายประชาสัมพันธเขาจะดําเนิน
เรื่องใหจะไดไมไดอยางไรก็คอยวากัน เดี๋ยวถาเกิดมีปญหาที่แกไขไมไดเริ่มจะโวยวายมาก ทําผิด
กฎระเบียบไมมีอยูในความเรียบรอย อันนี้เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยก็จะมาชวยของวุฒิสภายังไม
มี สวนในเรื่องกฎหมายกฎระเบียบก็อยางที่กลาวไปแลววุฒิสภาจะมีระเบียบสํานักงานอันนี้ใชเฉพาะ
ในกลุมงาน ของสภาผูแทนฯ อยูระหวางดําเนินการ แตวาจะดําเนินการอะไรก็ตองตรากฎหมาย
กฎระเบียบอะไรอยูแลว  

สวนขอสุดทายเรื่องการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ อันนี้ของสํานักงานสภา
ผูแทนราษฎร ตอนนี้มีโครงการสงเจาหนาท่ีไปอบรมเรื่องการเจรจาตอรองไกลเกล่ีย ซึ่งอันนี้มาจาก
ประสบการณที่เห็นวาคนที่เขามีความรูอยูไดรับเรื่องเราก็ควรจะรูจักเจรจาไกลเกล่ีย บางคนเราไมมี
วิธีพูด เราก็สามารถชวยใหเขาหายทุกขได หรือวาบางคนหัวหมอมากเราก็จะไดรูจักเอาวิธีเอาตัวรอด
ไกลเกล่ียไดวาจะ Safe ตัวเองอยางไร สวนของวุฒิสภา ก็เห็นวามีประโยชนกําลังจะเลียนแบบบาง 
ของวุฒิสภาก็จะมีประชมุกลุมงานอันนีเ้ปนการพัฒนาศักยภาพที่เราจะมาคยุกันวา วันนี้มีปญหาอยาง
นี้เราแกปญหาอยางไร หรือวาเรื่องรองเรียนอยางนี้เปนประเด็นขอกฎหมายเราก็ตองมาคุยกัน
ชวยเหลือกันแลวก็หาแนวทางแกไขตอไป ในสวนของกลุม ๒ ก็มีแคนี้ครับ ขอบคุณครับ 

 
  นางพรพิศ  เพชรเจริญ  ผูอํานายการสํานักงานประธานสภาผูแทนราษฎร : เมื่อ
สักครูนี้ หลังจากที่พวกนอง ๆ แยกกลุม ผอ. สํานักเราก็แลกเปล่ียนซึ่งกันและกันเกี่ยวกับเรื่องรอง
ทุกขเทาที่ทราบ ก็คือในเชิงนโยบายเรื่องรองทุกข ในสวนของทานประธาน แนวปฏิบัติในสวนของ
วุฒิสภามีรากที่มาอยู คือทานประธานมีชัยจากท่ี ผอ. กุงเลาใหฟงวา ทานจะใหกรอบวาเรื่องท่ีจะ
สงไปใหหนวยงานตาง ๆ ที่จะพิจารณาใหดูวาอยูในกรอบอํานาจหนาที่ของวฒุิสภาหรือเปลา ถาอยูใน
กรอบเฉพาะของวุฒิสภาก็คืออยูในของคณะกรรมาธิการหรืออะไรประมาณนี้ สวนไหนที่เกี่ยวของ 
หรืออันไหนที่ยังตองตัดสินใจก็สงใหคณะกรรมาธิการกิจการวุฒิสภาพิจารณา ซึ่งก็จะเปนเหมือน 
Scope ไววากรอบในเรื่องราวรองทุกขจะอยูในแวดวงกรอบเฉพาะตรงนี้ แตในสวนของสภาผูแทนฯ 
แตกตาง ในสวนของสภาผูแทนฯ ก็คือเหมือนกับวามารองทุกขเหมือนเปนผูแทนของประชาชน 
เจาหนาที่ก็คือจะเปนคนวิเคราะหวาเรื่องนี้จะเกี่ยวของกับเรื่องอะไร ถาจะไปเกี่ยวกับอํานาจศาลคือ
เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับมาตราไมสามารถดําเนินการไดเปนการกาวกายอํานาจหนาที่ก็ไมดําเนินการก็คือ



 

 

-๘- 
นํากราบเรียนทานประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร เพ่ือพิจารณาดําริเห็นชอบตามเรื่องที่
ทางเจาหนาที่ไดเสนอวิเคราะหเรื่องขึ้นไป  

แลวก็อีกเรื่องหนึ่งคือการเปล่ียนแปลงท่ีเราจะเห็นวาเรื่องเกี่ยวกับการรองทุกข  ใน
สวนของสภาผูแทนฯ ชวงประมาณอาจจะปลายปนี้หรือปหนาเขาจะเปล่ียนท่ีศูนยรับเรื่องราวรอง
ทุกขจะหันหนาไปทางดานถนน ก็คือเมื่อประชาชนมีทุกขมาก็จะมาหาทุกขของผูแทนเลย อาจจะมี
รองทุกขของวุฒิสภาท่ีอาจจะปนเปไปอยูกับตรงนั้น ซึ่งอะไรท่ีอาจจะมีลักษณะท่ีคาบเกี่ยวกันก็จะมี
เจาหนาที่ศูนย คือขอบอกวาบุคคลที่นั่งอยูในรับเรื่องราวรองทุกขก็คือตองเอาทุกขของตัวเองออกไป
กอนแลวคอยรอรับฟงแลวก็อดทน คือคนที่มาหาเราคือเขาทุกขจริง ๆ เขาคิดวาเขาไปไหนไมไดหรือ
อะไรประมาณนี้ เขาก็คิดวามาที่นี่มารองเรียนก็คือคนที่นั่งรับฟงเรื่องราวรองทุกขของประชาชนก็คือ
ตองมีความอดทน อันที่ ๒ ก็คือ ตองมีความรอบรูเรื่องขอกฎหมายที่ใหขอมูลเรื่องขอกฎหมายใน
เบื้องตนใหกับประชาชน แลวก็รับวาเรื่องนี้เราจะเอาไปดําเนินการให แตก็คือตองบอกอํานาจหนาท่ี 
ในสวนของเราดวยวาอํานาจหนาที่ของสภาผูแทนฯ ของวุฒิสภา เราไมใชหนวยที่ไปตัดสินเปนหนวย
ท่ีสามารถจัดการปญหาไดเลย เราเปนเพียงนายไปรษณียท่ีสงตอเรื่องทุกขความเดือดรอนของ
ประชาชนใหกับหนวยงานหรือวาใหกับคณะกรรมาธิการที่จะพิจารณาศึกษาตอไป เพราะฉะนั้นตรงนี้
ก็คือตองอธิบายความชัดเจนใหกับผูท่ีมารองทุกขรองเรียนกับทางหนวยงานของเราใหทราบนะคะ  

ในสวนอันหนึ่งพวกที่เสนอกฎหมายของวุฒิสภาท่ีนําเสนอเมื่อสักครูนี้ ก็คือเรื่องวา
เจาหนาที่จะตองแมนยําขอกฎหมาย ก็คือแมนวาพวกเราซ ี๓ ซี ๔ ซี ๕ บอกวาพวกดิฉันจะแมนยําได
อยางไร ก็คือการหมั่นศึกษาหาความรูและติดตามกฎหมายของสภาโดยตลอด ไมใชวาเฉพาะ
กฎหมาย ๔ ฉบับของสภา กฎหมายท่ีเขาสูระเบียบวาระเรื่องอะไรท้ังหลาย เพราะวาเราจะตอง
เกี่ยวของกับทั้งทานประธาน ทานรองประธาน ซึ่งทานจะตองปฏิบัติหนาท่ีเปนประธานในที่ประชุม
ตลอด เพราะฉะนั้นเราตองดูความเคล่ือนไหวของแตละรางพระราชบัญญัติดวยตรงนี้ แลวก็ขอไหนที่
ไมสามารถตอบทานไดบอกวารับท่ีจะไปหาขอมูล รับจะไปศึกษาผูรูแลวเอาขอมูลมาใหกับทาน แต
ไมใชวาตอบไปกอนอยางนั้นฆาตัวเอง ก็คืออันไหนท่ีไมชัวรบอกวาขอรับไปศึกษาคนควาหาขอมูล
ใหกับทานแลวจะเอามาตอบทาน แลวผูใหญสํานักงานใหขอมูลกับเขาได ตรงนี้ก็คือตองศึกษาขึ้นไป
นะคะ 

 
  นางสาวนภาภรณ  ใจสัจจะ  ผูอํานวยการสํานกังานประธานวฒุสิภา : ในสวนของรบั
เรื่องราวรองทุกข ไมทราบวาในสวนของสภาผูแทนฯ มีไหม คือวาของวุฒิสภาจะมีระบบรับเรื่องราว
รองทุกขเปนระบบอิเล็กทรอนิกส เพ่ือแสดงสถานะวาเรื่องนั้น ๆ มีสถานะอยางไร สงไปที่ใด กําลัง
ดําเนินการอยูในขั้นตอนใด ไมทราบของสภาผูแทนฯ มีไหมคะ 
 
  นางพรพิศ  เพชรเจริญ  ผูอํานายการสํานักงานประธานสภาผูแทนราษฎร : ของสภา
ผูแทนฯ จะมีระบบ Implantation เปนระบบรับเรื่องราวรองทุกข โดยที่ประชาชนสามารถเขามารอง
ทุกขไดทาง Website แลวขอมูลก็จะเขาไปสูระบบ Implantation แลวเมื่อเจาหนาท่ีไปเปดก็คือถา
เกิดเราดําเนินการอยางไรก็จัดขอมูลลงไปในนั้นไดวาสงไปใหใครสามารถตามเรื่องได  



 

 

-๙- 
 

นางสาวนภาภรณ  ใจสัจจะ  ผูอํานวยการสํานักงานประธานวุฒิสภา : ถามีระบบนี้ก็
จะดีในการที่ประสานกันวาบางทีบางเรื่องรองไดทั้ง ๒ ทาง หรือวาจะเปนประโยชนวาเรื่องนี้เปน
อยางไร มีแนวทางอยางไร จะได Check กันงายขึ้น จะไดรูวามีอยางนี้ แลวในสวนของเรื่องความเห็น
ทางกฎหมายชอบมากเลยที่บอกวา มีการพกรัฐธรรมนูญขอบังคับไวตลอดเวลา อันนี้เปนตัวอยางที่ดี
ที่วาพรอมเสมอในการที่จะตอบคําถามเมื่อมกีารถาม ไมทราบวาพกเลมขนาดไหน แลวขอมูลจะมีเลม
เล็ก ๆ แตขอบังคับไมทราบในสวนของวุฒิสภามีเลมเล็ก ๆ ไหม แลวสภาผูแทนฯ คงพกทุกคนนะคะ 
อันนี้เปนตัวอยางที่ดี ก็คิดวากลุมนี้ Present ไดดีทีเดียวมองเห็นภาพแลวก็เปนประโยชนท้ัง ๒ เรื่อง 
ในเรื่องของการเสนอความเห็นทางกฎหมายแลวก็เรื่องรับเรื่องราวรองทุกข เพ่ือไมใหเสียเวลาขอเชิญ
กลุม ๑ ซึ่งจะเปน Highlight ของการทํา KM ในวันนี้ดวย เชิญคะ 

 
  กลุมท่ี ๑ พัฒนาการปฏิบัติหนาท่ีดานการจัดทําสรุปความเห็นทางกฎหมาย กรณี
สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือกอนเขาสูวาระการประชุมวุฒิสภา และการแจงขอหารือไปยังสวน
ราชการท่ีเกี่ยวของ  
 
  นายกิตติชาติ  ภาณปยสกุล  นิติกร ๕  ขาราชการสํานักงานประธานวุฒิสภา : ใน
นามตัวแทนกลุมท่ี ๑ เกี่ยวกับการพัฒนาการปฏิบัติหนาที่ดานการจัดทําความเห็นทางกฎหมาย กรณี
ที่สมาชิกปรึกษาหารือกอนเขาสูวาระการประชุมวุฒิสภาและรับแจงจากสวนราชการตาง ๆ ซึ่งทาง
กลุมเห็นควรพิจารณาในสวนเปรียบเทียบการทํางานของทั้ง ๒ สํานักงาน ก็คือ สํานักงานประธาน
วุฒิสภา และสํานักงาน 
ประธานสภาผูแทนราษฎร 
  ประเด็นท่ี ๑ ก็คือการจัดทําขอหารือของสมาชิกนั้น จํานวนสมาชิกของท้ัง ๒ 
สํานักงานนั้นแตกตางกัน ก็คือ สํานักงานประธานวุฒิสภานั้น เราจัดทําขอหารือโดยมติของท่ีประชุม
วุฒิสภากําหนดวาใหมีการหารือไดไมเกิน ๑๕ คนตอการประชุม ๑ ครั้งและสมาชิก ๑ ทานนั้นหารือ
ไดไมเกิน ๒ นาที ในขณะที่ของทางสภาผูแทนราษฎรนั้นจะไมมีการจํากัดจํานวนสมาชิก แตไดมีการ
จํากัดจํานวนเวลาของทานวาไมเกิน ๓ นาที ก็คือมากกวาสมาชิกวุฒิสภา ๑ นาที ซึ่งจากสถิติที่ได
แลกเปล่ียนกันวาทางสภาผูแทนฯ นั้น เนื่องจากไมไดจํากัดจํานวนสมาชิกเลย ดังนั้นจึงมีสถิติท่ีมาก
ที่สุดก็คือสมาชิกผูหารอื มีจํานวน ๖๔ คน แลวก็จํานวนหารอืมากถึง ๑๘๑ ขอหารือตอการประชุม ๑ 
ครั้ง ซึ่งมากกวาวุฒิสภาหลายเทา 
  ประเด็นที่ ๒ ก็คือการจัดทําสรุปขอหารือ หนังสือสงสวนราชการ รวมท้ังหนังสือ 
แจงผลการหารือไปยังสมาชิกนั้น ทางสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะมีการจัดทําสรุปขอหารือพรอม
ทั้งหนังสือสงสวนราชการและหนังสือแจงผลการพิจารณาสมาชิกเขาไปพรอมกันเลยตั้งแตตนเสนอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับ ซึ่งตรงนี้อาจจะเปนเหตุหนึ่งท่ีทําใหการจัดทําขอหารือของเราลาชา ในขณะ
ที่ของทางสภาผูแทนราษฎรและทางสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภานั้นจะแยกจัดทําขอหารือ จัดทําสรุป
เสนอผูอํานวยการกลุมงานพิจารณา เมื่อผูอํานวยการกลุมงานแกไขอยางไรแลวจะไมสงกลับมา แต



 

 

-๑๐- 
จะเสนอตอไปถึงผูอํานวยการสํานักพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งก็สามารถท่ีจะแกของท่ี ผอ. กลุมแกไดดวย 
หรือจะแกของวิทยากรเจาของเรื่องทํามาดวย จากนั้นเมื่อผูอํานวยการสํานักแกไขอยางไรแลวก็จะ
กลับมาที่เจาหนาที่แกไข เมื่อผูอํานวยการสํานักเห็นชอบแลวจึงจะกลับมาที่เจาของเรื่องทําหนังสือสง
สวนราชการและแจงผลไปยังสมาชิกเสนอตอรองเลขาธิการและเลขาธกิารพิจารณาตามลําดับครับ ซึ่ง
ตรงนี้ก็เปนเหตหุนึง่ที่ทําใหทางสํานักงานประธานสภาผูแทนราษฎรสามารถจัดทําขอหารือไดเสร็จเร็ว
ภายในกําหนดที่กําหนดไวใน KPI ครับ 
  ประเด็นที่ ๓ คือประเด็นเกี่ยวกับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการจัดทําขอหารือนั้น 
เปรียบเทียบแลวทางสํานักงานประธานวุฒิสภานั้น นิติกร วิทยากร เจาของเรื่อง ๑ คนตองจัดทําทุก
ขั้นท้ังหมดเสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับทางสํานักงานสภา
ผูแทนราษฎรแลวจะมีการกําหนดใหเปนทีมงานอยางที่ทราบตั้งแตตนวาไมมีการจํากัดจํานวนสมาชิก
ผูหารือ ไมมีการจํากัดตรงนี้ทําใหสมาชิกผูหารือมีจํานวนมากแลวขอหารือก็มีจํานวนมาก ฉะนั้นทาง
สํานักงานสภาผูแทนราษฎรจึงแกปญหาโดยการสรางเปนทีมงานขึ้นมา โดยกําหนดใหนิติกรหรือ
วิทยากร ๑ คนเปนเจาของเรื่องหรือเปนเจาภาพเวียนกันในกลุมงาน จากนั้นพวกกลุมอื่นจะเปน
ทีมงานชวยจัดทําสรุปขอหารือในครั้งนั้น ๆ เพ่ือใหเจาของเรื่องนั้นเปนผูตรวจทานแลวก็เมื่อมีการ
ตรวจแกแลวก็จะสงเรื่องกลับมาที่เจาหนาท่ีบันทึกขอมูลเพ่ือพิมพแกไขแลวใหเจาของเรื่องพิจารณา
ตรวจทานกอนที่จะเสนอกลับไปที่ผูบังคับบัญชา ก็คือของทางสภาผูแทนฯ นั้นไดใชลักษณะของ 
Teamwork เขามาจัดการในสวนนี้ ในสวนของขั้นตอนท่ีสําคัญ ก็คือการสงเรื่องแจงผลการ
ดําเนินการตามขอหารือซึ่งเปนเรื่องที่เกิดขึ้นภายหลัง จากท่ีสวนราชการนั้นไดฝากขอหารือมายัง
ประธาน ทางวุฒิสภาเรานั้นจะมีการจัดทําสรุปเสนอเลขาธิการเพ่ือใหทานประธานลงนามในหนังสือ
แจงผลการดําเนินการฝากขอหารือไปยังสมาชิก ก็คือวาเรายังตองกลับมาสรุปอีกครั้งแลวทาน
ประธานก็ยังตองลงนามซ้ําอีกหนหนึ่ง ทางสํานักงานประธานสภาผูแทนราษฎรนั้นจะทําบันทึกแจง
เพียงวาไดมีการตอบขอหารือกลับมา พรอมท้ังเสนอใหทานเลขาธิการนําเรียนประธานสภาผูแทนฯ 
เพ่ือเห็นชอบ และมีหนังสือประทับตราแจงผลการดําเนินการตามขอหารือไปยังสมาชิก ซึ่งหนังสือ
ประทับตราก็จะใหผูอํานวยการสํานักบริหารงานกลางประทับตรา ซึ่งไมตองรบกวนทานประธานซ้ํา
อีกครั้ง ในสวนของการจัดทําคูมอืปฏิบัตหินาท่ีในการจัดทําขอหารือนัน้ของสํานักงานประธานวฒุิสภา
ยังไมมีในการจัดทําคูมือนะครับ ของทางสํานักงานสภาผูแทนราษฎรนั้นไดมีการริเริ่มจัดทําคูมือ
ดังกลาวแลว เพ่ือกําหนดใหเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาที่เพ่ือใหมีบรรทัดฐานในการ
ปฏิบัติงานตอไปครับ 
  ขอสุดทายก็คือการพัฒนาการปฏิบัติหนาท่ีในการจัดทําขอหารือ กรณีนี้ก็เห็นวา
ผูอํานวยการกลุมงานที่รับผิดชอบสามารถท่ีจะบันทึกเสนอแนวทางปรับปรุงการทํางานเพ่ือเสนอตอ
ผูบังคับบัญชาเพ่ือพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นได ทั้งในเรื่องของการลดขั้นตอนการ
ทํางานที่ซ้ําซอนลง การกําหนดใหการหารือของสมาชิกนั้นบรรจุไวในขอบังคับ ตลอดจนการปรับปรุง
โครงสรางของสํานักงานของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการจัดทําขอหารือเพ่ือการปฏิบัติในหนาที่
ดังกลาว ก็จบการนําเสนอเพียงเทานี้ครับ ขอบคุณครับ  
 



 

 

-๑๑- 
  นางพรพิศ  เพชรเจริญ  ผูอํานายการสํานักงานประธานสภาผูแทนราษฎร : ขอเสริม 
นิดหนึ่งเรื่องขอหารือจากที่นั่งตรวจงานนอง ๆ จะเอาจาก Wording ถามีสมาชิกอภิปรายแลวไปเอา
มาจากรายงานชวเลข ขอบอกวา เรื่องนี้การทําจดหมายหรือวาการเสนอถึงผูบังคับบัญชาหรือวาทํา
หนังสือถึงหนวยงานภายนอกตองเปนภาษาราชการ ภาษาท่ีทานอภิปรายก็คือเปนภาษาพูดของฝง
ผูแทนจะเห็นอยูบอย ๆ วา ทาง ผอ. สํานักจะแกหลายครั้งวา Wording ที่เปนไมใชภาษาราชการเรา
ตองฝกตัวเองเลยวาถอยคําตองเปนภาษาราชการแลวก็ภาษาอังกฤษที่ทางชวเลขเขากรุณาเลย เขาไป
หาภาษาอังกฤษมาใหเพราะส่ิงที่ทานพูดเขาก็วงเล็บมาเลย ในสวนของเจาหนาที่ที่ทําเรื่องขอหารือที่
เปนทีมแตละคนที่รับผิดชอบใหดูดวยวาภาษาอังกฤษท่ีชวเลขชวยดูใหถูกตองหรือไม อยางไร ให
ตรวจทานกันดวย แลวก็เรื่องขอหารืออีกอันหนึ่งก็คือการวิเคราะหวา หนวยไหนจะเปนหนวย
รับผิดชอบวิเคราะหเรื่องนี้ตอไปควรจะพัฒนาแลววาเรื่องนี้เปนเรื่องขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือวาเปนของกระทรวงมหาดไทยจะมีเรื่องที่ ณ ตอนนี้ เขาถายโอนอํานาจกันไปเยอะแลว มีหลาย
เรื่องซึ่งในสวนของผูแทนจะเจอวาสงไปใหที่กระทรวงมหาดไทย แตสุดทายก็ตอบมาวา ณ ตอนนี้ยัง
อยูท่ีกระทรวงที่เปนกระทรวงตนอยู เพราะฉะนั้น อันไหนท่ีเราเจอขอท่ีเขาตอบกลับมาวาไมใชเรื่องนี้
ที่เราสงไปนะคะ ใหเอามารวบรวมไวเปนองคความรูวาถา Case แบบนี้เขาหารือมาแบบนี้จะเขา
หนวยงานไหน กระทรวงไหน จะเปนองคความรูแลว จะเปน Pattern ไมวาใครก็ตามท่ีมาจับเรื่องนี้ 
ใครท่ีไดรับงานชิ้นนี้ก็สามารถเอาไปดูไดวาเรื่องนี้ควรจะสงไปท่ีหนวยงานไหนอยางไรนะคะ  
 
  นางสาวนภาภรณ  ใจสัจจะ  ผูอํานวยการสํานักงานประธานวุฒิสภา : เรื่องขอหารือ
นะคะ ถาแฟมขอหารือมาถึง ผอ. แฟมนี้จะถูกหยิบออกจากโตะแลวเอาวางไวกอนแยกจากแฟมอื่น 
เพราะวาตองใชเวลาในการตรวจอยางมาก อยางที่บอกกับที่พ่ีอี๊ดบอก บางแฟมก็คิดแลวคิดอีก พอ
ตรวจแลวตรวจตลอดเยอะมาก แลวจะเปนเรื่องของถอยคําความถูกตอง เรื่องของภาษาราชการที่
บอก ถึงแมบางครั้งก็จะดูวาคนนี้ตองเอาไวกอน ถาคนนี้ไปเร็วได บางครั้งคนนี้ไปเร็วได ยังมีกลับมา
อีก บอกวาพวกขอหารือคอนขางที่จะละเอียดออน ตองดูอยางดีในเรื่องของถอยคํา ก็คอนขางเห็นใจ
คนทําเพราะเวลาหารือเพ่ือนสมาชิกจะอภิปรายไปตามบอกกลาวของทาน บางทียกตัวอยางความ
ถูกตองก็ไมชัดเจนหรือฟงก็ไมคอยชัดเจนวาทานพูดกันหมายถึงอะไร อําเภอก็พูดผิด อยางนี้ เปนตน 
บางทีทานพูดอําเภอนี้ ในความเปนจริงเปนอําเภอนี้ ก็ตองมีทํานองนี้ในเรื่องของหารือเห็นใจคนทํา
จริง ๆ เพราะวาการที่จะมาเขียนเพ่ือเปนภาษาราชการยาก ผอ. ก็จะบอกไปวาพ่ีเปล่ียนแลวไปถึง
ทานรองฯ ก็อาจจะมีการแกอีก เพราะวาเรื่องภาษาราชการบางทีคําวา “รูสึกผิดหวังอยางแรง” อาน
แลวก็เขาใจวารูสึกผิดหวังอยางแรง แตถาไปเขียนเปนภาษาราชการควรจะอยางไร อยางนี้มีแบบคํา
พวกนี้ บางทีอานแลวเขาใจวาหมายถึงอะไร แตเวลาภาษาราชการควรจะเขียนอยางไร ตรงนี้ยากจริง 
ๆ แตอยางไรก็ตาม ตองเปนภาษาราชการอยูดี ตอนนี้ในสวนของขอหารือที่กลัวแลวก็เกิดมาแลวก็คือ
เรื่องของทานสมาชิกหารือแตไปกาวกายกับองคกรอื่น ที่สําคัญก็คืออยางเชนองคกรศาล เรื่องอยางนี้
ตองพึงระวังวาวุฒิสภา ถาเผ่ือเรามีบันทึกลงนามโดยทานประธานไปถึงศาลวาทานสมาชิกหารือเรื่อง
อยางนี้จะผิดรัฐธรรมนูญนะคะ ในสวนตรงนี้ตองพึงระวัง เพราะวาเคยมี Case แลว คือเขาใจกันผิด  
คิดวาเราไดมีการสงไป แตปรากฏวาเราไมไดสง แลวทาง กกต. ก็เรียกไปชี้แจง ผอ. ก็เปนผูชี้แจง



 

 

-๑๒- 
มาแลว มีผูสัมภาษณจริงจังมาก รูไหมอํานาจอธิปไตยหมายถึงอะไร อํานาจอธิปไตยประกอบดวย
อะไรบาง ถาม ผอ. ไปจนกระทั่งถามวานิติบัญญัติไปกาวกายศาลไดไหม ถามอยางนี้เลยนะคะ คือ
โชคดีท่ีเราไมไดสง แตถาสงกระทบถึงทานสมาชิกอาจจะตองหมดสมาชิกภาพก็ได เพราะฉะนั้นใน
เรื่องหารือหลักของทางวุฒสิภากค็ือวาจะสงใหกับสวนที่เปนลักษณะคิดในกรอบวาควบคุมการบริหาร
ราชการแผนดิน ก็คือ กระทรวง ทบวง กรมอะไรตาง ๆ แตถาเรื่องของศาลหรือองคกรอิสระตอง
พิจารณาอยางดีเลยวา ควรหรือไมควรท่ีจะตองสงไป ในสวนตรงนี้วุฒิสภาไดคุยสวนตัวกับทาง ผอ. 
อี๊ด ก็เลยคิดวา ตรงนี้เปนเรื่องตองพึงระวังอยางย่ิงเลย เพราะวาบางทีเราไมไดคิดลึกซึ้งตรงนี้ แตวาก็
เคยเกิดมาแลว ในสวนเรื่องขอหารือถาเปนเรื่องที่ไดมีการดูวาในสวนดีของสภาผูแทนราษฎรสามารถ
ทําไดเร็วตามเวลา ผอ. อี๊ด บอกวา มีเรื่องมาตรฐานเวลามาจับ ในสวนของวุฒิสภายังไมมีตวันี้ ตรงนี้ก็
คิดวา นาจะเปนส่ิงดีถามีอะไรมาจับ จะไดรูสึกวาตองทําตามนี้ แตถาไมมีอะไรมากําหนดอาจจะทําไป
ตามสบาย ตรงนี้ก็จะเปนตัวอยางท่ีดี แลวก็ตัวอยางที่ดีที่เห็นที่บอกวาก็คือเรื่องของการจัดทําคูมือไม
ทราบทําไปบางหรือยัง ถาเกิดมียังไมไดทําเราอยากจะสงไปเรื่องคุยกันเพ่ือคูมือเราจะไดมีการเรียนรู
กันดวย ส่ิงใดที่วุฒิสภามี ส่ิงใดที่สภาผูแทนฯ มี จะไดรวมทําตัวนี้เปน KM ตอเนื่องไปเลย ถาเกิดยัง
ไมไดเริ่ม ไมทราบเริ่มไปบางหรือยังคะ    
 
  นายเศรษฐพงษ  ศรีเลิศ  วิทยากร ๘ ว. : คูมืออยางท่ีทาน ผอ. สํานักไดเคยให
ความเห็นไวก็คือวาการรวมมือระหวางการรวบรวมคําศัพท 
 
  นางสาวนภาภรณ  ใจสัจจะ  ผูอํานวยการสํานักงานประธานวุฒิสภา : จะใหทาง 
ส.ว. ชวยอะไรไดยินดีนะคะ  
 
  นายเศรษฐพงษ  ศรีเลิศ  วิทยากร ๘ ว. : มีคํามีอะไรอยางท่ีภาษาราชการแลวก็
เรื่องของคําศัพทตาง ๆ ที่ใชแลว อาจจะเปนขอท่ีเราพลาดอยูเรื่อยก็จะรวบรวม แลวก็เรื่องอํานาจ
หนาที่ของกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ ที่เปล่ียนโอนไปแลวก็ยังไมเสร็จ ก็ตองพยายามทํา 
 
  นางสาวนภาภรณ  ใจสัจจะ  ผูอํานวยการสํานักงานประธานวุฒิสภา : ใหทาง
วุฒิสภาทําก็ได คือ หมายถึงวา ถาจะทําใหเสร็จอะไรที่ทางวุฒิสภาจะชวยทําไดบางแลว ก็จัดเปน
ทีมงานมาทํารวมกัน ก็นาจะเปนประโยชนนะคะ อันนี้ พ่ีเห็นวานาจะเปนประโยชนทีเดียวเลยละ 
พวกพ่ี ๆ มีใครจะเสริมประเด็นทั้ง ๓ ประเด็นไหมคะ เพราะเมื่อสักครูนี้ พอทั้ง ๓ กลุมนําเสนอ ก็คือ 
ผอ. สํานักเปนคน Comment แตเชื่อวา พวกพ่ี ๆ ใครท่ีฟงหรือวานองที่มีประเด็นอยากจะเสริมเรื่อง
พวกนี้กลุมอื่นแลกเปล่ียนกันไดเลยคะ  
 
  นายเศรษฐพงษ  ศรีเลิศ  วิทยากร ๘ ว. : ไมมีอะไรเพ่ิม แตวาขอใหขาราชการ
สํานักประธานทุก ๆ ทาน ตอนนี้ มีกฎหมายใหมเขามาก็จะตําแหนงเพ่ิมขึ้น เพราะฉะนั้นสํานักงาน



 

 

-๑๓- 
ประธานท้ัง ๒ สํานัก ก็ตองเตรียมเรื่องของโฆษกเรื่องของอะไรจะตองมีการเขียนการตอบโตขาวอะไร
อยางไร 
 
  นางพรพิศ  เพชรเจริญ  ผูอํานายการสํานักงานประธานสภาผูแทนราษฎร : 
เพราะฉะนั้น คือ ถาเขามีโฆษกถามวาเขาจะเอาประชาสัมพันธไหม คนที่เปนฝายเลขาฯ หรือวาเขา
จะเอาในทีมของสํานักงานประธาน ตรงนี้เราดูนโยบายของทีมที่มากอน ถาเขายังใชพวกเรา เราก็ตอง
เตรียมพรอมวา ไดมีการประมวลขาว แลวก็สถานการณปจจุบันมีอะไรคือตองเตรียมรับกับบุคลากร
ทางดานการเมืองท่ีเขาจะมาเพ่ิมขึ้นจะตองมีทีมงานโฆษกแนนอน เรื่องการรักษามาตรฐานที่ ผอ. พูด 
ก็คือ ระยะเวลา ๕ วัน แลวก็ในสวนของขอหารือในสวนของผูแทนก็คือครั้งละไมเกิน ๓๐ ขอหารือ 
อยางที่บอกวา ๑๖๑ ขอหารือ ในการประชุมครั้งหนึ่ง เนื่องจากวาผูแทนกับวุฒิสภาจะตางกันนิดหนึ่ง
วา ผูแทนองคประชุมเขาจะไมครบ เมื่อไมครบขอหารือ ทานประธานก็คือวาใชระเบียบวาหารือไป
เรื่อย ๆ ไปจนกวาองคประชุมจะครบ ถาเปดไปเรื่อย ๆ อยางนี้ก็ยาว เพราะฉะนั้นในเรื่องของการ
รักษามาตรฐานถาเราไมกําหนดกรอบไวที่มองวาของผูแทนทําไดตามระยะเวลานั่นก็คือเรามีกรอบวา
ภายใน ๕ วัน แลวก็ขอหารือไมเกิน ๓๐ ขอหารือ ถาท่ีเขาเกินก็คือเกินขีดความสามารถที่เราจะทําได
คะ 
 
  นางสาวนภาภรณ  ใจสัจจะ  ผูอํานวยการสํานักงานประธานวุฒิสภา : ขออนุญาต 
เชิญพ่ีเล็ก (นางอุบล  คุณวุฒิฤทธิรณ  หัวหนาคณะทํางานจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา) Comment เกี่ยวกับเรื่อง KM หรือวามีอะไรที่จะเสริมเปนประโยชนแนะนําคะ 
 
  นางอุบล  คุณวุฒิฤทธิรณ  หัวหนาคณะทํางานจัดการความรูของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา : วันนี้จริง ๆ แลวไดประโยชนมากจริง ๆ เลย KM ของทั้งสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาแลวก็สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร โดยเฉพาะในสวนของทั้ง ๓ กลุม ถาเผ่ือวา
ออกมาไดเปน Process วาในแตละกลุมหรืองานแตละ Job ที่เราทํา มีกระบวนการอะไรบาง อยางที่
กลุมที่ ๑ บอกวาตอนนี้กําลังทําคูมือ ถาไดคูมือท้ัง ๓ กลุมดวยก็จะเปนประโยชนแลวก็เปน KM 
สามารถเผยแพรใหกับสวนงานอื่น ๆ ไดดวย บอกไมถูกวาประทับใจจริง ๆ ท่ีมีงานวันนี้ขึ้นมา แลวก็
หวังวาจะเปนตัวอยางกับสํานักอื่น ๆ อีกนะคะ ขอบคุณมากคะ 
 
  นางสาวนภาภรณ  ใจสัจจะ  ผูอํานวยการสํานักงานประธานวุฒิสภา : ขอบคุณมาก
คะ เปนคําแนะนําที่ดีที่วาเราควรจะมีคูมือท้ัง ๓ กลุม แลวก็มี Process ใหเห็นชัดวาถาสมมุติมีการ
ยายกลุมงานหรือวาไปทํางานลักษณะท่ีแตกตางจากเดิม เราไปดูคูมือนี้ เราทําไดก็จะเปนประโยชนที่
ดีทีเดียว 
 
  นางอุบล  คุณวุฒิฤทธิรณ  หัวหนาคณะทํางานจัดการความรูของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา : ขอพูดอีกนิดหนึ่งนะคะ คือเห็นวาวันนี้จริง ๆ มีคุณคาอยางที่บอก แตวาเวลาเรา



 

 

-๑๔- 
นอยไปนิดหนึ่ง ถาจะถือวาวันนี้เปนการเปดงานแลวก็จะมีการสัมมนายอย ๆ ในแตละกลุม สักเดือน
ละครั้งหรืออะไรอยางนี้ เพ่ือใหเกิดชิ้นงานขึ้นมา แลวก็นาจะเปนประโยชนอยางแทจริง ก็ฝากตรงนี้ไว
ดวย ถามีโอกาสก็อยากจะใหมีอยางนี้ไปเรื่อย ๆ นะคะ ขอบคุณคะ 
 
  นางพรพิศ  เพชรเจริญ  ผูอํานายการสํานักงานประธานสภาผูแทนราษฎร : ก็เชนกัน  
ในสวนของผูแทนกค็ือเรามีโครงการ คือในกํากับของทานรองฯ จเร ทานจะมีการสัมมนา ๔ สํานัก ซึ่ง
ในสวนของสํานักประธาน เราก็จะมีเปนกลุมยอยที่เราจัดสัมมนากัน เราจะดูวาปญหาอุปสรรคมีอะไร
แลวก็เรื่องที่เราจะทํารวมกันระหวางสํานกังานซึง่มองเหน็ประโยชนวาเรามีอะไรมาเทียบกันแลวอะไร
เปนส่ิงที่ดี ส่ิงท่ีควรปฏิบัติเอามาปรับปรงุประยุกตใชจะเปนคูมือหรือวาแนวทางปฏิบัติรวมกัน คือ เรา
ประสานงานกันดี ทั้งในเรื่องของสวนตัวและในเรื่องขององคกร เราก็มีการประสานงานกันอยาง
ใกลชิดอยูแลว เราจะเปนผูทํางานกันดวยดีท้ัง ๒ องคกรคะ 
   

------------------------------------------- 
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ขาราชการสํานักงานประธานวุฒิสภาทยอยกันมาลงชื่อเขารวมสัมมนาอยางพรอมเพรียง 

 

ขาราชการสํานักงานประธานสภาผูแทนราษฎรทยอยกันมาลงชื่อเขารวมสัมมนากันอยาง 
พรอมเพรียงเชนเดียวกัน 



 
ผูอํานวยการสํานักงานประธานท้ังสองรวมกันกลาวเปดการสัมมนา 

 

 
ขาราชการสาํนักงานประธานท้ังสองน่ังประจําท่ีอยางเปนระเบียบเรียบรอย 



 
การสัมมนาเปนไปในลักษณะรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยแบงออกเปน ๓ กลุมยอย และมี
เจาหนาท่ีสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล คอยอํานวยความสะดวก และรวมสังเกตการณ 
 

 
ขาราชการสาํนักงานประธานท้ังสองสํานักงานรวมกนัแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางเปนกันเอง 

 



 
กลุมยอยท่ี ๑ แลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่อง “พัฒนาการปฏิบัติหนาท่ีดานการจัดทําสรุปความเห็น
ทางกฎหมาย กรณีสมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือกอนเขาสูวาระการประชุมวุฒิสภา และการแจง
ขอหารือไปยังสวนราชการท่ีเกี่ยวของ” ซ่ึงกลุมน้ีเปนกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ดวย 

 

 
กลุมยอยท่ี ๒ แลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่อง “พัฒนาการปฏิบัติหนาท่ีดานการใหความเห็นทาง
กฎหมายและการรับเรื่องราวรองทุกข” 

 



 
กลุมยอยท่ี ๓ แลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่อง “พัฒนาการปฏิบัติหนาท่ีดานการอํานวยความสะดวก” 

 

 
บรรยากาศการสัมมนาเปนไปอยางเปนกันเอง 

 
 



 
ตัวแทนกลุมยอยท่ี ๑ บรรยายสรุปผลการสัมมนา เรื่อง “พัฒนาการปฏิบัติหนาท่ีดานการจัดทํา
สรุปความเห็นทางกฎหมาย กรณีสมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือกอนเขาสูวาระการประชุมวุฒิสภา 
และการแจงขอหารือไปยังสวนราชการท่ีเกี่ยวของ” 

 

 
ตัวแทนกลุมยอยท่ี ๒ บรรยายสรุปผลการสัมมนา ประเด็นท่ี ๑ ดานการใหความเห็นทางกฎหมาย 

 



 
ตัวแทนกลุมยอยท่ี ๒ บรรยายสรุปผลการสัมมนา ประเด็นท่ี ๒ ดานการรับเรื่องราวรองทุกข 

 

 
ตัวแทนกลุมยอยท่ี ๓ บรรยายสรุปผลการสัมมนา ในเรื่อง “การพัฒนาการปฏิบัติงานดานการ
อํานวยความสะดวก” 
 
 
 



 
หัวหนาคณะทํางานจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา แสดงความคิดเห็นพรอมดวย
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการสัมมนาและกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) 
 

 
ผูอํานวยการสํานักงานประธานวุฒิสภามอบของท่ีระลกึ 

 



 
ผูอํานวยการสํานักงานประธานท้ังสองถายภาพท่ีระลกึรวมกันกับขาราชการกลุมยอยท่ี ๑ 

 

 
ผูอํานวยการสํานักงานประธานท้ังสองถายภาพท่ีระลกึรวมกันกับขาราชการกลุมยอยท่ี ๒ 

 



 
ผูอํานวยการสํานักงานประธานท้ังสองถายภาพท่ีระลกึรวมกันกับขาราชการกลุมยอยท่ี ๓ 

 

 
ผูอํานวยการสํานักงานประธานท้ังสองถายภาพท่ีระลึกรวมกันกับขาราชการท่ีทํากิจกรรมชุมชน
ปฏิบัติ (CoPs) เรื่อง “การจัดทําสรุปความเห็นทางกฎหมาย กรณีสมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือ
กอนเขาสูวาระการประชุมวุฒิสภา และการแจงขอหารือไปยังสวนราชการท่ีเกี่ยวของ” พรอม
ดวยคณะทํางานจัดการความรูของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
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