


 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

องค์ความรู ้
การบริหารเชิงยุทธศาสตร ์



คํานํา 
  

การจัดทํารายงานผลการจัดการความรู้ของสํานักนโยบายและแผน เป็นการดําเนินการ
ตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) และแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้และระบบการ
เรียนรู้ฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในขอบเขตองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
โดยดําเนินการจัดทําองค์ความรู้ บทเรียนจากการปฏิบัติงานของสํานักนโยบายและแผน  

สํานักนโยบายและแผน ได้จัดทําองค์ความรู้ การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ โดยรวบรวมองค์ความรู้
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว มาจัดเก็บและเผยแพร่ท้ังในสํานักนโยบายและแผน และ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพ่ือมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ในการบริหารยุทธศาสตร์ของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  

 
 

       สํานักนโยบายและแผน  
กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ  
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 ๑. บทนํา/หลักการและเหตุผล ......................................................................... ๑ 
 ๒. วิธีดําเนินการ/ขั้นตอนการจัดทําองค์ความรู้ ................................................ ๓ 
  ๑. วิธีการบ่งช้ีความรู้ ............................................................................... ๓ 
  ๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ .............................................................. ๔ 
  ๓. วิธีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ..................................................................... ๔ 
  ๔. การมีส่วนร่วมดําเนินการ .................................................................... ๑๐ 
  ๕. วิธีประมวลและกล่ันกรองความรู้ ........................................................ ๑๓ 
  ๖. วิธีการจัดเก็บองค์ความรู้ ..................................................................... ๑๓ 
  ๗. วิธีการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ .............................................. ๑๔ 
 ๓. รายละเอียด เนื้อหา ..................................................................................... ๑๗  
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 ๖. ข้อเสนอแนะ ................................................................................................ ๒๒  
ภาคผนวก  
 - คําส่ังแต่งต้ังคณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักนโยบายและแผน   
 - รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ คร้ังท่ี ๑ - คร้ังท่ี ๔   
 - คู่มือการปฏิบัติงาน มาตรฐานกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์  

  การแปลงสู่แผนปฏิบัติราชการ และการติดตามประเมินผล 
 

 - คู่มือการปฏิบัติงานของสํานักนโยบายและแผน   
 - รายละเอียด ARR : After Action Review   
 - แผ่นพับ การกําหนดโครงการ   
 - แผ่นพับ การเขียนโครงการ  
 - แผ่นพับ แผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับท่ี ๔   

 
 
 
 
 
 
 



สรุปสาระสําคัญ “องค์ความรู้การบริหารเชิงยุทธศาสตร์” 
      กิจกรรม การจดัทําแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  
 
   ๑. ความสําคัญ /เหตุผลความจําเป็นในการจดัทําองค์ความรู้  
  แผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้ประกาศ 
ใช้แผนดังกล่าว ตั้งแต่วันท่ี ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงกรอบระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ จะส้ินสุดใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับมีการเปล่ียนแปลงทางการเมือง ตามประกาศพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ เม่ือ ๒๒ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซ่ึงกําหนดให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ และคณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญ เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบกับสํานักงานเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ได้มีหนังสือมอบหมายการปฏิบัติหน้าท่ีของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าท่ีสํานักงานเลขาธิการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ส่งผลให้บทบาท อํานาจหน้าท่ีของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเปล่ียนแปลงไป 
เพ่ือให้การบริหารยุทธศาสตร์ ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีความต่อเน่ืองและรองรับการเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดข้ึน  

  สํานักนโยบายและแผน พิจารณาถึงสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปอันจะส่งผลกระทบต่อการ
บริหารยุทธศาสตร์ท่ีสําคัญของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์ ฉบับท่ี ๓  จะส้ินสุดลง   
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพ่ือให้การบริหารยุทธศาสตร์เกิดประสิทธิภาพ ในการนําไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการเพื่อจัดทําคําของบประมาณของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงจําเป็นจะต้องจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ ฉบับท่ี ๔ และเป็นการสร้างองค์ความรู้ในการบริหารยุทธศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรของสํานักงานฯ 
ได้ตระหนึกและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และเกิดการมีส่วนร่วมในการ
ขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรคาดหวัง  

 ๒. วัตถุประสงค์  
  ๑. เพื่อเป็นการจัดเก็บองค์ความรู้ในการบริหารยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบ 
  ๒. เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนและพัฒนาองค์ความรู้ในตัวบุคคลของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
  ๓. เพ่ือเป็นการสร้างแนวทาง วิธีการ ในการปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์      
ให้ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาท่ีเปล่ียนแปลงไป  

  ๔. เพื่อเป็นการสกัด และสรรหาองค์ความรู้ในการบริหารยุทธศาสตร์ ท้ังภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กร  

 ๓. สรุปเน้ือหาองค์ความรู้  
 การจัดทําองค์ความรู้ การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ของสํานักนโยบายและแผน โดยกิจกรรม การ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แสดงกระบวนการ
จัดทําองค์ความรู้ การบริหารยุทธศาสตร์ แสดงเป็นแผนภาพด้านล่าง  
 
 
 



แผนภาพแสดงข้ันตอน กระบวนการจัดทําองค์ความรู้การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         อธิบายเนื้อหาการดําเนินงานแต่ละข้ันตอน ดังนี้  
ข้ันตอน รายละเอียด 

๑. การบ่งช้ีความรู ้ - ทบทวนแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับท่ี ๑ - ฉบับท่ี ๓  
- ศึกษา ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ โครงการ ของหน่วยงานต่างๆ  
- แลกเปลี่ยนเรยีนรู้จากนักวเิคราะห์ที่มีประสบการณใ์นการทําแผนยุทธศาสตร ์

๒. การสร้างและแสวงหาความรู้  - แผนยุทธศาสตรส์ํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา ฉบับที่ ๑ - ฉบบัที่ ๓  
- นโยบายของประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาติ รองประธานสภานิติบัญญัตแิห่งชาติ 
คนที่หน่ึง รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาติ คนที่สอง และนโยบายของเลขาธิการ
วุฒิสภาหรือผู้บริหาร  
- เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของหน่วยงานต่างๆ 
- เข้ารับฟังบรรยายสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์  

๓. การแลกเปลีย่นเรียนรู้  - การระดมความคิดเห็นในรูปแบบคณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักนโยบายและแผน  
- ระดมความคิดเห็นของสํานักนโยบายและแผน  
- จัดกิจกรรม AAR (หลัง Work shop การจัดทําแผนยุทธศาสตร์) แล้วนํามาสรุปเป็น
รายงานสรุปองค์ความรู้  

๔. การมีส่วนร่วมดําเนินการ - บุคลากรของสํานักนโยบายและแผน   
   * นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รว่มคิด วิเคราะห์ หารือในขั้นตอนการดําเนินการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรใ์นทุกขั้นตอน 
    * สื่อสารให้บุคลากรของสํานักนโยบายและแผน ทราบความเคลื่อนไหว ขัน้ตอน
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
- ผู้บริหารและบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา 
    * จัดทําแบบสํารวจความคิดเห็นต่อการกําหนดแผนยุทธศาสตร์ (ผู้บริหาร) 
    * จัดบูธกิจกรรมสอยดาว ให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นในการกําหนดวิสัยทัศน์
ฉบับใหม่ (บุคลากรของสํานกังานเลขาธิการวฒุิสภา)



 

๔. ประโยชน์จากการจัดทาํองค์ความรู้ 
         การจัดทําองค์ความรู้ การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ในรูปแบบของกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ
ประสบการณ์ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑) 
ก่อให้เกิดประโยชน์ในทุกระดับ ท้ังในระดับองค์กร ระดับสํานัก ระดับกลุ่มงาน ระดับบุคคล และระดับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

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

ขั้นตอน รายละเอียด 
๕. การประมวลและ 
    กลั่นกรองความรู้  

- แผนงาน/โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรข์องสํานักงานฯ และมีการตรวจสอบความ
ถูกตอ้ง ในขั้นตอนการดําเนินงาน งบประมาณ ผ่านการบังคับบัญชาตามลําดับชั้น 
ประกอบดว้ย ผู้บังคับบัญชากลุม่งาน ผู้อํานวยการสํานัก และท่ีปรึกษาฯ ท่ีกํากับดแูล
สํานักนโยบายและแผน  
 - ดําเนินงานในรูปแบบคณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักนโยบายและแผน ซึ่ง
ประกอบดว้ยบคุลากรทุกกลุ่มงาน และตรวจสอบการดําเนินงานโดยวิธีการประชุม 
หารือ และกําหนดเป็นแผนดําเนินงานของคณะทํางานฯ จากนั้นจึงตรวจสอบ
กระบวนการดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนดไว้  

๖. การจัดเก็บองค์ความรู้ - นําองค์ความรู้ท่ีได้มาทบทวน/ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน มาตรฐานกระบวนการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ การแปลงสูแ่ผนปฏิบัตริาชการ และการติดตามประเมินผล 
- จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของสํานักนโยบายและแผน โดยรวบรวมการปฏิบตัิงาน
เป็นรายบุคคล 

๗. การเผยแพรแ่ละ 
    ถ่ายทอดองค์ความรู้  

- จัดทํารายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการทุกครั้ง ตั้งแต่ครั้งท่ี ๑ - ครั้งท่ี ๔ 
จากนั้นจึงนํามารวบรวมเป็นรายงาน ครั้งท่ี ๑ - ๔ 
- นําข้อมูลองค์ความรู้ท่ีได้ไปทบทวน ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัตงิาน มาตรฐาน
กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯ ของสํานกันโยบายและแผน รวมท้ังจัดทําเป็น
แผนพับเพือ่เผยแพร่  
- ช่องทางการเผยแพร่ จัดทําเป็นเอกสารรูปเล่มไว้ท่ีสํานักนโยบายและแผน  
ทําแผ่นพับแจกทุกสํานัก เอกสารในการเผยแพรแ่ละถ่ายทอดองค์ความรู้ท้ังหมดนํา
เผยแพรผ่่านอินทราเน็ตของสํานักนโยบายและแผน  
- มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ผ่านกิจกรรม เรือ่งเล่าเรา้พลัง 
ท่ีดําเนินการอย่างต่อเน่ืองภายในสํานักนโยบายและแผน  
- นําองค์ความรู้จากการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ไปถ่ายทอดสื่อสารผ่านกิจกรรมกรรม 
การสื่อสารแผนยุทธศาสตรส์ํานกังานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับท่ี ๔  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนยุทธศาสตรส์ํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาระยะ ๒๐ 
ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ให้กบับุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 



การบริหารยุทธศาสตร์ 
 กิจกรรม การจัดทําแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
 
 

๑. บทนํา/หลักการและเหตุผล  
 การปฏิรูประบบราชการและความพยายามเปล่ียนแปลงการบริหารงานภาครัฐ 
ตามหลักการและเหตุผลการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) 
พ.ศ . ๒๕๔๕ “เป็นการสมควรปรับปรุงระบบบริหารราชการ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน
ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ และการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
โดยกําหนดให้การบริหารราชการแนวทางใหม่ต้องมีการกําหนดนโยบาย เป้าหมายและ
แผนปฏิบัติงาน เพ่ือให้สามารถประเมินผลในแต่ละระดับได้อย่างชัดเจน” โดยมีพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นแนวทาง     
ในการกํากับนโยบายและการปฏิบัติราชการ ดงันั้น ส่วนราชการจึงได้นําเคร่ืองมือ “การบริหาร
เชิงยุทธศาสตร์” (Strategic Management) ประกอบด้วยการวางแผนยุทธศาสตร์ การปฏิบัติ
ตามยุทธศาสตร์ และการควบคุมยุทธศาสตร์ มาใช้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตาม
หลักการสําคัญต่อการดําเนินงานขององค์กร ดังนี้  
  ๑. ช่วยให้ผู้บริหารสามารถสํารวจและประเมินปัญหา ความสามารถพ้ืนฐาน
ขององค์กร การเปล่ียนแปลง และผลกระทบของสถานการณ์ท่ีมีต่อภารกิจ 
  ๒. กระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์จะกําหนดเป้าหมายและทิศทางท่ีชัดเจน 
ช่วยกําหนดให้องค์กรสามารถดําเนินงานสู่เป้าหมายและตอบสนองการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดล้อมได้  
  ๓. ช่วยปรับปรุงและสนับสนุนให้เกิดการประสานงานระหว่างกิจกรรมและ
จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับขององค์กร 
  ๔. ช่วยให้ผู้บริหารมีเป้าหมายและทราบถึงทิศทางในการบริหารงาน ทําให้ 
มีความมุ่งม่ันและปรับตัวให้สอดคล้องกับปัญหาอย่างยืดหยุ่นและเหมาะสม  
 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นส่วนราชการท่ีมีภารกิจให้บริการและสนับสนุน
การปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติแห่งชาติ มีแนวทางการดําเนินงาน การกํากับนโยบายและการ
ปฏิบัติราชการ โดยนําการบริหารเชิงยุทธศาสตร์มาเป็นเคร่ืองมือการบริหารจัดการ เพ่ือกําหนด
ทิศทางขององค์กรและใช้เป็นกรอบในการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี ท้ังนี้ มีการ
ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยสร้างการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในการระดมความคิดเห็นเพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร นําไปสู่
กําหนดทิศทางของสํานักงานฯ ให้สอดรับกับการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยกําหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ตามแผนยุทธศาสตร์จํานวน ๓ ฉบับ แสดงตามตารางท่ี ๑   
 
 

 



๒ 
 

ตารางท่ี ๑ แสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของแผนยุทธศาสตร์ ฉบับท่ี ๑ - ๓ 
ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๑) และทบทวนปรับปรุงใหม ่(พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๒) 

วิสัยทัศน์ : สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นองค์กรท่ีมุ่งม่ันสู่ความเป็นเลิศในการสนับสนุน 
              การดําเนินงานของวุฒิสภา 
พันธกิจ : ๑. การให้บริการและสนับสนุนวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาในด้านการประชุม วิชาการ  
                เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร การต่างประเทศ งานธุรการ และ 
                สวัสดิการ  
            ๒. การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และการดําเนินงานของวุฒิสภา 
                ให้แก่สาธารณชน  

ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕)  
วิสัยทัศน์ : สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นองค์กรท่ีมีความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุนการ 
              ดําเนินงานด้านนิติบัญญัติของชาติ 
พันธกิจ : ๑. ให้บริการและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติเพ่ือประโยชน์สาธารณะของชาติ 
            ๒. การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการดําเนินงานด้านนิติบัญญัติ 
                แก่สาธารณชน 

ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)  
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรธรรมาภิบาลท่ีได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน 
พันธกิจ : ๑. สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านนิติบัญญัติตามหลักธรรมาภิบาล  
             ๒. พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ 
             ๓. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและ 
                 ประชาชน 

 แผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้ประกาศ    
ใช้แผนดังกล่าว ต้ังแต่วันท่ี ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงกรอบระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ 
จะส้ินสุดในปีงบประมาณ  พ .ศ . ๒๕๕๙  ประกอบกับมีการเปล่ียนแปลงทางการเมือง  
ตามประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ เม่ือ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซ่ึงกําหนดให้มีสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ี 
ฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบกับสํานักงานเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีหนังสือ
มอบหมายการปฏิบัติหน้าท่ีของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าท่ีสํานักงานเลขาธิการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ส่งผลให้บทบาท อํานาจหน้าท่ีของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เปล่ียนแปลงไป เพ่ือให้การบริหารยุทธศาสตร์ ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีความต่อเนื่อง
และรองรับการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน  
 สํานักนโยบายและแผน พิจารณาถึงสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปอันจะส่งผลกระทบ
ต่อการบริหารยุทธศาสตร์ท่ีสําคัญของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซ่ึงในกระบวนการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ท่ีผ่านมา มีรายละเอียดของกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์แตกต่างกันไป  
และเพ่ือให้เกิดเป็นองค์ความรู้ เร่ือง การบริหารยุทธศาสตร์ โดยมุ่งเน้นกิจกรรมการจัดทํา 
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แผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เพื่อให้บุคลากรของ
สํานักงานฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และเกิดการ      
มีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีองค์กรคาดหวัง  
๒. วิธีดําเนินการ/ข้ันตอนการจัดทําองค์ความรู้  
 ในการดําเนินการเพื่อจัดทําองค์ความรู้ การบริหารยุทธศาสตร์ กิจกรรมการจัดทํา    
แผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับท่ี ๔ (พ .ศ . ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) วิธีการ
ดําเนินการ/ข้ันตอนในการจัดทําองค์ความรู้ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ๑. วิธีการบ่งช้ีความรู้ สํานักนโยบายและแผน พิจารณาถึงการบ่งช้ีความรู้ในกระบวนการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยคํานึงถึงการบริหารจัดการให้บรรลุ
ความสําเร็จในกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เพื่อเป็นการรักษารักษาองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ และเป็นการแสวงหาองค์ความรู้ท่ีจําเป็น 
จึงแบ่งการบ่งช้ีความรู้ ๒ ประเภท ดังนี้ 
  ๑) ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit หรือ Codified Knowledge) ในกระบวนการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
   - ทบทวนแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาท่ีผ่านมา ต้ังแต่ 
ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕) และฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ -๒๕๕๙)  
มีการวิเคราะห์ความสําคัญในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ และปัญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ท้ัง ๓ ฉบับ 
   - ศึกษา วิเคราะห์การเช่ือมโยงของวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ 
และโครงการ ของหน่วยงานต่างๆ จํานวน ๓๐ หน่วยงาน แสดงดังตารางท่ี ๒ 
                          ตารางท่ี ๒ แสดงหน่วยงานท่ีศึกษา วิเคราะห์ความเช่ือมโยง 
ลําดับท่ี หน่วยงาน ลําดับท่ี หน่วยงาน  
๑. กระทรวงพลังงาน ๑๖. กระทรวงแรงงาน 
๒.  สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ๑๗. กระทรวงต่างประเทศ 
๓.  กระทรวงมหาดไทย  ๑๘. กระทรวงการคลัง 
๔.  กระทรวงยุติธรรม  ๑๙. กระทรวงกลาโหม 
๕. กระทรวงพลังงาน ๒๐. กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 
๖. สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ๒๑. กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
๗. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๒. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ  
๘. กระทรวงศึกษาธิการ ๒๓. กระทรวงคมนาคม  
๙.  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๒๔. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๑๐.  สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ๒๕. สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
๑๑. สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ๒๖. สํานักงานอัยการสูงสุด 
๑๒. สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ๒๗. องค์การคลังสินค้า  
๑๓. สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ๒๘. การยางแห่งประเทศไทย  
๑๔. สํานักงานศาลปกครอง ๒๙. องค์การสวนพฤกษาศาสตร์  
๑๕. สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ๓๐. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย



๔ 
 

  ๒) ความรู้ ท่ีฝังลึก (Tacit Knowledge) สํานักนโยบายและแผน ได้มีการ
ประชุมเพ่ือแลกเปล่ียนความรู้ ในกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ท่ีผ่านมา ว่ามีปัญหา 
อุปสรรคใดๆ เนื่องจากนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ต้ังแต่ฉบับท่ี ๑ จนถึงฉบับปัจจุบัน เพื่อสกัดความรู้ และประสบการณ์ ในกระบวนการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เพ่ือเป็นการเตรียมข้อมูล และ
คาดการณ์ล่วงหน้า ถึงข้อมูล และการเตรียมความพร้อมในกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  
 ๒. การสร้างและแสวงหาความรู้  
  การสร้างและแสวงหาองค์ความรู้ในการบริหารยุทธศาสตร์ สํานักนโยบายและแผน 
ได้ศึกษาทบทวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ท่ีผ่านมา และสภาพแวดล้อมในปัจจุบันท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงไป ท้ังทางด้านการเมือง เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
ท่ีมีความเกี่ยวข้อง และมีความเช่ือมโยงกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ วิเคราะห์ถึงปัจจัยภายใน
และภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดทําองค์ความรู้ โดยแสวงหาองค์ความรู้ จากเอกสาร 
ท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ ดังนี้ 
   ๑. แผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับท่ี ๑ - ฉบับท่ี ๓  
   ๒. นโยบายของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รองประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ คนท่ีหนึ่ง รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนท่ีสอง และนโยบายของเลขาธิการ
วุฒิสภาหรือผู้บริหาร  
   ๓. เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อศึกษาความเชื่อมโยงในการจัดทําคําของบประมาณ  
   ๔. แสวงหาความรู้จากทีมอาจารย์ท่ีปรึกษา ท่ีมาบรรยายให้ความรู้ในการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ  
 ๓. วิธีการแลกเปล่ียนเรียนรู้  
  วิธีการในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในการบริหารยุทธศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนเป็นบุคลากรท่ีสําคัญในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และเป็นผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ สํานักนโยบายและแผน ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลากหลายวิธีการ 
ประกอบด้วย  
  ๑. การระดมความคิดเห็น สํานักนโยบายและแผน มีการจัดระดมความคิดเห็น
อย่างต่อเน่ือง การระดมความคิดเห็นท่ีสําคัญในกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
   ๑) การระดมความคิดเห็น ในรูปแบบคณะทํางานจัดการความรู้ของสํานัก
นโยบายและแผน โดยมีการประชุมคณะทํางานฯ เพ่ือร่วมกันระดมความคิดเห็นในการจัดทํา
แผนการจัดการความรู้ของสํานักนโยบายและแผน รวมท้ังมีการรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากร
สํานักนโยบายและแผน ผ่านกิจกรรมเรื่องเล่าเร้าพลัง เพ่ือเป็นการส่ือสารให้บุคลากรภายในสํานัก
นโยบายและแผน ได้รับทราบความเคล่ือนไหวในกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ร่วมกัน 
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   ๒) การระดมความคิดเห็นของผู้อํานวยการสํานักกับนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน เพื่อวางแผนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ 
กิจกรรม การจัดทําแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๔) ซ่ึงมีการจัด Work shop จํานวน ๔ ครั้ง เพื่อเป็นวางแผนการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ในแต่ละครั้ง ในเร่ืองเอกสาร ข้อมูล การบริหารจัดการ การประสานงาน นําผลจากการ Work shop 
มาจัดทําสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เผยแพร่ทางอินทราเน็ตของสํานักนโยบายและแผน 
เป็นรายคร้ัง และเม่ือ Workshop ครบท้ัง ๔ ครั้ง จึงนํามารวบรวมและจัดทําเป็นรายงาน
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ คร้ังท่ี ๑ - คร้ังท่ี ๔ เผยแพร่อินทราเน็ตของสํานักนโยบาย
และแผน  
  ๒. การจัดกิจกรรม AAR : After Action Review (หลัง Work shop เพ่ือจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์) สํานักนโยบายและแผนได้จัดกิจกรรมการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (AAR) 
เพ่ือทบทวน พูดคุย และแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น ในหัวข้อ “การแลกเปล่ียนองค์ความรู้
และประสบการณ์ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)” เม่ือวันศุกร์ท่ี ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๗๐๑ 
ช้ัน ๒๗ อาคารสุขประพฤติ โดยมีวัตถุประสงค์ ขั้นตอน และสรุปผลจากกิจกรรม ARR ดังนี้  
   ๑) วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม AAR คือ  
    (๑) เพ่ือแลกเปล่ียนองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ ฉบับท่ี ๔ ร่วมกัน  
    (๒) เพ่ือหา Best and Worst practice ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
ฉบับท่ี ๔ 
    (๓) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการต่อยอด Best practice และปรับปรุง 
Worst practice  
    (๔) เพ่ือจัดทํา Lesson Learn ในการแบ่งปัน/แลกเปล่ียน และเป็น
แนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาต่อไป   
   ๒) ขั้นตอนการจัดกิจกรรม AAR ดังนี้ 
    (๑) กําหนดหัวข้อแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยเช่ือมโยงกับวัตถุประสงค์  
โดยกําหนดหัวข้อ การแลกเปล่ียนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  
    (๒) วัตถุประสงค์ในการพูดคุย  
    (๓) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
    (๔) Key Person คือ ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน และผู้บังคับบัญชา 
กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์  
    (๕) Note Taker ในการบันทึกองค์ความรู้ คือ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ๒ คน  
 
 



๖ 
 

    (๖) Output จากการจัดกิจกรรม คือ รายงานสรุปองค์ความรู้ และ
บุคลากรของสํานักนโยบายและแผนท่ีมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทําแผนท่ีได้แลกเปล่ียนและมี
องค์ความรู้ แสดงขั้นตอน ARR : After Action Review การพูดคุยหลังทํากิจกรรม แสดงตาม
แผนภาพท่ี ๑ 

แผนภาพท่ี ๑ แสดงขั้นตอน ARR  
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  ๓) สรุปผลจากการจัดกิจกรรม ARR  
   การดําเนินงานกิจกรรม AAR ได้นําหลัก ๔ M ประกอบด้วย Man (ด้านบุคลากร) 
Money (ด้านงบประมาณ) Material (ข้อมูล วัสดุ อุปกรณ์) และ Management (การบริหาร
จัดการ/กระบวนการ) มาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการพูดคุย แลกเปล่ียน ประสบการณ์จากการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)   
ซ่ึงผลท่ีได้จากการพูดคุยแลกเปล่ียนประสบการณ์ สรุปท้ัง ๔ ด้าน แสดงดังตารางท่ี ๒ ดังนี้ 

ตารางท่ี ๒ แสดงผลท่ีได้จากกิจกรรม ARR : ๔ M 
 

ด้านบุคลากร (Man)  
ด้านบุคลากร (Man) แบ่งออกเป็น ๔ กลุ่มดังน้ี  

๑) กลุ่มผู้บริหาร  
๒) กลุ่มผู้ปฏิบัติ  
๓) กลุ่มผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
๔) ทีมที่ปรึกษาโครงการ 

สําหรับผลท่ีได้จากการพูดคุย แลกเปลีย่นด้านบุคลากร สรุปดงันี้ 
      การให้ความรู้ทางวิชาการของทีมท่ีปรกึษาโครงการกับการดําเนนิการจัดทําโครงการมีความแตกต่างกัน 
โดยเฉพาะวิธีการท่ีนํามาใช้ในการปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่น ตามทฤษฎีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านมา 
เริ่มต้นจาก การวิเคราะห์ SWOT  การกาํหนดวสิัยทัศน์  การกาํหนดประเด็นท้าทาย  การกาํหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ แต่ในการดําเนินงานของทีมที่ปรึกษาโครงการฯ เริ่มต้นจากการกําหนดผู้รับบริการ 
และผู้มสี่วนไดส้ว่นเสยี (Stakeholder)  การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์  การกําหนดประเด็นท้าทาย 
ซ่ึงทําให้เกิดการตอนขาดช่วงในการคิดตามกระบวนการ  
      ทีมที่ปรึกษาฯ ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดทําแผนยทุธศาสตร์ไดด้ี เข้าใจง่าย แต่ในการนําแนวคิด
ไปปฏิบัติไม่สามารถท่ีจะถ่ายทอดให้ผู้จัดทําแผนเข้าใจได ้
      ทีมที่ปรึกษาฯ ไม่ได้ติดตามความก้าวหน้าในการระดมความคิดเห็นภายหลังจากที่ได้จัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ และไม่มีการตรวจสอบความถูกตอ้งของข้อมลูก่อนท่ีจะนําเข้าในการประชุมครั้งต่อไป  
      ทีมที่ปรึกษาฯ ขาดความชํานาญในการเชื่อมโยงแนวคิดของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ส่งผลให้ 
แผนยุทธศาสตร์ขาดความเช่ือมโยงสัมพันธ์กนั นอกจากน้ีทีมงานยังไม่สามารถดําเนินการแนะนําข้อมลู 
ในขณะที่ลงมือปฏิบัติงานภายในแตล่ะกลุ่มได ้รวมทั้งข้อมูลท่ีได้ทักท้วงกับทีมท่ีปรึกษา ในสว่นของ
ผู้รับบริการและผู้มสี่วนไดส้่วนเสียท่ีไม่ถกูต้อง ทางทีมท่ีปรึกษาก็ไม่นําไป ปรบัปรุงแก้ไข 
      ทีมที่ปรึกษาไม่มีการวางแผนการทํางานร่วมกับสํานกันโยบายและแผน และไม่มีการประชุมร่วมกัน
ในการเตรียมการดําเนินงานภายในสํานักงาน 
      การให้คําปรึกษาแนะนําในการประชุมเชิงปฏิบัติการภายในแต่ละกลุ่ม ทีมท่ีปรึกษาแต่ละท่านให้
คําแนะนําท่ีแตกต่างกัน ส่งผลให้แนวคิดการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของแตล่ะกลุ่มจึงไม่ไปในทิศทางเดียวกัน 
      ผู้บริหารให้ความสนใจในเรื่องของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์มากขึ้น และร่วมกันระดมความคิดเห็น
เพื่อให้แผนยุทธศาสตรเ์กิดความสมบูรณ์ แต่ท้ังนี้ ในการแสดงการความคิดเห็นระหว่างกลุ่มผูบ้ริหารกับ 
กลุ่มผู้ปฏิบัติที่มคีวามแตกต่างกนัทั้งในเรื่องของการกําหนดกลยุทธ์ การกําหนดประเด็นท้าทาย ได้ส่งผล
กระทบให้กลุ่มผู้ปฏิบัติเกิดความกังวล ทําให้ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นออกมา 
 



๘ 
 

ด้านบุคลากร (Man) 
       การพจิารณาแผนยุทธศาสตร์ควรจะมองภาพรวมความเช่ือมโยงของแตล่ะประเด็นยุทธศาสตร ์
เป็นหลัก (Overview) แต่เมื่อเข้าสูก่ารพิจารณาในระดับผู้บริหารกลายเป็นการพิจารณาแบบแยกประเด็น 
ยุทธศาสตร์ ทําให้ไม่เห็นภาพความเชื่อมโยง      
       ผู้บริหารควรมีความเข้าใจในเรื่องของการจัดทําแผนยุทธศาสตร ์เพราะผู้บริหารมีบทบาทสําคัญ 
ต่อการกําหนดทิศทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ 
       ผู้บริหารควรสร้างบรรยากาศในการระดมความคิดเห็น และให้ความสนใจในเรื่องของแผนยุทธศาสตร์ 
รวมถึงควรมอีํานาจในการตัดสนิใจโดยไม่ตอ้งถามความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ปฏิบัติ 
       ระดับผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเม่ือลงสูก่ารปฏิบัติภายในแตล่ะกลุ่ม จะประกอบดว้ยบุคลากรท่ีมี 
ความชํานาญงานท่ีแตกต่างกัน ส่งผลให้เกดิความแตกต่างทางความคิด รวมถงึการเกดิช่องว่างความแตกต่าง
ทางความคิดระหว่างสิ่งที่กลุ่มผูบ้ริหารคิดกับกลุ่มผู้ปฏิบัติคิดที่ไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
       กลุ่มผูป้ฏิบัติบางส่วนไม่ให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ หรือไม่สามารถเข้ารว่มโครงการได ้
จนจบกระบวนงาน ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มผูป้ฏิบัติยังไม่เห็นถึงความสําคัญของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
และท้ายที่สุดสํานักนโยบายและแผนจึงต้องเป็นผู้คิดโครงการแทนระดับผู้ปฏิบัติ 
       ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบางท่านไม่ได้เข้าร่วมโครงการ แต่กลับส่งเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มงานเข้ามาแทน 
ทําให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการบิดเบอืนไปจากที่กําหนด และในบางกลุ่มมผีู้เข้ารว่มน้อยกว่าจํานวน
ตามทีระบุไว้ 
       การแบ่งผู้ปฏิบัติออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ในแต่ละประเดน็ยุทธศาสตร์ โดยไม่ได้จัดแบ่งให้สอดคล้อง 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติที่ไม่ถนัดในงานภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์น้ันไม่กล้าท่ีจะแสดง
ความคิดเห็นในส่วนของยุทธศาสตร์ท่ีไม่เกี่ยวขอ้ง /ในส่วนท่ีไมไ่ด้รับผิดชอบ 
      กลุ่มผู้ปฏิบัติควรจะรู้ถึงบทบาทภาระงานภายในสํานกัของตนอย่างลึกซ้ึง เพื่อให้สามารถกําหนด 
กลยุทธ์และโครงการท่ีจะพัฒนางานในสํานักได้ 
      บุคลากรภายในสํานักงานเลขาธิการวฒุิสภาขาดความรู้ ความเข้าในเรื่องของแผนยุทธศาสตร์ 
รวมทั้งขาดความสนใจที่จะร่วมดําเนินการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร ์โดยมุ่งการทํางานในรปูแบบงานประจํา
มากกว่าจะคิดงานในเชิงยุทธศาสตร์ 
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มีความแม่นยําในเรือ่งของกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์  
ซ่ึงในกระบวนการดําเนินงานของทีมท่ีปรึกษายังไม่แม่นยําในเรื่องนี้ จึงส่งผลให้การจัดทําแผนยุทธศาสตร์
ขาดความสมบูรณ์ ดังน้ัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนจึงควรหาข้อมูลเพื่อพดูคุยกับทีมท่ีปรึกษาหากเห็นว่า
การดําเนินการดังกล่าวไมถู่กตอ้ง 
      การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ไม่ควรให้นักวิเคราะห์เข้าไปรวมกลุ่มกับผูบ้ริหารเพื่อไมใ่ห้เกิดการชี้นํา 
ทางความคิด 
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนขาดการประสานงานและความชํานาญในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
รวมถึงขาดข้อมลูที่จะใช้ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร ์
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนควรฝกึการจัดทําแผนยุทธศาสตรใ์ห้มีความชํานาญ โดยเริ่มจากการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรข์องสํานกันโยบายและแผน และนําไปสูก่ารจัดทําแผนยุทธศาสตรข์องสาํนักงาน
เลขาธิการวุฒสิภาต่อไป 
 

 



  

๙ 
 

ด้านบุคลากร (Man) 
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนควรฝึกการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ให้มีความชํานาญ โดยเริ่มจากการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรข์องสํานกันโยบายและแผน และนําไปสูก่ารจัดทําแผนยุทธศาสตรข์องสาํนักงาน
เลขาธิการวุฒสิภาต่อไป  
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนมีความเชี่ยวชาญ ความถนัด และความชํานาญในงานท่ีแตกต่างกัน  
จึงมีความรู้ วิธีคิด และประสบการณ์สั่งสมที่ต่างกันออกไป เมื่อเวลาไปทํางานร่วมกลุ่มกับผู้ปฏิบัติอาจจะยัง
เกิดจุดอ่อนในหลาย ๆ ด้าน ดังนั้น จึงควรมีการพูดคุยประชุมร่วมกันเพื่อให้การสื่อสารไปยังกลุ่มต่าง ๆ 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 

ด้านงบประมาณ (Money ) 
งบประมาณที่นําไปใช้จ่ายในโครงการฯ ไม่คุ้มค่า โดยเฉพาะในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้านเอกสาร ซ่ึงสํานักงานฯ 
เป็นผูร้ับภาระค่าใช้จ่ายในการผลิตเอกสารท้ังหมด ซ่ึงงบประมาณดังกล่าวได้ถกูรวมกับงบประมาณท่ีจัดจ้าง
แล้ว ท้ัง ๆ ท่ีงบประมาณด้านการผลิตเอกสารเป็นส่วนรับผดิชอบของทีมท่ีปรึกษา 
 

ด้านข้อมูล วัสดุ อุปกรณ์ (Material) 
     ข้อมูลทีใ่ช้ประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ควรมีจํานวนเพียงพอสําหรับนําไปใช้จัดทําแผน
ประเด็นท้าทายตามท่ีกําหนดในแผนยุทธศาสตร์ขาดความเชือ่มโยงกันและขาดการวิเคราะห์ถึงประเด็น 
ท้าทายที่แท้จริง  
      ข้อมูลที่ได้จากการทําแบบสํารวจของทีมท่ีปรึกษาและข้อมูล แผนยทุธศาสตร์ ๒๐ ปี ไม่ได้นํามาใช้
ในการวางแผนยุทธศาสตร ์
      ข้อมูลที่นํามาใช้ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ควรเปน็ข้อมลูที่เกี่ยวขอ้งกับสํานกังานเป็นหลัก และ
ไม่ควรนําข้อมลูที่ไม่เกี่ยวขอ้งมาวิเคราะห์ 
      แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ยังขาดในส่วนของโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
      ข้อมูลที่สํานักงานฯ ได้ส่งมอบให้กับอาจารย์เพื่อนํามาใช้ประกอบการจัดทําแผนยทุธศาสตร์ไม่ได ้
ถูกนํามาร่วมใช้ในการจัดทําแผน 
      ขาดความเช่ือมโยงของวิสยัทัศน์กับประเด็นยุทธศาสตร์ เช่น การระบุถึงความเปน็เลิศ แต่ไมส่ามารถ
ระบุได้ว่าสํานักงานมีความเป็นเลิศในด้านใด 
      โครงการเพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์ยังคงเป็นโครงการแบบเดิม ๆ ไม่ใช่โครงการท่ีคิดใหม่แต่อย่างใด 
รวมถึงไม่กล้าแสดงความคิดเห็นเพราะเกรงจะโดนมอบหมายงาน 
 

ด้านการบริหารจัดการ (Management)
      กระบวนการในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ควรมกีารระบุถึงวิธีการจัดทําในแตล่ะขั้นตอน รวมถึง 
การแสดงความเห็นถึงความเชื่อมโยงของแผนในลกัษณะทิศทางเดียวกัน 
      การจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทําโครงการ ควรพิจารณาจากประสบการณ์ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
เป็นสําคัญ 
      แผนยทุธศาสตรข์าดความเช่ือมโยงเพราะขาดในสว่นของการระบุทิศทางท่ีสํานักงานฯ ควรจะ
มุ่งเน้น และนโยบายของผู้บรหิาร ซึ่งในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์มีผู้ปฏิบัตเิป็นผู้กําหนดค่าเป้าหมาย  
ซ่ึงหากมีการกําหนดค่าเป้าหมายตํ่า จะส่งผลให้สํานักงานฯ ขาดความท้าทาย 



๑๐ 
 

ด้านการบริหารจัดการ (Management) 
      กลุ่มผู้มสี่วนไดส้่วนเสยีท่ีเข้าร่วมรับฟังในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ไมส่ามารถรับฟังข้อมูลไดร้อบด้าน 
จึงควรหาช่องทางเพ่ิมเติมในการรับฟังขอ้มูลให้กับกลุ่มผู้มีสว่นได้ส่วนเสยี 
      การบรหิารจัดการยังขาดการเตรยีมความพร้อมในการเตรียมงาน รวมถึงขาดการทําความเข้าใจ
ร่วมกันในระดับทีมงานของสํานักนโยบายและแผน 
 
 ๔. การมีส่วนร่วมดําเนินการ  
  การมีส่วนร่วมในการจัดทําองค์ความรู้ สํานักนโยบายและแผน มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
ของบุคลากร ไม่ใช่เฉพาะนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร และบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยแบ่งการมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ 
ดังนี้ 
  ๑. บุคลากรของสํานักนโยบายและแผน ในส่วนของนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  
   - คิด วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ท่ีผ่านมา ฉบับท่ี ๑ 
- ฉบับท่ี ๓  
   - คิด วิเคราะห์การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ฉบับท่ี ๔  
   - เข้าร่วมประชุมท้ังในรูปแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ เพ่ือหารือ
แนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ร่วมกัน  
   - เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งท่ี ๑ - ๔ ซ่ึงมีการแบ่งกลุ่มตาม
ประเด็นต่างๆ มีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจําอยู่ทุกกลุ่ม เพ่ือเก็บข้อมูล และทราบ
ความเป็นไปของข้อมูลต่างๆ  
   - แสดงความคิดเห็น และแบ่งปันประสบการณ์ในการดําเนินการกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ Work shop คร้ังท่ี ๑ - คร้ังท่ี ๔  
   - คิด วิเคราะห์ ผลการจัดทํา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) นํามาแบ่งปัน ความคิดเห็นร่วมกันผ่านกิจกรรม ARR  
  ท้ังนี้ บุคลากรสํานักนโยบายและแผนทุกคน ยังมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
และทราบขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ฉบับท่ี ๔ ผ่านกิจกรรม เรื่องเล่า
เร้าพลัง   
  ๒. ผู้บริหารและบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สํานักนโยบายและ
แผน ได้จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม และรับฟังความคิดเห็นของผู้บริหารและบุคลากร
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยกําหนดกิจกรรม และกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้  
   ๑) จัดทําแบบสํารวจความคิดเห็นต่อการกําหนดวิสัยทัศน์แผนยุทธศาสตร์ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ระหว่างวันท่ี ๕ -  ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙  
 



  

๑๑ 
 

กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร ประกอบด้วย เลขาธิการวุฒิสภา รองเลขาธิการวุฒิสภา ท่ีปรึกษา 
และผู้อํานวยการสํานัก จํานวน ๒๗ ท่าน โดยสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหาร เพื่อกําหนด
เป็นแนวทางในการกําหนดวิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์ ฉบับท่ี ๔ ในประเด็น ดังนี้ 
    (๑) เห็นชอบให้คงใช้วิสัยทัศน์ “สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นองค์กรท่ี
มีความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุนการดําเนินงานด้านนิติบัญญัติของชาติ” 
    (๒) เห็นชอบให้คงวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรธรรมาภิบาลท่ีได้รับการยอมรับ
จากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน”  
    (๓) เห็นชอบให้กําหนดวิสัยทัศน์ใหม่ โดยจัดทําเป็นแบบสํารวจความคิดเห็น
ต่อการกําหนดวิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๔) แสดงแบบสํารวจความคิดเห็นฯ ตามแผนภาพท่ี ๒  

แผนภาพท่ี ๒ แสดงแบบสํารวจความคิดเห็นต่อการกําหนดวิสัยทัศน์ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

  ๒) จัดบูธกิจกรรมสอยดาว เพื่อให้บุคลากรร่วมแสดงความคิดเห็นในการ
กําหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร  
กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดกิจกรรมระหว่างวันท่ี ๒๔ - ๒๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ อาคารสุขประพฤติ แสดงตามแผนภาพท่ี ๓  
                   ภาพท่ี ๓ แสดงการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จากการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของผู้บริหารและบุคลากรของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ สํานักนโยบายและแผน 
ได้รวบรวม และนําไปเป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซ่ึงนําไปเป็นข้อมูลในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ครั้งท่ี ๑ - ๔  
 
 
 
 
 



  

๑๓ 
 

๕. วิธีการประมวลและกลั่นกรองความรู้   
 ในการประมวลและกล่ันกรองความรู้ การบริหารยุทธศาสตร์ ของสํานักนโยบายและ
แผน เม่ือมีการระดมความคิดเห็นและคิด วิเคราะห์รายละเอียด ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
จะผ่านการกล่ันกรองจากผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ผู้อํานวยการสํานัก และคณะทํางานจัดการ
ความรู้ของสํานักนโยบายและแผน เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติตามท่ีได้กําหนดไว้ ตามแผนการ
ดําเนินงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรม การจัดทําแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑) ประกอบด้วย ๒ ส่วนสําคัญ ดังนี้ 
  ๑. การดําเนินงานตามโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑) ซ่ึงมีการกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงาน ผลผลิต 
ผลลัพธ์ งบประมาณ ซ่ึงเป็นโครงการท่ีสํานักนโยบายแผนเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ ซ่ึงมีการ
วางแผนการดําเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง วิธีการประมวล กล่ันกรองความรู้ในการ
ดําเนินงานตามโครงการ ประกอบด้วย  

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คดิ วิเคราะห์การดําเนินงานตาม 
โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   - ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ตรวจสอบ กล่ันกรอง ให้ข้อเสนอแนะในการ
ดําเนินงาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
   - นําเสนอผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน และท่ีปรึกษาท่ีกํากับดูแล
สํานักนโยบายและแผน ตามลําดับช้ัน เพ่ือให้ครอบคลุมและเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  ๒. การดําเนินงานในรูปแบบคณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักนโยบายและแผน 
โดยประชุม หารือ และระดมความคิดเห็น กําหนดเป็นแผนการดําเนินงานของคณะทํางานฯ  
การกล่ันกรองความรู้โดยการประชุมคณะทํางานฯ ท่ีมีบุคลากรทุกกลุ่มงานมาร่วมเป็นคณะทํางานฯ  

๖. วิธีการจัดเก็บองค์ความรู้    
 การจัดเก็บองค์ความรู้ ในการบริหารยุทธศาสตร์ สํานักนโยบายและแผน       

ได้สกัดองค์ความรู้ท่ีจําเป็นในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ มาเป็นเก็บเป็นองค์ความรู้โดยการ
ทบทวนและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน มาตรฐานกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การแปลงสู่
แผนปฏิบัติราชการ และการติดตามประเมินผล สํานักนโยบายและแผน สิงหาคม ๒๕๕๖ (แก้ไข
คร้ังท่ี ๑) มาปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นํามาสู่
การจัดทําเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน มาตรฐานกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การแปลงสู่แผนปฏิบัติ
ราชการ และการติดตามประเมินผล มิถุนายน ๒๕๕๙ (แก้ไขครั้งท่ี ๒) เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมท้ังมีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของสํานักนโยบายและแผน 
ซ่ึงในรายละเอียดจะประกอบด้วยขั้นตอนการดําเนินงานรายบุคคล แสดงเล่มคู่มือตามแผนภาพท่ี ๔  

 
 
 
 
 



๑๔ 
 

แผนภาพท่ี ๔ แสดงเล่มคู่มือการปฏิบัติงานของสํานักนโยบายและแผน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
๗. วิธีการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้  

  การเผยแพร่องค์ความรู้ การบริหารยุทธศาสตร์ สํานักนโยบายและแผนมี
ช่องทางการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ท้ังในรูปแบบการส่ือสารแบบทาง
เดียวและการส่ือสารแบบสองทาง  

การส่ือสารทางเดียว ( One way Communication) คือ ผ่านทางระบบ 
อินทราเน็ตของสํานักนโยบายแผน แผ่นพับ การจัดทําสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งท่ี ๑ – 
คร้ังท่ี ๔ การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การแปลงสู่
แผนปฏิบัติราชการ และการติดตามประเมินผล แสดงตามภาพที่ ๕  
                   แผนภาพท่ี ๕ แสดงการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านระบบอินทราเน็ต 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ทบทวน/ปรับปรุง 



  

๑๕ 
 

 
การสื่อสารแบบสองทาง (Two way Communication) มีการจัดกิจกรรม 

เพ่ือเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
  ๑. เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านกิจกรรมเร่ืองเล่าเร้าพลัง โดยได้มีการมอบหมาย
บุคลากรของสํานักนโยบายและแผน นําความรู้มาเล่าให้บุคลากรของสํานักนโยบายและแผน 
ได้รับทราบ พร้อมท้ังรับฟังความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคต่างๆ เป็นการสร้างสัมพันธ์ท่ีดีร่วมกัน 
และแลกเปล่ียนองค์ความรู้ อันจะทําให้การทํางานของสํานักนโยบายและแผนเกิดประสิทธิภาพ
มากขึ้น และจัดเก็บองค์ความรู้ท่ีเล่า มาจัดทําเป็นบทเรียนจากการปฏิบัติงาน ในหัวข้อ เร่ืองเล่า 
เร้าพลัง และเผยแพร่ทางระบบอินทราเน็ตของสํานักนโยบายและแผน แสดงตามภาพท่ี ๖  
                     แผนภาพท่ี ๖ แสดงการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านกิจกรรมเรื่องเล่า เร้าพลัง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒. เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านกิจกรรม การส่ือสารสร้างความเข้าใจ เรื่อง แผน

ยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนยุทธศาสตร์
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ให้กับบุคลากรของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ช่วงระหว่างวันท่ี ๒๘ มีนาคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยได้แจ้งเวียนให้บุคลากร
ของทุกสํานักเข้าร่วมรับฟังการส่ือสารดังกล่าว และได้จัดทําเป็นปฏิทินการส่ือสารแผน
ยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยกําหนด วัน เวลา และสถานท่ีในการเข้าร่วมรับฟัง 
แสดงดังตารางท่ี ๓  
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

ตารางท่ี ๓ ปฏิทินการส่ือสารแผนยุทธศาสตร์ 

ลําดับที่ วัน/เดือน/ปี สํานักที่จะดําเนินการ 

๑. วันอังคารท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐  
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา  
ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๗๐๒  

สํานักกรรมาธิการ ๑  
สํานักกรรมาธิการ ๒  
สํานักกรรมาธิการ ๓  

๒.  วันพุธท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐  
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา  
ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๗๐๒ 

สํานักกํากับและตรวจสอบ 
สํานักกฎหมาย 
สํานักงานประธานวุฒิสภา 
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
สํานักการประชุม  

๓.  วันพฤหัสบดีท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐  
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา  
ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๗๐๒ 

สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สํานักวิชาการ  
สํานักบริหารงานกลาง 
สํานักการคลังและงบประมาณ  
กลุ่มตรวจสอบภายใน  

๔.  วันศุกร์ท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐  
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา  
ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๗๐๒ 

สํานักการต่างประเทศ  
สํานักภาษาต่างประเทศ 
สํานักการพิมพ์ 
สํานักประชาสัมพันธ์ 
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
 สํานักนโยบายและแผน  

  ในการดําเนินการเพื่อส่ือสารแผนยุทธศาสตร์ไปยังสํานักต่างๆ ได้มีการมอบหมาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รับผิดชอบในการส่ือสารในแต่ละวัน เพ่ือให้ได้มีการฝึกการส่ือสาร    
ไปยังบุคลากรสํานักต่างๆ ซ่ึงเป็นการพัฒนาทักษะในการส่ือสารของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ ซ่ึงมีรายละเอียดในการส่ือสาร ดังน้ี 
  ๑. แนวคิด หลักการในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์  
  ๒. การเปรียบเทียบแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับท่ี ๑ - ๓  
  ๓. ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  
   ๔. การดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  
  ๕. รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  
  ๖. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)  
  ๗. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
แสดงตามภาพท่ี ๗  
 
 



  

๑๗ 
 

แผนภาพท่ี ๗ แสดงการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านการเผยแพร่ส่ือสาร สร้างความเข้าใจแผนยุทธศาสตร์ 
                สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. รายละเอียด เน้ือหา   
  การจัดทําองค์ความรู้ การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ของสํานักนโยบายและแผน 
โดยกิจกรรม การจัดทําแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) แสดงกระบวนการจัดทําองค์ความรู้ การบริหารยุทธศาสตร์ ตามแผนภาพท่ี ๘ 

แผนภาพที่ ๘ กระบวนการจัดทําองค์ความรู้ บริหารยุทธศาสตร์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

จากแผนภาพท่ี ๘ อธิบายเป็นข้ันตอนการจัดทําองค์ความรู้ แต่ละกระบวนการ ดังรายละเอียด
แสดงดังตารางท่ี ๔  

ตารางท่ี ๔ แสดงขั้นตอนการจัดทําองค์ความรู้ การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 
ข้ันตอน รายละเอียด

๑. การบ่งชี้ความรู ้ - ทบทวนแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับท่ี ๑ - ฉบับท่ี ๓  
- ศึกษา ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ โครงการ ของหน่วยงานต่างๆ  
- แลกเปลี่ยนเรยีนรู้จากนักวเิคราะห์ท่ีมีประสบการณใ์นการทําแผนยุทธศาสตร์

๒. การสร้างและแสวงหาความรู้  - แผนยุทธศาสตรส์ํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับท่ี ๑ - ฉบับท่ี ๓  
- นโยบายของประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาติ รองประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ คนท่ีหนึ่ง รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนท่ีสอง และ
นโยบายของเลขาธิการวุฒิสภาหรือผู้บริหาร 
- เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของ
หน่วยงานต่างๆ 
- เข้ารับฟังบรรยายสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์  

๓. การแลกเปลีย่นเรียนรู้  - การระดมความคิดเห็นในรูปแบบคณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักนโยบายและแผน 
- ระดมความคิดเห็นของสํานักนโยบายและแผน  
- จัดกิจกรรม AAR (หลัง Work shop การจัดทําแผนยุทธศาสตร์) แล้วนํามา
สรุปเป็นรายงานสรุปองค์ความรู้ 

๔. การมีส่วนร่วมดําเนินการ - บุคลากรของสํานักนโยบายและแผน   
   * นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รว่มคิด วิเคราะห์ หารือในขั้นตอนการ
ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ในทุกขั้นตอน 
    * สื่อสารให้บุคลากรของสํานักนโยบายและแผน ทราบความเคลื่อนไหว 
ขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
- ผู้บริหารและบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา   
    * จัดทําแบบสํารวจความคิดเห็นต่อการกําหนดแผนยุทธศาสตร์ (ผู้บริหาร) 
    * จัดบูธกิจกรรมสอยดาว ให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นในการกําหนด
วิสัยทัศน์ฉบับใหม่ (บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา) 

๕. การประมวลและ 
    กลั่นกรองความรู้  

- แผนงาน/โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรข์องสํานักงานฯ และมีการ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง ในขั้นตอนการดําเนินงาน งบประมาณ ผ่านการบังคับ
บัญชาตามลําดบัช้ัน ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ผูอํ้านวยการสํานกั 
และท่ีปรึกษาฯ ท่ีกํากับดแูลสํานักนโยบายและแผน  
 - ดําเนินงานในรูปแบบคณะทํางานจัดการความรู้ของสํานักนโยบายและแผน 
ซ่ึงประกอบด้วยบุคลากรทุกกลุม่งาน และตรวจสอบการดําเนนิงานโดยวิธกีาร
ประชุม หารือ และกําหนดเป็นแผนดําเนินงานของคณะทํางานฯ จากนั้นจึง
ตรวจสอบกระบวนการดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนดไว้  

๖. การจัดเก็บองค์ความรู้ - นําองค์ความรู้ท่ีได้มาทบทวน/ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน มาตรฐาน
กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การแปลงสูแ่ผนปฏิบัตริาชการ และการ
ติดตามประเมินผล 
- จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของสํานักนโยบายและแผน โดยรวบรวมการ
ปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล  



  

๑๙ 
 

ข้ันตอน รายละเอียด 
๗. การเผยแพรแ่ละ 
   ถ่ายทอดองค์ความรู้  

- จัดทํารายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการทุกครั้ง ตั้งแต่ครั้งท่ี ๑ - ครั้งท่ี ๔ 
จากนั้นจึงนํามารวบรวมเป็นรายงาน ครั้งท่ี ๑ - ๔ 
- นําข้อมูลองค์ความรู้ท่ีได้ไปทบทวน ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัตงิาน มาตรฐาน
กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯ ของสํานกันโยบายและแผน รวมท้ังจัดทํา
เป็นแผนพับเพ่ือเผยแพร่  
- ช่องทางการเผยแพร่ จัดทําเป็นเอกสารรูปเล่มไว้ท่ีสํานักนโยบายและแผน    
ทําแผ่นพับแจกทุกสํานัก เอกสารในการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้
ท้ังหมดนําเผยแพรผ่่านอินทราเน็ตของสํานักนโยบายและแผน  
- มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ผ่านกิจกรรม เรื่องเล่า
เร้าพลัง ท่ีดําเนินการอย่างต่อเนื่องภายในสํานกันโยบายและแผน  
- นําองค์ความรู้จากการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ไปถ่ายทอดสื่อสารผ่านกิจกรรม
กรรม การสือ่สารแผนยุทธศาสตรส์ํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา ฉบับท่ี ๔  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนยุทธศาสตรส์ํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาระยะ 
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ให้กับบุคลากรของสํานกังานเลขาธิการวุฒิสภา 

 
๔. ประโยชน์ท่ีได้จากการจัดทําองค์ความรู้    
 การจัดทําองค์ความรู้ การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ในรูปแบบของกิจกรรมการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ และประสบการณ์ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับท่ี ๔ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑) ก่อให้เกิดประโยชน์ท้ังในระดับองค์กร ระดับสํานัก ระดับกลุ่มงาน 
ระดับบุคคล และระดับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้  
 ระดับองค์กร  
 ๑. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สามารถนําแผนยุทธศาสตร์ มาใช้เป็นกรอบทิศทาง       
ในการปฏิบัติราชการของสํานักงานฯ เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์เป็นการกําหนดรูปแบบการ
ปฏิบัติงานท่ีช่วยให้องค์กรเกิดการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 ๒. แผนยุทธศาสตร์ช่วยกําหนดรูปแบบการปฏิบัติงานในรูปแบบของโครงการ/กิจกรรม 
ทําให้สํานักงานฯ ได้ทราบถึงการบริหารจัดการในภาพรวม ว่าแต่ละหน่วยงานมีโครงการ/
กิจกรรมใดท่ีขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ สามารถบริหารยุทธศาสตร์ได้ในองค์รวม 
 ๓. แผนยุทธศาสตร์จะช่วยให้ผู้บริหารของสํานักงานฯ บริหารยุทธศาสตร์ในองค์รวม 
ท้ังในระดับยุทธศาสตร์ ระดับกลยุทธ์ ระดับโครงการ รวมไปถึงการบริหารงบประมาณ ได้อย่าง
บูรณาการ 
 ระดับสํานัก 
 ๑. สํานักต่างๆ ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สามารถนําแผนยุทธศาสตร์มาใช้เป็น
กรอบแนวคิดในการกําหนดโครงการ/กิจกรรม และมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรให้ประสบความสําเร็จ  
 ๒. สํานักนโยบายและแผน ได้เรียนรู้ ประสบการณ์จากการทําแผนยุทธศาสตร์ และ
นําไปทบทวนสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพื่อนําไปเป็นองค์ความรู้ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ต่อไป  
 



๒๐ 
 

ระดับกลุ่มงาน 
 ๑. เกิดการมีส่วนร่วมของกลุ่มงานในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เนื่องจากในการจัด

กิจกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ มีการกําหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน  
ทําให้เกิดการระดมความคิดเห็น และสร้างการมีส่วนร่วมในระดับผู้บังคับบัญชา ทําให้บุคลากร
ในระดับผู้บังคับบัญชากลุ่มงานทราบถึงขั้นตอน วิธีการในการจัดทําแผน อันจะนําไปสู่การมี
ส่วนร่วมในการคิดแผนงาน/โครงการท่ีเกี่ยวข้อง  

๒. กลุ่มงานของสํานักนโยบายและแผน มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์ การคิดแผนงาน/โครงการ วิธีการติดตามประเมินผล ซ่ึงท้ัง ๓ ส่วน เป็น
กระบวนการบริหารยุทธศาสตร์ เม่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นท้ัง ๓ กลุ่มงาน จึงจัดทําเป็นคู่มือ
การปฏิบัติงานมาตรฐานกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การแปลงสู่แผนปฏิบัติราชการ 
และการติดตามประเมินผล   
 ระดับบุคคล  
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทุกคน มีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ทําให้เกิดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จัดทําแผนยุทธศาสตร์จริง มีการคิด วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น ผ่าน
กิจกรรมต่างๆ ในแต่ละขั้นตอน กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ เป็นองค์ความรู้ท่ีสําคัญและ
จําเป็นสําหรับนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เพ่ือพัฒนาไปสู่การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาในอนาคตต่อไป  
 ระดับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ๑. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะได้รับการตอบสนองการรับบริการ เนื่องจาก   
ในกระบวนการคิดแผนยุทธศาสตร์ ได้มีการวิเคราะห์กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
การบริการ รวมท้ังสร้างการมีส่วนร่วมโดยรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ๒. มีโครงการ/กิจกรรม ท่ีคํานึงถึงการให้บริการกับผู้รับบริการ คือ สมาชิกวุฒิสภา 
(สภานิติบัญญัติแห่งชาติ) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และอํานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
 
๕. ปัญหาและอุปสรรค  
 สืบเนื่องจากกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับท่ี ๔ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) สามารถวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในภาพรวม ดังนี้ 
 ๑. การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๒ ส่วน ได้แก่  
              ๑) กระบวนการ (Process)  
   ทีมท่ีปรึกษาใช้กรอบแนวคิด BSC, PMQA แต่ยังมีตรรกะท่ีแตกต่างจาก
สํานักนโยบายและแผน เช่น การกําหนดประเด็นท้าทายในระดับกลยุทธ์ตามมิติ BSC ซ่ึงควร
กําหนดประเด็นท้าทายก่อนท่ีจะกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ แต่ทีมท่ีปรึกษากําหนดประเด็นท้าทาย
เพ่ือจะนําไปสู่การกําหนดกลยุทธ์  



  

๒๑ 
 

   ผู้บริหารกําหนดทิศทางองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ค่านิยมหลัก แต่ผู้ปฏิบัติทุกคนไม่มีส่วร่วมในทิศทางขององค์กรท่ีผู้บริหารกําหนดขึ้น อันจะ
นําไปสู่การท่ีผู้ปฏิบัติจะได้นําไปวิเคราะห์เพ่ือกําหนดกลยุทธ์และโครงการ  
 ๒) เนื้อหา (Content)  
   ผู้ปฏิบัติ กลุ่มเป้าหมายท่ีให้ข้อมูลไม่ได้เข้าร่วม Workshop ส่วนกลุ่มเป้าหมาย
ท่ีเข้าร่วม Workshop ก็ไม่สามารถให้ข้อมูลสําคัญได้ ทําให้การกําหนดโครงการเป็นโครงการ
เดิมๆ ท่ีเคยดําเนินการ ไม่สร้างสรรค์ให้เกิดการวางแผนหรือจัดทําโครงการใหม่ๆ ประกอบกับ
เจ้าของโครงการไม่นําเสนอผู้บริหารหรือผู้อํานวยการสํานักท่ีกํากับดูแล 
   ทีมท่ีปรึกษา ไม่ได้ทําหน้าท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
ให้คําแนะนําผู้เข้าร่วม Workshop และวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม แต่ทีมท่ีปรึกษาทําหน้าท่ีแค่
รวบรวมข้อมูลและไม่ได้วิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ  
 ๒. ทิศทางขององค์กร  
 ๑) การวิเคราะห์ SWOT : ทีมท่ีปรึกษาไม่ได้วิเคราะห์ข้อมูลจาก Workshop เพื่อระบุ
ตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ ซ่ึงแผนยุทธศาสตร์ทุกฉบับท่ีผ่านมาจะทราบตําแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์ เช่น แผนยุทธศาสตร์ ฉบับท่ี ๒ ตําแหน่ง WO (มีจุดอ่อนและมีอุปสรรค) แผนยุทธศาสตร์ 
ฉบับท่ี ๓ SO (มีจุดอ่อนแต่ไม่มีโอกาส)  
 ๒) วิสัยทัศน์/พันธกิจ : เน้นเร่ืองความเป็นเลิศในการส่งเสริมสนับสนุนงานฝ่ายนิติ
บัญญัติ เป็นวิสัยทัศน์ท่ีย้อนกลับไปเหมือนแผนยุทธศาสตร์ฉบับท่ี ๑  
 ๓) ค่านิยมหลัก : ทีมท่ีปรึกษาทําตามสมัยนิยม คือ เอาช่ือองค์กรมาเป็น Concept 
ในการกําหนดค่านิยมหลัก ซ่ึงคล้ายกับค่านิยมเดิมในเรื่อง จิตบริการ และการทํางานเป็นทีม    
แต่ไม่ได้วิเคราะห์ว่าค่านิยมใดท่ีเหมาะสมกับการบรรลุวิสัยทัศน์ และบริบทของสํานักงานฯ  
  ๔) ประเด็นยุทธศาสตร์  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ควรมาจากการวิเคราะห์ SWOT แต่ทีมท่ีปรึกษาไม่ได้
วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลจากการระดมสมองของผู้บริหาร Brainstorm ว่าจากจุดอ่อน จุดแข็ง 
ของสํานักงานฯ และโอกาส อุปสรรคภายนอกท่ีเป็นเหตุให้เกิดประเด็นท้าทายของสํานักงานฯ 
อย่างไร  
    ประเด็นยุทธศาสตร์มีจํานวนมาก ส่งผลให้มีจํานวนกลยุทธ์และโครงการ
มากตามไปด้วย ทําให้ไม่เกิดจุดเน้นในการพัฒนาองค์กร และส่งผลต่อการจัดทําโครงการ การ
ติดตามประเมินผลความสําเร็จในระดับต่างๆ ท่ีต้องเก็บข้อมูลตัวช้ีวัดเป็นจํานวนมาก 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ไม่สามารถตอบสนองได้ครบทุกมิติตาม BSC โดยเฉพาะ
มิติภายนอกองค์กร (มิติท่ี ๑ ประสิทธิผล และมิติท่ี ๒ ผู้รับบริการ) เม่ือนําประเด็นยุทธศาสตร์
มาวาดแผนที่ยุทธศาสตร์จะเห็นว่ามีประเด็นมากแต่ไม่ครบทุกมิติ  
 
 
 
 



๒๒ 
 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ท้ังหมดมีความคล้ายกับแผนยุทธศาสตร์ ฉบับท่ี ๒ เช่น  
แผนยุทธศาสตร์ ฉบับท่ี ๒ แผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ ๔ 

ยุทธ ๑ : ความเป็นมืออาชีพด้านการประชุม  - 
ยุทธ ๒ : ความเป็นมืออาชีพด้านวิชาการ  
           องค์ความรู้ ข้อมูล ระบบสารสนเทศ  

ยุทธ ๒ : ความเป็นเลิศด้านกฎหมาย วิชาการ 
ยุทธ ๓ : การพัฒนา IT  

ยุทธ ๓ : การพัฒนาระบบปฏิบัติงาน การบริการ 
           และความเป็นองค์กรธรรมาภิบาล  

ยุทธ ๑ : การบริหารจัดการองค์กร  
ยุทธ ๖ : เครือข่าย  

ยุทธ ๔ : การประชาสัมพันธ์  ยุทธ ๔ : การประชาสัมพันธ์  
ยุทธ ๕ : การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  ยุทธ ๕ : การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

    กลยุทธ์ : ท่ีมาของกลยุทธ์จากการกําหนดประเด็นท้าทายภายใต้แต่ละกลยุทธ์ 
ซ่ึงกรอบการกําหนดประเด็นท้าทายจาก BSC จึงเกิดกลยุทธ์อย่างน้อย ๔ กลยุทธ์ตามประเด็น
ท้าทาย ทําให้เกิดการคิดกลยุทธ์ท่ีไม่ตอบสนองต่อเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ท่ีจําเป็นจริงๆ     
มีกลยทุธ์มากเกินไป และคิดโครงการท่ีจะมาตอบกลยุทธ์ได้ยาก  
    แผนท่ียุทธศาสตร์ : แผนท่ียุทธศาสตร์เป็นแนวทางเพื่อให้เกิดความเข้าใจ 
ส่ือสารแผนยุทธศาสตร์เพ่ือให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องได้เข้าใจและมีส่วนร่วมในยุทธศาสตร์ และ
เป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการติดตามและประเมินผลความสําเร็จทางยุทธศาสตร์ จากการ
กําหนดประเด็นท้าทายเพ่ือกําหนดกลยุทธ์ และนําไปสู่การกําหนดโครงการนั้น แผนท่ีจะต้องมี
ความซับซ้อนมาก เนื่องจากมีหลายประเด็นท้าทาย หลายกลยุทธ์ หลายตัวช้ีวัด แต่แผนท่ีท่ีทีม
ท่ีปรึกษาจัดทํามา เป็นแบบง่ายไม่ซับซ้อน สํานักนโยบายและแผนอาจจะต้องร่วมกันจัดทําแผน
ท่ียุทธศาสตร์ใหม่เพ่ือประโยชน์ในเชิงยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ  
     โครงการ : แผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์เปล่ียนใหม่        
แต่ยังใช้โครงการชุดเดิม โครงการท่ีปรากฏตามแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ส่วนใหญ่เป็นโครงการ     
ท่ีต่อเนื่องมาจากแผนยุทธศาสตร์ฉบับท่ี ๓ ซ่ึงก็ไม่อาจส่งผลให้เกิดการพัฒนาตามวิสัยทัศนใ์หม่  
 
๖. ข้อเสนอแนะ  
 การดําเนินการจัดทําองค์ความรู้ “การบริหารเชิงยุทธศาสตร์” ในรูปแบบของกิจกรรม
การแลกเปล่ียนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซ่ึงได้สรุปผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคใน
เบื้องต้นแล้ว มีข้อเสนอแนะจากการดําเนินงาน สรุปเป็น ๓ ด้าน ดังนี้ 
 ๑. ด้านกระบวนการดําเนินงาน  
   การดําเนินงานในบางส่วนต้องอาศัยความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เช่น การ
บริหารจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนอกสถานท่ี ควรมอบหมายเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความชํานาญเป็น
ผู้ดําเนินการ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เช่น ในเรื่องการประสานงาน
ห้องพัก ห้องสัมมนา การจัดอาหาร เครื่องด่ืม ควรมอบหมายเจ้าหน้าท่ีสํานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคลช่วยดําเนินการ  



  

๒๓ 
 

   ก่อนท่ีจะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ควรมี
การประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมในทุกขั้นตอน ท้ังในระดับเจ้าหน้าท่ีสํานักนโยบายและแผน 
ทีมท่ีปรึกษาโครงการ และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง รวมถึงในข้ันตอนระหว่างการ
ดําเนินงาน และหลังการดําเนินงาน ท้ังนี้ เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาวิธีการทํางาน
ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  
   กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ระหว่างระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ 
ควรร่วมดําเนินการไปพร้อมกัน ไม่ควรแบ่งแยก เพ่ือให้เกิดแนวทางในการคิด และจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน  
 ๒. ด้านการบริหารจัดการ 
   การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไป ไม่ควรจัดจ้างท่ีปรึกษาภายนอกเป็น
ผู้ดําเนินการท้ังโครงการ เนื่องจาก ท่ีปรึกษาภายนอกไม่ทราบถึงข้อมูล รูปแบบการดําเนินงาน 
ภารกิจงาน ตลอดจนความต้องการของบุคลากรภายในองค์กร ซ่ึงหากให้ท่ีปรึกษาภายนอกมา
เป็นผู้ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ สํานักงานฯ อาจได้แผนยุทธศาสตร์ท่ีไม่สอดคล้องและ
ตรงตามการวิเคราะห์องค์กรอย่างแท้จริง ดังนั้น สํานักนโยบายและแผนควรเป็นสํานักหลักใน
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ โดยมีท่ีปรึกษาภายนอกมาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ใน
เบื้องต้นในส่วนของภาคทฤษฎีเท่านั้น  
   ก่อนท่ีจะมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ควรมีการรวบรวมผลการดําเนินงาน
ท่ีสําคัญต่างๆ ของสํานักงานฯ เช่น ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ผลการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความต้องการ
ของบุคลากรสํานักงานฯ นโยบายของผู้บริหาร ผลการวิเคราะห์แผนงาน/โครงการ เป็นต้น 
พร้อมท้ัง จัดทําการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวและประชุมช้ีแจงให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างความเข้าใจก่อนท่ีจะจัดทําแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือให้เกิดการต้ังต้นการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ไปในแนวทางเดียวกัน  
   การจ้างท่ีปรึกษาภายนอกมาร่วมจัดทําแผนยุทธศาสตร์กับสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ควรมีกระบวนการพูดคุย ประสานงาน และสร้างความเข้าใจร่วมกันใน
ข้ันตอน กรอบแนวคิด วิธีการในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ก่อนดําเนินการจัดจ้าง เพ่ือให้ได้ท่ี
ปรึกษาท่ีมีคุณสมบัติ ครบถ้วน เหมาะสมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  
 ๓. ด้านบุคลากร  
    ควรสร้างการตระหนักรู้ให้บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในทุก
ระดับ ให้เล็งเห็นถึงประโยชน์และความสําคัญในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือ ร่วมใจในการร่วมคิดและร่วมจัดทําแผนยุทธศาสตร์อย่างจริงจัง อันจะส่งผลให้การ
บริหารยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ มีประสิทธิภาพ เกิดการขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง 
   ผู้บริหารของสํานักเลขาธิการวุฒิสภา เป็นบุคคลสําคัญยิ่งต่อบทบาทการ
กําหนดทิศทางองค์กรในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และมีส่วนสําคัญต่อการวิเคราะห์ความเช่ือมโยง
แผนยุทธศาสตร์ในภาพรวม เพื่อประกอบการตัดสินใจท่ีสําคัญของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
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ประมวลภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ ๑ 
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การกําหนดวิธีการสกัด (Capture technique)                    AAR : After Action Review 
                                                                การพูดคุยกันหลังการทํากจิกรรม 
 
 
 นิยาม AAR   การทบทวน/พูดคุย/แลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็นประสบการณ์หลังการจัดกิจกรรม 
 
 วัตถุประสงค์ AAR   เพื่อแลกเปล่ียนองค์ความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน 
    เพื่อหา Best and Worst practice  
    เพื่อเสนอแนะแนวทางการต่อยอด Best practice และแนวทางปรับปรุง 
   Worst practice 
    เพื่อจัดทํา Lesson Learn ในการแบ่งปัน/และเปล่ียน และเป็นแนวทาง 
   ในการจัดกิจกรรมท่ัวไป 
 
 1.  หัวข้อ การแลกเปล่ียนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
    ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2560 – 2564)           
  
 2. วัตถุประสงค์ในการพดูคุย : 2.1 เพื่อแลกเปล่ียนองค์ความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน 
    2.2 เพื่อหา Best and Worst practice  
    2.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางการต่อยอด Best practice และแนวทางปรับปรุง 
    Worst practice 
    2.4 เพื่อจัดทํา Lesson Learn ในการแบ่งปัน/และเปล่ียน และเป็นแนวทาง 
    ในการจัดกิจกรรมท่ัวไป 
 3. ผู้เขา้ร่วมกิจกรรม 
 
1. นางปัญฐกานต์  สะท้านไตรภพ 8. นายภัทรพงศ์  ช่วยบํารุง 15. นางสาวน้ําเพชร  ศรีวิจิตรโชค 
2. นางสาวนุตยา  ลิขิตหัตถศิลป 9. นางสาวทัศนวรรณ  พัฒน์คุ้ม 16. นางนันทิญาพร  สัมพันธ์ทวีกิจ 
3. นางสาวพรรณสิริ  พรหมพันธุม 10. นางรัตนา  ชัชวาลรัตน์ 17. นางสาวณัฐธนัญ  สุนทรกิตติพงศ์ 
4. นายถาวร  แสงสาคร 11. นายธัชชัย  แก้ววารี 18. นายศักดิเดช  รัตนประทีปพร 
5. นางชรัญญา  ประสิทธินาวา 12. นางสาวสุภารัตน์  มาตสวิง 19. ทีม Admin 
6. นางสาวนาตยา  พ่วงพูล 13. นางสาวศุทรา  สิรภัทรนันทกร  
7. นางสาววรรณวิภา  เลิศปัญญาพร 14. นายอมร  จึงรุ่งฤทธ์ิ  

 
 4. Key Person 4.1 ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน 
   4.2 ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 
    
 5.  Note taker 5.1 นางนันทิญาพร สัมพันธ์ทวีกิจ 
 (กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ) 5.2 น.ส.นาตยา พ่วงพูล 
 
 6. Output จากการจัดกิจกรรม 6.1   รายงานสรุปองค์ความรู้ 
    (K1 : การเสริมสร้างความรู้ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
    ของสํานักงานฯ) 
   6.2 บุคลากรของสํานักนโยบายและแผนและบุคลากร 
    ท่ีมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทําแผนท่ีได้แลกเปล่ียนและมีองค์ความรู้ 











ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
: การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นเลิศ 
เป้าประสงค์ 
: บุคลากรมีศกัยภาพในการสนับสนุนงานด้านนติิบญัญตั ิ
และสามารถตอบสนองความตอ้งการของวุฒสิภา/สภานิติ
บัญญตัิแห่งชาต ิ
กลยุทธ์  
5.1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามที่องค์กรคาดหวัง 
   อย่างเปน็ระบบและหลากหลาย 
5.2 สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติการทํางานของ 
   บคุลากร 
5.3 สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการปฏิบตัิงาน 
   ของบุคลากรและการบรรลุเป้าหมายขององค์กร 
5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนคณุธรรมและความโปร่งใส 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
: การพัฒนาเครอืขา่ยและความรว่มมอืทั้งในและตา่งประเทศ 
เป้าประสงค์ 
: สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการพัฒนาเครือขา่ยดา้นนติิ
บัญญตัิกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศ 
กลยุทธ์  
5.1 พัฒนาและขยายเครือขา่ยความร่วมมอืกับหน่วยงาน 
   ภายในประเทศ 
5.2 พัฒนาและขยายเครือขา่ยความร่วมมอืกับ 
   หน่วยงานต่างประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
: การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ 
ก้าวหน้าและทันสมัย 
เป้าประสงค์ 
: สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ก้าวหน้าทันสมยั และ
ครอบคลุมภารกิจของวุฒิสภา 
กลยุทธ์  
3.1 พัฒนาระบบและบาํรุงรกัษาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   และการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภา  
   และสํานกังานเลขาธิการวุฒิสภาให้มปีระสิทธิภาพ 
3.2 บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
   เพื่อสนับสนุนภารกิจของวุฒิสภาและสํานักงาน 
   เลขาธิการวุฒิสภา 
3.3 การพัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพ 
   ด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
: การประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
เป้าประสงค์ 
: ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ 
บทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา/สภานิตบิัญญตัิแห่งชาต ิและ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
กลยุทธ์  
4.1 การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการเผยแพร ่
   ประชาสัมพันธ ์
4.2 การสรา้งรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับวุฒิสภา/ 
   สภานิติบญัญัติแห่งชาต ิผ่านชอ่งทางสื่อ 
4.3 การสร้างเครือขา่ยความร่วมมือกับสื่อมวลชน 
   และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  

สํานักนโยบายและแผน โทร. 02 831 9372-3 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 



“องคกรที่เปนเลิศในการสงเสริม 

     สนับสนุนงานฝายนิติบัญญัติ” 

“สงเสริมและสนับสนุนงานฝายนิติบัญญัติ 

    ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย” 

       
 
 
 

      S   =   Service Mind    จิตบรกิาร 
      E   =   Ethics  จรยิธรรม 
      N   =   Nation Interest      เพือ่ประเทศขาต ิ
      A   =   Accountability สํานึกรบัผิดชอบ 
      T   =   Team Work  ทํางานเปน็ทีม 
      E   =   Effectiveness ประสทิธิผล 

 

“ S E N A T E ” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
: การพัฒนาความเป็นเลิศดา้นกฎหมายและวิชาการ 
เป้าประสงค์ 
1. มีนักกฎหมายนิติบญัญัติที่มีความรู้ ประสบการณ ์   
  ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
2. มอีงค์ความรู้ในงานดา้นกฎหมาย วิชาการ  
  เพื่อสนับสนุนการดาํเนินงานของฝ่ายนติิบัญญัต ิ
กลยุทธ์  
2.1 พัฒนานักกฎหมายนิติบญัญัติให้มอีงค์ความรู้  
   ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ 
2.2 พัฒนานักกฎหมายนิติบญัญัติให้มีความสามารถในการ 
   เปรียบเทียบกฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศ  
2.3 พัฒนาบุคลากร (นิติกร/วิทยากร) ให้มีขดี 
   ความสามารถตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบ 
   เนื้อหาและความเชื่อมโยงของกฎหมาย 
2.4 พัฒนาระบบรับเรื่องรอ้งเรียนในกระบวนการ 
   นติิบัญญตัิของวุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพ 
2.5 ส่งเสริมและพัฒนางานดา้นกฎหมายและวิชาการเพื่อ 
   ตอบสนองการดําเนินการของสมาชิกวฒุิสภา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
: การบริหารจัดการองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์  
: มีการบรหิารจัดการองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์  
1.1 พัฒนาระบบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณที่ม ี
   ประสิทธิภาพ 
1.3 พัฒนาระบบการปฏบิัติงานให้มปีระสิทธิภาพ 
1.4 พัฒนาระบบการตดิตามและประเมินผล 
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