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สรุปสาระส าคัญ (บทสรุปผูบ้ริหาร) 

ส ำนักนโยบำยและแผนมีหน้ำที่และอ ำนำจ ควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรเสนอแนะ
และจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ แผนปฏิบัติกำรทั้งระยะสั้น ระยะยำว และ
แผนอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกันในเชิงบูรณำกำร ตลอดจนด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลและก ำหนด
ดัชนีชี้วัดผลส ำเร็จของแผนงำน กำรพัฒนำเทคนิค วิธีกำรด ำเนินงำนและกำรติดตำมประเมินผล  
เพื่อให้ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำสำมำรถให้บริกำรและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของสมำชิกวุฒิภำ/
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ คณะกรรมำธิกำร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมรัฐธรรมนูญ 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่สำธำรณะและประชำชน  

ในกำรด ำเนินภำรกิจด้ำนนโยบำยและแผนของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำมีประสิทธิภำพ
สูงสุด ส ำนักนโยบำยและแผนได้ให้ควำมส ำคัญ มุ่งมั่นและสนับสนุนให้มีกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน
ให้เป็นไปอย่ำงมีระบบ และสอดคล้องกับหน้ำที่และอ ำนำจควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ โดยกำรใช้ควำมรู้จำกกำรปฏิบัตงิำนมำสือ่สำร ถ่ำยทอด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนัระหวำ่ง
บุคลำกรผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ในกำรผลักดันให้มีกำรปรับปรุง พัฒนำองค์กำรไปสู่ควำมส ำเร็จตำม
ภำรกิจและเป้ำหมำยขององค์กร ตลอดจนเป็นกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนนโยบำยและแผนที่จะ
สำมำรถน ำไปสู่องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง จึงให้มีกำรจัดตั้งทีมเฉพำะกิจขึ้นเพ่ือเข้ำไป
ช่วยเหลือ ปรึกษำและร่วมแลกเปลี่ยนกำรท ำงำนกับบุคลำกรส ำนัก/กลุ่มงำนภำยในส ำ นักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ โดยทีมนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนดังกล่ำว ภำยใต้ชื่อ “Team Planning 4.0 ...
พร้อมจูนทุกเรื่องแผน” ซึ่งจะเป็นผู้ท ำหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ประสำนส ำนั ก เกี่ยวกับงำน 
ด้ำนนโยบำยและแผนแก่ส ำนักต่ำง ๆ โดยปฏิบัติกำรเชิงรุกเพ่ือให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และช่วยเหลือ
ส ำนักในกำรด ำเนินงำนด้ำนนโยบำยและแผนให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล  
ให้สำมำรถขับเคลื่อนภำรกจิขององคก์รไปสู่ทิศทำงและบรรลุเป้ำหมำยของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ทั้งนี้ ได้มีกำรน ำแนวคิดและเครื่องมือกำรบริหำรจัดกำรสมัยใหม่มำใช้ในกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
ในส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน ตำมภำรกิจและหน้ำที่  
ควำมรับผิดชอบเป็นไปอย่ำงคุ้มค่ำ มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล อีกทั้งสำมำรถช่วยให้บุคลำกร
สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีมำตรฐำน มีค่ำนิยมและวัฒนธรรมกำรท ำงำนแบบใหม่ ทันสมัย  และ
สอดคล้องเท่ำทันกับภำวะของกำรเปลี่ยนแปลง มีควำมเหมำะสมในกำรตอบสนองควำมต้องกำร  
ควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 

ส่วนที่ ๑ ส่วนน า 
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นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน “Team Planning 4.0 ...พร้อมจูนทุกเรื่องแผน” ได้ให้ควำม
สนใจในเรื่องกำรปฏิบัติงำนด้ำนนโยบำยและแผน โดยได้น ำควำมรู้จำกกำรด ำเนินงำนมำร่วม
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบ่งปันร่วมกันในภำยหลังจำกกำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และช่วยเหลือส ำนักต่ำง ๆ 
ทั้งนี้ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนดังกล่ำวได้ด ำเนินกำรในเชิงกระบวนกำรชุมชนนักปฏิบัติ หรือ 
ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (COP: Community of Practice) เพื่อน ำข้อสรุปที่ตกผลึกหรือองค์ควำมรู้ที่ได้ 
ไปสู่กำรปฏิบัติ กำรพัฒนำและประยุกต์ใช้ให้กำรปรึกษำ แนะน ำ และช่วยเหลือส ำนักงำนต่ำง ๆ  
ให้เป็นไปด้วยควำมส ำเร็จ มีประสิทธิภำพ และบรรลุผลดีขึ้น โดยกำรร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และ
แบ่งปันกัน ประกอบด้วยหัวข้อเรื่อง ดังนี้  

(๑) เรื่อง แผนยุทธศำสตรส์ ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุสิภำ แผนปฏิบัติรำชกำร โครงกำรและ
งบประมำณ ซึ่งเป็นกำรน ำแนวคิดกำรบริหำรเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Management) มำใช้เป็น
เครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรด้วยกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้ำหมำย 
เป้ำประสงค์ กลยุทธ์และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และน ำไปสู่กำรปฏิบัตติำมแผนที่วำงไว้อย่ำงเปน็รูปธรรม 
เพื่อเอื้อต่อกำรสนับสนุนงำนของสมำชิกวุฒิสภำ/สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ในวงงำนวุฒิสภำ โดยปัจจุบันได้มีกำรสื่อสำรหลักกำรส ำคัญและควำมสอดรับกับยุทธศำสตร์ชำติระยะ 
๒๐ ปี รวมถึงกำรประกำศนโยบำยประเทศไทย ๔.๐ และระบบรำชกำรที่ต้องเตรียมตัวขับเคลื่อน 
เข้ำสู่ยุค Digital 4.0 ทั้งนี้เพ่ือเสริมสร้ำงบุคลำกรให้มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ และสำมำรถด ำเนินกำรได้ 
เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันที่เป็นไปอย่ำงรวดเร็ว 

(๒) เรื่อง กรอบตัวชี้วัดและค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ถือเป็นเครื่องมือกำรบริหำรจัดกำรสมัยใหม่ชนิดหนึ่งที่ช่วยให้ผู้บังคับบัญชำในฐำนะเป็นผู้รับผิดชอบ
สูงสุด และผู้ใต้บังคับบัญชำในฐำนะเป็นผู้รับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน เกิดควำมเข้ำใจร่วมกัน และ 
มีควำมคำดหวังที่ตรงกันเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนและกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้ดีขึ้น รวมทั้ง
สำมำรถใช้ประโยชน์ในกำรจัดสรรงบประมำณ และกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติรำชกำร นอกจำกนี้  
ยังสำมำรถใช้ เป็นข้อมูลในกำรประเมินศักยภำพของบุคลำกร และกำรมอบหมำยหน้ ำที่ 
ควำมรับผิดชอบต่ำง ๆ รวมทั้งเป็นข้อมูลเพ่ือสร้ำงแรงจูงใจและจ่ำยค่ำตอบแทนตำมผลงำน 
(Performance Management System)  

(๓) เรื่อง กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA :Public Sector 
Management Quality Award) ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้น ำเครื่องมือกำรพัฒนำคุณภำพ 
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ มำใช้ตำมค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำรและสถำบัน  
เพิ่มผลผลิตแห่งชำติ เพื่อให้สอดคล้อง กับแนวทำงกำรบริหำรกิจกำรบำ้นเมืองที่ดี และแผนยุทธศำสตร์ 
กำรพัฒนำระบบรำชกำรไทย และก ำหนดเป็น “เกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ” (PMQA) 
โดยอำศัยหลักกำรประเมินองค์กรด้วยตนเองเป็นกำรทบทวนสิ่งที่องค์กรด ำเนินกำรเทียบกับเกณฑ์
คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ เมื่อตรวจพบว่ำเรือ่งใดยังไมอ่ยู่ในระบบทีน่่ำพอใจเมื่อเทียบกับเกณฑ์ 
องค์กรจะได้พัฒนำวิธีปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ตำมกำรเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน 
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ที่เป็นไปอย่ำงรวดเร็ว กำรประกำศนโยบำยประเทศไทย ๔.๐ ท ำให้ระบบรำชกำรต้องเตรียมตัวรองรับ
กำรเปลี่ยนแปลงและกำรขับเคลื่อนเข้ำสู่ยุค Digital 4.0 โดยพัฒนำเป็นเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) มำใช้ในกำรขับเคลื่อนองค์กร จึงเป็นเรื่องที่ส ำคัญยิ่ง ดังนั้น ส ำนัก
ต่ำงๆ จึงต้องเสริมสร้ำงบุคลำกรของตนให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถ ด ำเนินกำรได้เท่ำทันต่อ  
กำรเปลี่ยนแปลงและเป็นไปตำมนโยบำยดังกล่ำว 

(๔) เรื่อง กำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management) ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ได้ด ำเนินกำรตำมหลักกำรและแนวคิดของกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยกำรวิเครำะห์ ประเมิน ดูแล
ตรวจสอบ และควบคุมควำมเสี่ยงที่สัมพันธ์กับภำรกิจหน้ำที่และกระบวนกำรท ำงำน ในกำรด ำเนินกำร
ดังกล่ำวตัวแทนส ำนักที่เกี่ยวข้องได้สำมำรถน ำควำมรู้ ควำมเข้ำใจมำร่วมระดมควำมคิดเห็น วิเครำะห์ 
และก ำหนดเป็นมำตรกำรหรือแผนปฏิบัติกำรบริหำรควำมเสี่ยง ทั้งยังเป็นกำรส่งเสริมให้มีกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กำร เพ่ือป้องกัน ลดและหลีกเลี่ยงสิ่งที่อำจสร้ำงควำมเสียหำยหรือ  
ควำมสูญเสียของกำรท ำงำน ซึ่งจะสนับสนุนให้กำรด ำเนินงำนประสบควำมส ำเร็จตำมวิสัยทัศน์ และ
ภำรกิจหลักของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

(๕) เรื่อง กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(Integrity-and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีเนื้อหำกำรส ำรวจเกี่ยวกับ
กำรด ำเนินงำน ที่มีคุณธรรมและควำมโปร่งใส กำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกรตำมจรรยำบรรณ และ 
กำรบริหำรงำนอย่ำงมีจริยธรรม นับได้ว่ำเป็นเครื่องมือที่จะช่วยในกำรพัฒนำและยกระดับคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนให้มีควำมเหมำะสม แสดงให้เห็นถึงควำมพยำยำม  
ในกำรขับเคลื่อนมำตรกำรเชิงบวกด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ 

คณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้ของส ำนักนโยบำยและแผน ได้ก ำหนดให้มีกำรน ำควำมรู้ที่ได้
จำกกำรปฏิบัติงำน และกำรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือน ำไปสู่กำรปรับปรุง พัฒนำ 
กำรด ำเนินงำน และจัดท ำเป็นองค์ควำมรู้ด้ำนนโยบำยและแผน เป็นกำรเสริมสร้ำงองค์ค วำมรู้แก่
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และเท่ำทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงอันจะน ำไปสู่
กำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่และอ ำนำจที่ได้รับมอบหมำยให้เกิดผลส ำเร็จสูงสุด  โดยมีกำรจัดท ำแผน 
กำรด ำเนินงำน พร้อมกับก ำหนดแนวทำงกำรติดตำมประเมินผล และรำยงำนผลกำรสื่อสำร  
ด้ำนนโยบำยและแผน เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมปีระสิทธิภำพ สำมำรถตอบสนองยุทธศำสตร์ 
และบรรลุเป้ำหมำยของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ โดยรวบรวมและสรุปองค์ควำมรู้เพ่ือให้ง่ำยต่อ 
กำรสื่อสำรกำรด ำเนินงำนด้ำนนโยบำยและแผน ให้มีควำมน่ำสนใจ และเหมำะสมจูงใจคนรุ่นใหม่  
ดังชื่อองค์ควำมรู้ว่ำ 

#planning 4.0 ...พรอ้มจนูทกุเรือ่งแผน 
 



๔ 
 

ค าน า 
 

ส ำน ักน โยบ ำยและแผน ได ้น ำ เค รื ่อ งม ือ กำรบ ร ิห ำรจ ัด ก ำรภำคร ัฐแนว ใหม่  
(New-Public Management) มำใช้สนับสนุนกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้กำรด ำเนินงำนตำมอ ำนำจ
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ตลอดจนท ำให้บุคลำกร
สำมำรถปฏิบัติงำนในเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Management) กำรจัดท ำแผนงำน โครงกำร
และกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติ (Strategic Planning) กำรติดตำมและประเมินผล (Monitoring and 
Evaluation) เป็นไปอย่ำงมีมำตรฐำน มีวิธีกำรที่มีควำมทันสมัย เหมำะสม และสำมำรถสนับสนุน
กำรปฏิบัติภำรกิจของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ให้บรรลุเป้ำหมำยสูงสุดในกำรตอบสนอง 
ควำมต้องกำร ควำมคำดหวังและสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

รำยงำนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ เรื่อง“#planning 4.0 ...พร้อมจูนทุกเรื่องแผน” 
ฉบับนี ้ เป็นหนึ ่งในผลิตผลของกำรน ำเครื่องมือกำรบริหำรจัดกำรแนวใหม่มำประยุกต์ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน กำรสื่อสำร กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันและกำรเผยแพร่ให้บุคลำกรผู้เกี่ยวข้องให้ได้ 
รับรู้และเข้ำใจ ตลอดจนกำรก ำหนดเป็นองค์ควำมรู้ของส ำนักนโยบำยและแผน เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำน
ได้มำตรฐำนสำมำรถน ำไปสู ่ว ิธ ีกำรที ่ถ ูกต้องและเกิดควำมส ำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม ทั ้งยังเป ็น
ด ำเน ินกำรที ่สอดคล้องกับกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรจัดท ำยุทธศำสตร์และ
แผนปฏิบัติรำชกำร กำรด ำเนินงำนตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐสมัยใหม่ ท่ีประกอบด้วยกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk Management)  
กำรจ ัดท ำค ำร ับ รองกำรปฏ ิบ ัต ิรำชกำร  ( Internal Performance Agreement : IPA) และ  
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( ITA)  

คณะท ำงำนจัดกำรควำมรู ้ของส ำน ักนโยบำยและแผนเล็งเห ็นประโยชน์และให้
ควำมส ำคัญต่อกำรจัดกำรควำมรู้ จึงได้รวบรวมข้อมูลด้ำนนโยบำยและแผน ที่ได้จำกกำรแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้และกำรแบ่งปันกันในภำยหลังจำกกำรน ำควำมรู้ไปใช้ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำรด ำเนินงำนและ
ช่วยเหลือส ำนักต่ำง ๆ ตลอดจนกำรน ำองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ในส ำนัก และในเอกสำรต่ำง ๆ มำวิเครำะห์
และสังเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ เพื่อให้บุคลำกรผู้ด ำเนินงำนที่เกี ่ยวข้องในด้ำนนโยบำยและแผน 
ได้สำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ พร้อมทั้งร่วมขับเคลื่อนไปสู่ 
กำรเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง จึงหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำบุคลำกรและผู้เกี่ยวข้องดังกล่ำว 
จะสำมำรถท ำควำมเข้ำใจกับประมวลองค์ควำมรู้ในฉบับนี้ และสำมำรถใช้ประกอบกำรปฏิบัติงำน 
จนบังเกิดผลส ำเร็จและสำมำรถตอบสนองเป้ำหมำยของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำต่อไป  

คณะท ำงำนกำรจดักำรควำมรู้ของส ำนกันโยบำยและแผน 
  สิงหำคม  ๒๕๖๒ 



๕ 
 

สารบัญ 
 
 
 

เน้ือหา  หน้า 
   

ส่วนที่ ๑ สว่นน า  
สรุปสำระส ำคญั (บทสรปุผูบ้ริหำร) ๑ 
ค ำน ำ ๔ 
สำรบัญ ๕ 

  
ส่วนที่ ๒ สว่นเน้ือหา  

บทน ำ/หลกักำรและเหตุผล ๖ 
รำยละเอียดเนื้อหำ “#planning 4.0 ...พรอ้มจนูทกุเรือ่งแผน” ๙ 
บทสรุป ๓๒ 

  
ส่วนที่ ๓ สว่นท้าย  

เอกสำรอ้ำงองิ ๓๕ 
แผนกำรด ำเนินงำน ๓๖ 
ภำพประกอบ ๓๙ 
คณะกรรมกำรกำรจดักำรควำมรู้ และ ทมี planning 4.0 ...พร้อมจูน 
ทุกเรื่องแผน ส ำนักนโยบำยและแผน 

๔๒ 

  
 



๖ 
 

 

 
 
 

 
บทน ำ/หลักกำรและเหตุผล 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำมีควำมคำดหวังจะเป็นองค์กรหลักด้ำนนิติบัญญัติของประเทศ 
ที่มีสมรรถนะสูงในกำรสนับสนุนภำรกิจวุฒิสภำเพ่ือประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยในครำว  
กำรจัดท ำยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี 
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยได้มีกำรจัดท ำ (ร่ำง) แผนปฏิบัติรำชกำร
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ซึ่งมีพันธกิจ (Mission) กล่ำวคือ  

๑. สนับสนุนกำรขับเคลื่อนภำรกิจด้ำนนิติบัญญัติและกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรตำม
ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ และยกระดับกำรพัฒนำงำนด้ำนกฎหมำยและงำนวิชำกำรของ
วุฒิสภำ 

๒. บริหำรจัดกำรองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ทันสมัย ตำมหลักธรรมำภิบำล และทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลง 

๓. กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน รวมทั้งกำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร 

ทั้งนี้เพ่ือสำมำรถบรรลุเป้ำประสงค์หลักในกำรบริหำรจัดกำรและกำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำม
หลักบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี บรรลุผลสัมฤทธิ์ และเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย กำรมีข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เชื่อถือได้ ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน  ผู้ใช้เข้ำถึงได้
ง่ำยและเชื่อมโยงกับเครือข่ำยทั้งในและต่ำงประเทศ และบุคลำกรมีศักยภำพและสำมำรถปฏิบัติงำนได้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสมำชิกวุฒิสภำและประชำชน โดยส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำมี 
กำรด ำเนินงำนตำมบทบำท อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑. รับผิดชอบงำนด้ำนวิชำกำรและธุรกำรของวุฒิสภำ 
๒. สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมี

พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยเฉพำะบทบำทกำรด ำเนินงำนทำงด้ำนนิติบัญญัติตำมบทบัญญั ติ
รัฐธรรมนูญฯ ของวุฒิสภำ 

๓. ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์และวิจัยในเรื่องต่ำงๆ เพ่ือเป็นข้อมูลส ำหรับประกอบ  
กำรพิจำรณำด ำเนินกำรงำนของสมำชิกวุฒิสภำตำมบทบำทและอ ำนำจหน้ำที่ของวุฒิสภำ 

ส่วนที่ ๒ ส่วนเนื้อหำ 



๗ 
 

 

๔. ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์และวจิัย รวมทั้งกำรเปรยีบเทียบขอ้มูลของนำนำอำรยะประเทศ 
ท้ังนี้ เพ่ือเป็นข้อมูลส ำหรับสนับสนุนกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับวงงำนรัฐสภำต่ำงประเทศ ของวุฒิสภำ 

๕. ประสำนงำนกับส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน  
เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของวุฒิสภำและสมำชิกวุฒิสภำ 

๖. ปฏิบัติหน้ำที่ตำมทีก่ฎหมำย ระเบียบข้อบังคับ ประกำศและค ำสั่งได้ก ำหนดใหเ้ป็นหน้ำที่
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำในกำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของวุฒิสภำ เช่น 
ด้ำนงบประมำณ บุคลำกรและวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น 

จำกบทบำทหน้ำที่ ภำรกิจและแนวคิดดังกล่ำว เพื่อให้ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำบรรลุผล
ส ำเร็จตำมเป้ำหมำย วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำจึงได้มีกำรพัฒนำ
องค์กร โดยน ำเครื่องมือกำรบริหำรจัดกำรสมัยใหม่มำใช้ในกำรพัฒนำและบริหำรจัดกำรองค์กร  
เพื่อยกระดับมำตรฐำนและคุณภำพกำรให้บริกำร โดยส ำนักนโยบำยและแผน ซึ่งเป็นหน่วยงำนภำยใน
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิ สภำที่ ตระหนักถึ งควำมส ำคัญของกำรจัดกำรควำมรู้  (Knowledge 
Management : KM) และด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ โดยน ำควำมรู้จำกกำรปฏิบัติงำนมำถ่ำยทอด 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมขับเคลื่อนไปสู่กำรเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงต่อ เนื่อง โดยใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส ำนักนโยบำยและแผนต้องกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนด้ำนนโยบำยและ
แผนของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำให้เป็นไปอย่ำงมีระบบ โดยกำรใช้ควำมรู้จำกกำรปฏิบัติงำนมำ
สื่อสำร ถ่ำยทอด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือประโยชน์ในกำรผลักดันให้มีกำรปรับปรุงและพัฒนำ
องค์กำรไปสู่ควำมส ำเร็จตำมภำรกิจที่ก ำหนด ตลอดจนเป็นกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนนโยบำยและ
แผนที่จะสำมำรถน ำไปสู่องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง  

ในกำรนี้  จึงได้มีกำรจัดตั้งทีมเฉพำะกิจขึ้นเพ่ือเข้ำไปช่วยเหลือและร่วมแลกเปลี่ยน 
กำรท ำงำนกับบุคลำกรส ำนัก/กลุ่มงำนภำยในส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประกอบด้วยนักวิเครำะห์
นโยบำยและแผน ภำยใต้ชื่อ “Team Planning ๔.๐...พร้อมจูนทุกเรื่องแผน” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถตอบสนองยุทธศำสตร์ และบรรลุเป้ำหมำยของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ และสำมำรถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้ำหมำยตำมทิศทำงที่ก ำหนด ตลอดจน
กำรเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง คณะท ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักนโยบำยและแผน 
จึงได้รวบรวมข้อมูลด้ำนนโยบำยและแผน จำกกำรน ำควำมรู้ ข้อมูลและกำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำและ
ช่วยเหลือส ำนักต่ำง ๆ ของนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน “Team Planning ๔.๐...พร้อมจูนทุกเรื่อง
แผน” ตลอดจนกำรตดิตอ่ แลกเปลี่ยน และกำรแบ่งปันควำมรูร้ะหว่ำงกัน กำรประมวลองค์ควำมรู้ที่มีอยู่
ในส ำนักนโยบำยและแผน ในเอกสำรและควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนด้ำนนโยบำยและแผน  
กำรบริหำรจัดกำรองค์กรสมัยใหม่ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี แผนแม่บทภำยใต้



๘ 
 

 

ยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ รวมทั้ง ทิศทำงกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยประเทศไทย 
๔.๐ (Thailand 4.0) นโยบำยเร่งด่วนของรัฐ และข้อมูลกำรบริหำรจัดกำรองค์กรท่ ำมกลำง 
กำรเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ๔.๐ (Digital 4.0) มำร่วมด ำเนินกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์อย่ำงเป็น
ระบบ เพ่ือก ำหนดเป็นองควำมรู้ให้บุคลำกรผู้เกี่ยวข้องได้เข้ำถึงและน ำองค์ควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนนโยบำยและแผนอย่ำงมีประสิทธิภำพ พร้อมทั้งร่วมขับเคลื่อนไปสู่กำรเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้
อย่ำงต่อเนื่อง  

กระบวนกำรจัดท ำองค์ควำมรู้ของส ำนักนโยบำยและแผนดังกล่ำว ประกอบด้วย
องค์ประกอบพื้นฐำนส ำคัญ ๓ อย่ำง ดังนี้ 

๑. ก ำหนด “สำระ ประเด็น หรือหัวข้อควำมรู้ (Knowledge Domain)” ที่เกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติงำนด้ำนนโยบำยและแผน ซึ่งเกิดจำกกำรที่นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน “Team Planning 
๔.๐...พร้อมจูนทุกเรื่องแผน” ได้ด ำเนินกิจกรรมกำรส่ือสำรขอ้มูลด้ำนนโยบำยและแผน กำรให้ค ำปรึกษำ 
และช่วยเหลือส ำนักต่ำง ๆ  

๒. นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน “Team Planning ๔.๐...พร้อมจูนทุกเรื่องแผน” 
เป็นกลุ่มบุคลำกรที่ให้บริกำรและช่วยเหลือกำรด ำเนินงำนด้ำนนโยบำยและแผนของส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ จึงได้มีกำรสื่อสำร ประชุม ปฏิสัมพันธ์กันในลักษณะ“ชุมชน (Communities)” โดยน ำข้อมูล
และควำมรู้มำร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยน เรียนรู้และแบ่งปันกัน 

๓. กำรด ำเนินกำรมีแนวปฏิบัติ (Practice) โดย Team Planning ๔.๐...พร้อมจูนทุก
เรื่องแผน แนวปฏิบัติด้ำนนโยบำยและแผนร่วมกัน ประกอบด้วย (๑) ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ แผนปฏิบัติรำชกำร โครงกำรและงบประมำณ (๒) กรอบตัวชี้วัดและค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิ สภำ (๓) กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครั ฐ (PMQA)  
(๔) กำรจัดท ำแผนบรหิำรควำมเสี่ยงของส ำนกังำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ และ (๕) กำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA)  

คณะท ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักนโยบำยและแผน ได้ประมวลและรวบรวมควำมรู้
ของนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน จำกข้อมูลกำรสื่อสำรด้ำนนโยบำยและแผน กำรให้ค ำปรึกษำ และ
ช่วยเหลือส ำนักต่ำง ๆ และกิจกรรมกำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  โดยสรุปและจัดท ำเป็น 
องค์ควำมรู้ พร้อมทั้งเผยแพร่ในระบบ e-learning ของส ำนักนโยบำยและแผน เพ่ือให้บุคลำกร
ผู้เกี่ยวข้องสำมำรถน ำใช้ประกอบกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำในชื่อองค์ควำมรู้   

“ #planning 4.0 ...พร้อมจูนทุกเรื่องแผน ” 
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รำยละเอียดเนื้อหำ 

ส ำนักนโยบำยและแผน เห็นชอบแผนด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักนโยบำยและแผน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรมุ่งเน้นให้เกิดกำรสื่อสำรด้ำนนโยบำยและ
แผน กำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำและช่วยเหลือส ำนักต่ำง ๆ ให้สำมำรถขับเคลื่อนกำรท ำงำนที่เกี่ยวกับ
นโยบำยและแผน พร้อมกันนี้จะท ำให้เกิดกระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำงบุคลำกรและ
ส ำนัก อีกทั้งยังเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสนับสนุนกำรน ำนโยบำยและแผนไปสู่ 
กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกำรแก้ปัญหำ กำรพัฒนำและปรับปรุงวิธีกำรท ำงำน 
จนสำมำรถตอบสนองควำมส ำเร็จตำมยุทธศำสตร์ ทิศทำงเป้ำหมำยและภำรกิจหลักของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ 

Team planning 4.0 …พร้อมจูนทุกเรื่องแผน ประกอบด้วยนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
ท ำหน้ ำที่ รับผิดชอบในกำรสื่ อสำรด้ ำนนโยบำยและแผน พร้อมกับร่วม แลกเปลี่ ยน เรียนรู้  
ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำและช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำนของส ำนักต่ำง ๆ ดังนี้ 

TEAM ส ำนัก รำยชื่อผู้ประสำนงำน 
๑ ส ำนักกรรมำธกิำร ๑, ๒, ๓/ 

ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
นำงรตันำ  ชัชวำลรตัน์ 
น.ส.ปรียำนุช วัจนะคปุต ์

๒ ส ำนักงำนประธำนวฒุิสภำ/ส ำนักบริหำรงำนกลำง 
ส ำนักกำรต่ำงประเทศ/ส ำนกัภำษำต่ำงประเทศ 

น.ส. นำตยำ  พ่วงพูล 
น.ส. สุภำรตัน์  มำตสวิง 
น.ส. ณัฐธนัญ  สุนทรกติติพงศ์ 

๓ ส ำนักประชำสัมพันธ์/ส ำนักก ำกับและตรวจสอบ 
ส ำนักกำรคลงัและงบประมำณ/ 
กลุ่มช่วยอ ำนวยกำรนักบรหิำร 

นำยภีรภัทร์ ดิษฐำกรณ ์
น.ส. ทัศนวรรณ  พัฒน์คุม้ 
นำยภัทรพงศ ์ ชว่ยบ ำรุง 

๔ ส ำนักกำรประชมุ/ส ำนักรำยงำนประชมุและชวเลข 
ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบคุคล/ 
กลุ่มงำนตรวจสอบภำยใน 

น.ส.วรรณวิภำ เลศิปัญญำพร 
น.ส. ศุทรำ  สิรภัทรนันทกร 
น.ส. น้ ำเพชร  ศรีวิจติรโชค 

๕ ส ำนักกำรพิมพ์/ส ำนักวิชำกำร/ส ำนักกฎหมำย 
ส ำนักนโยบำยและแผน 

นำยศักดิเดช รัตนประทีปพร 
นำยธัชชัย  แกว้วำร ี
นำงศศกร รอดโฉม 
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๑. องค์ความรู้ในการด าเนินงานด้านยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา แผนปฏิบัติราชการ โครงการและงบประมาณ 

ส ำนัก เรื่อง องค์ควำมรู ้

ทุกส ำนัก ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนเลขำธกิำร
วุฒิสภำ ตำมแผนปฏิบตัิรำชกำร
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – 
๒๕๖๕) 

๑. กิจกรรมกำรสร้ำงควำมรู ้ควำมเข้ำใจ และรบัฟังควำมคิดเห็นต่อยุทธศำสตร์ส ำนกังำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ  
 ต้องพิจำรณำควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตรช์ำตริะยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  
 ต้องศึกษำและวิเครำะห์ควำมเกี่ยวข้องเชือ่มโยงกับประเด็นและเป้ำหมำยของแผนแมบ่ท

ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำต ิจ ำนวน ๒๓ ฉบับ และแผนกำรปฏิรูปประเทศ ตำมทีไ่ดม้ีกำรก ำหนด
ควำมสอดคล้องและเชื่อมโยงกับวุฒิสภำและส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ  
๒. ตวัชีว้ัดระดับยุทธศำสตรแ์ละระดบักลยุทธ์ของแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนกังำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ ระยะ ๓ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)  
 ชี้แจงและอธิบำยตวัชี้วดัระดับยุทธศำสตรแ์ละแนวทำงพัฒนำตำมแผนปฏิบตัิรำชกำร

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) เพื่อก ำหนดตวัชีว้ดัระดับ
ยุทธศำสตรแ์ละแนวทำงพฒันำในยุทธศำสตร์ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 

ส ำนักประชำสัมพันธ ์แผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

๑. กำรเพ่ิมวงเงนิงบประมำณโครงกำรประชำสัมพนัธ์เชงิรุก เพื่อกำรจดัจ้ำงพิมพ์วำรสำร 
“สำร สนช.” ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ให้มีกำรปรบัเปลี่ยนโครงกำร/กิจกรรมให้เปน็ไปตำมนโยบำยของประธำน/รองประธำนสภำ

นิติบญัญตัแิห่งชำต ิหรือคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง 
 จ ำเปน็ต้องมีกำรประสำนงำนอย่ำงใกล้ชดิมำกขึ้น เพือ่ใช้ข้อมูลในกำรปรับเปลี่ยน 

องค์ความรู้ “ #planning 4.0...พรอ้มจนูทกุเรือ่งแผน ” 



 

๑๑ 
ส ำนัก เรื่อง องค์ควำมรู ้

   ให้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเปน็ไปไดข้องกำรขอเพ่ิมวงเงนิงบประมำณโครงกำรดังกลำ่ว 
เพื่อเสนอต่อประธำนคณะกรรมกำรพิจำรณำโครงกำรฯ พิจำรณำ 
 ด ำเนินกำรประสำนกลุม่งำนตดิตำมและประเมินผล เพ่ือด ำเนนิกำรในสว่นที่เกี่ยวข้อง

ของกำรตดิตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบตัริำชกำรประจ ำป ีพ.ศ. ๒๕๖๒ 

  ๒. กำรจัดท ำบนัทึกชีแ้จงรำยละเอียด/เหตุผลของกำรขอใช้งบประมำณจำกโครงกำร
ประชำสัมพันธ์เชิงรุกฯ เพ่ือเสนอต่อประธำนคณะกรรมกำรพิจำรณำโครงกำรฯ พิจำรณำ 
ให้ควำมเหน็ชอบก่อนน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรฯ 
 ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ของกำรขอใชง้บประมำณจำกโครงกำรดังกล่ำว  

เพื่อเสนอต่อประธำนคณะกรรมกำรพิจำรณำโครงกำรฯ พิจำรณำ 
 ด ำเนินกำรประสำนกลุม่งำนตดิตำมและประเมินผล เพ่ือด ำเนนิกำรในสว่นที่เกี่ยวข้อง 

ของกำรตดิตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบตัริำชกำรประจ ำป ีพ.ศ. ๒๕๖๒  

  ๓. กำรเลื่อนกำรจัดกำรแขง่ขันโตว้ำทีระดบัมัธยมศึกษำเพื่อส่งเสริมวฒันธรรมทำงกำรเมือง 
กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอนัมีพระมหำกษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
 ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ของกำรเลื่อนกำรจดักำรแข่งขนั เพื่อเสนอต่อประธำน

คณะกรรมกำรพิจำรณำโครงกำรฯ พิจำรณำเห็นชอบ 
 จัดท ำบนัทึกชี้แจงรำยละเอียด/เหตุผลของกำรขอเลื่อนกำรจดักำรแข่งขัน เพื่อเสนอ 

ต่อประธำนคณะกรรมกำรพิจำรณำโครงกำรฯ  
 ด ำเนินกำรประสำนกลุม่งำนตดิตำมและประเมินผล เพ่ือด ำเนนิกำรในสว่นที่เกี่ยวข้อง 

ของกำรตดิตำม กำรด ำเนนิงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบตัิรำชกำรประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
 



 

๑๒ 
ส ำนัก เรื่อง องค์ควำมรู ้

  ๔. กำรปรับรปูแบบโครงกำรเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ควำมรู้เกี่ยวกบัประชำธิปไตย ส ำหรบั 
เด็ก เยำวชนและประชำชนทั่วไป ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ปรับรูปแบบโครงกำรเสรมิสร้ำงประสบกำรณ์ควำมรู้เกี่ยวกับประชำธิปไตยส ำหรบั 

เด็ก เยำวชนและประชำชนทั่วไป ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเสนอต่อประธำน
คณะกรรมกำรพิจำรณำโครงกำรฯ พิจำรณำให้ควำมเหน็ชอบก่อนน ำเสนอตอ่ที่ประชุม
คณะกรรมกำรฯ 
 ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ของกำรปรับรปูแบบโครงกำรดงักล่ำว เพ่ือเสนอ 

ต่อประธำนคณะกรรมกำรพิจำรณำโครงกำรฯ พิจำรณำ 
 ด ำเนินกำรประสำนกลุม่งำนตดิตำมและประเมินผล เพ่ือด ำเนนิกำรในสว่นที่เกี่ยวข้อง 

ของกำรตดิตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบตัริำชกำรประจ ำป ีพ.ศ. ๒๕๖๒  

  ๕. กำรอนมุัตงิบประมำณ เพ่ิมเติม เพ่ือด ำเนนิกำรจัดโครงกำรเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเมือง 
กำรปกครอง บทบำทหนำ้ที ่และอ ำนำจของสภำนติิบญัญัตแิหง่ชำติสู่เยำวชนในสถำบัน 
กำรศกึษำ (สภำจ ำลองสญัจร) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  เสนอต่อประธำนคณะกรรมกำรพิจำรณำโครงกำรฯ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
ก่อนน ำเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรฯ 
 ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ของกำรปรับรปูแบบโครงกำรดงักล่ำว เพ่ือเสนอ 

ต่อประธำนคณะกรรมกำรพิจำรณำโครงกำรฯ พิจำรณำ 
 ด ำเนินกำรประสำนกลุม่งำนตดิตำมและประเมินผล เพ่ือด ำเนนิกำรในสว่นที่เกี่ยวข้อง 

ของกำรตดิตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบตัริำชกำรประจ ำป ีพ.ศ. ๒๕๖๒  
 



 

๑๓ 
ส ำนัก เรื่อง องค์ควำมรู ้

  ๖. งดกำรจ้ำงท ำส ำเนำวดีิทศัน์ กำรต์ูน 2D Animation ที่เกี่ยวข้องกับวุฒิสภำ 
 เสนอต่อประธำนคณะกรรมกำรพิจำรณำโครงกำรฯ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 

ก่อนน ำเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรฯ 
 ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ของกำรงดกำรจ้ำงท ำส ำเนำวดีิทัศน์ ดังกล่ำว  

เพื่อเสนอต่อประธำนคณะกรรมกำรพิจำรณำโครงกำรฯ พิจำรณำ 
 ด ำเนินกำรประสำนกลุม่งำนตดิตำมและประเมินผล เพ่ือด ำเนนิกำรในสว่นที่เกี่ยวข้องของ 
กำรติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ส ำนักกำรคลงัและ
งบประมำณ 

แผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

๑. กำรประเมนิผลลัพธแ์ละ ควำมคุ้มค่ำของโครงกำรทีส่่วนรำชกำรสังกดัรฐัสภำด ำเนินกำร  
ในส่วนของโครงกำรของส ำนักกำรคลังและงบประมำณ 
 ปรับปรุงรำยละเอียดของโครงกำร อำทิ วัตถุประสงคข์องโครงกำร ผลผลิต ผลลพัธ์ และ

ผลกระทบของโครงกำร เพ่ือให้สอดคล้องกบัแนวทำงกำรประเมนิผลลัพธแ์ละควำมคุ้มคำ่ของ
โครงกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 
 ก ำหนดผลผลติและผลลัพธ์ที่สะท้อนตอ่กำรประเมนิควำมคุม้ค่ำอยำ่งแท้จริง โดยเฉพำะ

โครงกำรทีม่ีลักษณะเปน็โครงกำรฝกึอบรม ซึ่งไม่ใช่เปน็เพียงกำรวดัควำมรู้ควำมเข้ำใจเท่ำนัน้ 
 ให้มีกำรก ำหนดเปำ้หมำยสูงสุดถงึกำรน ำควำมรูค้วำมเข้ำใจจำกกำรเข้ำรบักำรฝึกอบรม 

ไปใช้ในกำรท ำงำน และสำมำรถท ำให้กำรท ำงำนมปีระสทิธิภำพ และประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น 
อันจะส่งผลต่อกำรด ำเนินกำรขององคก์ร 

 
 

 



 

๑๔ 
ส ำนัก เรื่อง องค์ควำมรู ้

ส ำนักวิชำกำร แผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

๑. โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ในวงงำนนติิบัญญตัิ 
 โครงกำรยังไม่ได้มีกำรใช้จำ่ยงบประมำณ แตม่ีกำรบันทึกในรำยงำนจำกส ำนกักำรคลัง 

และงบประมำณ/ส ำนักนโยบำยและแผน ว่ำมียอดกำรใช้งบประมำณ ต้องด ำเนินกำรตรวจสอบ
ข้อมูล และยนืยันข้อเท็จจรงิให้ถูกต้อง ตรงกนั 
 ประสำนผูป้ฏิบัตริะหว่ำงส ำนักวิชำกำรกบัส ำนกักำรคลังและงบประมำณ  

เพื่อหำข้อเท็จจรงิเรื่องยอดกำรใช้จ่ำยที่ถกูตอ้ง 

  ๒. กำรปรับเปลี่ยนรำยละเอยีดโครงกำรระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ “โครงกำรน ำเสนอ
ข้อมูลองค์ควำมรู้ทำงกำรวิจยัสู่กำรใช้ประโยชน์ในกระบวนกำรนติิบญัญตัิ” 
 เดิมไดก้ ำหนดให้สมำชิกสภำนิติบญัญตัแิห่งชำต ิคณะกรรมำธิกำร และบุคคลในวงงำน 

นิติบญัญตัิ เปน็ผู้รับข้อมูลผลงำนวิจัยและเปน็ผู้เขำ้รับกำรสัมมนำ/เสวนำในกำรเสนอข้อมูล
ผลงำนวิจัยจำกกำรด ำเนินโครงกำรดังกล่ำว ต่อมำ สภำนิติบญัญตัแิห่งชำติจะครบวำระ 
กำรด ำรงต ำแหน่งตำมรัฐธรรมนญูแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ จงึแนะน ำให้มี
กำรปรับเปลี่ยนกลุม่เปำ้หมำยเป็นบุคลำกรส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ  
 กำรปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้ำหมำยและรูปแบบโครงกำร เป็นกำรด ำเนนิงำนตำมควำมจ ำเป็น 

เนื่องจำกกลุ่มเป้ำหมำยหลักที่เป็นสมำชิกสภำนิตบิัญญัตแิห่งชำติจะครบวำระตำมรัฐธรรมนญู
แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ และสมำชกิวุฒสิภำจะเข้ำปฏิบตัิหน้ำที่  
 สมควรเพิ่มบคุลำกรส ำนกังำนเลขำธิกำรวฒุิสภำเปน็กลุ่มเป้ำหมำยด้วย เพ่ือเสรมิสร้ำง

ศักยภำพทำงวชิำกำรและน ำองค์ควำมรู้ทำงกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกำรปฏิบตัิงำน 
ในกระบวนกำรนติิบญัญตั ิ

 



 

๑๕ 
ส ำนัก เรื่อง องค์ควำมรู ้

   ปรับระยะเวลำจำกแผนกำรด ำเนนิงำน เป็นชว่งเวลำให้เหมำะสมกับกำรด ำเนินงำนร่วมกนั
ระหว่ำงส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำและส ำนักงำนกองทนุสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.)  
 ให้น ำรำยละเอียดของกำรปรับเปลี่ยนเสนอประธำนกรรมกำรพิจำรณำโครงกำรฯ  

เพื่อพิจำรณำเหน็ชอบ และแจ้งผลกำรพิจำรณำดังกล่ำวให้ที่ประชมุคณะกรรมกำร 
ในครำวประชุมครั้งถัดไป 

ส ำนักกรรมำธกิำร 
๑, ๒ และ ๓ 

ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนเลขำธกิำร
วุฒิสภำ ตำมแผนปฏิบตัิรำชกำร
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – 
๒๕๖๕) 

๑. กำรเสนอโครงกำรตำมยทุธศำสตร์ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ ตำมแผนปฏิบตัิรำชกำร
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 
 ท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรด ำเนินโครงกำร รวมถึงประเดน็ตำ่ง ๆ เกี่ยวกบักำรด ำเนินงำน

ด้ำนนโยบำยและแผน ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี แผนแมบ่ทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรปูประเทศ รวมทั้ง ทศิทำงกำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำย
ประเทศไทย ๔.๐ (Thailand 4.0) นโยบำยเรง่ดว่นของรัฐ และข้อมูลกำรบริหำรจดักำรองค์กร
ท่ำมกลำงกำรเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ๔.๐ (Digital 4.0) 
 ท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวทำงกำรจดัท ำค ำของบประมำณ และกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้

บรรลุเป้ำประสงค์ตำมยุทธศำสตร ์

 แผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

๑. กำรเปลี่ยนผู้รบัผิดชอบกำรด ำเนนิโครงกำรทุกปี ท ำให้เมื่อโครงกำรได้รับจดัสรรงบประมำณ
บำงครั้งไม่ทรำบถงึวตัถปุระสงค์ของโครงกำรในกำรจดัท ำเพื่อกำรของบประมำณทีแ่ท้จริงได ้
 ควรมีกำรระบุชื่อบุคคลผูร้บัผิดชอบในกำรเขียนโครงกำรไว้ดว้ย เพื่อที่ผูด้ ำเนินกำรต่อจะ

สำมำรถสอบถำมถึงวัตถุประสงคแ์ละเจตนำรมณ์ของโครงกำรได้อย่ำงชดัเจน 
 



 

๑๖ 
ส ำนัก เรื่อง องค์ควำมรู ้

  ๒. โครงกำรพัฒนำทกัษะและเสริมสร้ำงสมรรถนะกำรปฏิบัติงำนเพ่ือสนบัสนนุกำรด ำเนินงำน
ของคณะกรรมำธิกำรกำรจดัโครงกำร/กิจกรรม เพ่ือจดัท ำแผนปฏิบตัิรำชกำรประจ ำปี ๒๕๖๒ 
 กำรที่ส ำนักกรรมำธกิำร ๑,๒ และ ๓ มีภำรกิจงำนดำ้นเลขำนุกำรคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ

คณะตำ่ง ๆ ที่พิจำรณำรำ่งพระรำชบัญญัติจ ำนวนมำก ท ำให้บุคลำกรในส ำนักไมม่ีเวลำด ำเนนิ
กิจกรรม จึงควรใหต้ั้งคณะท ำงำนของแต่ละส ำนักเพื่อขบัเคลื่อนกิจกรรมในกำรด ำเนินงำน  
เมื่อกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญตัิมีจ ำนวนน้อยลงใหบุ้คลำกรจะมำรว่มกิจกรรม ซึ่งจะได้
เป็นไปตำมแผนงำนทีก่ ำหนด  

ส ำนักพัฒนำ
ทรัพยำกรบคุคล 
 

แผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำป ี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

๑. กำรปรับโครงกำรต่ำงๆ มีผลทบตอ่กำรวดัผลผลิต/ผลลัพธ์ ขอให้พิจำรณำว่ำควำมเหมำะสม
หรือไม่ในกำรติดตำมประมวลผล 
 ผู้รับผดิชอบโครงกำรจ ำเป็นตอ้งน ำโครงกำรต่ำงๆ ทีจ่ะปรบัเปลี่ยนมำพิจำรณำตรวจสอบ

และได้รบัค ำแนะน ำในกำรด ำเนินกำรวดัผลผลิต/ผลลัพธ ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๗ 
๒. กรอบตัวชี้วัดและค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ส ำนัก เรื่อง องค์ควำมรู ้

ทุกส ำนัก กำรด ำเนนิกำรตำมหลักเกณฑ์
กำรมอบโลร่ำงวัลให้หนว่ยงำนที่
ผลกำรปฏิบตัิรำชกำรดเีดน่  
ตำมตัวชีว้ดัและหน่วยงำนทีใ่ห้
กำรส่งเสริม สนบัสนนุผล  
กำรปฏิบตัิรำชกำรดเีดน่ของ 
ส่วนรำชกำรสังกดัรฐัสภำ 
ประจ ำปีงบประมำณ  

๑.  กำรด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์กำรมอบโล่รำงวัลฯ ประจ ำปงีบประมำณ ประกอบดว้ย 
(๑) แบบส ำรวจเกี่ยวกับหนว่ยงำนที่มีผลกำรปฏิบตัิรำชกำรดีเดน่ตำมตัวชีว้ัดของส ำนัก 
 แบบส ำรวจกำรมอบหมำยควำมรับผดิชอบในกำรผลกัดันตวัชี้วดั (ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก

และผู้บงัคับบัญชำกลุ่มตรวจสอบภำยใน เป็นผูต้อบแบบส ำรวจ)  
 แบบส ำรวจควำมคิดเหน็ของส ำนกั/กลุม่งำน เกี่ยวกับกำรมีส่วนรว่มในกำรผลกัดันตวัชีว้ัด 

(ข้ำรำชกำรทุกคน ลกูจ้ำงประจ ำ และพนักงำนรำชกำร เปน็ผู้ตอบแบบส ำรวจ) ในระบบ intranet    
(๒) แบบส ำรวจเกี่ยวกับหนว่ยงำนที่ให้กำรส่งเสริม สนบัสนุนผลกำรปฏิบัตริำชกำรดีเดน่  

โดยส ำรวจกำรแสดงพฤตกิรรมในกำรเปน็พลเมืองที่ดขีององคก์ร (ข้ำรำชกำรทุกคน 
ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนรำชกำร เป็นผูต้อบแบบส ำรวจ) ในระบบ intranet   

ส ำนักประชำสัมพันธ ์ตัวชีว้ัดที่ ๑.๕ ระดับควำมส ำเร็จ
ของกำรเสริมสรำ้งวฒันธรรมทำง
กำรเมอืงในระบอบประชำธปิไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเปน็
ประมขุ 

 ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรจดัท ำแผนกำรด ำเนินกำรเสรมิสร้ำงวัฒนธรรมทำงกำรเมอืง 
ในระบอบประชำธิปไตยอนัมีพระมหำกษตัริย์ทรงเปน็ประมขุ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕  
และแผนปฏิบัตกิำรเสริมสรำ้งวฒันธรรมทำงกำรเมืองในระบอบประชำธปิไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเปน็ประมุข ประจ ำป ีพ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งแผนดังกลำ่วต้องประกอบดว้ย 
เป้ำหมำย แนวทำง/ขั้นตอนกำรด ำเนนิกำร ตัวชี้วดั ผลผลิต ผลลัพธ ์ใหแ้ล้วเสร็จและเสนอ
หัวหน้ำสว่นรำชกำรใหค้วำมเห็นชอบ ภำยในไตรมำสที่ ๑ ของปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒  
 ด ำเนินกำรตำมแผนจดัท ำแผนปฏบิัตกิำรด ำเนินกำรเสริมสร้ำงวฒันธรรมทำงกำรเมือง  

ในระบอบประชำธิปไตยอนัมีพระมหำกษตัริย์ทรงเปน็ประมขุ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
 กลุ่มเปำ้หมำยที่เขำ้รว่มโครงกำร/กิจกรรม มีควำมรู้ เข้ำใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทำงกำรเมอืง

กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอนัมีพระมหำกษตัริย์ทรงเป็นประมุข และบทบำทอ ำนำจ
หน้ำทีข่องสภำนิตบิัญญัตแิห่งชำติ/วฒุิสภำ   



 

๑๘ 
ส ำนัก เรื่อง องค์ควำมรู ้

   จัดท ำรำยงำนผลสัมฤทธิ ์และวิเครำะห์ผลกำรด ำเนนิกำรตำมแผนปฏิบัตกิำรกำรเสริมสรำ้ง
วัฒนธรรมทำงกำรเมอืงในระบอบประชำธปิไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเปน็ประมขุ ประจ ำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ (ภำพรวม ๓ กจิกรรม) พร้อมทั้งปญัหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ แนวทำง 
กำรปรับปรุง เสนอหัวน้ำสว่นรำชกำร 

ส ำนักบริหำรงำน
กลำง 

ตัวชีว้ัดที่ ๕ ระดับควำมส ำเร็จ
ของกำรขบัเคลื่อนกำรด ำเนนิกำร
ตำมยุทธศำสตรก์ำรบริหำร
ทรัพยำกรบคุคลของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ ฉบบัที่ ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 มีกำรจดัท ำแผนปฏิบตัิกำรตำมยุทธศำสตร์กำรบรหิำรทรัพยำกรบคุคลของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ ฉบบัที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ 
แผนปฏบิัตกิำรฯได้รบัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตรก์ำรบรหิำร
ทรัพยำกรบคุคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
 ด ำเนินกำรบรรลุผลลัพธ์ของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบตัิกำรตำม

ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกดัรัฐสภำ ฉบับที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๗๐ โดยกำรติดตำมประเมินผล
ผลิต และผลลัพธ ์  
 ด ำเนินกำรบรรลุผลลัพธ์ของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบตัิกำรตำม

ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกดัรัฐสภำ ฉบับที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ร้อยละ ๑๐๐ โดยกำรตดิตำมประเมินผลผลิตและ
ผลลัพธ์  

ส ำนักกำร
ต่ำงประเทศ / 
ส ำนัก
ภำษำต่ำงประเทศ 

ตัวชีว้ัดที่ ๑.๔ ระดับควำมส ำเร็จ
ของกำรขบัเคลื่อนยุทธศำสตร์
ด้ำนประชำคมอำเซียนของ 
ส่วนรำชกำรสังกดัรฐัสภำ 

 ด ำเนินกำรร่วมหำรือถงึแนวทำงกำรก ำหนดตวัชีว้ัดรว่มอำเซียน ประจ ำปีงบประมำณ 
เพื่อให้บรรลเุป้ำหมำยระยะใกล้ ในกำรสนับสนุนด้ำนสำรัตถะในกำรประชมุรัฐสภำระหวำ่ง
ประเทศภำยใต้กรอบสมัชชำรัฐสภำอำเซียนที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้ำภำพ และกำรเตรียม 
กำรรองรบัให้ประมขุ ฝ่ำยนติิบัญญตัิเปน็ประธำนสมชัชำรัฐสภำอำเซียน  



 

๑๙ 
ส ำนัก เรื่อง องค์ควำมรู ้

   เพื่อกำรขับเคลื่อนอยำ่งยัง่ยืนโดยมีประเด็นที่สอดรับกับประมขุฝ่ำยบรหิำรที่จะเป็น
ประธำนอำเซียน สว่นรำชกำรสังกดัรฐัสภำจะน ำเอำผลลัพธ์ของกำรท ำงำนร่วมกนัทั้งในรูปแบบ
แผนงำน/โครงกำร/งำน/กิจกรรมตำมยุทธศำสตร์หน่วยงำน และมิติยุทธศำสตรข์องอำเซียนไปสู่
กำรปฏิบตัิอย่ำงเปน็รปูธรรมมำกขึ้น โดยก ำหนดตวัชี้วดั ดังนี้ 
 ตัวชี้วดัที่ ๑.๔.๑ ระดบัควำมส ำเร็จของกำรขับเคลื่อนระบบงำนและแผนบูรณำกำร 

ด้ำนประชำคมอำเซียนของส่วนรำชกำรสังกดัรฐัสภำ 
 ตัวชี้วดัที่ ๑.๔.๒ ระดบัควำมส ำเร็จของกำรพฒันำฐำนข้อมูลและระบบสำรสนเทศ 

ด้ำนประชำคมอำเซียนของส่วนรำชกำรสังกดัรฐัสภำ 
 ตัวชี้วดัที่ ๑.๔.๓ ระดบัควำมส ำเร็จของกำรพฒันำเครอืข่ำยดำ้นประชำคมอำเซียนของ 

ส่วนรำชกำรสังกดัรฐัสภำ 
ส ำนักวิชำกำร ตัวชีว้ัดที่ ๑.๒ ระดับควำมส ำเร็จ

ของกำรบรูณำกำรฐำนขอ้มลู
วิชำกำรและกฎหมำยของ 
ส่วนรำชกำรสังกดัรฐัสภำ 

กำรบรูณำกำรฐำนขอ้มูล กำรเชื่อมโยงระบบต่ำง ๆ เพื่อสนับสนนุขอ้มูลทำงวิชำกำรและ
กฎหมำยใหม้ีประสิทธิภำพ ควรก ำหนดแผนกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลวิชำกำรและกฎหมำยของ
ส่วนรำชกำรสังกดัรฐัสภำ โดยใช้ระยะเวลำกำรด ำเนินกำรระหวำ่งปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - 
๒๕๖๕ โดยมแีผนบูรณำกำรฐำนข้อมูลวิชำกำรและกฎหมำยของส่วนรำชกำรสังกดัรัฐสภำ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ ประกอบดว้ย 
 กำรศกึษำ วิเครำะห์ และรวบรวมข้อมลูที่ส ำคญัและจ ำเป็นต่อกำรสนับสนนุกระบวนกำร

นิติบญัญตัิของแต่ละส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ เพ่ือจะน ำมำบรูณำกำรหรือเชื่อมโยงฐำนข้อมูล
ต่ำงๆ เพื่อสนับสนุนกระบวนกำรนติิบัญญัติ 
 ก ำหนดแนวทำง วิธีกำร กระบวนกำรขับเคลื่อนในกำรรำยงำนข้อมูลจำกฐำนข้อมลูต่ำงๆ 

ของแต่ละส่วนรำชกำรสงักดัรัฐสภำ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรจดัท ำฐำนขอ้มูลกลำงดำ้นวิชำกำร
และกฎหมำยของสว่นรำชกำรสังกดัรฐัสภำ  



 

๒๐ 
ส ำนัก เรื่อง องค์ควำมรู ้

   มีกำรจดัท ำคู่มือกำรน ำเขำ้ข้อมูลส ำหรบัหน่วยงำนเจำ้ของขอ้มูล เพื่อให้กำรน ำเข้ำข้อมูล 
มีรูปแบบแนวทำงที่สอดคลอ้งกัน และมีคูม่ือกำรเข้ำถงึฐำนข้อมูลด้ำนวิชำกำรและกฎหมำย
ส ำหรบัสมำชกิรัฐสภำและผูร้ับบรกิำรอื่น ๆ (บุคคลในวงงำนรัฐสภำ ประชำชน นักศึกษำ  
ผู้ที่สนใจ) สำมำรถเข้ำถึงฐำนข้อมูลดังกล่ำวได้อย่ำงสะดวก รวดเรว็ 
 ก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินกำรของแต่ละปีงบประมำณไดอ้ย่ำงชดัเจน รวมทัง้ก ำหนด

ผลผลิต ผลลัพธข์องแต่ละปงีบประมำณตำมแผนบรูณำกำรฐำนข้อมูลวิชำกำรและกฎหมำย 
ที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยของแต่ละปงีบประมำณ โดยเปำ้หมำยสดุท้ำย คือ สว่นรำชกำรสังกัด
รัฐสภำมฐีำนข้อมูลกลำงเพือ่สนับสนุนกระบวนกำรนติบิัญญตัิที่มปีระสิทธิภำพ และสำมำรถ 
เป็นแหลง่อ้ำงองิดำ้นกระบวนกำรนติิบัญญัติ 

ส ำนักกำรประชมุ ตัวชีว้ัดที่ ๑.๑ ระดับควำมส ำเร็จ
ในกำรเตรียมควำมพร้อม 
กำรด ำเนนิกำรจดัท ำร่ำงข้อบังคับ
กำรประชมุวฒุิสภำ 

 จัดท ำแผนกำรด ำเนินกำรยกร่ำงข้อบังคับกำรประชมุวุฒิสภำ พ.ศ. .... เพ่ือเตรียม 
กำรรองรบักำรประชุมวุฒิสภำ ตำมรัฐธรรมนญูแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ 
เสนอต่อผู้บังคับบญัชำตำมล ำดับเพื่อพิจำรณำเห็นชอบและใช้เป็นแนวทำงกำรด ำเนนิกำร  
 ศึกษำ วิเครำะห์รฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทยและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อประกอบกำรยกร่ำงข้อบังคับกำรประชุมวุฒิสภำ พ.ศ. .... ให้สอดคล้องและถูกต้อง 
ตำมรัฐธรรมนญู 
 ยกร่ำงข้อบงัคับกำรประชมุวุฒสิภำ พ.ศ. .... และน ำรำ่งข้อบังคบักำรประชุมวุฒิสภำ  

พ.ศ. ....  ไปรับฟังควำมคิดเห็นจำกหน่วยงำนภำยในส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำที่เกี่ยวข้อง 
 ร่ำงข้อบังคับกำรประชมุวฒุิสภำที่ปรบัปรุงแก้ไข โดยน ำควำมคดิเห็นจำกกำรรบัฟัง 

ควำมคดิเหน็จำกหนว่ยงำนภำยในส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒสิภำทีเ่กี่ยวข้องมำประกอบกำรพิจำรณำ 
 เสนอรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนและร่ำงข้อบังคบักำรประชมุวฒุิสภำ พ.ศ. ....  

ต่อผู้บงัคับบัญชำตำมล ำดบัชั้น  



 

๒๑ 
ส ำนัก เรื่อง องค์ควำมรู ้

ส ำนักพัฒนำ
ทรัพยำกรบคุคล 

ตัวชีว้ัดที่ ๒ ร้อยละควำมส ำเร็จ
ของกำรส่งเสริม สนบัสนนุ  
กำรด ำเนนิกำรด้ำนคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสของส่วนรำชกำร
สังกัดรัฐสภำ 

 ให้มีกำรพัฒนำ/ปรบัปรงุแผนกำรด ำเนินกำรส่งเสริมด้ำนคุณธรรมและควำมโปรง่ใสของ
ส่วนรำชกำรสังกดัรฐัสภำ โดยคณะท ำงำนที่ได้รบัมอบหมำยจำก อ.ก.ร. ทีเ่กี่ยวข้อง ซึง่แผน 
กำรด ำเนนิกำรที่มกีำรพัฒนำ/ปรับปรุงดังกลำ่ว จะต้องส่งผลต่อภำพลักษณ์ทีด่ีขององค์กรและ
บุคลำกรของส่วนรำชกำรสงักัดรฐัสภำอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยแผนกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว 
จะต้องผ่ำนควำมเหน็ชอบจำก อ.ก.ร. และ ก.ร. ตำมล ำดับ 
 ประชุมชีแ้จง เพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเขำ้ใจเกี่ยวกับแผนกำรด ำเนินกำร ให้ขำ้รำชกำร

รัฐสภำทั่วทั้งองค์กรไดเ้ข้ำใจและตระหนกัรู้ในเรื่องดังกลำ่ว เพ่ือสง่เสรมิกำรมีส่วนรว่ม 
ในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรด ำเนนิกำรดงักล่ำว 
 กำรรับรู ้เขำ้ใจ แผนส่งเสริม สนับสนุนกำรด ำเนินกำรด้ำนคุณธรรมฯ และด ำเนินกำรตำม

แผนกำรด ำเนินกำรฯ รอ้ยละ ๑๐๐ 
 ส ำรวจควำมคดิเหน็ของบคุลำกรภำยในและมีกำรส ำรวจควำมคดิเห็นของผูร้ับบรกิำรและ 

ผู้มีส่วนได้สว่นเสียเกี่ยวกับกำรด ำเนนิกำรด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของส่วนรำชกำรสงักดั
รัฐสภำ  
 รำยงำนผลกำรด ำเนนิกำรตำมแผนกำรด ำเนินกำรสง่เสริม สนับสนุน กำรด ำเนินกำร 

ด้ำนคุณธรรมและควำมโปรง่ใสของสว่นรำชกำรสังกดัรฐัสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
พร้อมทั้งผลกำรส ำรวจกำรรบัรู้ ควำมเข้ำใจ และผลกำรส ำรวจควำมคดิเหน็กำรด ำเนินกำรตำม
แผนกำรด ำเนินกำรส่งเสริม สนับสนนุ กำรด ำเนินกำรด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของ 
ส่วนรำชกำรสังกดัรฐัสภำตอ่คณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง 

 
 



 

๒๒ 
ส ำนัก เรื่อง องค์ควำมรู ้

ส ำนักเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำร
สื่อสำร 

ตัวชีว้ัดที่ ๑.๓ ระดับควำมส ำเร็จ
กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อมุ่งสู่ Digital Parliament 
 

แนวทำงกำรด ำเนินกำรใหม้กีำรด ำเนนิงำนจะมีกำรก ำกบั ควบคมุ และเร่งรดักำรปฏิบัติ 
ให้ด ำเนินงำนเป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด โดยคณะกรรมกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ Digital 
Parliament ของรฐัสภำ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และผูบ้รหิำรทีก่ ำกับดแูลงำน
ทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำรของทัง้สองส่วนรำชกำร ซึง่ได้มีกำรด ำเนินกำร
ก ำหนดตัวชีว้ดัเพื่อขับเคลื่อนเรื่องดงักล่ำว ดังนี้ 
 ตัวชี้วดัที่ ๑.๓.๑ ระดบัควำมส ำเร็จของกำรเตรียมควำมพร้อมกำรโอนย้ำย 

ระบบสำรสนเทศ ระบบคอมพิวเตอรแ์ม่ขำ่ยและระบบเครือขำ่ยคอมพิวเตอร์ของรฐัสภำ 
 ตัวชี้วดัที่ ๑.๓.๒ ระดบัควำมส ำเร็จของกำรพฒันำทกัษะด้ำนดิจิทัล (Digital Skill)  

ของขำ้รำชกำรสงักดัรัฐสภำเพื่อขับเคลือ่นไปสู่รฐัสภำดจิิทัล 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๓ 
๓. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA :  Public Sector Management Quality Award)   

ส ำนัก เรื่อง องค์ควำมรู ้

ทุกส ำนัก หมวด ๑ กำรน ำองค์กำร  ผู้บริหำรของสว่นรำชกำรได้ก ำหนดวิสัยทัศน์และยุทธศำสตร์ที่ตอบสนองตอ่พันธกิจและ
ภำระหน้ำที ่และสนับสนุนกำรบรรลุยุทธศำสตร์ชำติ และมีกำรถ่ำยทอดผ่ำนระบบกำรน ำ
องค์กำรเพ่ือให้เกิด กำรด ำเนินกำรทัว่ทั้งสว่นรำชกำร 
 ควรมีกำรวิเครำะหแ์ละเชือ่มโยงที่ชดัเจน เพื่อให้กำรด ำเนินกำรตำมพันธกิจและอ ำนำจ

หน้ำทีข่ององค์กำร สำมำรถตอบสนองกำรบรรลุยุทธศำสตร์ชำติได้ รวมถึงควรมีกำรวำง
แผนกำรท ำงำนในเชิงรุก เพื่อท ำให้องค์กำรมีควำมโปรง่ใส และสำมำรถจัดกำรผลกระทบ 
เชิงลบต่อสังคม โดยกำรน ำเทคโนโลยีสมัยใหมเ่ข้ำมำใช้เพ่ือเพิ่มประสิทธิภำพขององค์กำร 
รวมทัง้กำรให้ควำมส ำคัญกบักำรปฏิบัตงิำนร่วมกับภำคส่วนต่ำงๆ โดยมกีำรก ำหนดแนวทำง 
แผน กำรด ำเนินกำร และเปำ้หมำยกำรด ำเนินกำรรว่มกนัอย่ำงชดัเจน 

 ๒. หมวด ๒ กำรวำงแผน 
เชิงยุทธศำสตร ์
 

 ควรแสดงให้เห็นว่ำยุทธศำสตรข์ององค์กำรเป็นยุทธศำสตร์ทีมุ่่งเน้นผูร้ับบริกำรและ 
ผู้มีส่วนได้สว่นเสียและสำมำรถรองรับควำมเปลี่ยนแปลงจำกสภำพแวดล้อมต่ำงๆ ทีก่ ำลังจะ
เกิดขึ้นในอนำคต และควรมกีำรวเิครำะห์ควำมเชือ่มโยงระหว่ำงเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ของ
องค์กำรกับยุทธศำสตรช์ำต ิในด้ำนต่ำงๆ เช่น ดำ้นเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
สำธำรณสขุ เพ่ือให้มั่นใจว่ำกำรด ำเนนิกำรของส่วนรำชกำรจะสง่ผลตอ่ กำรบรรลุยทุธศำสตร์
ชำติได้อย่ำงแท้จริง รวมทั้ง กำรใช้ประโยชน์จำกระบบรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรไปสู่ 
กำรคำดกำรณ์ และกำรแกไ้ขปัญหำต่ำงๆ ในเชิงรกุ เพื่อเพิ่มประสทิธิภำพในกำรด ำเนินงำนของ 
ส่วนรำชกำร 

 
 



 

๒๔ 
ส ำนัก เรื่อง องค์ควำมรู ้

 ๓. หมวด ๓ กำรให้ควำมส ำคัญ
กับผู้รับบรกิำรและผู้มสี่วนได ้
ส่วนเสีย 
 

 ควรให้ควำมส ำคัญกบักำรน ำเทคโนโลยีสมัยใหม ่มำใชเ้พื่อกำรเข้ำถงึควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำรและผูม้ีส่วนได้สว่นเสีย และกำรน ำสำรสนเทศของผูร้ับบริกำรและผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 
ไปสู่กำรปรบัปรุงผลผลติและบริกำรที่ชดัเจน จนเกดิเปน็นวัตกรรมกำรให้บรกิำรทีส่ำมำรถ 
เพิ่มประสทิธิภำพ ประสิทธผิลและกำรสรำ้งคุณค่ำให้เกดิขึน้ รวมถึงน ำไปสู่ควำมสัมพันธ์อันดี
และควำมผกูพันระหว่ำงสว่นรำชกำรและผูร้ับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ๔. หมวด ๔ กำรวดั  
กำรวเิครำะห์ และกำรจดักำร
ควำมรู ้
 

 เพื่อให้กำรตดิตำมตวัชีว้ัด และกำรรวบรวมสำรสนเทศมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ควรมี 
กำรวำงแผนน ำเทคโนโลยีดจิิทัล มำใช้ประโยชน์ในกำรรวบรวมข้อมลู ตัวชี้วัดต่ำงๆ เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรตดัสินใจ และกำรด ำเนินงำน รวมทัง้ควรมีกำรวำงแผนกำรปรับเปลี่ยน
รูปแบบกำรท ำงำนมำเป็นระบบดิจิทัลอย่ำงเปน็ระบบและมีตวัวดักำรบรรลตุำมแผนงำนอย่ำง
ชัดเจนเพ่ือให้มัน่ใจว่ำกำรปรับเปลี่ยนดงักล่ำวจะประสบควำมส ำเร็จ 

 ๕. หมวด ๕ กำรมุง่เนน้บคุลำกร  ควรมีกำรวิเครำะห ์อตัรำก ำลัง และศักยภำพ ที่จ ำเปน็ต่อกำรด ำเนินกำรทัง้ในปัจจุบันและ
อนำคต เพ่ือน ำมำสู่กำรวำงแผนกำรพัฒนำบคุลำกรที่มคีวำมชัดเจนเพ่ือใหบุ้คลำกรมีควำมรู ้ 
มีวัฒนธรรมกำรทำงำนแบบมืออำชีพ ควำมสำมำรถทีห่ลำกหลำย และสำมำรถปฏิบัติงำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทัง้มีทัศนคติทีด่ีในกำรมุง่เนน้ผูร้ับบรกิำรและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยควรวิเครำะห์โอกำสในกำรปรบัปรงุและพัฒนำบคุลำกรในด้ำนต่ำงๆ เช่น ควำมเป็นมือ
อำชีพตำมควำมตอ้งกำรของส่วนรำชกำร สมรรถนะหลักของบุคลำกร ควำมรูด้้ำนดจิิทัล 
สภำพแวดลอ้มที่มีผลต่อแรงจูงใจ และปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมควำมผูกพันของบคุลำกร เปน็ตน้ 
เพื่อน ำไปสู่กำรวำงแผนกำรพัฒนำได้อย่ำงเหมำะสม และสอดคล้องกบัควำมต้องกำรของ
องค์กำร และควำมคำดหวังของบคุลำกร 
 



 

๒๕ 
ส ำนัก เรื่อง องค์ควำมรู ้

 ๖. หมวด ๖ กำรมุง่เนน้
ระบบปฏิบตัิกำร 
 

 ให้ควำมส ำคญักบักำรออกแบบกระบวนกำรที่มคีวำมเชื่อมโยงตัง้แต่ตน้จนจบกระบวนกำร 
(End to End Process) เพื่อสร้ำงคณุค่ำต่อผู้รบับรกิำรผู้มีส่วนได้สว่นเสีย ซึ่งจะท ำให้ทรำบว่ำ
ในกระบวนกำรประกอบดว้ยขั้นตอนอะไรบ้ำง ใครเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึง่จะน ำไปสู่กำรบรูณำ
กำรกำรท ำงำนของผู้ทีเ่กี่ยวข้องต่อไป เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสดุของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย รวมทั้งควรมีกำรพัฒนำประสิทธิภำพของกระบวนกำรต่ำง ๆ โดยกำรน ำนวัตกรรม 
ระบบดิจิทัลเข้ำมำใช้ โดยควรวำงแผนพัฒนำอย่ำงเปน็ระบบและสอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของผู้รบับรกิำรและผูม้ีส่วนได้สว่นเสีย และควรมกีำรก ำหนดตวัชีว้ัดเพื่อประเมนิประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลของกระบวนกำรอย่ำงชดัเจน 

 หมวด ๗ ผลลัพธก์ำรด ำเนินกำร  กำรก ำหนดตัวชี้วดัผลลัพธ์ ควรก ำหนดเป็นตวัชี้วดั ทีส่ะท้อนควำมส ำเร็จของ 
กำรด ำเนนิกำรในแต่ละเรือ่งที่ชัดเจน และควรมีควำมท้ำทำย เพื่อให้มัน่ใจว่ำกำรด ำเนินงำน 
จะบรรลุควำมส ำเร็จตำมเปำ้หมำยทีก่ ำหนดไว ้และกำรปฏิบัติงำนมีกำรพฒันำอย่ำงต่อเนื่อง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๖ 
๔. แผนบริหารความเสี่ยง  

ส ำนัก เรื่อง องค์ควำมรู ้

ส ำนักกรรมำธกิำร 
๑, ๒, ๓   
ส ำนักกำรคลงัและ
งบประมำณ และ
ส ำนักเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำร
สื่อสำร  

กำรจดัท ำระบบ IT รองรับ 
กำรเบิกจ่ำยเบี้ยประชุม
คณะกรรมำธิกำร 

๑. กำรชี้วดัส ำหรบักำรเฝ้ำระวัง 
 รำยกำรเบกิเบี้ยประชมุทีย่ังต้องท ำผ่ำนระบบ manual ทั้งหมด รวมทั้งโอกำสที่จะเกดิ

ควำมผดิพลำด 
 ให้มีหนว่ยงำนเป้ำหมำยที่น ำระบบ IT มำใช้ในกำรเบิกจ่ำยเบี้ยประชุม 
 รำยกำรที่จดัท ำควำมต้องกำรของผู้ใชง้ำน (user requirement)  
 บุคลำกรที่ไม่ได้น ำส่งรำยงำนกำรสรุปผลควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน (user requirement) 
 ประเด็นทีโ่ปรแกรมส ำเร็จรปู (vender) สำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำรได ้หรือไม ่

๒. กำรก ำหนดขอ้มูลควำมตอ้งกำร (User requirement) ของผู้ใชง้ำนระบบจ่ำยเบี้ยประชมุ  
 กำรร่วมกันระหว่ำงส ำนักกรรมำธิกำร ส ำนักกำรคลังและงบประมำณ และส ำนักเทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพ่ือส ำรวจรำยกำรที่ได้จัดท ำกำรจ่ำยเบี้ยประชุมตำมระบบ Manual 
รวมถึงจ ำนวนครั้งที่เกิดควำมผิดพลำดจำกกำรจ่ำยเบี้ยประชุมด้วยระบบ manual รวมทั้งส ำรวจ
ควำมต้องกำรด้ำนข้อมูลกำรจ่ำยเบี้ยประชุมด้วยระบบ IT เช่นข้อมูลด้ำนกำรยืนยันตัวตนในกำร
เข้ำร่วมประชุม พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับกำรจ่ำยเบี้ยประชุมผ่ำนทำงบัญชี 
 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะดมควำมคิดเหน็เพ่ือสร้ำงแนวทำงของกำรออกแบบโปรแกรม

จ่ำยเบี้ยประชุม ส ำนกักำรคลังและงบประมำณงบประมำณศึกษำระเบียบวำ่ดว้ยกำรจ่ำยเบี้ย
ประชมุคณะกรรมำธิกำร โดยเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียระหวำ่งกำรจ่ำยเบี้ยประชุมผำ่นทำง
ระบบ Manual กับทำงระบบ IT ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรจ่ำยเบี้ยประชมุ 
 ศึกษำดูงำนในหน่วยงำนทีม่ีกำรน ำระบบ IT มำจ่ำยเบีย้ประชมุ พร้อมทั้งเกบ็ข้อมลูข้อด ี

ข้อเสียที่ได้จำกกำรจำ่ยเบี้ยประชมุผ่ำนทำงระบบ IT 



 

๒๗ 
ส ำนัก เรื่อง องค์ควำมรู ้

   น ำผลที่ได้จำกกิจกรรมย่อยที่ ๓ มำศึกษำข้อมูล พร้อมทั้งออกแบบระบบกำรจ่ำยเบี้ย
ประชมุคณะกรรมำธิกำรทำงระบบ IT ที่เหมำะสมกับส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 
 คณะกรรมกำรจดัท ำรำยงำนกำรออกแบบเบี้ยประชมุผ่ำนทำงระบบ IT น ำเสนอผูบ้ริหำร 
 ทดลองใชง้ำนระบบจ่ำยเบี้ยประชุมคณะกรรมำธิกำร 
 น ำระบบจำ่ยเบี้ยประชมุคณะกรรมำธกิำรใชง้ำนในส ำนกังำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 

ส ำนักก ำกับและ
ตรวจสอบ 

กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำร
ข้อมูลลับที่ใช้ในกำรประชุม 
ด้วยควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน 

กำรด ำเนนิกิจกรรมตำมแผนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรข้อมูลลับที่ใช้ในกำรประชมุ 
ด้วยควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน ดงันี ้
 จัดท ำทะเบียนเอกสำรลับ (กระบวนกำรรบั กำรส่ง กำรควบคุม และ กำรท ำลำย)  

ตำมระเบียบรำชกำรที่ก ำหนด 
 แยกระดบัควำมส ำคัญของเอกสำรลับประเภทต่ำง ๆ ตำมระเบียบ 
 ประเมินองคค์วำมรู้เกี่ยวกับระเบียบและขั้นตอนกำรรักษำควำมลบัของทำงรำชกำร 

กับบุคลำกรทีเ่กี่ยวข้องของส ำนักงำนฯ ด้วยกำร Check list เพื่อส ำรวจควำมสำมำรถในกำร
จัดกำรระดับบุคคล 
 ศึกษำวิเครำะห์ประเด็น/แนวทำงในกำรปฏิบตัิตำมขัน้ตอนกำรรักษำเอกสำรลับ 

จำกผลกำรประเมนิที่ยังมีจดุอ่อน 
 จัดท ำมำตรกำรในกำรควบคุมเอกสำรลบัทุกขั้นตอนกำรด ำเนนิกำรทั้งกบับุคคลภำยใน 

ที่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลภำยนอกหรือน ำออกไปภำยนอก 
 รับฟังควำมคิดเหน็ของผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งในกำรปฏบิัตติำมระเบียบกำรรักษำควำมลับของ 

ทำงรำชกำร เพื่อจัดท ำคู่มอืกำรปฏิบตัิงำนเกี่ยวกบัเอกสำรลับของทำงรำชกำรจำกบคุคล 
ภำยในและที่เกี่ยวข้องกบับคุคลภำยนอก 



 

๒๘ 
ส ำนัก เรื่อง องค์ควำมรู ้

   ทดลองน ำคูม่ือกำรปฏิบตังิำนของส ำนักก ำกับและตรวจสอบเกี่ยวกบัเอกสำรลับของ 
ทำงรำชกำรมำปฏิบตัิกบัผู้ทีเ่กี่ยวขอ้ง (แบบฟอร์มกำรรบัรองตนเองในกำรรักษำควำมลับ) 
 ปรับปรุงคู่มือกำรปฏิบัตงิำนเกี่ยวกับเอกสำรลับของทำงรำชกำร 
 ประกำศใช้คูม่ือกำรปฏิบตัิงำนของส ำนกัก ำกับและตรวจสอบเกี่ยวกับเอกสำรลับของ 

ทำงรำชกำรกับผู้เกี่ยวขอ้งทกุภำคส่วน 
 ติดตำมกำรปฏิบตัิตำมคู่มอืกำรปฏบิัตงิำนเกี่ยวกับเอกสำรลับของทำงรำชกำร 

 น ำประเด็นปัญหำไปปรับปรุงคูม่ือ กำรปฏิบัตงิำนเกี่ยวกับเอกสำรลับของทำงรำชกำร 

ส ำนักกำรพิมพ์  กำรบริหำรแหล่งกระดำษพิมพ์
เพื่อควำมต่อเนื่องในกำรผลติ
สิ่งพิมพ์ส ำคัญ 
 

๑. กำรชี้วดัส ำหรบักำรเฝ้ำระวัง 
  แหล่งกระดำษพิเศษใหมท่ี่ขึ้นทะเบียนผ่ำนคุณสมบตั ิ
 แหลง่กระดำษชนดิพิเศษที่จัดซื้อไมไ่ด้จริง 
 จ ำนวนสิ่งพิมพ์ที่ล่ำช้ำเพรำะรอกระดำษชนิดพิเศษ 

๒. กำรด ำเนนิกำร 
 เก็บรวบรวมข้อมูลปริมำณกำรใช้กระดำษชนิดพิเศษ (ต่ ำสุด – สูงสุด) ที่ผ่ำนมำ และ

คำดกำรณ์ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรที่อำจมีควำมจ ำเป็นต้องใช้กระดำษชนิดพิเศษในอนำคต  
 ส ำรวจแหล่งผลิตกระดำษชนิดพิเศษ และประมำณกำรก ำลังผลิตของแหล่งผลิตแต่ละแห่ง  
 ส ำรวจคุณสมบตัขิองแหลง่ผลิต/บริษทัผู้รับงำน ตอ่ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัตติำม

ขั้นตอนและระเบียบของทำงรำชกำร 
 จัดท ำรำยชื่อบริษัทผู้รับงำนที่ผ่ำนคุณสมบตัิเพื่อจดัท ำเป็นฐำนข้อมูล    
 จัดท ำบญัชรีำยชื่อของบรษิัทผู้รับงำนที่ผ่ำนมำตรฐำนกำรทดสอบคณุสมบตัิของกระดำษ 
 ประเมินผลกำรจดัซื้อกระดำษชนดิพิเศษเพื่อปรับปรงุฐำนข้อมูลของบริษัทอย่ำงตอ่เนื่อง 



 

๒๙ 
๕. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

ส ำนัก เรื่อง องค์ควำมรู ้

ทุกส ำนัก กำรประเมินคณุธรรมและ 
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนนิงำน
ของหนว่ยงำนภำครฐั (Integrity 
& Transparency Assessment 
: ITA) 
 

๑. รำยละเอียดกำรประเมนิ“กำรประเมนิคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนนิงำนของ
หนว่ยงำนภำครฐั (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ ำปงีบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒” ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้มกีำรศึกษำทบทวนเกี่ยวกับรูปแบบกำรประเมนิให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิง่ขึน้ ประกอบกับ ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้พัฒนำ“ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศรองรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปรง่ใสในกำรด ำเนินงำนของหนว่ยงำน
ภำครัฐ(Integrity and Transparency Assessment System: ITAS)” เพื่อเป็นศนูย์กลำง 
ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลทีท่ันสมัย สำมำรถบริหำรจัดกำรขอ้มูลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึง่จะ
ท ำให้กำรด ำเนนิกำรประเมนิสำมำรถท ำไดอ้ย่ำงรวดเรว็และเป็นมำตรฐำนเดียวกนัทัว่ประเทศ 
อีกทั้งยังสำมำรถก ำกับติดตำมกำรประเมนิได้อย่ำงทนัสถำนกำรณ ์รวมไปถึงสำมำรถวิเครำะห์
และประมวลผลกำรประเมนิได้อย่ำงอตัโนมตัิ ตอบสนองต่อกำรน ำข้อมูลไปสู่กำรปรับปรุง
หนว่ยงำนที่รับกำรประเมิน และกำรวำงแผนในกำรป้องกันกำรทุจรติตอ่ไปไดอ้ย่ำงมี
ประสิทธิภำพโดยมีรำยละเอยีดกำรประเมนิ ดังนี้ 
๒. ประชำกร กลุ่มตัวอยำ่ง และกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

(๑)  ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน หมำยถึง บุคลำกรในหนว่ยงำน ตัง้แต่ระดบัผู้บริหำร 
ผู้อ ำนวยกำร/ผู้บงัคับบัญชำกลุ่มงำน ข้ำรำชกำร/พนักงำน ไปจนถึงลกูจ้ำง/พนักงำนจ้ำง  
ที่ท ำงำนให้กับหนว่ยงำนมำเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๑ ป ี

 หนว่ยงำนระบุจ ำนวนของผู้มีส่วนได้สว่นเสียภำยใน ลงในระบบ ITAS เพื่อให้ระบบ
สำมำรถก ำหนดขนำดกลุ่มตวัอย่ำงขั้นต่ ำของหน่วยงำน 

 หนว่ยงำนเผยแพรแ่ละประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำรตอบแบบส ำรวจ IIT แก่ผูม้ีส่วนได ้



 

๓๐ 
ส ำนัก เรื่อง องค์ควำมรู ้

ส่วนเสียภำยใน ทั้งนี้ หนว่ยงำนควรค ำนงึถงึกำรเผยแพร่ช่องทำงกำรเขำ้ตอบให้ทั่วถึงและ
ส่งเสริมให้มีกำรกระจำยตัวของผู้มีสว่นได้สว่นเสียภำยในที่ครอบคลุมทุกส่วนงำนและทุกระดบั 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน เข้ำมำตอบแบบส ำรวจ IIT ด้วยตนเองทำงระบบ ITAS ทั้งนี้

หนว่ยงำนจะต้องก ำกับติดตำมและส่งเสริมให้มกีำรตอบไม่น้อยกว่ำจ ำนวนกลุม่ตวัอย่ำงขั้นต่ ำ 
หรือตำมที่ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนด 

(๒) ผู้มีสว่นได้สว่นเสียภำยนอก หมำยถึง บุคคล นติิบคุคล บริษัทเอกชน หรือหนว่ยงำน
ของรฐัอื่นที่มำรบับริกำรหรอืมำตดิต่อตำมภำรกิจของหน่วยงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
กำรก ำหนดขนำดกลุม่ตวัอยำ่งขัน้ต่ ำ จ ำนวนร้อยละ ๑๐ ของจ ำนวนผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย
ภำยนอก แต่จะตอ้งมีจ ำนวนไมน่้อยกว่ำ ๓๐ ตวัอย่ำง กรณีหน่วยงำนมีผู้มีส่วนได้สว่นเสีย
ภำยนอกจ ำนวนน้อย (น้อยกว่ำ ๓๐ คน) ให้เก็บข้อมูลจำกผู้มีส่วนได้สว่นเสียภำยนอกทั้งหมด 
ส่วนกรณีหน่วยงำนมีผู้มีสว่นได้ส่วนเสียภำยนอก จ ำนวนมำก (มำกกว่ำ ๑,๐๐๐ คน) ให้เก็บ
ข้อมูลจำกผู้มีส่วนได้สว่นเสยีภำยนอกจ ำนวนไมน่้อยกวำ่ ๑๐๐ ตัวอย่ำง 
๓. กำรรวบรวมข้อมูล 
 หนว่ยงำนระบุจ ำนวนประมำณกำรจ ำนวนผู้มีสว่นไดส้่วนเสียภำยนอก ลงในระบบ ITAS 

เพื่อให้ระบบสำมำรถก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงขัน้ต่ ำของหน่วยงำน จำกนัน้ หนว่ยงำนกรอก
รำยชื่อผู้มีสว่นได้สว่นเสียภำยนอกของหน่วยงำนตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนดในระบบ ITAS ทั้งนี้
หนว่ยงำนควรค ำนึงถึงขอ้มลูผู้มีส่วนได้สว่นเสียภำยนอก ที่สอดคล้องและครอบคลมุตำม
บทบำทหน้ำทีแ่ละภำรกิจตำมกฎหมำยของหน่วยงำน 
 ผู้รับจ้ำงประเมนิจัดเก็บรวบรวมข้อมูลตำมแบบส ำรวจ EIT จำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี

ภำยนอกตำมฐำนข้อมูลบัญชีรำยชื่อผู้มีสว่นได้สว่นเสียภำยนอก โดยผูร้ับจ้ำงประเมิน 



 

๓๑ 
ส ำนัก เรื่อง องค์ควำมรู ้

อำจมีกำรขอข้อมูลเพิ่มเตมิหรือขออนญุำตเกบ็ข้อมูลภำคสนำมจำกหนว่ยงำนที่เขำ้ร่วม 
กำรประเมิน หรือเก็บข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลที่ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนด จำกนั้นท ำกำรบันทึก
ข้อมูลในระบบ ITAS ทั้งนี้ ผู้รับจ้ำงประเมินจะมีกำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือให้สำมำรถ 
เก็บรวบรวมข้อมูลที่มคีุณภำพและมีลักษณะควำมเป็นตัวแทนที่ดีทำงวิชำกำรและทำงสถิติ 
รวมทั้งมีข้อมูลกำรตอบไมน่อ้ยกว่ำจ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงขัน้ต่ ำหรือตำมที่ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
ก ำหนด 
 หนว่ยงำนจะมกีำรประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำรตอบแบบส ำรวจ EIT เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้มี

ส่วนได้สว่นเสียภำยนอกเข้ำมำตอบแบบส ำรวจ EIT ได้ดว้ยตนเองในระบบ ITAS อีกช่องทำง
หนึ่งรำยละเอียดกำรด ำเนินกำรเพ่ือรวบรวมข้อมลูตำมหัวขอ้ “ขัน้ตอนกำรประเมนิ” 
๔. หน่วยงำน หมำยถึง หน่วยงำนภำครัฐที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยในกำรประเมินกำรรวบรวมข้อมูล 
 หนว่ยงำนตอบแบบส ำรวจ OIT ลงในระบบ ITAS 
 ผู้รับจ้ำงประเมนิจะตรวจสอบข้อมูลตำมแบบ OIT โดยตรวจสอบกำรเผยแพร่ข้อมูล 

บนเว็บไซต์ของหน่วยงำนจำกค ำตอบของหนว่ยงำนที่เขำ้ร่วมกำรประเมนิ ตำมเกณฑ์ 
กำรประเมินที่ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนด จำกนั้น ท ำกำรให้คะแนนและใหค้วำมเหน็ตำมแบบ
ส ำรวจ OIT และบันทึกขอ้มลูในระบบ ITAS ทั้งนี้ กรณทีี่ค ำตอบของหน่วยงำนไม่ชดัเจนจน 
ไม่สำมำรถให้คะแนนได้หรือกรณีมขี้อสงสัย ผูร้ับจ้ำงประเมินอำจมกีำรประสำนงำน 
เพื่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมจำกหน่วยงำนที่เข้ำรว่มกำรประเมินประกอบกำรพิจำรณำ 

 

 



๓๒ 
 

 

บทสรุป 
ตำมที่ส ำนักนโยบำยและแผนมีนโยบำยมุ่งเน้นให้เกิดกำรขับเคลื่อน ผลักดันกำรด ำเนินงำน  

ด้ำนนโยบำยและแผนของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ โดยจัดทีมนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ภำยใต้ชื่อ 
“Team Planning 4.0 ...พร้อมจูนทุกเรื่องแผน” เพ่ือด ำเนินกำรสื่อสำร กำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และ
ช่วยเหลือส ำนักต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินงำนด้ำนนโยบำยและแผนให้เกิดเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งให้มี 
กำรติดตำมประเมินผล รวบรวม และสรุปเป็นองค์ควำมรู้ให้สำมำรถน ำข้อมูลต่ำง ๆ มำใช้ในกำรพัฒนำ
หรือใช้แก้ปัญหำปรับปรุงกำรท ำงำน ซึ่งกำรด ำเนนิกำรดงักล่ำวพบว่ำสมำชิกของ “Team Planning 4.0 
...พร้อมจูนทุกเรื่องแผน” ได้เข้ำไปด ำเนินกำรสื่อสำร ถ่ำยทอดวิธีกำรและแนวทำงกำรด ำเนินงำน  
ด้ำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับนโยบำยและแผน และในขณะเดียวกันก็ ได้มีกำรขอค ำปรึกษำ แนะน ำ และรับ 
ควำมช่วยเหลือของส ำนักต่ำง ๆ โดยน ำมำสรุปเนื้อหำองค์ควำมรู้และสำระส ำคัญทั้งหมด ดังนี้   

๑. องค์ความรู้ด้านยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา แผนปฏิบัติราชการ โครงการ
และงบประมาณ  

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้จัดท ำยุทธศำสตร์ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ภำยใต้
รูปแบบกำรก ำหนดเป็นแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) โดยส ำนักต่ำง ๆ ได้มี
ส่วนร่วมในกำรคิดวิเครำะห์และเสนอแนวทำงกำรจัดท ำเพื่อให้มีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนกำรปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติที่
เกี่ยวข้องกับภำรกิจของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ทั้งนี้เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรด้วยกำร
ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และโครงกำร/กิจกรรม ให้สำมำรถสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของสมำชิก
วุฒิสภำ สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ และบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงงำนวุฒิสภำและสภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  

ในกำรด ำเนินกำรของ “Team Planning 4.0...พร้อมจูนทุกเรื่องแผน” พบว่ำ ส ำนักต่ำง ๆ 
ให้ควำมส ำคัญในกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ (ปัจจุบันมีกำรปรับเปลี่ยนเป็น
แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ ๓ ปี ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) โดยครอบคลุม
ทั้งด้ำนกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติ กำรติดตำมและกำรรำยงำนผล ทั้งนี้มีกำรขอค ำปรึกษำและให้ควำมรว่มมือ
ทั้งกำรจัดท ำและเสนอโครงกำร/กิจกรรม กำรแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงกำร ตลอดจนกำรด ำเนิน
โครงกำรและกำรติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง  

๒. องค์ความรู้ด้านกรอบตัวชี้วัดและค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา  

กำรด ำเนินกำรตำมกรอบตัวชี้วัดและกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรนับเป็น
เครื่องมือกำรบริหำรจัดกำรสมัยใหม่ที่จะช่วยให้ผู้บังคับบัญชำและผู้ใต้บังคับบัญชำเกิดควำมเข้ำใจ
ร่วมกันและมีควำมคำดหวังที่ตรงกันเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนและกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้ดีขึ้น  

๓๒ 



๓๓ 
 

 

ในกำรด ำเนินงำนส ำนักนโยบำยและแผนได้ก ำหนดให้มีผู้ประสำนและรับผิดชอบในกำร  
ให้ควำมช่วยเหลือส ำนักเจ้ำภำพหลักของตัวชี้วัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร โดยพบว่ำ ส่วนใหญ่
เป็นกำรขอค ำแนะน ำเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกำรจัดท ำรำยงำนผล กำรขอทรำบหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ที่เกี่ยวข้อง   

๓. องค์ความรูด้้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั (PMQA : Public Sector 
Management Quality Award)  

ในกำรด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ให้เป็นไปด้วยควำมถูกต้อง สอดคล้องกับเกณฑ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ และเป็นไป
ตำมหลักกำรที่ ก.พ.ร.ก ำหนด ตลอดจนสำมำรถเตรียมกำรเพ่ือน ำไปสู่ขั้นตอนของกำรตรวจรับรอง
คุณภำพ และรวมถึงกำรสมัครขอรับรำงวัลนั้น มีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่บุคลำกรของส ำนักต่ำง ๆ จะต้อง
ให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน ประกอบกับกำรเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันที่เป็นไปอย่ำง
รวดเร็ว กำรประกำศแผนยุทธศำสตร์ชำติและนโยบำยประเทศไทย 4.0 ท ำให้ระบบรำชกำรต้องเตรียม
ตัวรองรับกำรเปลี่ยนแปลงและกำรขับเคลื่อนเข้ำสู่ยุค Digital 4.0 โดยกำรพัฒนำเป็นเกณฑ์คุณภำพ 
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) มำใช้ในกำรขับเคลื่อนองค์กรจึงเป็นเรื่องที่ส ำคัญยิ่ง 
โดยเฉพำะเมื่อส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำมีแนวโน้มที่จะขอรับกำรประเมินกำรรับสมัครรำงวัลเลิศรัฐ 
สำขำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ส ำนักต่ำง ๆ จึงได้ให้ควำมส ำคัญและ
เสริมสร้ำงบุคลำกรของตนให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถด ำเนินกำรได้เท่ำทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
และเป็นไปตำมนโยบำยดังกล่ำว  

ในกำรสื่อสำร กำรเผยแพร่ กำรให้ค ำแนะน ำและค ำปรึกษำของสมำชิก “Team Planning 
4.0...พร้อมจูนทุกเรื่องแผน” พบว่ำ ผู้ที่ขอรับค ำแนะน ำและให้ควำมสนใจยังเป็นบุคลำกรตัวแทนส ำนัก
กลุ่มเดิมที่ได้รับมอบหมำยให้ด ำเนินกำรและเป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจอยู่แล้ว อีกทั้งกำรด ำเนินกำร
พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐได้มีกำรประชุมคณะท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้ส ำนักต่ำง ๆ 
สำมำรถสอบถำม ขอควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่ำนกำรประชุมคณะท ำงำน หรือขอค ำแนะน ำและ
ด ำเนินกำรร่วมกับฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

๔. องค์ความรู้ด้านแผนบริหารความเสี่ยงของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (Risk Management)  
แผนบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กรเป็นกลไกหลักและมีส่วนส ำคัญในกำรกำรป้องกันและ  

ลดมูลเหตุที่อำจเป็นโอกำสอันจะสร้ำงควำมเสียหำยให้กับส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ นอกจำกนี้ยังเป็น
กำรควบคุมปัจจัย หรือก ำกับสถำนกำรณ์ที่อำจจะเกิดขึ้นกับองค์กรในอนำคตให้อยู่ในระดับที่สำมำรถ
ยอมรับได้ ยับยั้งและตรวจสอบได้อย่ำงเป็นระบบ  



๓๔ 
 

 

ในกำรด ำเนินกำรด้ำนนี้ “Team Planning 4.0...พร้อมจูนทุกเรื่องแผน” พบว่ำ มีส ำนัก 
ให้ควำมสนใจและเสนอแนะแลกเปลี่ยนร่วมกัน ในกำรด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง  
โดยมีเพียงบำงส ำนักที่มีกำรด ำเนินกิจกรรมตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงกล่ำว คือ ส ำนักกำรคลังและ
งบประมำณ ส ำนักกรรมำธิกำร ๑ ๒ และ ๓  ส ำนักก ำกับและตรวจสอบ และส ำนักกำรพิมพ ์

๕. องค์ความรูด้้านการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนนิงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) เป็นกรอบแนวคิดกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐที่ครอบคลุมกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนภำครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่
กำรบริหำรงำนของผู้บริหำรและกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน เป็นกำรประเมินขั้นตอน
และกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณลักษณะที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล ปลอดจำกกำรทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน มีวัฒนธรรมคุณธรรม รวมไปจนถึงผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนที่มีต่อ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งถือเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุกที่หน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศจะต้อง
ด ำเนินกำร โดยมุ่งหวังให้หน่วยงำนภำครัฐ ได้รับทรำบถึงข้อบกพร่องต่ำงๆ ที่สะท้อนจำกเครื่องมือที่ใช้
ในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ และน ำมำปรับปรุง
พัฒนำหน่วยงำนภำครัฐให้มีควำมโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจำกกำรทุจริตต่อไป 

กำรด ำเนินงำน พบว่ำ ได้ชี้แจงและอธิบำยรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนในกำรป ระเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ตลอดจนกำรชี้แนะ 
ส่งเสริมและแจ้งรำยละเอียดกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสแก่ตัวแทนของส ำนักต่ำง ๆ  
อย่ำงครอบคลุมทุกส ำนัก  

ทั้งนี้ ในกำรจัดท ำองค์ควำมรู้ “ #planning 4.0 ...พร้อมจูนทุกเรื่องแผน ” ซึ่งเป็นควำมรู้ 
ในกำรสนับสนุนกำรด ำเนนิงำนดำ้นนโยบำยและแผน โดยเป็นกำรสรุปควำมรู้จำกกำรแลกเปลี่ยน เรียนรู้ 
และแบ่งปันกัน โดยมำจำกกิจกรรมตำมที่ส ำนักนโยบำยและแผนได้จัดทีมนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
เพื่อด ำเนินกำรสื่อสำร ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และช่วยเหลือส ำนักต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินงำนด้ำนนโยบำย
และแผน เพ่ือกำรพัฒนำและยกระดับกำรให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่เหมำะสม สอดคล้องกับภำรกิจของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ และสอดรับกับยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี และระบบรำชกำรที่ต้อง
เตรียมตัวขับเคลื่อนเข้ำสู่ยุค Digital 4.0 ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ พบว่ำ ส ำนักต่ำง ๆ 
ได้มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นและข้อเสนออย่ำงกว้ำงขวำงซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกำรน ำ 
องค์ควำมรู้ไปใช้ด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อไป 
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๓๗ 

 

 
 

๑. หลักการ  
ส ำนักนโยบำยและแผน เป็นหน่วยงำนภำยในส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำที่ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management : KM) 

และด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ โดยได้น ำควำมรู้จำกกำรปฏิบัติงำนมำใช้ในกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รองเลขาธิการวุฒิสภา (นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ) มีนโยบำยและแนวคิดในกำรเสริมสร้ำงให้บุคลำกรของส ำนักนโยบำย

และแผนได้เกิดควำมมุ่งมั่น กระตือรือร้นและตื่นตัวต่อกำรศึกษำเรียนรู้ในเรื่องต่ำง ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมและสภำวกำรณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว  
โดยจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติเพื่อให้เกิดกระบวนกำรแสวงหำองค์ควำมรู้ วิธีกำรปฏิบัติงำนสมัยใหม่ท่ีมีควำมเป็นปัจจุบันและทันสมัย เพ่ือร่วมเสวนำ สื่อสำรและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทั้งนี้จะเป็นกุญแจส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ที่ทรงพลังและยกระดับกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพ มีควำมเท่ำทัน
กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญตำมวำระของกำรปฏิรูปและกำรพัฒนำประเทศในยุคดิจิทัล ต่อไป 

๒. วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือให้บุคลำกรของส ำนักนโยบำยและแผนได้แสวงหำควำมรู้สมัยใหม่ที่จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำปรับปรุงกำรท ำงำน พร้อมทั้งถ่ำยทอดวิธีกำรและแนวปฏิบัติที่ดี 
๒. เพ่ือให้บุคลำกรของส ำนักนโยบำยและแผนได้พัฒนำยกระดับควำมรู้ เป็นหน่วยงำนที่มีกำรประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้ใหม่ ๆ มีกำรจัดระเบียบควำมรู้และ

ยกระดับควำมคิดของบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง 
๓. เพ่ือให้บุคลำกรของส ำนักนโยบำยและแผนได้มีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำกำรท ำงำนร่วมกัน และเกิดกำรพัฒนำแนวคิดจำกกำรผสมผสำนในกำรค้นหำ

แนวทำงใหม่ ๆ หรือสร้ำงผลผลิตใหม่ ๆ ที่อำจเป็นนวัตกรรมให้กับส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำต่อไป 

๓. วิธีการ 
๑. ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก และผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำน มีกำรสื่อสำรข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรท ำงำนเปน็ไปอยำ่งมปีระสทิธิภำพ (เดือน/ครั้ง) 
๒. บคุลำกรของส ำนกันโยบำยและแผน ได้น ำองคค์วำมรู้หรือเรื่องใหม ่ๆ ส ำคัญและทันสมัย มำร่วมเสวนำ สือ่สำรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกนัและกนั 

(สัปดาห์/ครั้ง) 

การสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรส านักนโยบายและแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 



 
 

 

๓๘ 

แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรมชุมชนนกัปฏิบตัิ เรือ่ง กำรสื่อสำรดำ้นนโยบำยและแผน เพื่อกำรพัฒนำและปรบัปรงุประสิทธิภำพกำรท ำงำน 

ล าดับ รายละเอียด 
วันท่ีด าเนินงาน (ทกุวันพฤหัสบดี) 

เวลา/สถานที ่พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก และผู้บังคับบญัชำ
กลุ่มงำน สื่อสำรขอ้มูลเพื่อกำรพัฒนำ
และปรับปรุงกำรปฏิบัตงิำน 

(เดือน/ครั้ง) 

 ๘ ๖ ๓ ๗ ๗ ๔ ๒ ๖ ๔ ๑ ๕  เวลำ ๑๕.๐๐ น. 

 ณ ห้องประชุม 
อำคำรสขุประพฤต ิ

 

๒ บุคลำกรของส ำนกันโยบำยและแผน 
ร่วมเสวนำ สื่อสำรและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
เรื่องใหม่ ๆ ส ำคัญ และทันสมัย 

(สัปดาห์/ครั้ง) 

- ๑๕ 

๒๒ 

๒๙ 

๑๓ 

๒๐ 

๒๗ 

๑๐ 

๑๗ 

๒๔ 

๓๑ 

๑๔ 

๒๑ 

๒๘ 

๑๔ 

๒๑ 

๒๘ 

๑๑ 

๑๘ 

๑๕ 

๙ 

๑๖ 

๒๓ 

๓๐ 

๑๓ 

๒๐ 

๒๗ 

๑๑ 

๑๘ 

๒๕ 

๘ 

๑๕ 

๒๒ 

๒๙ 

๑๒ 

๑๙ 

๒๖ 

 เวลำ ๑๕.๐๐ น. 

 ณ ห้องโถงส ำนัก
นโยบำยและแผน 

 

หัวหน้ำคณะท ำงำนจดักำรควำมรูข้องส ำนกันโยบำยและแผน  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(๖ พฤศจกิำยน  ๒๕๖๒) 



  

 

๓๙ 

ภาพกิจกรรมการจัดการความรู้ ส านักนโยบายและแผน  

องค์ความรู้ : #planning 4.0 ...พร้อมจูนทุกเรื่องแผน 

 

 



  

 

๔๐ 

 

 
 



  

 

๔๑ 

 

 
 

 



  

 

๔๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการการจัดการความรู้ ส านักนโยบายและแผน 
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