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การจัดทํารายงานการแสดงตนเพ่ือลงมติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นรายบุคคล 

 ๑. ความสําคัญของเร่ือง 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗  
ได้บัญญัติให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา กล่าวคือ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีอํานาจหน้าที่สําคัญในการกลั่นกรองกฎหมาย การควบคุมการบริหาร
ราชการแผ่นดิน การให้ความเห็นชอบในเรื่องสําคัญต่าง ๆ การพิจารณาให้บุคคลดํารงตําแหน่ง 
การถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่งและอํานาจหน้าที่อื่น ๆ ซึ่งอํานาจหน้าที่ในการพิจารณา
กลั่นกรองกฎหมายได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ร่างพระราชบัญญัติ  
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ และพระราชกําหนด ด้วยอํานาจ
หน้าที่สําคัญดังกล่าว การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงเป็นกระบวนการหน่ึงที่จะช่วยให้ 
การทําหน้าที่ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้สมบูรณ์ เพื่อเป็นการปรึกษาหารือเร่ืองต่าง ๆ 
จนนําไปสู่การพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน การให้ความ
เห็นชอบในเรื่องสําคัญต่าง ๆ การพิจารณาให้บุคคลดํารงตําแหน่ง การถอดถอนบุคคลออกจาก
ตําแหน่ง เป็นต้น  
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗  
จึงให้ความสําคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นอย่างมาก  
โดยบัญญัติไว้ในมาตรา ๙ (๕) บัญญัติว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
สิ้นสุดลงเม่ือไม่แสดงตนเพื่อลงมติในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเกินจํานวนที่กําหนดไว้ 
ในข้อบังคับการประชุม และโดยที่ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗  
ข้อ ๘๒ กําหนดว่า สมาชิกที่ไม่แสดงตนเพื่อลงมติในที่ประชุมสภาตามข้อ ๖๓ เกินกว่า 
หนึ่งในสามของจํานวนคร้ังที่มีการแสดงตนเพื่อลงมติทั้งหมดในรอบระยะเวลาเก้าสิบวัน  
ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงตามมาตรา ๙ (๕) ของรัฐธรรมนูญ วันเร่ิมต้นและวันสิ้นสุด
ของแต่ละรอบระยะเวลาให้เป็นไปตามที่ประธานสภากําหนด  
  กลุ่มงานรายงานการประชุม สํานักรายงานการประชุมและชวเลขซึ่งมีหน้าที่ 
ในการจัดทําบันทึกการออกเสียงลงคะแนนซึ่งเป็นเอกสารสําคัญที่ต้องประกอบในรายงาน 
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๒๘ วรรคสอง และการจัดทําบันทึก 
การออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวเป็นกระบวนการที่เก่ียวเนื่องกันกับการจัดทํารายงานผล 
การแสดงตนเพื่อลงมติในการประชุมสภาของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นรายบุคคล 
(รอบเก้าสิบวัน)  
 ๒. วัตถุประสงค์ 
  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทํารายงานผลการแสดงตนเพื่อลงมติของสมาชิก 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นรายบุคคล 
 



 ๓. สรุปเนื้อหาขององค์ความรู้ 
  ๓.๑ การรวบรวมข้อมูลในการจัดทํารายงานผลการแสดงตนเพื่อลงมติของ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นรายบุคคล 
  ๓.๒ การนําเข้าข้อมูลในระบบประมวลผลข้อมูลการลงมติ 
  ๓.๓ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบประมวลผลข้อมูลการลงมติ 
  ๓.๔ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในระบบประมวลผลข้อมูลการลงมติ 
  ๓.๕ ดําเนินการแจ้งไปยังกลุ่มงานทะเบียนประวัติและสถิติ สํานักบริหารงานกลาง 
เพื่อบันทึกข้อมูลการลาของสมาชิกฯ ตามระเบียบว่าด้วยการลาฯ  
  ๓.๖ การจัดทํารายงานผลการแสดงตนเพื่อลงมติของสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเป็นรายบุคคลในรอบเก้าสิบวัน และจัดส่งข้อมูลไปยังสมาชิกฯ  
 
๔. ประโยชน์จากการจัดทําองค์ความรู้ 
 บุคลากรภายในกลุ่มงานรายงานการประชุม สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดทํารายงานผลการแสดงตนเพื่อลงมติของสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเป็นรายบุคคล ได้อย่างถูกต้อง แม่นยํา   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คํานํา 
 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ได้ให้
ความสําคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยบัญญัติไว้ในมาตรา ๙ (๕) 
บัญญัติว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสิ้นสุดลงเม่ือไม่แสดงตนเพื่อลงมติ 
ในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเกินจํานวนที่กําหนดไว้ในข้อบังคับการประชุม และโดยที่
ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๘๒ กําหนดว่า สมาชิกที่ไม่แสดงตน
เพื่อลงมติในที่ประชุมสภาตามข้อ ๖๓ เกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนคร้ังที่มีการแสดงตน 
เพื่อลงมติทั้งหมดในรอบระยะเวลาเก้าสิบวัน ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงตามมาตรา ๙ (๕) 
ของรัฐธรรมนูญ วันเร่ิมต้นและวันสิ้นสุดของแต่ละรอบระยะเวลาให้เป็นไปตามที่ประธานสภา
กําหนด  
  สํานักรายงานการประชุมและชวเลข มีภารกิจหลักในการติดตามมติและ 
การออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกฯ ในที่ประชุมสภา และสรุปผลบันทึกการออกเสียง
ลงคะแนนเพื่อปิดประกาศและเผยแพร่ กระบวนการจัดทํารายงานผลการแสดงตนเพื่อลงมติ
ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นรายบุคคลซึ่งเป็นกระบวนการที่เก่ียวเนื่องกันกับ 
การติดตามมติและการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกฯ ดังนั้น สํานักรายงานการประชุม
และชวเลขจึงมีหน้าที่จัดทํารายงานผลการแสดงตนเพื่อลงมติของสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเป็นรายบุคคลด้วย 
  สํานักรายงานการประชุมและชวเลข หวังเป็นอย่างย่ิงว่า การจัดทํารายงาน 
องค์ความรู้ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ 
ในส่วนงานที่เก่ียวข้องเพื่อให้การทํางานมีประสิทธิภาพ เป็นไปอย่างถูกต้องและแม่นยํา  
 
 
 
 
       สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 

        ๔ ก.ค. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

 
หัวข้อ          หน้า 

 
บทนํา/หลักการและเหตุผล          ๑ 
 
วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการจัดทําองค์ความรู้        ๑ 
 
รายละเอียดเนื้อหา           ๓ 
 
ผังกระบวนการจัดทํารายงานฯ           ๕ 
 
ประโยชน์ที่ได้จากการจัดทําองค์ความรู้         ๖ 
 
ปัญหาและอุปสรรค           ๖ 
 
ข้อเสนอแนะ            ๖ 
 
บรรณานุกรม            ๗ 
 
ภาคผนวก             
 ๑. รายงานผลการแสดงตนเพื่อลงมติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
     เป็นรายบุคคลในรอบเก้าสิบวัน 
 ๒. บันทึกเรียน เลขาธิการวุฒิสภา 
 ๓. บันทึกกราบเรียน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 ๔. ข้อมูลการลงมติ แยกประเภทเร่ืองที่พิจารณา และคร้ังที่พิจารณา 
 ๕. ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เร่ือง วันเร่ิมต้นและวันสิ้นสุดของแต่ละรอบ
ระยะเวลาเก้าสิบวันของการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 ๖. ตารางวันเร่ิมต้นและสิ้นสุดของแต่ละรอบระยะเวลาเก้าสิบวันของการประชุม 
     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๗. ข้อมูลจากระบบประมวลผลการลงมติ 
 
 
 



การจัดทํารายงานการแสดงตนเพ่ือลงมติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นรายบุคคล
๑. บทนํา/หลักการและเหตุผล 

  สํานักรายงานการประชุมและชวเลข มีภารกิจหลักในการติดตามมติและการ
ออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกฯ ในที่ประชุมสภา และสรุปผลบันทึกการออกเสียงลงคะแนน
เพื่อปิดประกาศและเผยแพร่ กระบวนการจัดทํารายงานผลการแสดงตนเพื่อลงมติของสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นรายบุคคลซึ่งเป็นกระบวนการที่เก่ียวเนื่องกันกับการติดตามมติ 
และการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกฯ ดังนั้น สํานักรายงานการประชุมและชวเลขจึงมีหน้าที่
จัดทํารายงานผลการแสดงตนเพื่อลงมติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นรายบุคคลด้วย 
  ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ 
กลุ่มงานรายงานการประชุม สํานักรายงานการประชุมและชวเลข จึงได้จัดให้มีการจัดทํา 
องค์ความรู้เร่ือง การจัดทํารายงานการแสดงตนเพื่อลงมติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เป็นรายบุคคล ขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้ 
 
๒. วิธีดําเนินการ/ข้ันตอนการจัดทําองค์ความรู้ 
 ๑) การบ่งช้ีความรู้  
  เนื่องจากการจัดทํารายงานการแสดงตนเพื่อลงมติของสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเป็นรายบุคคล เป็นเร่ืองใหม่ซึ่งบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว ) พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงยังไม่มีการกําหนดรูปแบบที่ชัดเจนจําเป็นต้อง 
มีการกําหนดรูปแบบของรายงานฯ ดังกล่าวเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 ๒) วิธีการสร้างและแสวงหาความรู้ 
  ดําเนินการรวบรวมองค์ความรู้จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง เพื่อกําหนดรูปแบบของรายงานฯ ให้มีความชัดเจน ตรงตาม 
ความต้องการของสมาชิกฯ  
 ๓) วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   มีการประชุมระดมสมอง การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (AAR) และการจัด
ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) มีการทบทวนข้ันตอนการปฏิบัติงานและตรวจสอบความถูกต้อง 
ของข้อมูล 
 ๔) การมีส่วนร่วมดําเนินการ 
  จัดให้มีการประชุมบุคลากรของสํานักรายงานการประชุมและชวเลขเพื่อ 
ทําความเข้าใจร่วมกันเก่ียวกับความสําคัญของข้อมูลในการจัดทํารายงานผลการแสดงตน 
เพื่อลงมติของสมาชกิสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นรายบุคคล 
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 ๕) การประมวลผลและกล่ันกรองความรู้ 
  ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานรายงานการประชุมและผู้อํานวยการสํานักรายงาน 
การประชุมและชวเลข เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของข้อมูล 

 ๖) การจัดเก็บองค์ความรู้ 
  จัดเก็บทั้งในรูปแบบเอกสารคู่มือการจัดทํารายงานผลการแสดงตนเพื่อลงมติ
ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นรายบุคคล และรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
 ๗) การเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ 
  การจัดทําเอกสารเผยแพร่ และการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน
รายงานการประชุม 
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๓. รายละเอียดเนื้อหา 
  กระบวนงานจัดทําบันทึกการออกเสียงลงคะแนนและรายงานผลการแสดงตน
เพื่อลงมติในการประชุมสภาของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นรายบุคคล (รอบเก้าสิบวัน) 
สามารถแบ่งขั้นตอนการดําเนินงานเป็นช่วงระหว่างการดําเนินงานและหลังการดําเนินงาน ดังนี้ 
  ระหว่างการดําเนินงาน 
  ๑) ผู้ปฏิบัติหน้าที่จัดทําบันทึกการออกเสียงลงคะแนนเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ 
ในห้องประชุมสภา กล่าวคือ เม่ือมีการลงมติในที่ประชุม เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบการแสดงตน
เพื่อลงมติในห้องประชุมสภาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
จะดําเนินการจัดพิมพ์เอกสารใบประมวลผลการแสดงตนเพื่อตรวจสอบองค์ประชุมและ 
ใบประมวลผลการแสดงตนเพื่อลงมติ ผ่านเคร่ืองปร้ินท์เตอร์ในห้องประชุมสภา  
  ๒) ผู้ปฏิบัติหน้าที่จัดทําบันทึกการออกเสียงลงคะแนนดําเนินการบันทึก
รายละเอียดหัวข้อการลงมติในใบประมวลผลการแสดงตน และรวบรวมเอกสารใบประมวลผล
ดังกล่าว พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดการแสดงตนเพื่อลงมติของสมาชิกฯ เพิ่มเติมเม่ือประธาน
ของที่ประชุมมีคําสั่งอนุญาต 
  ๓) หลังจากประธานของที่ประชุมสั่งปิดการประชุมแล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่จัดทํา
บันทึกการออกเสียงลงคะแนนจัดทําใบบันทึกการออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งแนบ 
ใบประมวลผลการแสดงตนเพื่อตรวจสอบองค์ประชุมและใบประมวลผลการแสดงตนเพื่อลงมติ 
นําเรียนผู้บังคับบัญชากลุ่มงานรายงานการประชุม และผู้อํานวยการสํานักรายงานการประชุม
และชวเลข เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ทั้งนี้ จะได้นําบันทึกการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว
แนบไปในรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๒๘ วรรคสอง  
พร้อมทั้งนําไปติดประกาศ ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ เพื่อให้ประชาชนเข้าไปตรวจสอบ
ได้ เว้นแต่กรณีการออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๗๕ เป็นอันเสร็จสิ้น
กระบวนการจัดทําบันทึกการออกเสียงลงคะแนน 
  หลังการดําเนินงาน 
  ๑) ผู้ปฏิบัติหน้าที่จัดทําบันทึกการออกเสียงลงคะแนนรับไฟล์ข้อมูลการแสดงตน
ของสมาชิกฯ จากเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบการแสดงตนเพื่อลงมติในห้องประชุมสภาผ่านทางอีเมล์ 
  ๒) หลังจากได้รับไฟล์ข้อมูลการแสดงตนของสมาชิกฯ แล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่จัดทํา
บันทึกการออกเสียงลงคะแนนทําการเชื่อมโยงข้อมูลโดยนําข้อมูลการแสดงตนของสมาชิกฯ 
นําเข้าสู่ฐานข้อมูลกลางของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ( \\172.16.0.24 )  
  ทั้งนี้ เฉพาะคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้เท่านั้น โดยมี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา เป็นผู้ดูแลระบบดังกล่าว 
 



- ๔ - 

  ๓) เม่ือนําเข้าข้อมูลฯ สู่ฐานข้อมูลกลางแล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่จัดทําบันทึก 
การออกเสียงลงคะแนนทําการ log in เข้าระบบ (http://www.senate.go.th/w3c/senate/vote/) 
เพื่อกรอกข้อมูลรายละเอียดการลงมติของสมาชิกฯ ในแต่ละหัวข้อ โดยใส่รายละเอียดตาม 
ใบประมวลผลการแสดงตนเพื่อตรวจสอบองค์ประชุมหรือใบประมวลผลการแสดงตนเพื่อลงมติ 
 กรณีสมาชิกฯ ทําการแสดงตนเพื่อลงมติเพิ่มเติมภายหลังซึ่งประธาน 
ของที่ประชุมมีคําสั่งอนุญาต ผู้ปฏิบัติหน้าที่จัดทําบันทึกการออกเสียงลงคะแนนจะดําเนินการ
เพิ่มเติมมติดังกล่าวให้ตามที่ประธานของที่ประชุมมีคําสั่งอนุญาต โดยอาศัยหลักฐาน 
จากรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติคร้ังดังกล่าว 
  ๔) ผู้ปฏิบัติหน้าที่จัดทําบันทึกการออกเสียงลงคะแนนตรวจสอบความถูกต้อง 
ของการบันทึกรายละเอียด จากนั้น ดําเนินการนําข้อมูลเข้าระบบประมวลผลข้อมูลการลงมติ 
  ๕) ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมูลกับบันทึกการออกเสียงลงคะแนน  
  ๖) ดําเนินการแจ้งกลุ่มงานทะเบียนประวัติและสถิติ สํานักบริหารงานกลาง 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อดําเนินการบันทึกข้อมูลสมาชิกฯ ซึ่งลาการประชุม ทั้งนี้ กรณี 
ที่สมาชิกไม่แสดงตนเพื่อลงมติในที่ประชุม เนื่องจากได้ลาการประชุม โดยได้รับอนุญาต 
จากประธานสภา มิให้ถือว่าสมาชิกผู้นั้นไม่แสดงตนเพื่อลงมติ และมิให้นับจํานวนคร้ังที่มีการ
แสดงตนเพื่อลงมติที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สมาชิกได้รับอนุญาตให้ลาการประชุมรวมเป็นจํานวน
คร้ังที่สมาชิกผู้นั้นไม่ได้แสดงตนเพื่อลงมติตามวรรคหน่ึง ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๘๒ วรรคสอง 
  ๗) จัดทํารายงานผลการแสดงตนเพื่อลงมติในการประชุมสภาของสมาชิก 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นรายบุคคล แจ้งให้สมาชิกแต่ละคนทราบถึงจํานวนครั้งที่สภามีมติ 
และจํานวนคร้ังที่สมาชิกคนน้ันได้แสดงตนเพื่อลงมติในรอบสามสิบวันที่ผ่านมา ตามข้อบังคับฯ 
ข้อ ๘๒ วรรคสี่  
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กระบวนการจัดทํารายงานผลการแสดงตนเพ่ือลงมติ 
ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นรายบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

การรวบรวมข้อมูล 

กําหนดผู้รับผิดชอบ 

ปัจจัยการออกแบบ : มกีารนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบันทึกข้อมล

การนําเข้าขอ้มลู ปัจจัยการออกแบบ : มกีารกําหนด 
ข้ันตอนระยะเวลาแล้วเสร็จ 

การตรวจสอบความถูกต้อง

การแก้ไขเพิ่มเตมิข้อมูล 

การประมวลผล

การบันทึกข้อมลูการลา 
ตามระเบียบว่าด้วยการลาฯ 
โดยสํานักบริหารงานกลาง

ปัจจัยการออกแบบ : มกีารกําหนดข้ันตอน 
ระยะเวลาแล้วเสร็จ 

ยืนยันความถกูต้อง ครบถ้วน 

การจดัส่งขอ้มูลของสมาชกิฯ 
ตามข้อบงัคับฯ ข้อ ๘๒

ปัจจัยการออกแบบ : มกีารนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบันทึกข้อมูล

ปัจจัยการออกแบบ : มกีารจัดส่งข้อมลูผา่น
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และการจัดทํา
รายงานฯ ในรอบ ๓๐ , ๖๐ และ ๙๐ วัน 
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๔. ประโยชน์จากการจัดทําองค์ความรู้ 
  ข้าราชการกลุ่มงานรายงานการประชุมสามารถใช้ เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้การทํางานมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้องและแม่นยํา  
 
๕. ปัญหาและอุปสรรค 
  เนื่องจากข้อมูลการแสดงตนเพื่อลงมติของสมาชิกฯ เป็นข้อมูลที่มีความสําคัญ 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อสมาชิกภาพของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังนั้น การเผยแพร่ข้อมูล
ดังกล่าวจะทําได้ต่อเม่ือผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากกลุ่มงานทะเบียนประวัติและสถิติ  
สํานักบริหารงานกลาง สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น 
๖. ข้อเสนอแนะ 
  มีการปรับปรุงและพัฒนาคู่มือการจัดทํารายงานผลการแสดงตนเพื่อลงมติ 
ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นรายบุคคล 
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