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เหตุผลและความจําเป็นในการจัดทําองค์ความรู้ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีภารกิจในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการประชุม 

วิชาการ ธุรการแก่วุฒิสภา ตลอดจนสนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
การปฏิบัติภารกิจดังกล่าว บุคลากรต้องปฏิบัติงานโดยอาศัยองค์ความรู้ มีความรอบรู้ในงานที่ปฏิบัติ และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็นของ
การพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร โดยอาศัยการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 
ซึ่งสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ดําเนินการจัดการความรู้นับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๙ เป็นต้นมาเพ่ือรวบรวม
องค์ความรู้ท่ีมีคุณค่าและจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ท้ังความรู้ท่ีอยู่ในรูปของเอกสาร เช่น คู่มือปฏิบัติงาน 
หนังสือ ตํารา และความรู้ท่ีอยู่ในตัวบุคลากร ท่ีมาจากประสบการณ์อันมีค่าจากการทํางาน ไม่ว่าจะเป็น
การแก้ไขปัญหา การปรับปรุงพัฒนางาน หรือแม้แต่ความรู้ท่ีเกิดจากความผิดพลาด รวมท้ังทักษะความ
เช่ียวชาญเฉพาะบุคคล ประมวลกลั่นกรองให้เป็นระบบระเบียบ บุคลากรสามารถเข้าถึงได้สะดวกผ่าน
ทางเว็บไซต์การจัดการความรู้ รวมท้ังจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร เพื่อท่ีบุคลากรจะได้
นําองค์ความรู้และวิธีการปฏิบัติท่ีดีมาถ่ายทอดกันภายในองค์กร และนํามาใช้พัฒนาการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง นําไปสู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 

สํานักการคลังและงบประมาณ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้พิจารณา
แล้วเห็นว่า องค์ความรู้ด้านการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรมีความจําเป็นท่ีจะนํามา
จัดทําเป็นองค์ความรู้ เน่ืองจากพระราชกฤษฎีกา กฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวข้องมีการปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งส่งผลให้สิทธิต่างๆ ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตรของ
บุคลากรในสํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย 

ดังน้ัน เพ่ือเป็นการให้ความรู้ท่ีถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ ตลอดจนเพ่ือเป็นการลดปัญหา
และอุปสรรคในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเบิกค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร อันจะส่งเสริมให้
เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาต่อไป 

ผลการดําเนินการ 
คณะทํางานได้ดําเนินการสร้างและแสวงหาความรู้ (KMP๒) การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 

และค่าการศึกษาบุตร โดยรวบรวมความรู้จากตัวบุคคล โดยการประชุมภายในกลุ่มงาน เพ่ือระดมความ
คิดเห็นจากผู้ปฏิบัติ ๑ ครั้ง และศึกษาค้นคว้ารวบรวมความรู้จากเอกสารตํารา กฎหมาย ระเบียบ สื่อ
ความรู้ประเภทต่างๆ ได้องค์ความรู้ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ๑ ฉบับ และค่าการศึกษาบุตร ๑ 
ฉบับ 

เมื่อได้องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องและคณะทํางานได้ทําการจัดการความรู้ท่ีได้มาให้เป็นระบบ 
(KMP๓) โดยบัญชีรายการความรู้ จําแนกเป็นหมวดหมู่ให้เหมาะสมกับการนําไปใช้เพ่ือปฏิบัติงานโดยนํา



 ๒ 

ความรู้ท่ีรวบรวมได้มาจัดทําเป็นเอกสารประจํากลุ่มงานสวัสดิการจํานวน ๒ ชุด และนํามาเรียบเรียง
จัดทําเป็นเอกสารไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เป็นจํานวน ๒ ไฟล์ 

เมื่อคณะทํางานได้จัดการความรู้เป็นระบบแล้ว (KMP๓) ก็ได้มีการประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้ (KMP๔) โดยได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานและคณะทํางานในการพิจารณา
ตรวจสอบเนื ้อหาและรายละเอ ียดขององค ์ความรู ้ ให ้ม ีความครบถ ้วนสมบูรณ์ หลังจากนั ้น 
คณะทํางานได้มีการจัดให้มีการเข้าถึงความรู้ (KMP๕) และประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึง
องค์ความรู้ ๓ ช่องทางโดย  

๑. จัดทํามุมความรู้ KM 
๒. นําความรู้เข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Intranet ของสํานักการคลังและงบประมาณ  
๓. แจ้งเวียนผ่าน E-Office 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการเข้าถึงความรู้เป็นบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เมื่อได้

มีการจัดทําให้มีการเข้าถึงความรู้ (KMP๖) แล้ว คณะทํางานได้มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (KMP๓) 
โดยการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Co) เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในสํานักการคลังและงบประมาณ 
และผู้ท่ีสนใจ ๑ ครั้ง  

ปัญหาและอุปสรรค 
 ขั้นตอนการสร้างและการแสวงหาความรู้ พระราชกฤษฎีกา กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่
เกี่ยวข้อง เรื่องการเบิกจ่ายดังกล่าวมีการรวบรวมจากหลายที่ เอกสารที่ได้อาจไม่ครอบคลุมเน้ือหา
ท้ังหมด  

การแก้ไข 
 พยายามค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยการหาตามเว็บไซต์ต่างๆ และสอบถามจากกรมบัญชีกลาง
เพื่อทําให้เอกสารมีความครบถ้วนมากท่ีสุด 

บทสรุปการเรียนรู้ 
 จากการจัดทําองค์ความรู้ เรื่องการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร คณะผู้จัดทํา
เรียนรู้ในวิธีการจัดการความรู้ ตั้งแต่การบ่งช้ีความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ให้
เป็นระบบ การประมวลและการกลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และ
การเรียนรู้ โดยองค์ความรู้ท่ีจัดทําเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน คือ ผู้ปฏิบัติงาน และกลุ่มงานมีองค์
ความรู้ท่ีถูกรวบรวมไว้เป็นอย่างดี สามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลาการทํางาน และมีไว้สําหรับผู้ท่ี
ได้รับมอบหมายหน้าท่ีหรือมีการหมุนเวียนกันในการทํางาน ส่วนประโยชน์สําหรับผู้ใช้บริการ และผู้ท่ี
เกี่ยวข้องก็จะทําให้เข้าใจในสิทธิในการเบิกจ่ายได้ดีขึ้น ลดเวลาในการเตรียมเอกสารในการเบิกจ่ายได้
ถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มขึ้น และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ท่ี ๑ และ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในเรื่องพัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 



 ๓ 

 ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายจากการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (KMP๖) ภายในสํานักการคลัง
และงบประมาณ กลุ่มเป้าหมายมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาองค์ความรู้ต่อไป ดังน้ี 

๑. น่าจะมีตัวอย่างสําหรับการกรอกแบบฟอร์ม ท้ังในส่วนของค่ารักษาพยาบาล และค่า
การศึกษาบุตร 

๒. ในอนาคตสามารถที่จะกรอกข้อมูลค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร ผ่านทาง
เว็บไซต์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อให้ง่ายต่อการนําไปเบิกจ่าย หรือเก็บเป็น
ฐานข้อมูล 

๓. จัดทําหน้าเว็บไซต์ของสํานักการคลังและงบประมาณให้มีมุมถาม-ตอบ เกี่ยวกับเรื่องค่า
รักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร คล้ายๆ เว็บไซต์ของกรมสรรพากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔

ภาพท่ี ๑. การประชุมกลุ่มงานสวัสดิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๒. การแลกเปลี่ยนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

คารกัษาพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 































 

หองสมุดกรมบัญชกีลาง 



 



 



 



 



 



 



 



 











































































































 
 
 
 

คาการศกึษาบุตร 
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