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ค ำน ำ 

 
ตามที่เลขาธิการวุฒิสภาได้เห็นชอบและอนุมัติแผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้

ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) โดยมีขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus 
Areas) จ านวน ๔ ด้าน และแผนงาน จ านวน ๓ แผนงาน เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าองค์ความรู้ 
ทีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนการด าเนินการจัดการความรู้ของส านักงานฯ ให้เป็นระบบ  
มีความต่อเนื่อง และเกิดความเข้าใจชัดเจนและด าเนินการจัดการความรู้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ซึ่งการ
น าแผนดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ คณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้มีการก าหนด
แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ อันประกอบด้วย แนวทางการ
ด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรม รวมจ านวน ๑๕ โครงการและกิจกรรม และก าหนดผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรมตามแผนงาน เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการ การติดตามประเมินผล 
และร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

ในการนี้ โครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑ ได้มีการด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงจัดได้ท ารายงาน
ผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดของการด าเนินงาน ปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้  หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลสัมฤทธิ์ฉบับนี้ 
จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการด าเนินงานการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาต่อไป 

 
 

 
 

                                                                                     คณะกรรมการจัดการความรู ้
ของส านักงานเลขาธิการวฒุสิภา 

กันยายน ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สำรบัญ 

 

                              หน้า 

บทสรุปผูบ้ริหาร          (๑) 

บทที่ ๑ บทน า                       ๑ 

บทท่ี ๒ ผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบตัิการการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู ้  ๑๕ 

          ของส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

บทท่ี ๓ สรุปผลสัมฤทธิ์ของการด าเนนิการจดัการความรู้                                          ๗๑ 

บทท่ี ๔ บทสรุป ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ                                                 ๗๗ 

ภาคผนวก           ๘๔ 
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บทที่ ๑ 
บทน ำ 

 
๑. ควำมเป็นมำ 

คณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ศึกษาและวิเคราะห์ 
แนวทางการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ผ่านมา ซึ่งมุ่งเน้นการจัดท าองค์ความรู้ 
เป็นเรื่องๆ ในแต่ละปี ท าให้ไม่ครอบคลุมองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อองค์กร และขาดความต่อเนื่องในการ
ปรับปรุงพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ จึงพิจารณาเห็นควรด าเนินการจัดท า 
แนวทางการจัดการความรู้ของส านักงานฯ ให้เป็นระบบและมีความต่อเนื่อง โดยกระบวนการในการ
จัดท าแผนการจัดการความรู้  ซึ่งเป็นแผนระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ได้มีการทบทวน 
การด าเนินงานที่ผ่านมา ความสอดคล้องกับภารกิจองค์กร , แผนยุทธศาสตร์ส านักงานฯ, นโยบายของ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ,  รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  คนที่ ๑, และเลขาธิการวุฒิสภา, 
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา, องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน, 
สภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน และเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  รวมทั้ง การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือระดมความคิดเห็นจากบุคลากรที่เป็นตัวแทนจากทุกส านักและกลุ่มตรวจสอบภายในมาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการความรู้ของส านักงานฯ ให้มีความ
เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความจ าเป็นในการปฏิบัติงานของส านักงานฯ และสถานการณ์ปัจจุบัน
มากยิ่งขึ้น  

แผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๕๙ - 
๒๕๖๑) ซึ่งเลขาธิการวุฒิสภาได้พิจารณาให้ความเห็นเรียบร้อยแล้ว โดยมีขอบเขตการจัดการความรู้ 
(KM Focus Areas) และแผนงาน เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน
และการขับเคลื่อนการด าเนินการจัดการความรู้ของส านักงานฯ ให้เป็นระบบและเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
ซึ่งท าให้เกิดความเข้าใจชัดเจนและด าเนินการจัดการความรู้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีความต่อเนื่อง 
เกิดผลสัมฤทธิ์ทั่วทั้งองค์กร ประกอบด้วย 

- ขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Areas) จ านวน ๔ ด้าน ประกอบดว้ย ด้าน
กระบวนการนติิบัญญัต,ิ ด้านการต่างประเทศ, ด้านการบริหารจัดการองค์กร และด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน  
 - แผนงาน จ านวน ๓ แผนงาน ประกอบด้วย แผนงานที่ ๑ การพัฒนาองค์ความรู้ที่
ตอบสนองต่อภารกิจและผู้รับบริการขององค์กร, แผนงานที่ ๒ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ และการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการจัดการความรู้ และแผนงานที่ ๓ การส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้
ขององค์กร โดยการน าแผนฯ ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ ได้มีการก าหนดแผนปฏิบัติการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - 
๒๕๖๑) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ อันประกอบด้วย แนวทางการด าเนินงาน
รายละเอียดโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนงานที่ก าหนด เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานและสนับสนุนการด าเนินการจัดการความรู้ 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
 
 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๒ 

 ในการนี้ ส านักและกลุ่มตรวจสอบภายในได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการ
ความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว 
ดังนั้น คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ จึงได้จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือเป็นการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนฯ 
และรายงานผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในการด าเนินงานการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
๒. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือรวบรวมผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้และระบบการ
เรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ก าหนดไว้ โดยพิจารณา 
จากสัมฤทธิผลตามเป้าหมายตัวชี้วัดของกิจกรรมหรือโครงการ 
 ๒. เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ 
และระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๓. เพ่ือน าผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
๓. สรุปสำระส ำคัญของแผนกำรจัดกำรควำมรู้และระบบกำรเรียนรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)  
 แผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๕๙ - 
๒๕๖๑) ประกอบด้วย ขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Areas) จ านวน ๔ ด้าน และแผนงาน จ านวน 
๓ แผนงาน ดังนี้ 
 ขอบเขตกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Focus Areas) จ ำนวน ๔ ด้ำน ดังนี้ 
   ๑. ด้ำนกระบวนกำรนิติบัญญัติ ประกอบด้วยหัวขอ้องคค์วามรู้ที่เกี่ยวข้องกับ การตรา
กฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน การประชุมสภา และระบบงานด้านกรรมาธิการ และ
การแต่งตั้งและถอดถอนบุคคล 

 ๒. ด้ำนกำรต่ำงประเทศ ประกอบด้วยหัวข้อองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ การเดินทางไป
เยือนต่างประเทศ การประชุมระหว่างประเทศ การรับรองแขกต่างประเทศที่มาเยือน และภารกิจ 
ด้านประชาคมอาเซียน 

 ๓. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร ประกอบด้วยหัวข้อองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ การ
สนับสนุนการด าเนินงานด้านต่างๆ ของส านักงานฯ ประกอบด้วย ด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการเงินการคลังและ
งบประมาณ และด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เป็นต้น 

 ๔. ด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วยหัวข้อองค์ความรู้ 
ที่เกี่ยวข้องกับ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร ความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต 
ขององค์กร 
 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๓ 

 แผนงำน จ านวน ๓ แผนงาน ประกอบด้วย 
 แผนงำนที่ ๑ กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ที่ตอบสนองตอ่ภำรกิจและผู้รับบริกำรขององค์กร 
   วัตถุประสงค ์
 ๑. สร้างและแสวงหาองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการสนับสนุนภารกิจ เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อให้บุคลากรมีองค์ความรู้ที่สามารถน ามาประยุกต์และ
พัฒนาในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย และเหมาะสมกับความต้องการของผู้รับบริการ
และสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 ๒. ส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรงุกระบวนการปฏิบัตงิานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการ
สร้างนวตักรรมที่ชว่ยสนบัสนุนการปฏิบตัิงานใหม้ีประสทิธิภาพมากขึ้น 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร โครงกำร/กิจกรรม 
๑. จัดท ำองค์ควำมรู้ที่จ ำเปน็ต่อกำรปฏิบัติงำน
และตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร
ขององค์กร 

๑. การจัดท าองค์ความรูข้องส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา  
๒. การจัดท าท าเนียบผู้เชี่ยวชาญ (Guru List) 

๒. สร้ำงนวตักรรมที่ชว่ยสนับสนุนกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 

๓. โครงการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (Routine to 
Research : R2R) 
๔. กิจกรรมการเพิ่มพูนปญัญาดว้ยบทเรียน 
จากการปฏิบตัิงาน 

 แผนงำนที่ ๒ กำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ และกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำ
สนับสนุนกำรจัดกำรควำมรู้ 
 วัตถุประสงค ์
 ๑. ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
 ๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนให้องค์กรสามารถแสวงหาความรู้ 
ประมวลผล จัดเก็บ ถ่ายโอนและแลกเปลี่ยนความรู้ ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  

แนวทำงกำรด ำเนินกำร โครงกำร/กิจกรรม 
๑. พัฒนำระบบกำรเรียนรูข้องบุคลำกร  
 

๑. โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์(e-learning) 
๒. โครงการพัฒนาระบบการสอนงาน 
๓. โครงการแลกเปลี่ยนและฝึกปฏิบัตงิานกับหนว่ยงาน
ภายนอกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
๔. โครงการสง่เสรมิการรักการอ่าน 

๒. พัฒนำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ และ
ระบบฐำนขอ้มูลในกำรสนับสนุนกำรจัดกำร
ควำมรู ้

๕. โครงการพัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้และพื้นที่
เสมือนในการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ของส านกังานเลขาธกิาร
วุฒิสภา 
๖. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

  

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CDMQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.yrhyala.com%2Fyrhres%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D61%3A2012-04-30-10-07-37%26catid%3D39%3A2012-04-24-10-18-06%26Itemid%3D68&ei=D3CjVdLrFsLImAWV05SIDQ&usg=AFQjCNFdqzJmtik0nqRJ_ryaDTH5OjGh6w&bvm=bv.97653015,d.dGY


รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๔ 

 แผนงำนที่ ๓ กำรส่งเสริมวฒันธรรมกำรเรียนรู้ขององค์กร 
  วัตถุประสงค ์
  ๑. สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร 
 ๒. เสรมิสร้างแรงจูงในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร  

 ๓. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ให้ทัว่ถงึทั้งองค์กร เพ่ือให้เกิดความรู ้ความ
เข้าใจ ความตระหนักในคุณค่า และน าไปสู่การร่วมมือรว่มใจในการด าเนนิการ  

 แนวทำงกำรด ำเนินกำร โครงกำร/กิจกรรม 
๑. สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และปรบัปรงุ
สภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

๑. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน 
๒. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ 
๓. โครงการจดัตัง้ศนูย์การเรียนรู้ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา (Senate Learning Center) 

๒. เสรมิสร้างแรงจูงในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ของบคุลากร 
 

๔. กิจกรรมยกย่องชมเชยผลงานด้านการจดัการ
ความรู้ในองค์กร 
๕. โครงการคัดเลอืกแนวทางการปฏิบัตงิานสู่
ความเปน็เลิศ (ด าเนนิการในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๑) 

๓. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ให้
ทั่วถึงทัง้องค์กร 

๖. โครงการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้
ในการปฏิบัตงิาน 

 
๔. กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรกำรจัดกำรควำมรู้และระบบกำรเรียนรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

แผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๑) ได้ก าหนดแผนปฏิบัติการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) อันประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ 
กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ เพื่อแนวทางในการด าเนินงานและสนับสนุน
การด าเนินการจัดการความรู้ของส านักงานฯ รวมทั้ง เป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ซึ่งแผนปฏิบัติการ ๓ ปี ดังกล่าว ได้มีการก าหนดองค์ความรู้ที่ส านักและกลุ่มตรวจสอบภายในได้เสนอให้
น ามาด าเนินการจัดการความรู้ ในแต่ละปีงบประมาณ รวมทั้ง โครงการและกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการ
ตามแผนงาน ๓ แผนงาน ที่ก าหนดไว้ โดยการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการด าเนินการดังนี้ 

๔.๑ กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
เลขาธิการวุฒิสภาได้ลงนามในค าสั่งส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่  ๑๗๖/๒๕๖๐ 

ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา โดยมี นำงสำวมำลี  พิลำหอม ที่ปรึกษำด้ำนระบบงำนนิติบัญญัติ เป็นประธานกรรมการ 

 
 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๕ 

๔.๒ กำรทบทวนกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ได้ทบทวนแผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ฯ 

ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ที่ เกี่ยวข้อง และนโยบายผู้บริหารระดับสูง 
เพ่ือก าหนดแนวทางการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับภารกิจองค์กรสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานต่างๆ ได้ทบทวน
โครงการและกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

๔.๓ แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
จากการทบทวนความสอดคล้องของแผนการจัดการความรู้ฯ กับแผนยุทธศาสตร์

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) ที่เกี่ยวข้อง และนโยบายของผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ได้ก าหนดแนว
ทางการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการทบทวนโครงการ
และกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และการจัดท าแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้และ
ระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้มีความเหมาะสมและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 

๑. มุ่งเน้นผลลัพธ์ของการจัดการความรู้ โดยจัดท าองค์ความรู้ที่ท าให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพหรือประสิทธิภาพของงาน เพ่ือให้องค์ความรู้ท่ีด าเนินการสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างแท้จริง 

๒. องค์ความรู้ทีน่ ามาด าเนินการจัดการความรู้เป็นความรู้ที่ส าคัญต่อองค์กร ตามขอบเขต
การจัดการความรู้ (KM Focus Areas) ๔ ด้าน ประกอบด้วย ๑) องค์ความรู้ด้านกระบวนการนิติบัญญัติ 
๒) องค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ ๓) องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กร ๔) องค์ความรู้ด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน โดยมีประเด็นการพิจารณาเพ่ือคัดเลือกองค์ความรู้ ดังนี้ 

๑) เปน็องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบตัิงานสนบัสนนุวิสัยทัศน ์พันธกิจ และ
ประเดน็ยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา ตามแผนยุทธศาสตร์ส านกังานเลขาธิการวฒุิสภา 
ฉบับที ่๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

๒) เป็นองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับนโยบายของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  คนที่หนึ่ ง  รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่สอง 
และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้ง ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๓) เปน็องค์ความรู้ที่สอดคลอ้งกับสถานการณค์วามจ าเป็นในปัจจบุัน หรือเรือ่งที่
อยู่ในความสนใจ (Hot Issue) ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจขององคก์ร 

๔) เป็นปัญหาขององค์กร/ปัญหาในการปฏิบัติงาน ซึ่งน าการจัดการความรู้มาช่วยได้ 
๕) หัวข้อองค์ความรู้ที่น ามาจัดการความรู้ ไม่ควรซ ้ากับองค์ความรู้ที่เคยเลือกมา

จัดการความรู้ไปแล้ว แต่หากจ าเป็นต้องเป็นองค์ความรู้เดิมจะต้องทบทวนและเพ่ิมเติมหรือ 
มีการต่อยอดองค์ความรู้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้นอย่างชัดเจน  



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๖ 

๖) ควรพิจารณาคัดเลือกองค์ความรู้ที่จะน ามาด าเนนิการตามความจ าเป็นเรง่ดว่น 
และล าดับความส าคัญ รวมทั้ง ความพร้อมในการด าเนินการเพ่ือให้สามารถการจัดท าองค์ความรู้ 
ได้ส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ 

๓. ควรพิจารณาการจัดท าองค์ความรู้ส าคัญที่สนับสนุนภารกิจในระดับองค์กร 
ซึ่งมีการบูรณาการในการด าเนินการร่วมกันหลายหน่วยงาน หรือตั้งแต่ ๒ หน่วยงานขึ้นไป เพ่ือให้ภารกิจที่
มีความเชื่อมโยงกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดท าองค์ความรู้ดังกล่าวจะสามารถแสดงถึงผลลัพธ์
ของการจัดการความรู้ในการใช้ประโยชน์ขององค์ความรู้ต่อองค์กรที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

๔. องค์ความรู้ที่น ามาจัดการความรู้ ด าเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้ 
๗ ขั้นตอน (KM Process) ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๔ 

๕. มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลการน าองคค์วามรู้ไปใช้ในการปฏิบตัิงาน 
๖. พัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาให้หลากหลายและเหมาะสมกับความจ าเปน็

ของบคุลากร 
๗. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนบัสนนุการจัดการความรู้ให้เปน็ระบบ

และมปีระสิทธิภาพ 
๘. ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กร โดยสนับสนุนให้บุคลากรได้มีการ

ถ่ายทอดความรู้และแลกเปล่ียนเรยีนรูป้ระสบการณ์และวธิีการปฏิบัติที่ดี เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

๔.๔ กำรทบทวนโครงกำรและกิจกรรมที่จะต้องด ำเนินกำรตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้ฯ 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

แผนการจัดการความรู้และระบบการเรยีนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๕๙ 
– ๒๕๖๑) และแผนปฏิบัติการ ๓ ปี  (พ .ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรม 
และผู้รับผิดชอบ ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมจ านวน ๑๕ โครงกำร/กิจกรรม ดังนี้ 

 

แผนงาน โครงการและกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

แผนงานที ่1 การพัฒนา 
องค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อ
ภารกิจและผู้รบับรกิารของ
องค์กร 

1.1 การจดัท าองค์ความรู้ของ
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

หนว่ยงานที่จัดท าองคค์วามรู้ 

1.2 การจดัท าท าเนียบผูเ้ชีย่วชาญ 
(Guru List) 

หนว่ยงานที่จัดท า 

1.3 กิจกรรมการเพ่ิมพูนปญัญาด้วย
บทเรียนจากการปฏิบตัิงาน  

หนว่ยงานที่จัดท า 

แผนงานที ่2 การพัฒนาระบบ
การเรียนรู ้และการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมา 
สนับสนนุการจัดการความรู ้

2.1 โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้
ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(e-learning) 

ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล
และส านักเทคโนโลยฯี 

2.2 โครงการพัฒนาระบบการสอนงาน 
 

ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๗ 

แผนงาน โครงการและกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2.3 โครงการแลกเปลี่ยนและฝึก
ปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอก 
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

2.4 โครงการส่งเสริมการรกัการอา่น กลุ่มงานห้องสมดุและ
พิพิธภัณฑ์ ส านักวชิาการ 

2.5 โครงการพัฒนาเวบ็ไซต์การ
จัดการความรูแ้ละพืน้ที่เสมอืนในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูข้องส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

2.6 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
เพื่อสนับสนนุการปฏิบตัิงาน 

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

แผนงานที ่3 การสง่เสรมิ
วัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กร 

3.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้
เพื่อพัฒนาการปฏบิัตงิาน 

หนว่ยงานที่จัดกิจกรรม 

3.2 โครงการพัฒนาองคค์วามรู้ ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

3.3 โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
(Senate Learning Center) 

คณะท างานจดัการความรู้ฯ 

3.4 กิจกรรมยกย่องชมเชยผลงาน
ด้านการจดัการความรู้ 
ในองค์กร 

คณะท างานจดัการความรู้ฯ 

3.5 โครงการคดัเลือกแนวทางการ
ปฏิบัติงานสูค่วามเปน็เลิศ  

คณะท างานจดัการความรู้ฯ 

3.6 โครงการประชาสมัพันธ์ 
เผยแพร่องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน 

คณะท างานจดัการความรู้ฯ 

 
 ทั้งนี้ ส านักและกลุ่มตรวจสอบภายในได้ด าเนินการทบทวนโครงการและกิจกรรมที่จะต้อง
ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การ
ด าเนินโครงการและกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบาย ภารกิจ แผนยุทธศาสตร์ขององค์กร 
สถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๘ 

แผนงำนท่ี ๑ กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ที่ตอบสนองต่อภำรกิจและผู้รับบริกำรขององค์กร 
๑. กิจกรรมกำรจัดท ำองค์ควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

 ส านักและกลุ่มตรวจสอบภายในได้ทบทวนองค์ความรู้ที่เสนอให้ด าเนินการจัดการความรู้ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยจะพิจารณาการจัดท าองค์ความรู้ในหัวข้อที่มีความสอดคล้องกับ
นโยบาย ภารกิจ แผนยุทธศาสตร์ กระบวนการท างานของส านักงานฯ และสถานการณ์ปัจจุบัน  
ซึ่งมีแนวทางการทบทวนตามแนวทางการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้างต้น 
โดยมีการเสนอการจัดท าองค์ความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วย องค์ความรู้ ท่ีมีการ 
บูรณาการในการด าเนินการร่วมกันหลายส านัก จ านวน ๒ องค์ความรู้ และองค์ความรู้ที่จ าเป็นตามภารกิจ
ของหน่วยงาน จ านวน ๑๖ องค์ความรู้ รวมจ ำนวนองค์ควำมรู้ทั้งสิ้น  ๑๘ หัวข้อ ดังนี้ 

หัวข้อองค์ความรู ้ ผู้รับผิดชอบ 
ความสอดคล้อง 

กับประเด็นยุทธศาสตร์ 
ขอบเขตองค์ความรู้ : ด้านกระบวนการนิติบัญญัติ 

องค์ความรู้ที่บูรณาการร่วมกัน 
๑. การพัฒนาฐานขอ้มูลดา้นกฎหมาย 
ของอาเซียน 

คณะท างานการจดัการ
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
ฐานข้อมูลด้านกฎหมาย
ของอาเซียนของส านกังาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 

องค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นตำมภำรกิจของหน่วยงำน 
๒. แนวทางการติดตามการออกกฎหมาย
ล าดับรองเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
นิติบญัญตั ิ

ส านักกฎหมาย 
 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2  

๓. ประมวลแบบของกฎหมายที่ผ่านการ
พิจารณาเหน็ชอบของสภานติิบัญญตัิ
แห่งชาต ิ

ส านักการประชมุ ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2  

๔. การรวบรวมองค์ความรู้ในที่ประชุมสภา
นิติบญัญตัแิห่งชาติ 
(ปรับปรุงต่อเนื่องจากปีที่ผา่นมา) 

ส านักการประชมุ ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2  

๕. เทคนิคการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทาง
วิชาการในรปูแบบอนิโฟกราฟิกส์ 

ส านักวิชาการ 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2  

๖. การจัดท าความเป็นมาและประเดน็การ
อภิปรายการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติใน
ชั้นกรรมาธิการของสภานติบิัญญตัิแห่งชาติ 

ส านักกรรมาธกิาร 
1 2 และ 3 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2  

๗. คู่มอืการจัดท าแนวทางการสอบถาม 
เพื่อลงมติในการพิจารณารา่งกฎหมายใน
วาระที่ ๒ ขัน้พิจารณาเรียงมาตราในที่
ประชมุสภา ส าหรบัประธานของที่ประชุม 

ส านักงานประธานวฒุิสภา ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2  



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๙ 

หัวข้อองค์ความรู ้ ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้อง 
กับประเด็นยุทธศาสตร์ 

๘. แนวทางการด าเนินการตามรัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
มาตรา ๑๒๙ วรรคหก 
(เฉพาะในส่วนของการปฏิบตัิหน้าทีฝ่่ายเลขานุการ
ของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อท าหน้าที่
ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม
ทางจริยธรรมของบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งตาม
บทบัญญตัิของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย) 

ส านักก ากับ 
และตรวจสอบ 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 

๙. แนวทางการปฏบิัตงิานในการจดและ
จัดท ารายงานการประชุมลบั กรณีการจด
และจดัท ารายงานการประชมุลับของสภานติิ
บัญญตัิแห่งชาตแิละรายงานการประชมุลับ 
ของคณะกรรมาธิการ 

ส านักรายงานการประชุม
และชวเลข 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

ขอบเขตองค์ความรู้ : ด้านการต่างประเทศ 
๑๐. English for receiving visiting 
delegations: ภาษาอังกฤษส าหรบัการ
ต้อนรับผู้มาเยือน 

ส านักภาษาต่างประเทศ ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 

ขอบเขตองค์ความรู้ : ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
องค์ความรู้ที่เป็นการบรูณาการร่วมกัน 
1๑. ข้อควรรูด้้านสิทธปิระโยชน์และ
สวัสดกิารของข้าราชการรัฐสภา 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ 
ของส านักงานเลขาธิการวฒุสิภา 

- ส านักบริหารงานกลาง 

- ส านักการคลัง 
และงบประมาณ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 5 

องค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นตำมภำรกิจของหน่วยงำน 
1๒. การสื่อสารด้านนโยบายและแผน ส านักนโยบายและแผน ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 
1๓. แนวทางการประเมนิความคุม้ค่าด้าน
การพัฒนาบคุลากร 

ส านักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 5 

1๔. กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่สังคม
ออนไลน์ดว้ยการใช ้“เฟซบุ๊ก” (Facebook)  

ส านักประชาสัมพันธ ์
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4 

1๕. การสร้างขุมทรัพย์ความรู้ เรื่อง การ
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อสิง่พิมพ์ 

ส านักการพิมพ ์ ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 

๑๖. การตรวจสอบการจดัซือ้-จัดจ้าง ด้วยวิธี
ตลาดอิเล็กทรอนกิส์ (Electronic Market: 
e-market) และวธิีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Bidding : 
e-bidding) 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๑๐ 

หัวข้อองค์ความรู ้ ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้อง 
กับประเด็นยุทธศาสตร์ 

1๗. แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนา 
Digital Parliament 

ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
1๘. Strong     Stronger    Strongest : 
พันธสัญญาพัฒนาองค์กรใสสะอาด 
  

ส านักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 

 
 

ขอบเขตการจัดการความรู้ 
(KM Focus Areas) 

จ านวน 
องค์ความรู ้

     ประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

จ านวน 
องค์ความรู ้

1. ดา้นกระบวนการนติิบญัญัติ ๙ 
 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบรหิาร

จัดการองคก์รทีด่ีและมีประสิทธิภาพ ๕ 

2. ดา้นการต่างประเทศ ๑ 
 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา

ความเปน็เลิศด้านกฎหมายและวิชาการ 
๘ 

3. ดา้นการบริหารจดัการ
องค์กร 

๗ 
 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ให้ก้าวหนา้และทันสมัย 

๒ 

4. ดา้นคณุธรรมและความ
โปรง่ใสในการปฏิบตัิงาน 

1 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การประชาสัมพันธ์ 

และการสรา้งภาพลักษณ์องค์กร 
1 

 
 

 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ทรัพยากรบคุคลใหม้ีความเป็นเลิศ 

๔ 

 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
เครือข่ายและความร่วมมือทัง้ในและ
ต่างประเทศ 

2 

 
๒. การจัดท าท าเนียบผู้เชี่ยวชาญ (Guru List) 
ส านักต่างๆ ได้มีการทบทวนเสนอการจัดท าท าเนียบผู้เชี่ยวชาญ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ปฏิบัติงานองค์กร ดังนี้ 
๑) ท าเนียบผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความเห็นและความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมาย 

 ผู้รับผิดชอบ: ส านักกฎหมาย 
๒) ท าเนียบผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าความเป็นมาและประเด็นการอภิปราย

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในชั้นกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 ผู้รับผิดชอบ: ส านักกรรมาธิการ 1 2 และ 3 

๓) ท าเนียบผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมาธิการสามัญ
ประจ าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๑๑ 

ผู้รับผิดชอบ: ส านักกรรมาธิการ 1 2 และ 3 
๔) ท าเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย (ทบทวนและปรับปรุงข้อมูล) 
ผู้รับผิดชอบ: ส านักวิชาการ 
๕) ท าเนียบผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
ผู้รับผิดชอบ: ส านักประชาสัมพันธ์ 
๖) ท าเนียบวิทยากร ด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ: ส านักการคลังและงบประมาณ 
๓. กิจกรรมการเพิ่มพูนปญัญาดว้ยบทเรียนจากการปฏบิัติงาน 
ส านักต่างๆ ได้มีการทบทวนเสนอการจัดท าสรุปบทเรียนจากการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

   ๑) การเผยแพร่องคค์วามรูด้า้นกฎหมายแก่ประชาชนเพ่ือให้เข้าถึงได้โดยสะดวกและ
เข้าใจง่ายตามบทบญัญตัิของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
  ผู้รับผิดชอบ: ส านกักฎหมาย 
   ๒) การประชุมส านกัวิชาการเพ่ือทบทวนองค์ความรู้ที่ได้จากการปฏบิัตงิาน ในประเด็น 
การจดัท าและน าเสนอข้อมลูทางวิชาการในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ 
  ผู้รับผิดชอบ: ส านกัวิชาการ 
   ๓) กิจกรรม “เล่าสู่กันฟัง” เพื่อเสริมสรา้งประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน 
   ผู้รับผิดชอบ: ส านกักรรมาธกิาร 1 2 และ 3 
   ๔) กิจกรรม  “เสวนา ประสาคนคลงั” 
   ผู้รับผิดชอบ: ส านักการคลังและงบประมาณ 

แผนงานที ่๓ การสง่เสรมิวฒันธรรมการเรียนรู้ขององคก์ร 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการปฏิบตัิงาน 
ส านักได้มีการทบทวนเสนอข้อมูลการจัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกันในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน  อันเป็นการแสดงให้เห็นว่าหน่วยงาน
ภายในส านักงานฯ มีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
   ๑) การสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความรู้ในวงงานนิตบิัญญตัิ 
   ผู้รับผิดชอบ: ส านกักฎหมาย 
   ๒) การอบรมการจดัท าและการน าเสนอข้อมูลทางวิชาการในรปูแบบอนิโฟกราฟิกส์ 
   ผู้รับผิดชอบ: ส านกัวิชาการ 
    ๓) การจัดกิจกรรมวันแหง่การเรียนรู้ (KM Day) 
   ผู้รับผิดชอบ: ส านกัพัฒนาทรัพยากรบคุคล 
   ๔) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูข้องส านักการพิมพ ์
   ผู้รับผิดชอบ: ส านกัการพิมพ์ 
   ๕) กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภารกิจดา้นต่างประเทศกับส านักที่มีภารกิจเกี่ยวขอ้ง
กับตา่งประเทศ (เช่น ส านกักรรมาธิการฯ) 

ผู้รับผิดชอบ: ส านักการต่างประเทศ 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๑๒ 

  ทั้งนี้ ส าหรับโครงการและกิจกรรมอื่นๆ ตามแผนการจัดการความรู้ฯ เป็นโครงการ/
กิจกรรมงานประจ าที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านัก/กลุ่ม และคณะท างานจัดการความรู้ฯ ซึ่งเป็นการ
ด าเนินการต่อเนื่อง  
 
  ๔.๓ การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ  
  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ด าเนินการ
จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัตกิารการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และน าเรียนเลขาธิการวุฒิสภาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
โดยเลขาธิการได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๒๕๖๑ 
และส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้แจ้งเวียนแผนปฏิบัติการฯ ให้บุคลากรทราบ รวมทั้ง จัดพิมพ์เล่ม
แผนปฏิบัติการฯ ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ เรียบร้อยแล้ว 
  ๔.๔ กลไกในการขับเคลือ่นแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  คณะท างานจดัการความรู้ของส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ๑. คณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ได้มีค าสั่งคณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ ๑/๒๕๖๑ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ 
และค าสั่งคณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท างานจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (เพ่ิมเติม) ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
เพ่ือท าหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการจัดการความรู้ที่ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการฯ ให้สัมฤทธิผล 
ตลอดจนติดตามประเมินผลและรายงานผลการจัดการความรู้ต่อคณะกรรมการจัดการความรู้ 
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
 ๒. คณะท างานการจัดการความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาฐานข้อมูลด้านกฎหมายของอาเซียน
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ได้มีค าสั่งคณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ ๓/๒๕๖๑ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานการจัดการความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาฐานข้อมูลด้านกฎหมายของอาเซียนของ
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพ่ือท าหน้าที่ด าเนินการจัดการความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาฐานข้อมูลด้านกฎหมายของอาเซียน  การถ่ายทอดองค์ความรู้และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการพัฒนาฐานข้อมูลด้านกฎหมายของอาเซียนของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ให้เข้าถึงได้ง่ายและสะดวก รวมทั้ง ติดตามประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาฐานข้อมูลด้านกฎหมาย
ของอาเซียนของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๓. คณะท างานจัดการความรู้เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม KM Day 
ได้มีค าสั่งคณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ ๔/๒๕๖๑ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจัดการความรู้ เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม KM Day ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
เพ่ือท าหน้าที่ ในการก าหนดแนวทาง รูปแบบ และขอบเขตการจัดกิจกรรม KM การก ากับดูแล 
และประสานงานการจัดกิจกรรม และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม KM Day ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๑๓ 

 
 

 
 

แผนภำพ กรอบแนวคิดในกำรจัดกำรควำมรู้และระบบกำรเรยีนรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
 
 
 
 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๑๔ 

 
แผนภำพ ภำพรวมของแผนกำรจัดกำรควำมรู้และกำรจัดกำรควำมรู้และระบบกำรเรียนรู้ 

ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๑๕ 

บทท่ี ๒ 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรกำรจัดกำรควำมรู้และระบบกำรเรียนรู้ 

ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 ส านักและกลุม่ตรวจสอบภายใน และคณะท างานจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธกิารวฒุิสภาไดม้ีการด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการการจดัการความรู้และ
ระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่รับผิดชอบ เรียบร้อยแลว้ โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญตามแผนงานทีก่ าหนด ดงันี้ 
 
แผนงำนที่ ๑ กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ที่ตอบสนองต่อภำรกิจและผู้รับบริกำรขององค์กร 
 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
๑. กำรจดัท ำองค์ควำมรู ้
ของส ำนักงำนเลขำธกิำร
วุฒิสภำ  
 
ผู้รับผดิชอบ 
หนว่ยงานที่ด าเนนิ 
การจดัท าองค์ความรูแ้ละ
คณะท างานจดัการความรู้ฯ 
 
 

ร้อยละเฉลี่ย
ความส าเร็จ 
ของการจดัท าองค์
ความรู้ ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 

สรุปภำพรวมกำรด ำเนินงำน 
๑. ส านัก กลุ่มตรวจสอบภายใน และคณะท างานการจัดการความรู้
เกี่ยวกบัการพัฒนาฐานข้อมลูด้านกฎหมายของอาเซียนของส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา ได้มกีารด าเนินการจดัท าองค์ความรูข้องส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทีก่ าหนดไว้
ตามแผนปฏิบัตกิารฯ และมกีระบวนการในการจัดท าองค์ความรู ้
เป็นไปตามกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)  
รวมทัง้สิ้น ๑๘ องค์ความรู ้แล้วเสร็จครบถ้วน ๑๘ องคค์วำมรู ้
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
๒. ผู้รบัผิดชอบการจัดท าองค์ความรูไ้ด้มกีารวิเคราะหแ์ละถอด
บทเรียนจากการด าเนนิการจัดการความรู ้ซึง่เปน็กระบวนการเรียนรู้

ร้อยละ ๑๐๐ 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๑๖ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
จากการท าองค์ความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
โดยได้วิเคราะห์ผลการน าองค์ความรู้ที่ด าเนินการไปใช้ประโยชน์ 
ต่องานตามภารกิจของส านัก/กลุ่ม ประโยชน์ต่อส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประโยชน์ต่อส านักที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้สว่น
เสีย การสนับสนุนความส าเร็จของตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
รวมทั้ง การอธิบายงานตามภารกิจ/โครงการ/กิจกรรมที่สามารถน า
ความรู้จากองค์ความรู้มาใช้ และผลส าเร็จที่เกิดขึ้น ซึ่งองค์ความรู้ของ
ส านักงานฯ ที่จัดท าท้ัง ๑๘ องค์ความรู้ สามารถวิเคราะห์ผลน าองค์
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างชัดเจน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐  
๓. สรุปผลควำมส ำเร็จจำกผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินกำรจัดท ำองค์
ควำมรูต้ำมแผนจัดกำรควำมรู ้ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
สรุปกำรด ำเนินงำนตำมกระบวนกำรจดักำรควำมรู้ 
- ผู้รบัผิดชอบการจัดท าองคค์วามรู้ ไดม้ีการด าเนนิการจดัท า 
องค์ความรู้ โดยมกีระบวนการ/ขั้นตอนในการจัดท าองคค์วามรู้ ตาม
กระบวนการจดัการความรู้ (Knowledge Management) ที่ก าหนด
ไว้ในเกณฑ์การพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
ในหมวดที ่๔ การวดัการวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ 
ทุกขั้นตอน ครบถ้วน ๑๘ องค์ความรู ้คดิเปน็ร้อยละ ๑๐๐ สรุปดังนี ้



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๑๗ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
๑. กำรบ่งชี้ควำมรู ้
 ๑.๑ ส านักและกลุ่มตรวจสอบภายในได้มีการทบทวน วิเคราะห์
และเสนอหวัขอ้องคค์วามรูท้ี่น ามาด าเนินการจดัการความรู้ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้สอดคล้องกบันโยบาย ภารกิจ แผน
ยุทธศาสตร์ ตวัชี้วดัขององคก์ร กระบวนการท างานของส านักงานฯ  
สถานการณป์ัจจุบัน และผลสัมฤทธิข์องการจดัการความรู้  
ตามแนวทางการจดัการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
โดยมหีัวข้อองค์ความรู้ จ านวน ๑๘ องคค์วามรู ้ดงันี ้
 ด้านกระบวนการนิติบัญญัติ 
 องค์ความรู้ที่บูรณาการร่วมกัน 
 ๑. การพัฒนาฐานข้อมูลด้านกฎหมายของอาเซียน 
 ผู้รับผิดชอบ: คณะท างานการจัดการความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
ฐานข้อมูลด้านกฎหมายของอาเซียนของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 องค์ความรู้ที่จ าเป็นตามภารกิจของหน่วยงาน 
 ๒. แนวทางการติดตามการออกกฎหมายล าดับรองเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ 
 ผู้รับผิดชอบ: ส านกักฎหมาย 
 ๓. ประมวลแบบของกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาเหน็ชอบ 
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ
 ผู้รับผิดชอบ: ส านกัการประชุม 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๑๘ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
 ๔. การรวบรวมองค์ความรูใ้นที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(ปรับปรุงต่อเน่ืองจากปีท่ีผา่นมา) 
 ผู้รับผิดชอบ: ส านักการประชุม 
 ๕. เทคนิคการจัดท าและน าเสนอขอ้มูลทางวิชาการในรูปแบบ
อินโฟกราฟิกส์ 
 ผู้รับผิดชอบ: ส านักวิชาการ  
 ๖. การจัดท าความเป็นมาและประเด็นการอภิปรายการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติในชั้นกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 ผู้รับผิดชอบ: ส านกักรรมาธกิาร 1 2 และ 3 
 ๗. คู่มือการจัดท าแนวทางการสอบถามเพ่ือลงมติในการ
พิจารณารา่งกฎหมายในวาระท่ี ๒ ขั้นพิจารณาเรียงมาตราในที่
ประชุมสภา ส าหรับประธานของที่ประชุม 
 ผู้รับผิดชอบ: ส านกังานประธานวุฒิสภา 
 ๘. แนวทางการด าเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๙ วรรคหก (เฉพาะในส่วนของ
การปฏิบัติหนา้ที่ฝา่ยเลขานุการของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อท าหน้าที่
ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่จะ
ด ารงต าแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย) 
 ผู้รับผิดชอบ: ส านักก ากับและตรวจสอบ 
 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๑๙ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
 ๙. แนวทางการปฏิบัติงานในการจดและจัดท ารายงานการ
ประชุมลับกรณีการจดและจัดท ารายงานการประชุมลบัของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติและรายงานการประชุมลับของ
คณะกรรมาธิการ 
 ผู้รับผิดชอบ: ส านกัรายงานการประชุมและชวเลข 
 ด้านการต่างประเทศ 
 ๑๐. English for receiving visiting delegations: 
ภาษาอังกฤษส าหรับการต้อนรับผู้มาเยือน 
 ผู้รับผิดชอบ: ส านกัภาษาตา่งประเทศ 
 ด้านการบริหารจัดการองคก์ร 
 องคค์วามรู้ที่บูรณาการร่วมกัน 
 1๑. ข้อควรรู้ด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ
รัฐสภา ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
 ผู้รับผิดชอบ: ส านักบริหารงานกลาง และส านักการคลงัและงบประมาณ 
 องค์ความรู้ที่จ าเป็นตามภารกิจของหน่วยงาน 
 1๒. การสื่อสารด้านนโยบายและแผน 
 ผู้รับผิดชอบ: ส านักนโยบายและแผน 
 1๓. แนวทางการประเมินความคุ้มค่าด้านการพัฒนาบุคลากร 
 ผู้รับผิดชอบ: ส านกัพัฒนาทรัพยากรบคุคล 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๒๐ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
 1๔. กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการใช้ 
“เฟซบุ๊ก” (Facebook)  
 ผู้รับผิดชอบ: ส านกัประชาสมัพันธ ์
 1๕. การสร้างขุมทรัพย์ความรู้ เรื่อง การประมาณการ
ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 
 ผู้รับผิดชอบ: ส านกัการพิมพ์ 
 ๑๖. การตรวจสอบการจัดซื้อ-จัดจ้าง ด้วยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e-market) และวิธีประกวด
ราคาอเิล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 
 ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มตรวจสอบภายใน 
 1๗. แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนา Digital Parliament 
 ผู้รับผิดชอบ: ส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 1๘. Strong     Stronger    Strongest : พันธสัญญาพัฒนา
องค์กรใสสะอาด 
 ผู้รับผิดชอบ: ส านกัพัฒนาทรัพยากรบคุคล 
๒. กำรสรำ้งและแสวงหำควำมรู ้
 ผู้รับผิดชอบการจดัท าองค์ความรูไ้ด้มีการแสวงหา/แลกเปลี่ยน
ความรู้เพ่ือจัดท าองค์ความรู ้ดังนี ้
 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๒๑ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
 ๑) ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) โดยรวบรวมจาก
เอกสาร, คู่มือ, กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง 
 ๒) ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) โดยรวบรวมความรู้และ
ประสบการณ์จากตัวบุคคล ไดแ้ก่ การรวบรวมและถา่ยทอดความรู้
ของผู้ปฏบิัติงาน ความรู้จากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 
โดยอาศัยวธิีการต่างๆ ในการรวบรวมความรู้ที่เหมาะสม  เชน่ การ
จัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัต ิ(CoPs) การประชมุระดมสมอง, การ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ, การสรุปบทเรียนหลังการปฏิบตัิงาน เป็นต้น 
๓. กำรจดักำรควำมรู้ให้เปน็ระบบ   
 - ผู้รบัผิดชอบการจัดท าองคค์วามรู้ได้มีการน าความรู้ที่รวบรวมได ้
มาเรียบเรียงจดัท าเป็นเอกสาร แนวทางการปฏิบัตงิานหรือคู่มือ 
เพื่อเตรียมพร้อมส าหรบัการเผยแพร่ และเก็บความรู้อยา่งเปน็ระบบ 
๔. กำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู ้
 - ผู้รบัผิดชอบการจัดท าองคค์วามรู้ได้มีการตรวจสอบกลัน่กรอง
ความถูกต้องเหมาะสม และเป็นปัจจบุันของเนื้อหาองคค์วามรู้ 
โดยการพิจารณาจากคณะท างานทีเ่กี่ยวข้อง และผู้บังคบับัญชา
ตามล าดับชั้น เพ่ือให้มีความครบถ้วนสมบรูณ์ก่อนน าไปเผยแพร่ 
๕. กำรเขำ้ถึงควำมรู้   
 - ผู้รบัผิดชอบการจัดท าองคค์วามรู้ได้มีการจดัให้มีชอ่งทางให้ผู้ใช้
ความรู้เขา้ถงึความรู้ทีต่้องการได้ง่ายและสะดวก  



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๒๒ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
 ๑) การจัดท าองค์ความรูเ้ปน็รูปเล่มเพื่อเผยแพร่ทางระบบ
อิเล็กทรอนิกสข์องส านักงานฯ ได้แก ่อนิทราเนต็ของส านัก/กลุ่ม, 
เว็บไซต์การจัดการความรู ้และระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส ์
 - การจัดบอรด์นิทรรศการและการน าเสนอผลงานองค์ความรู้ 
ในวันแหง่การเรียนรู้ (KM Day) เมื่อจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
๖. กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้  
 - ผู้รบัผิดชอบการจัดท าองคค์วามรู้ได้มีการถ่ายทอด แบง่ปัน และ
แลกเปลี่ยนความรู้จากองคค์วามรู้ที่ด าเนนิการ เช่น การประชุม
ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายในส านัก, การจัดกจิกรรมชุมชน
นักปฏิบตัิ (CoPs), การเผยแพร่องคค์วามรู้ในกิจกรรมวนัแห่งความรู้ 
(KM Day) เป็นตน้ 
๗. กำรเรยีนรู้   
 - ผู้รับผิดชอบการจัดท าองคค์วามรู้ได้มีการสรปุ/ถอดบทเรียนจาก
การจดัท าองค์ความรู ้โดยวเิคราะห์ประโยชน์ที่ได้รบัจากการจดัท า
องค์ความรู้ การน าความรู้ไปใช้ในการท างาน ปัญหา อปุสรรคและ
ข้อเสนอแนะ เพื่อให้เกดิการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการ
วิเคราะห์ดงักล่าวเปน็การประเมนิถงึผลสัมฤทธิข์องการจัดการความรู ้
ซึ่งมุง่เนน้ให้องค์ความรู้ที่ก าหนดสามารถน าไป ใช้ประโยชน์ได้ 
 
 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๒๓ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
สรุปการน าองคค์วามรู้ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
- จากการติดตามและประเมินผลการน าองคค์วามรู้ทีด่ าเนินการไปใช้
ประโยชน ์ซึ่งผูร้ับผดิชอบในการจดัท าองค์ความรูไ้ด้มีการถอด
บทเรียน เพื่อวเิคราะห์ประโยชน์หรอืผลส าเร็จที่เกดิขึน้จากการน า
องค์ความรู้ไปใชป้ระโยชนท์ีเ่ป็นรปูธรรม ตามภารกิจของส านัก/กลุม่ 
ประโยชนต์่อส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ประโยชนต์่อส านักที่
เกี่ยวขอ้ง/ผู้รับบรกิารและผูม้ีส่วนได้สว่นเสีย หรือการสนับสนนุ
ความส าเร็จของตัวชี้วดัตามค ารับรองการปฏบิัตริาชการส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยพบว่า 
ทุกองคค์วามรู้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัตงิานได้ คดิเปน็
ร้อยละ ๑๐๐ 
- นอกจากการวิเคราะห์โดยผู้รับผิดชอบการจดัองคค์วามรู้ดงักล่าว
แล้ว ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดการความรูฯ้ ได้มกีารส ารวจ
ความคิดเหน็ของบุคลากร เกี่ยวการน าความรู้จากองค์ความรูท้ี่
ด าเนินการไปใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจต่อการน าองค์ความรู้ไป
ใช้ประโยชน ์โดยมีผลการประเมนิสรปุได้ดงันี ้
 ๑. การน าความรู้จากองค์ความรู้ทีด่ าเนินการไปใช้ประโยชน ์
 ผลการประเมินพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคดิเหน็เกี่ยวกับ
การน าความรู้จากองค์ความรู้ที่ด าเนนิการไปใช้ประโยชน์ มคี่าเฉลี่ย
อยู่ที่ 4.๑๒ (ร้อยละ 82.48) คือ อยู่ในระดับดี 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๒๔ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
 ๒. ความพึงพอใจตอ่การน าองค์ความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
 ผลการประเมินพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการ
น าองค์ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ มคี่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.๑๗ (ร้อยละ 
83.47) คือ อยู่ในระดับดี 

๒. กำรจดัท ำท ำเนียบ
ผู้เชี่ยวชำญ  (Guru List) 
 
ผู้รับผดิชอบ 
หนว่ยงานที่ด าเนนิการจัดท า 
ท าเนียบผูเ้ชี่ยวชาญ 
(Guru List) 

ร้อยละความส าเร็จ 
ของการจดัท า
ท าเนียบผูเ้ชี่ยวชาญ 
(Guru List) 
 

ร้อยละ ๙๐ - มีการด าเนินการจดัท าท าเนียบผู้เชี่ยวชาญ (Guru List) 
แล้วเสร็จครบถ้วนตำมแผนปฏิบัติกำรฯ จ ำนวน ๖ เรื่อง 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ดังนี ้
๑. ท ำเนียบผูเ้ชี่ยวชำญ (Guru List) ที่ด าเนินการ มีดงันี ้

๑. ท าเนียบผู้ทรงคุณวฒุิที่ให้ความเห็นและความรู้ทางวชิาการ 
ด้านกฎหมาย 
 ผู้รับผิดชอบ: ส านกักฎหมาย 

๒. ท าเนียบผู้เชี่ยวชาญที่เกีย่วข้องกับการจดัท าความเปน็มาและ
ประเดน็การอภิปรายการพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิในชั้น
กรรมาธิการของสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ 

ผู้รับผิดชอบ: ส านกักรรมาธกิาร 1 2 และ 3 
๓. ท าเนียบผู้เชี่ยวชาญที่เกีย่วข้องกับหน้าทีแ่ละอ านาจของ

คณะกรรมาธิการสามัญประจ าสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ 
ผู้รับผิดชอบ: ส านกักรรมาธกิาร 1 2 และ 3 
๔. ท าเนียบผู้เชี่ยวชาญดา้นการวิจัย (ทบทวนและปรบัปรุงข้อมูล) 
ผู้รับผิดชอบ: ส านกัวิชาการ 

ร้อยละ ๑๐๐ 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๒๕ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
๕. ท าเนียบผู้เชี่ยวชาญดา้นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสงัคม

ออนไลน ์
ผู้รับผิดชอบ: ส านกัประชาสมัพันธ ์
๖. ท าเนียบวิทยากร ด้านการเงิน การคลัง การพัสด ุและ

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ: ส านกัการคลังและงบประมาณ 

๒. ภำพรวมกำรด ำเนินงำน 
- การจัดท าท าเนียบผู้เชี่ยวชาญดงักล่าว ไดม้ีการรวบรวมเกี่ยวกับ
ข้อมูลรายชื่อ ประวัต ิความรู้ ความสามารถ ผลงานของผู้เชี่ยวชาญ 
และช่องทางในการตดิต่อ โดยมีการรวบรวมและจดัเกบ็ลงใน
ฐานข้อมูลของส านักงานฯ เช่น เว็บไซต์คณะกรรมการวจิัยและพัฒนา
ของสภานิติบญัญตัแิห่งชาติ อินทราเนต็ของส านัก เปน็ต้น 
๓. ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรด ำเนินกำร 
 ท าเนียบผู้ทรงคณุวฒุิที่ให้ความเห็นและความรู้ทางวชิาการ 
ด้านกฎหมาย 
 ๑)  มีข้อมูลรายชื่อและสถานที่ตดิตอ่ของผู้ทรงคุณวฒุิทีม่ีความรู้
ความเชี่ยวชาญทางวิชาการด้านกฎหมายอย่างถกูตอ้ง ชัดเจน และ
เป็นปัจจบุัน 
 ๒)  ชว่ยให้เจา้หน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถติดตอ่ประสานงาน
ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการด้านกฎหมายได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๒๖ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
 ๓)  รับทราบข้อมูลความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทาง
วิชาการดา้นกฎหมายในแตล่ะด้านของผู้ทรงคุณวุฒแิตล่ะคน 
 ๔)  สามารถน าข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องที่ผู้ทรงคุณวุฒิ
ได้ใหก้ารสมัภาษณ์หรอืบรรยายให้ความรู้ไปประกอบการพิจารณา
ก าหนดประเดน็สัมภาษณ์ หรือองคค์วามรู้ทีค่วรมาบรรยาย โดยมิให้
มีความซ้ าซ้อนกบัเรื่องที่ผ่านมา หรอืควรมีการพัฒนาหรือให้การ
ส่งเสริมแกบุ่คลากรเพ่ิมเติม 
 ท าเนียบผูเ้ชี่ยวชาญด้านการวิจัย 
 ๑) คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบญัญตัแิห่งชาติ มี
ข้อมูลรายชื่อผู้วิจัยทีม่ีความน่าเชื่อถือ อา้งองิได้ เป็นทางเลือกในการ
ตัดสนิใจเพิ่มมากขึน้ และสามารถน ามาสนบัสนนุการตดัสินใจได้ทนั
ต่อเวลาและสถานการณ์ 
 ๒) ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานวจิัยและขอ้มูลสามารถสืบคน้ข้อมูลที่
เป็นรปูแบบและมาตรฐานเดียวกนัได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 ท าเนียบผูเ้ชี่ยวชาญที่เกี่ยวขอ้งกับการจดัท าความเปน็มาและ
ประเดน็การอภิปรายการพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิในชั้น
กรรมาธิการของสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ  
 - ท าเนียบผู้เชี่ยวชาญดงักลา่วท าใหบุ้คลากรส านักกรรมาธิการ 
ทั้ง ๓ ส านกั มีทีป่รกึษาในการจัดท าเอกสารความเป็นมาและประเดน็
อภิปรายฯ ในกรณีที่มขี้อขดัข้องในการด าเนินการ เพ่ือให้การจดัท า



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๒๗ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
เอกสารดังกล่าวมีความถูกตอ้งและครบถว้นสมบูรณต์ามรูปแบบ
ยิ่งขึ้น 
 ท าเนียบผูเ้ชี่ยวชาญที่เกี่ยวขอ้งกับหน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมาธิการสามัญประจ าสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาต ิ
  - เป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนการด าเนินงานคณะกรรมาธิการ
สามัญ/คณะกรรมาธิการวิสามัญ ในการพิจารณาศกึษากรณีตา่ง ๆ 
และมกีารเชิญผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านมาใหข้้อมูล รวมทั้งกรณีที่
คณะกรรมาธิการมกีารจดัสมัมนาในเรื่องตา่ง ๆ สามารถน าบัญชี
รายชื่อจากท าเนียบผู้เชี่ยวชาญมาใชป้ระกอบการพิจารณาการเชิญ
บุคคลเป็นวิทยากรได ้
 ท าเนียบผูเ้ชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่สังคมออนไลน์ 
 - ใช้เปน็ฐานขอ้มูลของวิทยากรในการใหค้วามรู้ ทั้งภาคทฤษฎี
และปฏบิัตแิก่ผู้เข้ารบัการอบรมในโครงการตา่ง ๆ ที่อยูใ่นวงงานด้าน
การประชาสัมพันธ์และสือ่สงัคมออนไลน ์
 ท าเนียบวิทยากร ด้านการเงนิ การคลงั การพัสด ุและงบประมาณ 
 - เปน็การรวบรวมข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญด้าน การเงนิ การคลัง 
การพัสด ุและงบประมาณ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการปฏิบัติงาน 
 
 
 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๒๘ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
๓. กิจกรรมกำรเพ่ิมพูนปัญญำ
ด้วยบทเรียนจำกกำร
ปฏิบัติงำน 
 

จ านวนการสรุป
บทเรียนจากการ
ปฏิบัติงาน 
 

อย่างน้อย ๒ 
เรื่อง 
ต่อป ี

- มีการด าเนินกิจกรรมการเพ่ิมพูนปัญญาดว้ยบทเรียนจากการ
ปฏิบัติงาน แล้วเสร็จครบถว้นตำมแผนปฏิบัตกิำรฯ จ ำนวน ๔ เรื่อง 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ดังนี ้
๑. การเผยแพร่องค์ความรูด้้านกฎหมายแก่ประชาชนเพ่ือให้เข้าถึง
ได้โดยสะดวกและเข้าใจง่ายตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ผู้รบัผิดชอบ: ส านักกฎหมาย 
 ๑.๑ สรุปผลการด าเนินงาน 
 - ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ดา้นกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อให้
ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถ
เข้าใจกฎหมายได้ง่าย เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถกูต้อง อนั
เป็นการสอดคล้องกับบทบญัญตัิของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗  ทัง้นี ้โดยด าเนินการ ผ่านการ
ปฏิบัติงานในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
 (๑) การจัดรายการกฎหมายเที่ยงตรง ชว่ง “กฎหมายน่ารู้” โดย
นิติกรแต่ละคน โดยเฉพาะในกลุ่มงานพัฒนากฎหมาย ได้จัดท าข้อมูล
ความรู้ดา้นกฎหมาย ในประเด็นต่าง ๆ ที่เปน็ประโยชนห์รืออยู่ใน
ความสนใจของประชาชนโดยทั่วไป รวมทั้งข้อมูลข่าวสารความ
เคลื่อนไหวดา้นนิตบิัญญตัิ เพ่ืออ่านออกอากาศหรือเผยแพร่ผ่านทาง
วิทยุออนไลน ์ในรายการกฎหมายเที่ยงตรง  ช่วง “กฎหมายน่ารู”้ 
ซึ่งเป็นรายการวิทยุที่ออกอากาศทางวิทยุสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ 

ร้อยละ ๑๐๐ 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๒๙ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
หรือ NLA Radio อันเปน็การให้บรกิารกระจายเสียงด้วยระบบ
อินเตอร์เน็ต เปน็ประจ าทกุสัปดาห์ในวนัพุธ ตัง้แต่วนัที่ ๘ สิงหาคม 
๒๕๖๐ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน  
 (๒) การจัดท าข้อมูลความรูด้้านกฎหมายเพื่อออกอากาศเผยแพร่
ในรายการโทรทัศน ์“หนึง่สปัดาห์กับ สนช.” โดยนิตกิรและวิทยากร
ของส านักกฎหมาย ได้ด าเนนิการจดัท าข้อมูลความรูด้้านกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนนิงานของสภานิติบญัญตัแิห่งชาต ิรวมทั้ง
ความรู้เกี่ยวกับบทบญัญตัิของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
หรือเกี่ยวกบัความเป็นมาและสาระส าคญัของร่างพระราชบัญญตัิที่
อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ   ที่ประชาชน
ควรรู้หรือสามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวัน ตลอดจนขอ้มูลบทบาท 
หน้าที ่อ านาจ และภารกิจของสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ และส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา ปฏบิัตหิน้าส านกังานเลขาธกิารสภานิติบญัญตัิ
แห่งชาต ิเพ่ือให้ส านักประชาสัมพันธน์ าไปจัดท า “บทวดีีทัศน”์ 
ส าหรบัออกอากาศเผยแพร่ในรายการโทรทัศน์ “หนึ่งสปัดาห์กับ 
สนช.” ทางสถานีวิทยุโทรทศัน์รฐัสภาผ่านดาวเทียม อยา่งต่อเนื่อง
เป็นประจ าทุกสัปดาห์ในวนัอาทิตย์ ตั้งแต่เดอืนเมษายน ๒๕๕๖ 
เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบนั 
 (๓) การจัดท าสรปุมตคิณะรฐัมนตรีทีเ่กี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติ
บัญญตัิ ประจ าสัปดาห ์โดยนิติกรประจ ากลุ่มงานพัฒนากฎหมาย 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๓๐ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
ได้จดัท าขอ้มูลสรปุมติคณะรฐัมนตรีทีเ่กี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติ
บัญญตัิ ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลรา่งกฎหมายใหม่ในล าดับ
พระราชบัญญัตหิรือกฎหมายในล าดับอืน่ ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับวงงาน 
นิติบญัญตัิ โดยเฉพาะที่ผ่านความเหน็ชอบของคณะรัฐมนตรแีลว้ 
และก าลังจะเข้าสูก่ารพิจารณาของสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ โดยมี
ความเปน็มาแบบย่อและสรปุสาระส าคัญของร่างกฎหมาย ทั้งนี ้เพ่ือ
ประโยชนแ์ก่สมาชิกสภานิตบิัญญตัิแห่งชาต ิและบุคลากรในวงงาน
นิติบญัญตัิ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป เป็นประจ าทุกสัปดาห์ของการประชุม
คณะรฐัมนตร ีผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 
 -  การจดัพิมพ์เผยแพร่ในวารสารจุลนิต ิซึ่งมีก าหนดระยะเวลาใน
การจดัพิมพ์ราย ๒ เดือน ตอ่ ๑ ฉบบั โดยเป็นการรวบรวมสรปุผล
การประชมุคณะรัฐมนตรีประจ าสัปดาห ์ตลอดระยะเวลาทุก ๒ เดือน 
ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ไดด้ าเนินการมาตั้งแต่ป ีพ.ศ. ๒๕๔๗ เปน็ตน้มา จนถึง
ปัจจุบัน  
 -  การน าเข้าข้อมูลผ่านสื่อเฟซบุ๊ก (Facebook) ในชื่อวา่ 
“วารสารจุลนิต”ิ (https://www.facebook.com/profile.php?id=
100015292682250) ซึ่งเป็นอกีหนึ่งช่องทางที่สามารถเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านทางระบบอนิเตอร์เน็ต ในรปูแบบไฟล์ pdf 
ที่สามารถพิมพ์ค าคน้เพ่ือสืบหาข้อมูลได้ โดยไดด้ าเนินการเปน็ประจ า
ทุกสัปดาห ์ตั้งแต่วนัที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบนั  



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๓๑ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
 -  การส่งข้อมูลผา่นแอปพลเิคชันไลน ์(Line) ของส านกักฎหมาย 
ซึ่งเป็นระบบโปรแกรมที่สามารถสง่ข้อมูลและข้อความต่าง ๆ ให้กับ
สมาชิกภายในกลุ่มได้รบัทราบและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
รวดเรว็ โดยไดด้ าเนินการเปน็ประจ าทุกสปัดาห์ ตั้งแต่วนัที่ ๒๓ 
มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นมา จนถงึปัจจุบนั 
 -  การอา่นออกอากาศทางวทิยุสภานิติบญัญตัแิห่งชาต ิหรือ NLA 
Radio ซึ่งเปน็รายการวิทยุออนไลน์ ที่ใหบ้ริการกระจายเสียงดว้ย
ระบบอินเตอร์เนต็ โดยไดด้ าเนินการเป็นประจ าทุกสัปดาห์ในวนัพุธ 
ตั้งแตว่ันที ่๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน 
 ๑.๒. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินการ 
 ๑) ชว่ยส่งเสรมิให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายได้
โดยง่าย และเปน็สื่อในการประชาสัมพันธ์ภารกิจและขอ้มูลข่าวสาร
ด้านนิตบิัญญัต ิให้เป็นทีแ่พร่หลายด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล รวมทั้ง
ส่งเสริมให้เกดิการรับรู้ส าหรบับุคคลทีม่ีความบกพร่องทางการ
มองเห็นด้วย 
 ๒) เปน็การประชาสมัพันธ์บทบาท หน้าที ่อ านาจ และภารกิจ
ของสภานิติบญัญตัแิห่งชาต ิและส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ปฏบิัติ
หน้าส านักงานเลขาธิการสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ ใหเ้ป็นที่รับทราบ
โดยทัว่ไป 
 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๓๒ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
 ๓) เพื่อส่งเสริมรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีในการรวบรวมและ
น าเสนอข้อมูลเผยแพรอ่ีกชอ่งทางหนึง่ให้สมาชกิสภานติิบัญญตัิ
แห่งชาต ิบคุลากรในวงงานนิติบญัญตัิ และประชาชนผูส้นใจทั่วไป
ได้รบัทราบความเคลื่อนไหวของการเสนอร่างกฎหมายระดับ
พระราชบัญญัต ิ
 ๔) เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกต่อสมาชิกสภานิตบิัญญตัิ
แห่งชาต ิและบคุลากรในวงงานนิตบิัญญตัิ ซึ่งจ าเปน็ที่จะต้องท า
หน้าที่ในกระบวนการกลัน่กรอง และ  ใหค้วามเห็นชอบกฎหมาย 
ได้รบัทราบความคืบหน้าและสาระส าคญัของร่างกฎหมายต่าง ๆ 
ที่คณะรฐัมนตรีให้ความเห็นชอบ 
 ๕)  เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการค้นหาความรู้ดา้นกฎหมาย และ
ความรู้เกี่ยวกับบทบญัญตัิของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
หรือเกี่ยวกบัความเป็นมาและสาระส าคญัของร่างพระราชบัญญตัิที่
อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิรวมทั้งมติ
คณะรฐัมนตรีทีเ่กี่ยวข้องกับวงงานด้านนิตบิัญญัติ 
 ๑.๓ ปัญหาหรืออุปสรรค 
 ๑) การเผยแพร่องคค์วามรูด้า้นกฎหมายฯ ของส านกักฎหมาย 
ผ่านช่องทางต่าง ๆ นัน้ยังไมไ่ด้รบัความสนใจจากสมาชิกสภานิติ
บัญญตัิแห่งชาต ิและบุคลากรในวงงานนติิบญัญตัิ รวมทั้งประชาชน
โดยทัว่ไป เท่าทีค่วร 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๓๓ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
 ๒) ระบบสญัญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบ
ต่อความชดัเจนของการส่งสญัญาณข้อมูล หรอืการส่งขอ้มูลเกดิความ
ล่าช้าจากระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้
 ๓)  ความยุ่งยากซับซ้อนของการคัดเลอืกขอ้มูลความรู้ดา้น
กฎหมายเพ่ือน าไปจัดท าเปน็บทวดีีทัศน์ โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับ
ความเปน็มาและสาระส าคญัของร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของสภานติิบญัญตัแิห่งชาต ิเนื่องจากในแต่ละเดือนมีการ
พิจารณาร่างกฎหมายหลายฉบับ ซึง่แต่ละฉบบัล้วนมหีลกัการและ
เหตุผลทีม่ีความส าคัญ อันมคีวามจ าเปน็ตอ้งวเิคราะห์และศึกษา
รายละเอียดเพื่อเปรียบเทียบและเรียงล าดับความส าคญัของกฎหมาย
แต่ละฉบับเพื่อน าไปจัดท าเป็นบทวีดทีัศนต์่อไป 
 ๑.๔ ข้อเสนอแนะ 
 ๑) ควรประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านกฎหมายฯ ของส านักกฎหมาย ใหไ้ดร้ับความสนใจจาก
ประชาชนและผู้ทีเ่กี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น 
 ๒) ควรตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอรแ์ละระบบสัญญาณ
อินเทอร์เนต็ให้มคีวามพร้อมอยู่เสมอ 
 ๓) ควรตรวจสอบความครบถ้วนสมบรูณ์และความถูกตอ้งของ
ข้อมูลที่จะน าเสนอ หรอืออกอากาศเพื่อเผยแพรไ่ปสู่สาธารณชน
อย่างละเอียด 
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กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
 ๔) ในการจดัท าขอ้มูลความรู้ด้านกฎหมาย ควรวิเคราะห์และ
ศึกษารายละเอียด เพื่อเปรียบเทียบและเรียงล าดับความส าคัญของ
ข้อมูลในแต่ละเรือ่ง ทัง้นี ้เพ่ือให้ข้อมูลทีน่ าเสนอเป็นเรื่องที่อยู่ใน
ความสนใจของสาธารณชนในขณะนั้นอย่างแท้จริง 
๒. การประชุมส านักวิชาการเพ่ือทบทวนองค์ความรูท้ี่ได้จากการ
ปฏิบัติงาน ในประเด็น การจัดท าและน าเสนอข้อมลูทางวิชาการใน
รูปแบบอินโฟกราฟิกส์ ผู้รบัผิดชอบ: ส านักวิชาการ 
 ๒.๑ สรุปผลการด าเนินงาน 
     ส านักวิชาการได้น าองคค์วามรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  
ซึ่งปัจจบุันเอกสารหรอืข้อมลูทางวิชาการที่ส านกัวิชาการไดม้ีการ
น าเสนอในรปูแบบอนิโฟกราฟิก ประกอบดว้ย  
     - “ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน (Poll)” จัดท าและ
เผยแพร่โดยคณะอนุกรรมการด าเนนิการส ารวจความคดิเหน็ของ
ประชาชนในคณะกรรมการวิจัยและพฒันาของสภานติบิัญญตัิ
แห่งชาต ิ(กลุม่งานวิจัยและข้อมูล ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานกุาร) 
     - “เกรด็ความรู้ในวงงานสภา” และ “ร่างกฎหมายวันนี”้ จัดท า
และเผยแพร่  โดย คณะอนกุรรมการวิเคราะห์รา่งกฎหมายใน
คณะกรรมการวิชาการของสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิเผยแพร่ผ่าน 
Application Line กรุ๊ป “วเิคราะห์กฎหมายเพื่อ สนช.”   (กลุ่ม
ติดตามและประมวลผลงานของวุฒิสภา ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานกุาร)    
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กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
 ๒.๒ ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินการ 
    การน าเสนอข้อมูลทางวชิาการ ของส านกัวิชาการในรูปแบบอนิโฟ
กราฟิก จะได้รบัความพึงพอใจจากผู้รับบริการมากยิ่งขึน้ 
 ๒.๓ ปัญหาอุปสรรค 
    บุคลากรของส านักวิชาการที่มีความรู้ ทกัษะ ในการจัดท าอนิโฟ
กราฟิกนัน้จ ากดัอยู่เพียงกลุม่เดียวหรอืมีจ านวนน้อย  
 ๒.๔ ข้อเสนอแนะ 
      ส านักวิชาการควรพิจารณาจัดอบรม การจัดท าและการน าเสนอ
ข้อมูลทางวิชาการในรูปแบบอินโฟกราฟิก  เพ่ือถา่ยทอดองคค์วามรู้
แก่บคุลากรของส านกัวิชาการให้สามารถด าเนนิการไดม้ากยิ่งขึ้น 
๓. กิจกรรม “เลา่สู่กันฟัง” เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ: ส านักกรรมาธิการ 1 2 และ 3 
 ๓.๑ สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

คณะกรรมการทีป่รึกษาวิชาการของส านักกรรมาธิการ ๓ ส านัก 
จัดกิจกรรมเล่าสู่กนัฟัง เรื่อง “พิธกีารทตูและมารยาททางการทูตใน
การเดินทางไปประชุมทวิภาคี” ในวนัพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชมุ ๒๓๐๔ ชั้น ๒๓  
ได้รบัความอนุเคราะห์จากวทิยากรของส านักการตา่งประเทศในการ
บรรยายเกี่ยวกบัพิธีการทตูและมารยาททางการทูต รวมทั้งพูดคุย
แลกเปลี่ยนประสบการณเ์กีย่วกับการเดินทางไปศึกษาดงูานและ



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๓๖ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
ประชมุทวิภาคีของคณะกรรมาธิการ 
 ๓.๒ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรด ำเนินกำร 

- ท าให้บุคลากรของส านักกรรมาธิการ ๓ นกั ไดแ้ลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และเรียนรู้เกี่ยวกับการเดินทางไปศกึษาดงูานและ
ประชมุทวิภาคีของคณะกรรมาธิการ รวมท้ังทราบถึงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และวิธีการจัดการกับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรูปแบบ
ต่าง ๆ และได้มีการรวบรวมจัดท าเอกสารไว้เป็นเทคนิคในการ
ปฏิบัติงาน 
 ๓.๓ ปัญหำอุปสรรค 

- เนื่องจากคณะกรรมาธิการมีการประชุมในช่วงเวลาที่มีการจัด
กิจกรรม จึงท าให้บุคลากรจ านวนหนึ่งไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าวได้ 
 ๓.๔ ข้อเสนอแนะ 
 - ควรมกีารแลกเปลี่ยนประสบการณก์ับส านักอืน่ ๆ ทีไ่ด้ท างาน
ร่วมกัน เพื่อลดปัญหาขดัข้อง สร้างความเข้าใจรว่มกนัและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ รวมถึงบรรยากาศทีด่ีในการท างานรว่มกนั 
๔. กิจกรรม  “เสวนา ประสาคนคลัง” ผู้รบัผิดชอบ: ส านักการคลงั
และงบประมาณ 
 - เปน็การแลกเปลี่ยนความรู ้ซึ่งกันและกันของเจ้าหนา้ทีภ่ายใน
ส านักการคลงัและงบประมาณ ระหว่างกลุม่งาน และเชิญเจ้าหน้าที่



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๓๗ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
จากส านกัต่าง ๆ ที่มปีัญหาอุปสรรค หรือความไมเ่ข้าใจในการติดต่อ
ประสานงานในเรื่องต่าง ๆ กับส านกัการคลังและงบประมาณ มาให้
ข้อมูล เพื่อจัดท าเป็นสรุปองค์ความรูข้องงานด้าน การเงนิ การคลงั 
ของส านักงานเลขาธิการวฒุสิภา และการหาแนวทางในการปรับปรุง 
แก้ไข พัฒนาใหด้ียิ่งขึ้น โดยในการด าเนินกิจกรรมดังกลา่ว ไดม้ีการ
ให้ความรูแ้ละแลกเปลี่ยนความคดิเห็นระหว่างบุคลากร ซึ่งผูเ้ข้าร่วม
กจิกรรมเพื่อเปน็การเรียนรูร้่วมกันในการปฏิบัตงิานใหม้ีประสิทธิภาพ
มีแนวทางในการปฏิบตัิงานเป็นไปในทิศทางเดียวกนั และเปน็ไปตาม
ระเบียบของทางราชการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๓๘ 

 
        แผนงำนที่ ๒ กำรพัฒนำระบบกำรเรยีนรู้ และกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำสนับสนุนกำรจดักำรควำมรู ้
 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
๑. โครงกำรพัฒนำระบบกำร
เรียนรูผ้่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(e-learning) 
 
ผู้รับผดิชอบ 
ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 
 

ร้อยละความส าเร็จของ
การพัฒนาระบบการ
เรียนรู้ผา่นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์
(e-learning) 
 

ร้อยละ ๘๕ 
 

มีกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรูผ้่ำนสื่ออเิล็กทรอนิกส์ 
(e-learning) เสร็จเรียบรอ้ยแล้ว สรุปได้ดังนี ้
๑. ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคลได้ด าเนนิการส่งข้าราชการ 
คือ นายปกรณ์ นวลมณ ีนกัวิเทศสมัพันธ์ช านาญการ กลุ่มงานภาษา
ฝรั่งเศส รัสเซีย และอติาล ีส านักภาษาต่างประเทศ เขา้รับการ
ฝึกอบรมหลักสตูรภาษาอังกฤษผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส ์
e-Learning : General English ระดับต้น (Pre-intermediate 
Level) จ านวน ๔๐ ชัว่โมง ระยะเวลาฝึกอบรม ๓ เดือน 
โดยมรี้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ คดิเปน็ รอ้ยละ ๑๐๐ 
โดยที่ผู้เข้ารบัการอบรมหลกัสูตรดังกลา่วสามารถผ่านการอบรมตาม
ระยะเวลาทีห่ลักสตูรก าหนด และมคีวามรู้ผ่านการทดสอบที่ก าหนด
รวมทัง้ สามารถน าความรู้จากการฝกึอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได ้
 ทั้งนี้ หลักสตูรดังกลา่ว ประกอบดว้ยบทเรียนทัง้หมด ๓๘ 
บทเรียน ครอบคลมุทักษะความรูด้้านการออกเสียง การฟัง การอ่าน 
ไวยากรณ์ และการใช้ภาษาอยู่ในรูปแบบ Interactive Multimedia 
ซึ่งก่อนเข้าสู่บทเรียนจะมีการทดสอบความรู ้และในบทเรียนจะ
อธิบายทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมมีตวัอย่างรูปประโยค 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๓๙ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
และสว่นท้ายเป็นแบบฝึกหดั เพ่ือทบทวนความรูค้วามเข้าใจทั้งใน
รูปแบบการฟัง การเขียนตอบประโยค และการเลือกรูปแบบ
ไวยากรณ์ในช่องวา่ง และการทดสอบความรูห้ลังการฝกึอบรม 
ซึ่งประโยชนข์องการฝึกอบรมดังกล่าวต่อส านักงานฯ คือผู้เข้ารบัการ
ฝึกอบรมได้น าความรูด้้านโครงสร้างภาษาอังกฤษและไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษไปใช้กบังานแปลเอกสาร และสามารถน าความรู้
เกี่ยวกบับทเรียนไปประยุกตใ์ช้เพ่ือการจัดท าบทเรียน
ภาษาต่างประเทศแบบเรียนรู้ดว้ยตนเองต่อไป 
๒. ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคลได้ด าเนนิการประชาสมัพันธ์การ
อบรมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ซึ่งส านกังาน ก.พ. ไดเ้ปดิ
ให้บริการอบรมบทเรียนอิเลก็ทรอนกิส์ (e-learning) โดยแจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้บคุลากรทีส่นใจเข้ารับการอบรมบทเรยีน
อิเล็กทรอนิกส ์(e-learning) ศึกษารายละเอียดหลักสตูร/บทเรียน
ต่างๆ ได้ที ่https://www.thaie-Learning.com/ocsc/ocsc.asp, 
https://www.facebook.com/HRDelearning หรือ
www.ocsc.go.th 

๒. โครงกำรพัฒนำระบบ 
กำรสอนงำน 
 
ผู้รับผดิชอบ 

ร้อยละความส าเร็จ
ของการพัฒนาระบบ
การสอนงาน 
 

ร้อยละ ๘๕ 
 

มีกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำระบบกำรสอนงำน เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
สรุปได้ดงันี ้
๑. ก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรดว้ยระบบการสอนงาน 
โดยด าเนนิการรว่มกบัการจดัท าแผนพัฒนาบคุลากรรายบุคคล 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๔๐ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 
 

(Individual Development Plan: IDP) ซึ่งผูบ้ังคบับัญชาและ 
ผู้ใต้บังคบับญัชา และร่วมกนัพิจารณาแนวทางในการพัฒนาที่
เหมาะสมของแต่ละบุคคล เพ่ือส่งเสริมใหบุ้คลากรได้รบัการพัฒนา
จากการปฏิบตัิงานจริง (On the job training: OJT)  
๒. ด าเนนิการจัดฝกึอบรม 
 กจิกรรมที่ ๑ การเสริมสรา้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการจ า
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP)  
 ๑) การบรรยายพิเศษ เรื่อง ความส าคัญของการพัฒนาตนเองตาม
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) กับ
การพัฒนาองค์กรในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ เมื่อวันที ่9 กรกฎาคม 
2561 เวลา 13.30-16.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 2702 ชั้น 
27 อาคารสุขประพฤติ วิทยากรโดย ว่าที่ ร.ต.วินัย ชาคริยานโุยค 
   ๒) อภิปรายและฝึกปฏบิัต ิเรื่อง เทคนคิการพัฒนาทีมงานดว้ย 
non-Classroom Training รุ่นที ่๑ เมื่อวันที ่11 ก.ค. ๒๕61 
และรุน่ที่ ๒ เมื่อวนัที่ ๑๒ ก.ค. ๒๕61 เวลา 09.00-16.00 นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมหมายเลข 270๓ ชั้น 27 อาคารสขุประพฤต ิโดย
วิทยากรจากสถาบนัพัฒนาข้าราชการฝา่ยตุลาการศาลยุติธรรม 
จ านวน ๒ คน คอื นางอรสา เลิศลักษณ์พันธุ์ หัวหนา้ส่วนนโยบาย
และแผนการพัฒนา และนายมุ่งมั่น ธนูศิลป์ นกัทรัพยากรบุคคล
ช านาญการพิเศษ 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๔๑ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
 กิจกรรมที่ ๒ การฝึกปฏิบัตเิพ่ือทบทวนและตดิตามผลการจัดท า 
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
ด าเนินการระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา 09.00-
1๒.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 270๓ ชัน้ 27 อาคารสุข
ประพฤต ิ
 กิจกรรมที่ ๓ การเผยแพร่ประชาสมัพันธ์เกี่ยวกับการจดัท า 
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 
การจดัท าป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพรข่้อมูลเกี่ยวกับการจดัท า 
IDP บริเวณ ชัน้ ๑ อาคารสขุประพฤต ิตัง้แต่วนัที่ ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๑ 
เป็นต้นไป 
๓. ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล จดัท าแบบฟอร์มแผน IDP และ
แบบฟอร์มบนัทึกรายละเอียดการพัฒนาตามแผน IDP พร้อมทั้งแจ้ง
เวียนใหบุ้คลากรด าเนินการจัดท าแผนและด าเนินการตามแผน IDP 
เพื่อเป็นการ น าร่องในการจดัท าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual 
Development Plan: IDP) ของส านักงานเลขาธิการวฒุสภา 
๔. ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคลรวบรวมผลการด าเนินการพัฒนา
บุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) รวมทั้ง ปัญหาและอปุสรรค 
เพื่อน าเสนอเลขาธกิารวุฒิสภา และน าไปสู่การปรับปรุงหรือพัฒนา 
แนวทางการจดัท าแผนพฒันารายบุคคล (IDP) ของส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๔๒ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
๓. โครงกำรแลกเปลี่ยนและ
ฝึกปฏิบัติงำนกับหน่วยงำน
ภำยนอกทั้งภำยในประเทศ
และต่ำงประเทศ 
 
ผู้รับผดิชอบ 
ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 
 
 

ร้อยละความส าเร็จ
ของโครงการ
แลกเปลี่ยนและฝึก
ปฏิบัติงานกับ
หนว่ยงานภายนอก 

 

ร้อยละ ๘๕ 
 

ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคลไดด้ าเนินการส่งข้าราชการเข้ารว่ม
โครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการส านักงานเลขาธิการวฒุสิภาไทยกับ
ต่างประเทศ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ 
คิดเป็นรอ้ยละ ๑๐๐ ดงันี ้
๑. โครงกำรแลกเปลี่ยนขำ้รำชกำร ส ำนกังำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ไทยกับต่ำงประเทศ ณ รฐัสภำสำธำรณรฐัสิงคโปร์  
 ด าเนินการระหว่างวันที่ ๓ - วันที่ ๘ ธนัวาคม ๒๕๖๐ 
มีข้าราชการเขา้รว่มโครงการ จ านวน ๖ คน ดังนี ้
 ๑. นางสาวแก้วเกศร ์ถาวรพันธ์ ผู้อ านวยการส านักการ
ต่างประเทศ หัวหนา้คณะเดนิทาง 
 ๒. นายจรงค ์  กลับชนะ นกัวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ กลุ่มงาน
ภาษาอังกฤษ ส านักภาษาตา่งประเทศ 
 ๓. นายปณิธศัร ์ ปทมุวฒัน ์นิติกรช านาญการ กลุ่มงานพัฒนา
กฎหมาย ส านกักฎหมาย 
 ๔. นายภีรภัทร์  ดิษฐากรณ ์ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน
ช านาญการ กลุม่งานตดิตามและประเมนิผล ส านักนโยบายและแผน          
 ๕. นางสาวบุษยพรรณ  ปักการะโน นติิกรช านาญการ กลุ่มงาน
คณะกรรมาธิการการยุตธิรรมและการต ารวจ ส านกักรรมาธิการ ๒ 
 ๖. นางสาวพรพนา   ปาเฉย นิตกิรช านาญการ กลุม่งาน
คณะกรรมาธิการวิสามญั ๕ ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๔๓ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
๒. โครงกำรแลกเปลี่ยนขำ้รำชกำรส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ
ไทยกับต่ำงประเทศ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ รัฐสภำ
สำธำรณรัฐฟิลิปปินส์ 
 ด าเนินการระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม - วนัที่ ๒ กุมภาพนัธ์ 
๒๕๖๑ มขี้าราชการเขา้รว่มโครงการ จ านวน ๖ คน ดังนี้ 
 ๑. นางสาววนัทนีย ์ สายพิมพิน ผู้อ านวยการส านัก
ภาษาต่างประเทศ หัวหน้าคณะเดนิทาง 
 ๒. นายปิยะชาติ   ชืน่จติ  นักวเิทศสัมพนัธ์ช านาญการ กลุ่มงาน
ภาษาฝรั่งเศส รัสเซีย และอติาลี ส านักภาษาต่างประเทศ 
 ๓. นางสาวธญัชนก  วิริยะมงคลชัย นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
กลุ่มงานสารสนเทศและศูนย์บริการ (Call Center) วุฒสิภา ส านกั
ประชาสัมพันธ ์
 ๔. นายวราพงษ์   เทพรงคท์อง วิทยากรช านาญการ กลุ่มงาน
ผลิตเอกสารเผยแพร่ ส านักประชาสัมพันธ ์
๕. นางสาวมาณริกา  จนัทาโภ วิทยากรช านาญการ กลุม่งานบริการ
เอกสารอ้างองิในการประชมุกรรมาธิการ ส านักกรรมาธิการ ๒ 
 ๖. นางธนยา  สิงห์มณ ีนติิกรช านาญการ กลุ่มงาน
คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี  
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผูด้้อยโอกาส ส านักกรรมาธิการ ๓ 
 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๔๔ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
๓. โครงกำรอบรมงำนด้ำนรัฐสภำส ำหรับเจ้ำหน้ำทีร่ะดับสูงของ
ส ำนักงำนเลขำธกิำรรัฐสภำ (Parliamentary Officers’ Study 
Program : POSP)  ณ กรงุออตตำวำ  ประเทศแคนำดำ 
 - ด าเนนิการระหว่างวันที ่ระหวา่งวันจนัทร์ท่ี ๑๖ - วนัศุกร์ที่ ๒๗ 
เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีข้าราชการเข้ารว่มโครงการ คอื นางสาว 
แก้วเกศร์  ถาวรพันธ์ ผู้อ านวยการส านักการต่างประเทศ  
๔. กำรส่งข้ำรำชกำรไปแลกเปลี่ยนกับต่ำงประเทศ ตำมโครงกำร 
Regional Fellowship Program 2018 ณ สถำบันสง่เสริม
รัฐสภำของกัมพูชำ 
 - ด าเนนิการระหว่างวันที ่2 กรกฎาคม - 28 ธันวาคม 2561 
โดยมขี้าราชการของส านกังานเขา้รว่มโครงการ คือ นายธีติ ป. 
สุวรรณศาสตร์ นิตกิรช านาญการ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการกิจการ
องค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบรหิารงบประมาณ ส านกั
ส านักกรรมาธกิาร ๒ 

๔. โครงกำรส่งเสริมกำรอำ่น
หนังสือที่เกีย่วกับกำร
ปฏิบัติงำน 
 
 
ผู้รับผดิชอบ 

ร้อยละความส าเร็จ
ของโครงการสง่เสรมิ
การอ่านหนังสือที่
เกี่ยวกบัการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละ ๘๕ 
 

- กลุ่มงานห้องสมดุและพิพิธภัณฑ์ ส านกัวิชาการ ผู้รบัผิดชอบไดม้ี
การด าเนนิการจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการรกัการอ่านให้แกบุ่คลากร 
เรียบร้อยแล้ว โดยด าเนนิการจัดสรรพื้นที่ภายในห้องสมดุเพื่อจัดเป็น
มุมนักอ่านโดยเฉพาะ พร้อมทั้งคัดเลือกหนังสอืเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานทีน่่าสนใจจากชั้นหนังสอื และจดัซื้อหนงัสือใหม่ที่เกี่ยวขอ้ง
กับการปฏิบตัิงาน และการพัฒนาสมรรถนะในดา้นต่างๆ 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๔๕ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
กลุ่มงานห้องสมดุและ
พิพิธภัณฑ์ 
ส ำนักวชิำกำร 

เช่น ด้านการพัฒนาองค์กร ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ เป็นต้น น ามาจดัแสดงอย่างชดัเจนบริเวณด้านหน้าห้องสมดุ 
เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถหยิบอ่าน และยืมได้สะดวก โดยสลับ
หมุนเวียนหนงัสืออย่างต่อเนื่อง 

๕. โครงกำรพัฒนำเว็บไซต์
กำรจดักำรควำมรู้และพื้นที่
เสมือนในกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้
ของส ำนักงำนเลขำธกิำร
วุฒิสภำ 
 
ผู้รับผดิชอบ 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
 

ร้อยละความส าเร็จ
ของการพัฒนา
เว็บไซต์การจัดการ
ความรู้ของส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 
 

ร้อยละ ๘๕ 
 

มีกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำเว็บไซตก์ำรจดักำรควำมรู้และพ้ืนที่
เสมือนในกำรแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปไดด้ังนี ้
๑. สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

1) รวบรวมข้อมลูของการจดัการความรู้ส าหรับน าเขา้เวบ็ไซต ์ 
2) ก าหนดรายละเอียดของขอ้มูล ที่ส าหรับจดัสรา้งเมนูในเว็บไซต ์
3) วิเคราะห์และออกแบบเวบ็ไซตก์ารจดัการความรู้และพ้ืนที่

เสมือนในการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา  

4) พัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถเขา้ถึงได้ทุกอุปกรณ์ในการเข้าถึง 
https://www.senate.go.th/view/49/KM/TH-TH 

 

 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

https://www.senate.go.th/view/49/KM/TH-TH


รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๔๖ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 

 

5) น าเขา้ข้อมูลเขา้สู่เวบ็ไซต ์
6) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทีน่ าข้อมูลเผยแพร่ลงใน

เว็บไซต ์
 
๒. ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรด ำเนินกำร 

1) ปรับปรุงชอ่งทางในการเผยแพร่ข้อมูลของการจัดการความรู้
ส าหรบัน าเข้าเว็บไซต์ให้มคีวามทนัสมัย และปลอดภัยมากขึ้น  

2) พัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้และพ้ืนที่เสมือนในกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๔๗ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
ของส านักงานเลขาธิการวฒุสิภา ให้มีความทนัสมัย สวยงาม 
เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้สามารถเข้าสู่การใช้งานได้ง่าย 

3) พัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้และพ้ืนที่เสมือนในกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ของส านักงานเลขาธิการวฒุสิภา ให้เปน็ไปตามมาตรฐานที่
ก าหนด 

4) พัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถเขา้ถึงได้ทุกอุปกรณ์ในการเข้าถึง 
๖. โครงกำรพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลเพ่ือสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำน 
 
 
ผู้รับผดิชอบ 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
 

ร้อยละความส าเร็จ
ของการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อ
สนับสนนุการ
ปฏิบัติงาน 
 

ร้อยละ ๘๕ 
 

มีกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมลูเพ่ือสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำน เสร็จเรยีบร้อยแล้ว สรุปไดด้ังนี ้
๑. สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

1) รวบรวมข้อมลูพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน  

2) ก าหนดรายละเอียดของขอ้มูล ที่ส าหรับพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

3) วิเคราะห์และออกแบบพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุน
การปฏิบตัิงาน  

4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนนุการปฏิบตัิงานให้
สามารถเขา้ถึงได้ทกุอุปกรณ ์

5) น าเขา้ข้อมูลเขา้ระบบฐานขอ้มูลเพื่อสนับสนนุการปฏิบตัิงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๔๘ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
6) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่น าข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 

๒. ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรด ำเนินกำร 
1) ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพือ่สนับสนุนการปฏบิัติงานให้มี

ความทันสมัย เปน็ปัจจุบนั และปลอดภัยมากขึน้  
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนนุการปฏิบตัิงานของ

ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ให้เปน็ไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๔๙ 

 
     แผนงำนที่ ๓ กำรส่งเสริมวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ขององค์กร 
 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
๑. โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพ่ือพัฒนำกำรปฏิบัติงำน 
 
ผู้รับผดิชอบ 
ส านัก/กลุม่ทีด่ าเนนิการจดั
กิจกรรม 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
 

จ านวนครัง้ในการจดั
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้
 

อย่างน้อย ๒ 
ครั้ง  

 

มีกำรจดักิจกรรมเพ่ือเปดิโอกำสให้บุคลำกรได้มกีำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำน เรียบร้อยแล้ว 
จ านวน ๔ กิจกรรม ดังนี้  
๑. กำรสรำ้งควำมรู้ควำมเข้ำใจและแลกเปลี่ยนควำมรู้ในวงงำน 
นิติบัญญัติ ผูร้ับผดิชอบ: ส านักกฎหมาย 
 - ส านักกฎหมายได้มีจดัท าขอ้มูลกฎหมาย โดยเฉพาะในเรื่อง
บทบัญญัตขิองรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย กระบวนการ 
ตราและพิจารณาร่างพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนญูและร่าง
พระราชบัญญัต ิบทบาท ภารกิจ และหน้าทีแ่ละอ านาจของสภา 
นิติบญัญตัแิห่งชาต ิรวมทัง้การจดัท าฐานขอ้มูลกฎหมายของประเทศ
สมาชิกอาเซียนเพ่ือสนบัสนนุงานด้านนติิบญัญตัิ ตลอดจนข้อมูล
ความเปน็มาและสาระส าคญัของร่างกฎหมายใหม่ทีน่่าสนใจอัน
เกี่ยวขอ้งกบัวงงานนติิบญัญตัิ ซึ่งผ่านความเห็นชอบของ
คณะรฐัมนตรแีลว้และก าลงัจะเข้าสูก่ารพิจารณาของสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิทั้งในรูปแบบเอกสารพิมพ์แจก ไฟล์ข้อมูล pdf และ 
PowerPoint เพื่อน าเสนอประกอบการบรรยายสรปุ ซึง่ไดด้ าเนินการ
มาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการปฏิบัติงานในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

ด าเนินการ 
จ านวน ๔ กิจกรรม 

คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๐๐ 
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กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
 (๑) การตอ้นรับและจดัท าขอ้มูลความรู้ในวงงานด้านนติบิัญญตัิ
เพื่อบรรยายสรุปแก่คณะที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ทัง้คณะข้าราชการ 
นักเรียน นักศกึษา และบุคคลส าคัญชาวต่างประเทศ ในการเดนิทาง
มาศึกษาดูงาน ณ ส านักงานเลขาธกิารวฒุิสภา หรือเยือนเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร  นติิบญัญตัิของประเทศต่าง ๆ  
 (๒) การจัดท าสรปุมตคิณะรฐัมนตรีทีเ่กี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติ
บัญญตัิประจ าสปัดาห์ โดยได้มีการเผยแพร่ให้แก่สมาชิกสภานิติ
บัญญตัิแห่งชาต ิกรรมาธิการ และผู้ที่มหีน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เปน็ประจ า
สัปดาห์ของการประชุมคณะรัฐมนตรีทั้งช่องทางการจดัพิมพ์เผยแพร่
ในวารสาร การน าเข้าขอ้มูลผ่านสื่อเฟซบุ๊ก แอปพลิเคชนัไลน ์และ
การอ่านออกอากาศทางวิทยุสภานิติบัญญตัิแห่งชาติ หรือ NLA Radio  
 ทั้งนี้ ประโยชนท์ี่ได้รับจากการด าเนนิการ คือ 
 ๑) ชว่ยสร้างความรูค้วามเขา้ใจในบทบาทและหนา้ที่และอ านาจ
ของสภานิติบญัญตัแิห่งชาต ิรวมทั้งบทบัญญัตขิองรัฐธรรมนญู และ
ข้อมูลขา่วสารความเคลื่อนไหวด้านนิตบิัญญัต ิให้เป็นทีแ่พร่หลาย  
 ๒) เปน็ช่องทางในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ในวงงานนติิ
บัญญตัิให้เป็นทีร่ับทราบโดยทั่วไป 
 ส าหรบัปัญหาหรืออปุสรรคที่พบ คือ ระยะเวลาที่มีอยู่อย่างจ ากดั 
ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบตอ่ความครบถ้วนสมบรูณ์ของขอ้มูลที่จะ 
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กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 
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เทียบกับเป้ำหมำย 
น าเสนอหรือแลกเปลี่ยน โดยมีข้อเสนอแนะ คือควรตรวจสอบความ
ครบถ้วนสมบรูณ์และความถูกตอ้งของข้อมูลที่จะน าเสนอ 
แลกเปลี่ยน หรือบรรยายสรปุ 
๒. กำรอบรมกำรจดัท ำและกำรน ำเสนอข้อมลูทำงวชิำกำร 
ในรูปแบบอินโฟกรำฟิกส์ ผู้รับผิดชอบ: ส านกัวิชาการ 
     - ส านักวชิาการได้ด าเนนิการจดัอบรมสมัมนาเพื่อแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ เรื่อง เทคนิคการจัดท าและการน าเสนอขอ้มูลทาง
วิชาการในรปูแบบอนิโฟกราฟิก เมื่อวันจนัทร์ที ่๑๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องฝึกอบรม
คอมพิวเตอร ์อาคารสขุประพฤติ ชัน้ ๑๓  โดยเชญิวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญดา้นคอมพิวเตอร์จากส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และผูเ้ชี่ยวชาญด้านการแต่งภาพและการใช้สีจากส านักการ
พิมพ์ มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณร์่วมกับบุคลากร
ส านักวิชาการเพ่ิมเติม น าไปสู่การจดัท าองค์ความรู้ “เทคนิคการ
จัดท าและการน าเสนอข้อมลูทางวิชาการในรูปแบบอินโฟกราฟิก” 
ซึ่งบคุลากรของส านกัวิชาการสามารถน าไปใช้ไปประโยชน์ในการ
ปฏิบัตหิน้าทีต่่อไปได้ 
 ทั้งนี้ ประโยชนท์ี่ได้รับจากการด าเนนิการ คือ 
 ๑) บคุลากรได้พัฒนาทักษะการจดัท าและการน าเสนอขอ้มูลทาง
วิชาการในรปูแบบอนิโฟกราฟิก  
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เทียบกับเป้ำหมำย 
 ๒) บคุลากรสามารถน าความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการ
จัดท าและการน าเสนอข้อมลูทางวิชาการในรูปแบบอินโฟกราฟิกมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน 
 ๓) บคุลากรของส านกัวิชาการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และระดม
ความคิดเหน็เกี่ยวกับการใหบ้ริการข้อมูลทางวิชาการในรูปแบบอนิโฟ
กราฟิก  
 ๔) บคุลากรส านกัวิชาการสามารถสนองตอบความต้องการในการ
ให้บริการวชิาการแก่สมาชกิสภานิตบิัญญตัแิห่งชาตไิด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ส าหรบัปัญหาอปุสรรคที่พบ คือ บุคลากรของส านักวชิาการที่มี
ความรู้ ทกัษะ ในการจัดท าอินโฟกราฟิกนัน้จ ากดัอยู่เพียงกลุ่มเดียว
หรือมีจ านวนน้อย ดังนั้น ขอ้เสนอแนะ คอื ควรพิจารณาจัดอบรม 
การจดัท าและการน าเสนอขอ้มูลทางวิชาการในรูปแบบอินโฟกราฟิก 
อย่างต่อเนื่องต่อไป เนือ่งจากจะท าใหบุ้คลากรของส านกัวิชาการทีม่ี
ความรู้ ทกัษะ รวมถึงการพัฒนาเทคนคิในการจดัท าอนิโฟกราฟิก
มากยิ่งขึ้น 
๓. กำรจดักิจกรรมวันแห่งกำรเรยีนรู้ (KM Day) ผู้รับผิดชอบ: 
ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 
 - ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล รว่มกบัคณะท างานจัดการความรู้
ของส านักงานเลขาธิการวฒุสิภา ไดด้ าเนนิการจดัท าโปสเตอร์สรุป
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เทียบกับเป้ำหมำย 
เนื้อหาสาระขององค์ความรูแ้ละจดับอร์ดนิทรรศการในกิจกรรม 
วันแห่งการเรียนรู้ เพื่อถ่ายทอดความรู้ แนวทางการปฏิบัติที่ด ีและ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้ง เผยแพรเ่อกสารองคค์วามรู้ให้
บุคลากรสามารถเข้าถึงองคค์วามรู้ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์การจดัการ
ความรู้ของส านักงานฯ ได้สะดวก โดยการแสกนผ่าน QR Code 
๔. กิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของส ำนักกำรพิมพ์ ผู้รับผดิชอบ: 
ส ำนักกำรพิมพ์ 
 - ส านักการพิมพ์ไดม้ีการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ะหว่างบุคลากรของส านักการพิมพ์ในเรือ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง
กับการปฏิบตัิงาน โดยด าเนนิการอย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ 
เพื่อเป็นการปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัตงิานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
โดยมหีัวข้อทีด่ าเนินการ ดังนี้ 
 - การน าเข้าข้อมูลในระบบส านักงานอตัโนมตัิ (e-office) 
 - การประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลติสื่อสิ่งพิมพ์ 
 - การทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของกลุ่มงาน
บรรณาธิการและเทคโนโลยกีารพิมพ ์
 - การรับ-ส่งหนงัสือในระบบส านักงานอตัโนมตัิ (e-office) 
 - การจัดท าดมัมี่ (เลขหน้าในการออกแบบสือ่สิ่งพิมพ์) 
 - Print 4.0 : Smart Print Shop 
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 - การเขียนหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ 
 - การรับงานผลิตสื่อสิง่พิมพ์ (รายงานการประชมุวฒุิสภา/
สภานิตบิัญญตัแิห่งชาต)ิ 
 - พัฒนาทักษะการตรวจพิสจูน์อักษรสือ่สิ่งพิมพ์ 
 - การจัดท าดมัมี่หนังสือ 
 -ระบบการพิมพ์ดิจิทัล 
 - การรับสง่ไฟล์งานระบบ V-Cloud 
 ทั้งนี้ ประโยชน์จากการด าเนินการดังกล่าวท าให้บุคลากรของ
ส านัก ไดม้ีการเสรมิสร้างความรูแ้ละทักษะที่จ าเป็นในการท างานที่
ตรงกับความจ าเปน็และสถานการณป์ัจจุบนั ซึ่งสามารถน าไปใช้
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท างานให้มปีระสิทธิภาพมากขึน้ 
รวมทัง้ เป็นการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรซึ่งมี
ความรู้และประสบการณ ์ความเชี่ยวชาญในเรื่องทีแ่ตกต่างกนั 
อันเปน็การสกดัความรูแ้ละวิธีการปฏบิัติทีด่ีที่อยู่ในตัวบคุคล มาใช้ใน
การพัฒนางานของส านักการพิมพ์ต่อไป  
๕. กิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำรกิจด้ำนต่ำงประเทศกับส ำนัก
ที่มีภำรกิจเกี่ยวข้องกับต่ำงประเทศ ผู้รับผดิชอบ: ส านกัการ
ต่างประเทศ 
 - ส านักการตา่งประเทศรว่มกับคณะกรรมการที่ปรึกษาวชิาการ
ของส านักกรรมาธกิาร ๓ ส านัก จดักิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู ้



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๕๕ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
เรื่อง “พิธีการทตูและมารยาททางการทตูในการเดินทางไปประชมุทวิ
ภาคี” ในวนัพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ 
นาฬิกา ณ ห้องประชมุ ๒๓๐๔ ชัน้ ๒๓ การจดักิจกรรมดังกลา่วเป็น
โอกาศให้บุคลากร พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการ
เดินทางไปศึกษาดงูานและประชุมทวิภาคขีองคณะกรรมาธิการ 
 ทั้งนี้ ประโยชนท์ี่ได้รับจากการด าเนนิการท าใหบุ้คลากรของ
ส านักการต่างประเทศ และส านักกรรมาธกิาร ได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และเรียนรู้เกี่ยวกับการเดินทางไปศกึษาดงูานและ
ประชมุทวิภาคีของคณะกรรมาธิการ รวมทั้งทราบถึงขัน้ตอนการ
ปฏิบัติงาน และวธิีการจัดการกับปญัหาและอุปสรรคทีเ่กดิขึน้ใน
รูปแบบต่าง ๆ และได้มีการรวบรวมจัดท าเอกสารไว้เปน็เทคนิคใน
การปฏิบตัิงาน 
 ส าหรบัปัญหาอปุสรรคที่พบ คือ คณะกรรมาธกิารมีการประชมุใน
ช่วงเวลาที่มกีารจดักิจกรรม จึงท าใหบุ้คลากรจ านวนหนึง่ไม่สามารถ
เข้ารว่มกิจกรรมดังกล่าวได้ ดังนัน้ มีข้อเสนอแนะ คอื ควรมกีาร
แลกเปลี่ยนประสบการณก์บัส านักอื่น ๆ ทีไ่ดท้ างานรว่มกัน เพื่อลด
ปัญหาขดัข้อง สรา้งความเขา้ใจร่วมกันและเพิ่มประสิทธภิาพ รวมถึง
บรรยากาศทีด่ีในการท างานร่วมกัน 
 
 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๕๖ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
๒. โครงกำรพัฒนำองค์ควำมรู้  
 
ผู้รับผดิชอบ 
ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคล 
 
 

ร้อยละของบคุลากรที่
ไดน้ าความรู้ไปใช้ใน
การปฏิบตัิงาน 
 

ร้อยละ ๘๐ มีการด าเนินโครงการพัฒนาองค์ความรู้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
โดยโครงการพัฒนาองค์ความรู้ เป็นโครงการน าร่องการประเมิน
ความคุ้มคา่โครงการด้านพัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธกิาร
วุฒิสภา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีผลการประเมินตาม
ตัวชีว้ัดที่ก าหนดในในภาพรวม อยู่ในระดับที ่๕ ทุกตัวชีว้ัด 
คิดเป็นรอ้ยละ ๑๐๐ ซึง่แตล่ะมิตมิีผลการประเมนิ ดังนี ้
การประเมินมิติประสิทธิภาพ  
1. ร้อยละของการด าเนนิการตามแผนของโครงการ 
คิดเป็นรอ้ยละ ๑๐๐ มคี่าคะแนนอยู่ในระดับที ่๕ 
๒. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้เข้ารบัการฝึกอบรม 
คิดเป็นรอ้ยละ  ๘๘ มีค่าคะแนนอยู่ในระดบัที่ ๕ 
๓. ร้อยละของผู้เขา้รับการฝกึอบรมที่มีผลการทดสอบความรู ้ความ
เข้าใจ เกี่ยวกบัเรื่องที่ได้รบัการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด (คะแนน
การทดสอบ ไมต่่ ากว่าร้อยละ ๖๐) คิดเปน็ร้อยละ  86.36 
มีค่าคะแนนอยู่ในระดับที ่๕ 
๔. จ านวนองคค์วามรู้ที่จ าเป็นตอ่การปฏิบตัิงานของส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภาที่จัดท าขึน้ ด าเนนิการได้ ๑๘ องคค์วามรู ้
มีค่าคะแนนอยู่ในระดับที ่๕ 
๕. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อกระบวนการ
ฝึกอบรม คิดเป็นรอ้ยละ ๙๒.๐๖ มีค่าคะแนนอยู่ในระดับที่ ๕ 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๕๗ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
การประเมินมิติประสิทธิผล 
๖. ร้อยละของการน าความรู้ที่ไดร้ับจากองค์ความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน คดิเปน็ร้อยละ ๘๒.๔๘ มีค่าคะแนนอยู่ในระดับที ่๕ 
๗. ร้อยละความพึงพอใจต่อการน าองคค์วามรูไ้ปใช้ประโยชน์ คิดเป็น
ร้อยละ 83.47 มีค่าคะแนนอยู่ในระดบัที่ ๕ 
การประเมินมิติผลกระทบ  
๘. ผลสัมฤทธิข์องการจดัการความรู ้ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ 
๘.๑ ร้อยละความส าเร็จของน าองค์ความรู้ทีด่ าเนนิการ 
ไปใช้ประโยชน์ตอ่ส านกังานเลขาธกิารวฒุิสภา คดิเป็นรอ้ยละ ๑๐๐ 
มีค่าคะแนนอยู่ในระดับที ่๕ 
๘.๒. ระดับความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคลของสว่นราชการสังกดัรัฐสภา ฉบับที ่๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
กลยุทธ์ที่ ๔ แผนงานการพฒันาแผนการจดัการความรูภ้ายในส่วน
ราชการ ด าเนินการไดร้ะดับคะแนนที่  ๕  มีค่าคะแนนอยู่ในระดับที่ ๕ 
ทั้งนี้ ผลการด าเนินการ ๓ กจิกรรมสรุปไดด้ังนี ้
๑. กิจกรรมการจดัอบรมการเสริมความเขม้แข็งใหก้ับทมีงานจดัการ
ความรู้ (KM Team)  
 - ด าเนนิการจัดโครงการพัฒนาองค์ความรูแ้ละระบบการเรียนรู้ 
กิจกรรมเสรมิสร้างความเขม้แขง็ให้กบัทีมงานจดัการความรู ้หวัขอ้ 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๕๘ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
R2R : Routine to Research for Knowledge Management : 
KM การพัฒนางานประจ าสูง่านวิชาการสู่การจัดการความรู้เพื่อการ
พัฒนา เมื่อวันพุธที ่๒๑ มนีาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ อาคารสขุประพฤต ิโดยทีม
วิทยากรจากคณะสังคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหดิล 
ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบตัิการดงักล่าวเปน็การเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้ทีมงานจดัการความรู้ เกี่ยวกบั R2R, CoPs, Best Practice 
และ Lesson Learn ซึ่งเปน็วธิีการในการแบ่งปนัและถ่ายทอดองค์
ความรู้/วธิีการปฏิบตัิที่เปน็เลิศและขยายผลการน าองคค์วามรู้ไป
พัฒนาการปฏิบตัิงาน 
๒. การด าเนนิกิจกรรมการจดัการความรู้ (กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัต ิ
(CoPs) ของหนว่ยงานที่รับผิดชอบการจดัท าองค์ความรู้) 
 - ด าเนนิการจัดกิจกรรมชมุชนนักปฏิบตัิ (Community of 
Practice : CoP) เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู ้ประสบการณ์ แบ่งปัน
วิธีปฏบิัติทีเ่ป็นเลิศ ข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวขอ้งกับองค์
ความรู้ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบตัิงานเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน การสรา้งนวตักรรมที่เปน็ประโยชน์
ต่อการให้บริการผู้รับบริการ ดังนี้ 
 ครั้งที ่๑ หัวข้อ “การแลกเปลี่ยนแนวทางหรือวิธีการในการ
ติดตามการตรากฎหมายล าดับรองเพ่ือสนบัสนนุงานด้านนติิบัญญตัิ” 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๕๙ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
รับผิดชอบโดยส านักกฎหมาย เมื่อวันศกุร์ที ่๓๐ มนีาคม ๒๕๖๑  
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชมุหมายเลข ๒๕๐๒ 
ชั้น ๒๕ อาคารสุขประพฤติ กลุ่มเปา้หมาย ประกอบดว้ย 
ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย ผู้บังคบับญัชากลุม่งาน  และนติิกรของ
ส านักกฎหมาย จ านวน ๒๙ คน  
 ครั้งที ่๒ หัวข้อ “แนวทางการตดิตามการออกกฎหมายล าดับรอง
เพื่อสนับสนนุการปฏิบตัิงานด้านนิตบิัญญัติ” รับผดิชอบโดยส านัก
กฎหมาย เมื่อวันองัคารที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ - 
๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๕๐๓ ชัน้ ๒๕ อาคารสุข
ประพฤติ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะท างานจัดการความรู้
ของส านักกฎหมาย และผู้แทนส านกักรรมาธิการ ๑ ส านัก
กรรมาธิการ ๒ และส านักกรรมาธิการ ๓ จ านวน ๑๙ คน  
 ครั้งที ่๓ หัวข้อ “รูปแบบการจัดท าความเปน็มาและประเดน็
อภิปรายการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในชั้นกรรมาธกิารของสภา
นิติบญัญตัแิห่งชาติ” รับผดิชอบโดยส านกักรรมาธิการ ๑ ส านัก
กรรมาธิการ ๒ และส านักกรรมาธิการ ๓ เมื่อวนัศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน 
๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชมุหมายเลข 
๒๗๐๓ ชัน้ ๒๗ อาคารสุขประพฤติ  กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 
บุคลากรส านกักรรมาธิการ ๑ ส านักกรรมาธิการ ๒ และส านัก
กรรมาธิการ ๓ จ านวน ๘๒ คน  
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กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
 ครั้งที ่๔ หัวข้อ “การประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลติสื่อ
สิ่งพิมพ์” รับผิดชอบโดย ส านักการพิมพ์ เมือ่วนัอังคารที่ ๒๒ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม
หมายเลข ๒๗๐๓ ชัน้ ๒๗ อาคารสขุประพฤติ กลุม่เปา้หมาย 
ประกอบด้วย ที่ปรกึษาดา้นระบบงานนติิบญัญตัิ ผู้อ านวยการส านัก
การพิมพ์ และบคุลากรส านกัการพิมพ์ จ านวน ๒๒ คน  
 ครั้งที่ ๕ หัวข้อ “แบ่งปัน เรยีนรู้ คู่เฟซบุ๊ก” รับผิดชอบโดยส านัก
ประชาสัมพันธ์ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – 
๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องสารนเิทศ ชั้น ๑ อาคารรฐัสภา ๑ กลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบด้วย บุคลากรส านักประชาสัมพันธ์ จ านวน ๔๐ คน 
 ครั้งที ่๖ หัวข้อ “ข้อควรรู้เกีย่วกับด้านสทิธิประโยชนแ์ละ
สวัสดกิารของข้าราชการพนกังานราชการและลูกจา้งประจ าของ
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา” รับผิดชอบโดยส านักบริหารงานกลาง
และส านักการคลงัและงบประมาณ เมือ่วนัศุกร์ที่ ๒๙ มถิุนายน 
๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชมุหมายเลข 
๒๗๐๓ ชัน้ ๒๗  อาคารสุขประพฤติ  กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ย 
บุคลากรส านกับรหิารงานกลางและส านกัการคลังและงบประมาณ 
จ านวน ๕๐ คน 
 ครั้งที ่๗ หัวข้อ “การพัฒนาฐานข้อมูลด้านกฎหมายของ
อาเซียน” รับผิดชอบโดยคณะท างานการจัดการความรู้เกี่ยวกับการ



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๖๑ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
พัฒนาฐานข้อมูลด้านกฎหมายของอาเซียนของส านกังานเลขาธิการ
วุฒิสภา เมื่อวันจนัทร์ที ่๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – 
๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๗๐๓ ชัน้ ๒๗ อาคารสุข
ประพฤติ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะท างานการจัดการความรู้
เกี่ยวกบัการพัฒนาฐานข้อมลูด้านกฎหมายของอาเซียนของส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา จ านวน ๔๓ คน  
๓. กิจกรรมวนัแห่งการเรียนรู้ (KM Day) 
 - ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร่วมกบัคณะท างานจัดการความรู้ฯ 
ด าเนนิการการจดักิจกรรมวนัแห่งการเรียนรู้ (KM Day) เมื่อวนัจันทรท์ี่ 
๑๐ กนัยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง
ประชมุหมายเลข ๒๘๐๑ ชัน้ ๒๘ อาคารสขุประพฤติ เพ่ือเสริมสร้าง
วัฒนธรรมและบรรยากาศการเรียนรู้ของส านักงานฯ ประกอบดว้ย 
 ๑) การจัดนิทรรศการน าเสนอผลงานและเผยแพร่องคค์วามรู้ 
ของส านักงานเลขาธิการวฒุสิภา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๒) การน าเสนอวดิีทัศนเ์กี่ยวกับการจดัการความรู้  
 ๓) การส่งเสริมการจดัการความรู ้ชดุ KM 4.0 SMART SENATE  
 ๔) การมอบโล่รางวัลส าหรบัผู้จัดท าองค์ความรู้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้าง
แรงจงูใจในการด าเนนิการจดัการความรู้ 
 การมอบโลร่างวัลของประธานสภานติิบญัญตัิแห่งชาต ิ



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๖๒ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
เพื่อยกย่องเชดิชูเกียรต ิ และเสริมสร้างขวญัก าลงัใจในการ
ด าเนินการจดัการความรู ้ใหแ้ก่ส านักที่ได้รบัรางวัลการจดัท าองค์
ความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี ้
 1. รางวัลชนะเลิศ จ านวน 1 รางวัล ได้แก ่
หัวขอ้องค์ความรู ้:  กลยุทธก์ารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสงัคมออนไลน์
ด้วยการใช ้“เฟซบุ๊ก” (Facebook) 
 จัดท าโดย: ส านักประชาสัมพันธ ์
 2. รางวัลรองชนะเลิศ อนัดบัที่ ๑ จ านวน 1 รางวัล ไดแ้ก ่
 หัวขอ้องค์ความรู ้: แนวทางการติดตามการออกกฎหมาย 
ล าดับรองเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนติิบัญญตัิ 
 จัดท าโดย:  ส านกักฎหมาย 
 3. รางวัลรองชนะเลิศ อนัดบัที่ ๒ จ านวน ๑ รางวัล ไดแ้ก ่
 หัวขอ้องค์ความรู ้:  ประมวลแบบของกฎหมายที่ผา่นการ
พิจารณาเหน็ชอบของสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ 
 จัดท าโดย: ส านักการประชมุ 
 4. รางวัลชมเชย จ านวน ๑ รางวลั ไดแ้ก ่
 หัวขอ้: ข้อควรรูด้้านสิทธปิระโยชนแ์ละสวัสดิการของข้าราชการ
รัฐสภา ลกูจ้างประจ าและพนักงานราชการ ของส านักงานเลขาธกิาร
วุฒิสภา จัดท าโดย:  ส านักบริหารงานกลาง และส านักการคลงัและ
งบประมาณ 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๖๓ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
๓. โครงกำรจัดตั้งศูนย์กำร
เรียนรูส้ ำนักงำนเลขำธกิำร
วุฒิสภำ (Senate Learning 
Center) 
 

ร้อยละความส าเร็จ
ของการจดัตั้งศูนย์
การเรียนรู้ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 
 

ร้อยละ ๘๐ ศูนย์การเรียนรู้ส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา (Senate Learning 
Center) ได้มกีารใช้งานเป็นสถานที่ในการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ของ
บุคลากร รวมทัง้ การจดัเกบ็และเผยแพร่องค์ความรู้ทีจ่ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร สรปุไดด้ังนี ้
๑. ได้มกีารใช้ศนูย์การเรียนรู้ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา (Senate 
Learning Center) เพื่อเปน็พื้นที่ในการด าเนนิกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างบคุลากร โดยส านกัที่รับผดิชอบการจดัท า
องค์ความรู้ ได้มกีารจดักิจกรรมชมุชนนักปฏบิัต ิ(CoPs) ณ ศนูย์การ
เรียนรูฯ้ เพื่อถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเหน็ และ
ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานเกี่ยวข้องกับองคค์วามรู้ทีไ่ด้
ด าเนินการ ซึ่งผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้น ามาประมวลและ
รวบรวมจัดท าเปน็เอกสารองค์ความรู ้เพื่อจดัเก็บเปน็ความรูท้ี่ใช้
สนับสนนุในการท างานและเผยแพร่ใหแ้ก่บคุลากรต่อไป  
๒. การเผยแพร่เล่มเอกสารองค์ความรู้ของส านกังานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
๓. การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ อนิเตอร์เน็ตและจดุเชื่อมต่อ
คอมพิวเตอร ์Notebook เพ่ือใช้ในการสืบค้นข้อมูลและศึกษาหา
ความรู้เพ่ิมเติมทางอนิเตอร์เน็ตและระบบฐานข้อมูลของส านักงานฯ 
 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๖๔ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
๔. กิจกรรมยกย่องชมเชย
ผลงำนดำ้นกำรจัดกำรควำมรู้
ในองค์กร 

ร้อยละความส าเร็จของ
กิจกรรมยกย่องชมเชย
ผลงานด้านการจดัการ
ความรู้ในองคก์ร 
 

ร้อยละ ๙๕ ด ำเนินกิจกรรมยกย่องชมเชยผลงำนด้ำนกำรจดักำรควำมรู้ 
ในองค์กรเสร็จเรียบร้อยแลว้ สรุปไดด้ังน้ี 
มีการมอบประกาศเกียรติคณุจากประธานสภานิตบิัญญตัิแห่งชาติ 
พร้อมของที่ระลกึใหแ้ก่ส านกัผู้รับผดิชอบการจดัท าองคค์วามรู้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ เพื่อเป็นประกาศเกยีรติคุณและ
ยกย่องชมเชยหนว่ยงานที่มกีารจดัท าองค์ความรูด้ีเด่น 
ในวันแหง่การเรียนรู้ (KM Day) ในวันจนัทร์ที ่๑๐ กนัยายน ๒๕๖๑  
ณ ห้องประชุม ๒๘๐๑ ชั้น ๒๘ อาคารสุขประพฤติ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา โดยส านกัที่ไดร้ับรางวัล ประกอบด้วย 
 1. รางวลัชนะเลิศ จ านวน 1 รางวัล ได้แก ่
หัวขอ้องค์ความรู ้:  กลยุทธก์ารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสงัคมออนไลน์
ด้วยการใช ้“เฟซบุ๊ก” (Facebook) 
 จัดท าโดย: ส านักประชาสัมพันธ ์
 2. รางวลัรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ จ านวน 1 รางวัล ได้แก ่
 หัวขอ้องค์ความรู ้: แนวทางการติดตามการออกกฎหมาย 
ล าดับรองเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนติิบัญญตัิ 
 จัดท าโดย:  ส านกักฎหมาย 
 3. รางวลัรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ จ านวน ๑ รางวัล ได้แก ่
 หัวขอ้องค์ความรู ้:  ประมวลแบบของกฎหมายที่ผา่นการ
พิจารณาเหน็ชอบของสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ 

ร้อยละ ๑๐๐ 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๖๕ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
 จัดท าโดย: ส านักการประชมุ 
 4. รางวลัชมเชย จ านวน ๑ รางวัล ไดแ้ก ่
 หัวขอ้: ข้อควรรูด้้านสิทธปิระโยชนแ์ละสวัสดิการของข้าราชการ
รัฐสภา ลกูจ้างประจ าและพนักงานราชการ ของส านักงานเลขาธกิาร
วุฒิสภา 
 จัดท าโดย:  ส านกับรหิารงานกลาง และส านักการคลงัและ
งบประมาณ 

๕. โครงกำรส่งเสริมกำร
ปฏิบัติงำนสู่ควำมเป็นเลิศ 

ร้อยละความส าเร็จของ
โครงการแนวทางการ
ปฏิบัตงิานสู่ความ 
เป็นเลิศ  

ร้อยละ ๙๕ มีการด าเนินการสง่เสรมิการปฏิบัติงานสูค่วามเปน็เลิศ เพ่ือคัดเลือก
แนวทางปฏิบัติในการท างานที่ดีใหบุ้คลากรได้ศกึษาและแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้เรียบร้อยแล้วดังนี ้
๑. ได้มกีารคดัเลือกองค์ความรู้ที่ได้ด าเนนิการในปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ เพื่อคดัเลือกองค์ความรู้ที่มกีระบวนการแสวงหาความรู้จาก
เอกสารและความรู้ผูป้ฎิบัต ิประมวลเป็นวิธกีารปฏิบัตงิานที่ด ี(Best 
Practice) และจัดท าเปน็รูปเล่มขององคค์วามรู้ที่พรอ้มเผยแพร่และ
ถ่ายทอดองคค์วามรู้ ซึ่งบุคลากรสามารถเรียนรูแ้ละศกึษาองค์ความรู้
ดังกลา่วเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและสง่เสรมิการปฏิบัติงานสู่
ความเปน็เลิศ ซึ่งองคค์วามรูท้ี่ได้รบัการคดัเลือกจะได้รบัรางวลั
จัดการความรู ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกประกอบดว้ย 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๖๖ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
 ๑. องค์ความรูม้ีความจ าเปน็ เปน็ประโยชนต์่อการปฏบิัติงานและ
สนับสนนุภารกิจขององคก์ร  

• ผลกระทบและการน าไปใชป้ระโยชนข์ององค์ความรู้ตอ่องค์กร  
(๒๐ คะแนน) 

• ความยุง่ยาก/ความซับซ้อนในการจดัท าองคค์วามรู ้
(๑๕ คะแนน) 

• ก่อให้เกดิการพัฒนาหรือสรา้งสรรค์การปฏิบตัิงาน  
(๑๕ คะแนน) 
 ๒. น าเสนอองคค์วามรู้ใหเ้ขา้ใจได้งา่ย เรียบเรียงเนื้อหาไดน้่า
อ่านและนา่สนใจ 

• ใช้ภาษาเข้าใจง่าย ถูกต้อง และเหมาะสมกบัหวัข้อองคค์วามรู้  
(๑๐ คะแนน) 

• เรียบเรียงเนือ้หาเป็นล าดบัขัน้ตอน ชดัเจน เป็นเหตุเปน็ผล 
(๑๐ คะแนน) 

• มีองคป์ระกอบในการน าเสนอองค์ความรู้ใหน้่าสนใจ เชน่ 
ภาพประกอบ การยกตัวอย่างตาราง แผนผังกระบวนการ (Flow 
Chart) เป็นตน้ (๑๐ คะแนน) 
 ๓. รปูเล่มขององค์ความรู้มคีวามครบถ้วนสมบูรณ ์พร้อม
เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ 
 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๖๗ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
• รูปแบบ/โครงสร้างของเลม่องค์ความรู้ถูกต้องและสมบรูณ์ 

(6 คะแนน) 
• การออกแบบรปูเล่มองค์ความรู้ (ปก/การจัดวางข้อความ/

รูปภาพ หรือส่วนประกอบอืน่ๆ ภายในเล่ม)  (๗ คะแนน) 
• การเผยแพร่และการถ่ายทอดองคค์วามรู ้(๗ คะแนน) 

๒. เพื่อให้การพิจารณารายละเอียดขององค์ความรู้ที่ได้ด าเนินการ
ดังกลา่ว เปน็ไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงได้ขอความ
อนุเคราะห์ให้ผู้บริหารของส านักงานฯ จ านวน ๗ คน เปน็
คณะกรรมการคดัเลอืกองคค์วามรู้ ประกอบด้วย 1) รองเลขาธิการ
วุฒิสภา (นายสรุัตน์  หวังตอ่ลาภ) 2) ผู้อ านวยการส านกัการประชุม 
3) ผู้อ านวยการส านักวิชาการ 4) ผู้อ านวยการส านักกรรมาธกิาร 3   
5) ผู้อ านวยการส านักการตา่งประเทศ 6) ผู้อ านวยการส านักพัฒนา
ทรัพยากรบคุคลและ 7) ผู้อ านวยการส านักการพิมพ ์
๓. องค์ความรูท้ี่มีการปฏิบตังิานสู่ความเปน็เลิศ และได้รบัการ
คัดเลือกให้ได้รบัรางวัลการจัดการความรูฯ้ มีจ านวน 4 องค์ความรู้  
      1. องค์ความรู้ :  กลยทุธ์การประชาสัมพนัธ์ผ่านสือ่สังคม
ออนไลน์ดว้ยการใช้ “เฟซบุ๊ก” (Facebook) จัดท าโดย: ส านัก
ประชาสัมพันธ์ ได้รบัรางวัลชนะเลศิ 
 2. องค์ความรู ้: แนวทางการตดิตามการออกกฎหมาย 
ล าดับรองเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนติิบัญญตัิ 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๖๘ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
จัดท าโดย:  ส านกักฎหมาย ได้รบัรางวัลรองชนะเลิศ อนัดับที่ ๑  
 3. องค์ความรู ้:  ประมวลแบบของกฎหมายที่ผ่านการพิจารณา
เห็นชอบของสภานติิบญัญตัแิห่งชาติ จัดท าโดย: ส านักการประชุม
ได้รบัรางวัลรองชนะเลิศ อนัดับที่ ๒  
 4. องค์ความรู ้: ข้อควรรู้ด้านสิทธปิระโยชนแ์ละสวัสดิการของ
ข้าราชการรัฐสภา ลูกจ้างประจ าและพนกังานราชการ ของส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา จัดท าโดย:  ส านกับริหารงานกลาง และส านักการ
คลังและงบประมาณ ได้รับรางวัลชมเชย 
    ทั้งนี้ ส านักที่ได้รบัรางวัลการจดัการความรูฯ้ ดังกล่าวข้างตน้ ได้มี
การถา่ยทอดและแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบตัิงานสู่ความเป็นเลศิ
แก่บคุลากร การจัดบอรด์นทิรรศการ ในวนัแห่งการเรียนรู้ (KM Day) 
ในวันจนัทร์ที ่๑๐ กนัยายน 256๑ รวมทัง้ ได้มกีารเผยแพร่องค์
ความรู้ในเว็บไซทก์ารจดัการความรู ้และศูนยก์ารเรียนรู้ฯ 

๖. โครงกำรประชำสัมพันธ ์
เผยแพรอ่งค์ควำมรู้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

จ านวนช่องทางที่ใช ้
ในการประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่องค์ความรู ้
ในการปฏิบัตงิาน 
 

อย่างน้อย ๓ 
ช่องทาง 

คณะท ำงำนจัดกำรควำมรูข้องส ำนักงำนเลขำธกิำรวฒุิสภำ 
ได้มีกำรด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ เผยแพรอ่งค์ควำมรู้ในกำร
ปฏิบัติงำน และกำรด ำเนินกำรจดักำรควำมรู้ของส ำนักงำนฯ 
เรียบร้อยแล้ว ดังนี ้
๑. การประชาสัมพันธ์และสือ่สารแผนปฏิบตัิการ การจดัการความรู้
และระบบการเรียนรูข้องส านกังานเลขาธิการวฒุิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ให้บุคลากรรับทราบ ผ่านช่องทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

ด าเนินการ 
๕ ช่องทาง 

คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๐๐ 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๖๙ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
(e-office), ระบบ Intranet ของส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
และเว็บไซต์การจดัการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
๒. การเผยแพร่องคค์วามรูข้องส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในเวบ็ไซตก์ารจดัการความรูข้องส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 
๓. การเผยแพร่องคค์วามรูข้องส านกังานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้บุคลากรสามารถเขา้ถึงไดง้่ายโดย 
Application Line ซึ่งมกีารประชาสัมพันธ์ให้บคุลากรอย่างต่อเนื่อง 
๔. การจัดท า QR Code และเผยแพร่ใหบุ้คลากรสามารถดาวนโ์หลด
เอกสารองคค์วามรู้ได้อย่างสะดวก รวดเรว็มากขึน้ 
๕. การแปลและเรียบเรียงวดีิทัศน์การจดัการความรู้ “Environment 
Agency: Knowledge Management Animation”เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจของบคุลากรเกี่ยวกบัการจัดการความรู้ 
๖. การจัดท าแผ่นพับแผนการจดัการความรู้ฯ และองค์ความรู ้
ของส านักงานฯ เพ่ือแจกให้แก่บุคลากรของส านักงานฯ 
ในวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) 
๗. การประชาสัมพันธ์การด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ ในกิจกรรม
วันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) โดยการจัดท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 
การจัดงาน การจัดท าป้ายแบคดรอปและจัดสถานที่ การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการจัดการความรู้ KM 4.0 SMART SENATE เพ่ือเสริมสร้าง



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๗๐ 

กิจกรรม/โครงกำร  
ผู้รับผดิชอบ 

ผลส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด 

ตัวชี้วดั เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
ร้อยละของ 
ควำมส ำเร็จ 

เทียบกับเป้ำหมำย 
และกระตุ้นการรับรูข้องบุคลากรในการด าเนินงานด้านการจดัการ
ความรู้ของส านักงานฯ โดยคณะท างานจดัการความรู้เพ่ือสนับสนนุ
กิจกรรม KM Day 
๘. การจัดท าโปสเตอร์สรปุสาระส าคัญขององค์ความรู้และจัดบอรด์
นิทรรศการน าเสนอองค์ความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ในกิจกรรมวนัแห่งการเรียนรู้ (KM Day) เมื่อวันจนัทร์ที ่๑๐ 
กันยายน ๒๕๖๑ และการจดัแสดงนิทรรศการตอ่เนื่องชว่งเดือน
กันยายน ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารสขุประพฤต ิ



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๗๑ 

บทที่ ๓ 
สรุปผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ 

 
ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการจัดการความรู้ หมายถึง ความส าเร็จของการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้ได้ผลผลิต และผลลัพธ์ตามตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ ท าให้องค์ความรู้ที่
ก าหนดสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง โดยแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ฯ ประกอบด้วยโครงการ
และกิจกรรม จ านวน ๑๕ โครงการ/กิจกรรม ในการจัดท าองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน การ
พัฒนาระบบการเรียนรู้และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการจัดการความรู้  รวมทั้ง การส่งเสริม
วัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กร โดยมีผลความส าเร็จของการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ก าหนด สรุปได้ดังนี้ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย สรุปผลการด าเนินงาน 
ผลการ
บรรลุ

เป้าหมาย 

แผนงานที่ ๑ การพัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อภารกิจและผู้รับบริการขององค์กร 
๑. กิจกรรมการจัดท าองค์ความรู้
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ร้อยละเฉลี่ย
ความส าเร็จ 

ของการจัดท าองค์
ความรู้ ประจ าปี

งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๐๐ 

 

ร้อยละ ๑๐๐ 
- จัดท าองค์ความรู้แล้วเสร็จ 
ตามกระบวนการจัดการ
ความรู้ จ านวน ๑๘ 
องค์ความรู้ 
- องค์ความรู้สามารถ
น าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

๒. กิจกรรมการจัดท าท าเนียบ
ผู้เชี่ยวชาญ (Guru List) 

ร้อยละความส าเร็จ
ของการจัดท า

ท าเนียบผู้เชี่ยวชาญ  
(Guru List) 

ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
- มีการจัดท าท าเนียบฯ 
แล้วเสร็จจ านวน ๖ ด้าน 
เรียบร้อยแล้ว 

บรรลุ
เป้าหมาย 

๓. กิจกรรมการเพ่ิมพูนปัญญา 
ด้วยบทเรียนจากการปฏิบัติงาน 

จ านวนการสรุป
บทเรียนจากการ

ปฏิบัติงาน 

อย่างน้อย ๒ 
เรื่อง ต่อปี 

ด าเนินการ ๔ เรื่อง 
- มีการด าเนินกิจกรรม
จ านวน ๔ กิจกรรม 
เรียบร้อยแล้ว 

บรรลุ
เป้าหมาย 

แผนงานที่ ๒ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการจัดการความรู้ 
๔. โครงการพัฒนาระบบการ
เรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(e-learning) 
 

ร้อยละความส าเร็จ
ของการพัฒนา

ระบบการเรียนรู้
ผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-learning) 

ร้อยละ ๘๕ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
- ส่งบุคลากรเข้ารับการ
เรียนรู้หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ และน ามา

บรรลุ
เป้าหมาย 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๗๒ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย สรุปผลการด าเนินงาน 
ผลการ
บรรลุ

เป้าหมาย 

ประยุกต์ใช้ในการจัดท า
บทเรียนภาษาตางประเทศ
แบบเรียนรู้ด้วยตนเอง 
รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์การ
อบรมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-learning) ซึ่งเปิด
ให้บริการอบรม 
โดยส านักงาน ก.พ.  

๕. โครงการพัฒนาระบบการ 
สอนงาน 
 

ร้อยละความส าเร็จ
ของการพัฒนา

ระบบการสอนงาน 

รอ้ยละ ๘๕ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
- มีการสนับสนุนให้ 
บุคลากรมีการพัฒนา 
ด้วยวิธีการสอนงาน 
ตามแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (IDP) ซึ่งบุคลากร
ได้มีการด าเนินการสอนงาน
ตามแผนที่ก าหนดไว้ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

๖. โครงการแลกเปลี่ยนและฝึก
ปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอก
ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 

ร้อยละความส าเร็จ
ของโครงการ

แลกเปลี่ยนและฝึก
ปฏิบัติงานกับ

หน่วยงานภายนอก 

ร้อยละ ๘๕ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
- มีการส่งข้าราชการ 
ไปแลกเปลี่ยนกับรัฐสภา
ต่างประเทศ ณ สิงคโปร์ 
ฟิลิปปินส์ แคนาดา 
และสถาบันส่งเสริมรัฐสภา
กัมพูชา รวมถึง การรับรอง
คณะแลกเปลี่ยนจาก
วุฒิสภากัมพูชา 

บรรลุ
เป้าหมาย 

๗. โครงการส่งเสริมการรัก 
การอ่าน 

ร้อยละความส าเร็จ
ของโครงการส่งเสริม

การรักการอ่าน 

ร้อยละ ๘๕ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
- กลุ่มงานห้องสมุดและ
พิพิธภัณฑ์ ส านักวิชาการ 
ได้มีการด าเนินการจัด
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการรัก
การอ่านให้แก่บุคลากร 
เรียบร้อยแล้ว 

บรรลุ
เป้าหมาย 

๘. โครงการพัฒนาเว็บไซต์การ
จัดการความรู้และพ้ืนที่เสมือน 
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ

ร้อยละความส าเร็จ
ของการพัฒนา

เว็บไซต์การจัดการ

ร้อยละ ๘๕ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
- มีการปรับปรุงเว็บไซต์ให้
เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก

บรรลุ
เป้าหมาย 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๗๓ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย สรุปผลการด าเนินงาน 
ผลการ
บรรลุ

เป้าหมาย 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ความรู้ของ
ส านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 

รวดเร็วขึ้น และมีการ
จัดเก็บและเผยแพร่องค์
ความรู้ที่ด าเนินการในปี 
2561 

๙. โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละความส าเร็จ
ของการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล
เพ่ือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน 

ร้อยละ ๘๕ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
- มีการทบทวน และปรับปรุง
ฐานขอ้มูลของส านักงานฯ 
ให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้งานของ
ผู้รับบริการและผู ้
ปฏิบัติงาน เรียบร้อยแลว้ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

แผนงานที่ ๓ การส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กร 

๑๐. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงาน 

จ านวนครั้งในการ
จัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

อย่างน้อย 
๒ ครั้ง 

 

ด าเนินการ ๕ ครั้ง 
- มีการด าเนินกิจกรรม
จ านวน ๕ กิจกรรม 
เรียบร้อยแล้ว 

บรรลุ
เป้าหมาย 

๑๑. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ ร้อยละของบุคลากร
ที่ได้น าความรู้ไปใช้
ในการปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย 
ร้อยละ ๘๐ 

ร้อยละ ๑๐๐ 
- มีการด าเนินการจัด
กิจกรรม ๓ กิจกรรม 
เรียบร้อยแล้ว 

บรรลุ
เป้าหมาย 

๑๒. โครงการจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา (Senate Learning 
Center) 

ร้อยละความส าเร็จ
ของการจัดตั้งศูนย์

การเรียนรู้
ส านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
- มีการเผยแพร่องค์ความรู้
ที่ด าเนินการในปี 2561 
ที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ และมี
การใช้พื้นท่ีในการ
แลกเปลี่ยนความรู้ฯ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

๑๓. กิจกรรมยกย่องชมเชย
ผลงานด้านการจัดการความรู้ใน
องค์กร 

ร้อยละความส าเร็จ
ของกิจกรรมยกย่อง
ชมเชยผลงานด้าน
การจัดการความรู้

ในองค์กร 

ร้อยละ ๙๕ ร้อยละ ๑๐๐ 
- มีการให้รางวัลองค์ความรู้ 
ประจ าปี 2561 ใน
กิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ 
(KM Day)  

บรรลุ
เป้าหมาย 

 
 
 
 

    



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๗๔ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย สรุปผลการด าเนินงาน 
ผลการ
บรรลุ

เป้าหมาย 

๑๔. โครงการส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ 

ร้อยละความส าเร็จ
ของโครงการแนว

ทางการปฏิบัติงานสู่
ความเป็นเลิศ 

ร้อยละ ๙๕ ร้อยละ ๑๐๐ 
- มีการตัดสินรางวัลองค์
ความรู้ ประจ าปี 2561  
โดยคณะกรรมการฯ 
เพ่ือคัดเลือกองค์ความรู้ที่มี
กระบวนการแสวงหา
ความรู้จากเอกสารและ
ความรู้ผู้ปฎิบัติ ประมวล
เป็นวิธีการปฏิบัติงานที่ดี 
(Best Practice) และจัดท า
เป็นรูปเล่มขององค์ความรู้ที่
พร้อมเผยแพร่และถ่ายทอด
องค์ความรู้ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

๑๕. โครงการประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่องค์ความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จ านวนช่องทางที่ใช้
ในการ

ประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่องค์ความรู้
ในการปฏิบัติงาน 

อย่างน้อย ๓ 
ช่องทาง 

ด าเนินการ ๖ ช่องทาง 
- มีการประชาสัมพันธ์การ
จัดการความรู้ผ่านช่องทาง
ต่างๆ อาทิ 
- Application Line 
- กิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ 
(KM Day) 
- เว็บไซต์การจัดการความรู้ 
- ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์อินเตอร์เน็ต
และอินทราเน็ตของ
ส านักงานฯ 
- การจัดท าเล่มองค์ความรู้ 
- การจัดท าโปสเตอร์สรุป
องค์ความรู้ที่ด าเนินการ 

บรรลุ
เป้าหมาย 

 

 

 

 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๗๕ 

๑. ผลควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัตกิำรกำรจัดกำรควำมรูแ้ละระบบกำร
เรียนรู้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
การประเมินความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้พิจารณาความก้าวหน้าในการด าเนนิงานตามแผน/โครงการหรือการบรรลุ
เป้าหมายตวัชีว้ัดของโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดในแผนปฏิบตัิการฯ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สูตรกำรค ำนวณ 
=      จ านวนโครงการ/กิจกรรมทีส่ามารถด าเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย  X ๑๐๐ 
                        จ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดทีน่ ามาประเมนิ 

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบตัิการฯ ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ หมายถงึ การด าเนินงานตอ้ง

ปรับปรุงอย่างเรง่ดว่น 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการฯ ร้อยละ ๖๑ - ๗๐  หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบตัิการฯ ร้อยละ ๗๑ - ๘๐ การด าเนนิงานอยู่ในระดับพอใช ้
การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบตัิการฯ ร้อยละ ๘๑ - ๙๐  การด าเนนิงานอยู่ในระดับด ี
การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบตัิการฯ ร้อยละ ๙๑ – ๑๐๐ การด าเนนิงานอยู่ในระดับดีมาก 

ผลกำรประเมิน 

จากตารางสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า โครงการและ
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ฯ มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด จ านวน ๑๕ 
โครงการ/กิจกรรม ดังนั้น มีผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดเฉลี่ยในภาพรวม 

 แทนค่ำสูตร 
 =  ๑๖ X ๑๐๐    = ร้อยละ ๑๐๐ 
           ๑๖ 

สรุปได้ว่า ผลความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ อยู่ในระดับดีมำก 

 
   ๒. ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดหมวด ๗ ผลลัพธ์การด าเนินการ (Results) ตัวชี้วัด RM 10 

ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักความส าเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผนจัดการความรู้ 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

ตัวช้ีวัด 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 
RM 10 ร้อยละเฉลี่ยถว่งน้ าหนัก
ความส าเร็จจากผลสัมฤทธิข์องการ
ด าเนินการตามแผนจดัการความรู้  

80 85 90 95 100 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๗๖ 

 
ตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นการประเมินผลผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการจัดการความรู้ตามแผนจัดการ

ความรู้ โดยมุ่งเน้นการจัดท าองค์ความรู้ที่จ าเป็นในประเด็นยุทธศาสตร์ และท าให้องค์ความรู้ที่ก าหนดสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง รวมทั้ ง แผนในการด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ต่าง ๆ เช่น 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดองค์ความรู้ให้เป็น ระบบและเข้าถึงง่าย การยกย่องชมเชยและให้รางวัล เป็นต้น 

ทั้งนี้ ผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ซึ่ งมีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์  ร้อยละ ๑๐๐ ดังกล่าวข้างต้น 
มีความสอดคล้องกับการวัดผลส าเร็จตามตัวชี้วัดหมวด ๗ ผลลัพธ์การด าเนินการ (Results) ตัวชี้วัด RM 10 
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักความส าเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผนจัดการความรู้  ที่ก าหนด 
เนื่องจากแผนปฏิบัติการฯ ได้มีการจัดท าองค์ความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ของส านักงานฯ ครบทุกยุทธศาสตร์ โดยทุกองค์ความรู้ที่ด าเนินการมีกระบวนการจัดท าองค์ความรู้
ตามกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) รวมทั้ง ได้มีการติดตามผลการน าองค์ความรู้ที่ด าเนินการไปใช้
ประโยชน์ โดยการวิเคราะห์ถอดบทเรียนของผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ ซึ่งทุกองค์ความรู้สามารถ  
น าแนวทางในการด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ ในการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อการสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ ภารกิจ และตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้  
ดังน้ัน ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดหมวด ๗ ผลลัพธ์การด าเนินการ (Results) ตัวชี้วัด RM 10 ร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนักความส าเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผนจัดการความรู้ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ อยู่ในค่า
คะแนนระดับที่ ๕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๗๗ 

บทท่ี ๔ 
บทสรุป ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 
บทสรุป  

ตามที่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีแผนการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) และแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ให้เป็นระบบ มีความต่อเนือ่ง และเกิดความชัดเจนในการด าเนินการจัดการความรู้ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ท่ัวทั้งองค์กร โดยในการด าเนินการตามแผนให้เป็นไปตามเป้าหมาย ได้มีการก าหนดให้หน่วยงานภายใน
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมกันขับเคลื่อน โดยการด าเนินโครงการและกิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติ
การการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งการสนับสนุนด าเนินงานผ่านกลไกของ
คณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และคณะท างานจัดการความรู้ของส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งมาจากผู้บริหาร และตัวแทนจากส านักและกลุ่มตรวจสอบภายใน  โดยการติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมีการประชุมคณะกรรมการ
จัดการความรู้ฯ และคณะท างานจัดการความรู้ฯ การประสานงาน ปรึกษาร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการและ
กิจกรรม เพ่ือปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะการด าเนินงานตามแผนฯ ให้เป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ผลจากการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้  ประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่ามีการด าเนินโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ จ านวน ๑๕ โครงการ/กิจกรรม 
แล้วเสร็จครบถ้วนทุกโครงการ/กิจกรรม ท าให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์สรุปได้ดังนี้ 

ผลผลิต 
 แผนงำนที่ ๑ กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ที่ตอบสนองต่อภำรกิจและผู้รับบริกำรขององค์กร 

- มีองค์ความรู้ซึ่งเป็นเอกสารที่ชัดแจ้งและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ สามารถน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ที่ด าเนินการได้ จ านวน ๑๘ 
องค์ความรู้ มีการจัดท าท าเนียบผู้เชี่ยวชาญ (Guru List) จ านวน ๖ เรื่อง รวมทั้ง การจัดกิจกรรมบทเรียนจาก
การปฏิบัติงาน จ านวน ๕ กิจกรรม 

แผนงำนที่ ๒ กำรพัฒนำระบบกำรเรยีนรู้ และกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำสนบัสนุนกำร
จัดกำรควำมรู ้

  - มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนรู้ของบุคลากรด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
ประกอบด้วย การส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning), การพัฒนาระบบ
การสอนงาน โดยการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน รวมทั้งน าร่องด าเนินการ
จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ให้แก่บุคลากรทุกคน,  การเสริมสร้าง
สมรรถนะบุคลากรด้วยการฝึกปฏิบัติงานจริง โดยส่งข้าราชการเดินทางไปแลกเปลี่ยนและฝึกปฏิบัติงานกับ
รัฐสภาต่างประเทศ รวมทั้ง การส่งเสริมการรักการอ่านให้แก่บุคลากร โดยคัดเลือกหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน และการพัฒนาสมรรถนะในด้านต่างๆ น ามาจัดแสดงอย่างชัดเจน เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถหยิบ
อ่าน และยืมได้สะดวก  
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 - มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการจัดการความรู้  โดยการปรับปรุงและพัฒนา
เว็บไซต์การจัดการความรู้ฯ ให้มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเข้าถึงองค์ความรู้และข้อมูลต่างๆ 
ได้สะดวก รวมทั้ง มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยปรับปรุงระบบฐานข้อมูล 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน ปลอดภัยมากขึ้น และเป็นไปตามมาตรฐาน 
ที่ก าหนด 
 แผนงำนที่ ๓ กำรส่งเสริมวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ขององค์กร 
 - มีการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กร  โดยการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันในเรื่องที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบัตงิาน ได้แก่ ส านักต่างๆ ได้มีการจัดกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างบุคลากร เพ่ือเป็นการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและมีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน, การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในส านักงานฯ ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (Senate Learning 
Center) เป็นสถานที่ในการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน, การถ่ายทอด
และแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติที่ดีขององค์ความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ , การมอบรางวัลการจัดการความรู้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เพ่ือเป็นประกาศเกียรติคุณ ยกย่องชมเชย และเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการจัดการความรู้ต่อไป ตลอดจน 
มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ การ
เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านทาง Application Line การจัดท า QR Code เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์
ความรู้ที่ด าเนินการได้สะดวกรวดเร็ว การจัดท าโปสเตอร์สรุปองค์ความรู้ที่ด าเนินการและจัดนิทรรศการ
เผยแพร่ให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ผลลัพธ์ 

๑. ท าให้เกิดการสร้างและแสวงหาองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการสนับสนุนภารกิจเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อให้บุคลากรมีองค์ความรู้ที่สามารถน ามาประยุกต์และพัฒนา 
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดท าองค์ความรู้ที่สอดคล้องและสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์ของส านักงานฯ ครบถ้วนทั้ง ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จ านวนองค์ความรู ้ ขอบเขตองค์ความรู ้
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบรหิารจดัการองค์กรทีด่ี
และมปีระสิทธิภาพ 

๕ 
ด้านการบรหิารจดัการองคก์ร 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความเปน็เลศิ 
ด้านกฎหมายและวิชาการ 

๘ 
ด้านกระบวนการนติิบญัญตัิ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้ก้าวหน้าและทันสมัย 

๒ 
ด้านการบรหิารจดัการองคก์ร 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4 การประชาสัมพันธแ์ละการ
สร้างภาพลักษณ์องค์กร 1 

ด้านการบรหิารจดัการองคก์ร 
และด้านคุณธรรมและความ
โปรง่ใสในการปฏิบตัิงาน 

 
 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๗๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จ านวนองค์ความรู ้ ขอบเขตองค์ความรู ้
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ให้มีความเป็นเลศิ 

๔ 
ด้านการบรหิารจดัการองคก์ร 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเครอืข่ายและ
ความร่วมมือทัง้ในและตา่งประเทศ 

2 
ด้านการต่างประเทศ 

หมายเหตุ : องค์ความรู้บางหัวข้อมีความสอดคล้องมากกว่า ๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

๒. องค์ความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ โดยได้มีการติดตามและประเมินผลการน าองค์ความรู้ที่ด าเนินการไปใช้
ประโยชน์ ซึ่งผู้รับผิดชอบในการจัดท าองค์ความรู้ ได้มีการถอดบทเรียนจากการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตามภารกิจของส านัก/กลุ่ม ประโยชน์ต่อส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประโยชน์ต่อส านักที่เกี่ยวข้อง/
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยวิเคราะห์ประโยชน์หรือผลส าเร็จที่เกิดขึ้นจากการน าองค์ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม หรือการสนับสนุนความส าเร็จของตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีตัวอย่างของการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
สรุปได้ดังนี้ 

     ๒.๑ องค์ควำมรู้ “แนวทำงกำรติดตำมกำรออกกฎหมำยล ำดับรองเพ่ือสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนนิติบัญญัติ” ได้ใช้เป็นแนวทางในการติดตามการออกกฎหมายล าดับรอง โดยสามารถ
ตรวจสอบบทบัญญตัิและเนื้อหาสาระของพระราชบัญญตัิฯ เพื่อสรุปจ านวนเรือ่ง/ฉบับของกฎหมายล าดับรองที่
ส่วนราชการจะต้องด าเนินการออกกฎหมายล าดับรองเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย และสามารถตรวจสอบ
บทบัญญัติและเนื้อหาของกฎหมายล าดับรองที่ส่วนราชการได้ด าเนินการออกเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายแล้วเพื่อ
สรุปสถานะการด าเนินการออกกฎหมายล าดับรองเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ส่งผลประโยชน์ต่อส านักงานฯ 
คือ ได้ทราบถึงสภาพปัญหาหรืออุปสรรคในการติดตามการออกกฎหมายล าดับรองในเรื่องการมีข้อมูลที่  
ไม่สอดคล้องกัน และได้มีแนวทางในการพัฒนากระบวนการติดตามการออกกฎหมายล าดับรองเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้ง เกิดประโยชน์กับบุคลากรของส านักกรรมาธิการ 
๑ ส านักกรรมาธิการ ๒ และส านักกรรมาธิการ ๓ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมาธิการ
สามัญสภานิติบัญญัติแห่งชาติและฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ในคณะกรรมาธิการวสิามัญกิจการสภานิตบิัญญัตแิห่งชาติ สามารถน าไปใช้เปน็แนวทางในการติดตาม
การออกกฎหมายล าดับรอง เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติของคณะกรรมาธิการฯ ในการติดตาม
การใช้บังคับกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแม่บทได้ต่อไป 

ทั้งนี้  องค์ความรู้เรื่องนี้สามารถสนับสนุนความส าเร็จของตัวชี้วัดที่  ๑.๑.๓.๑ ระดับ
ความส าเร็จของการติดตามการออกกฎหมายล าดับรอง ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งจะต้องจัดท ารายงานสรุปผลการติดตามการออกกฎหมายล าดับรอง 
เพื่อเสนอต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือทราบ อาทิ ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของกฎหมายล าดับรอง
แต่ละประเภท ความรู้เกี่ยวกับ “มาตรารักษาการ” ซึ่งเป็นบทบัญญัติมาตราที่ท าให้ทราบว่าใครคือผู้ที่มีอ านาจ
หน้าที่ในการควบคุมก ากับดูแลปฏิบัติการให้เป็นไปตามที่กฎหมายแม่บทก าหนดไว้ และทราบถึงส่วนราชการ
หรือหน่วยงานผู้ปฏิบัติการตามกฎหมายนั้น และท าให้ทราบถึงแหล่งข้อมูลควรสืบค้น และความรู้เกี่ยวกับการ



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๘๐ 

นับระยะเวลาวันใช้บังคับของพระราชบัญญัติที่ก าหนดให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาหนึ่ง และการนับ
ระยะเวลาวันครบก าหนดระยะเวลาเร่งรัดในการออกกฎหมายล าดับรอง  
 ๒.๒ องค์ควำมรู้  “รูปแบบควำมเป็นมำและประเด็นกำรอภิปรำยพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัติในชั้นคณะกรรมำธิกำรของวุฒิสภำ/สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ” เป็นประโยชน์ในการวาง
รูปแบบแนวทางในการจัดท าเอกสารวิชาการดังกล่าว และเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่บังคับใช้
กฎหมายและผู้ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายให้มีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการตีความ
กฎหมายก็จะสามารถศึกษาข้อมูลที่ได้บันทึกเจตนารมณ์ของบทบัญญัติได้อย่างถูกต้องตรงตามความมุ่งหมาย
ของฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งฝ่ายเลขานุการที่ปฏิบัติหน้าที่ในการพิจาณาร่างพระราชบัญญัติ ได้ด าเนินการจัดท า
ความเป็นมาและประเด็นอภิปรายการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ฯ ไปในแนวทางเดียวกันตามรูปแบบ 
ที่ก าหนดแล้ว เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่าง
ประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังเกิดประโยชน์ในการเป็นข้อมูลในการสืบค้นถึงเหตุผลการแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติส าหรับ
สมาชิกวุฒิสภา/สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้าราชการ และบุคคลในวงงานรัฐสภา  และท าให้การ
ด าเนินการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติซึ่งเป็นงานด้านนิติบัญญัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด กล่าวคือ ท าให้ทราบถึงความเป็นมาและประเด็นอภิปรายการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
นั้น ๆ หากมีแก้ไขเพ่ิมเติม และยังเป็นข้อมูลให้กับองค์กรฝ่ายตุลาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้
กฎหมายนักนิติศาสตร์ และประชาชน เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการตีความทางกฎหมาย หรือศึกษาในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

 ทั้งนี้ การจัดท าองค์ความรู้นี้ยังเป็นการสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาความ
เป็นเลิศด้านกฎหมายและวิชาการ โดยการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติต้อง
ด าเนินการพิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบทั้งเนื้อหาและกระบวนการ และมีการรวบรวมบันทึกความ
คิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ในการพิจารณาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้การจัดท ารายงานการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติถูกต้องตามมติของคณะกรรมาธิการ และจัดท าเอกสารความเป็นมาฯ เป็นเอกสารวิชาการเพ่ือ
ใช้เป็นแหล่งข้อมูลอา้งอิงและพัฒนางานดา้นกฎหมาย และเผยแพร่หน่วยงานที่เกีย่วขอ้งให้บังคับใช้กฎหมายได้
อย่างถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไป ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวสามารถสนับสนุนความส าเร็จของ
ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติฯ ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๒ ร้อยละความส าเร็จของการจัดท ารายงานการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติที่ถูกต้องตามมติของคณะกรรมาธิการ ๑.๑.๒.๑ ร้อยละของความถูกต้องของการจัดท ารายงาน
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการ  และ ๑.๑.๒ .๒ ร้อยละความพึงพอใจของ
คณะกรรมาธิการต่อรายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการ 

  ๒.๓ องค์ควำมรู้ “ประมวลแบบของกฎหมำยที่ผ่ำนกำรพิจำรณำเห็นชอบของสภำ 
นิติบัญญัติแห่งชำติ” เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของนิติกร ส านักการประชุม โดยสามารถใช้เป็นแนวทาง
ในการตรวจความถูกต้องของการใช้ถ้อยค าต่าง ๆ ในร่างกฎหมายที่เสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา 
ซึ่งหากไม่ถูกต้องตามแบบจักได้ประสานผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ หรือเสนอต่อที่ ประชุม
คณะกรรมการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ในวงงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือสมาชิกสภา  
นิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือพิจารณาและเสนอให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้ถูกต้องต่อไป  ซึ่งส่งผลประโยชน์ 
ต่อส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในการมีแบบของกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบในช่วงสมัยของสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ ท าหน้าที่รัฐสภา เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาอ้างอิงการบัญญัติกฎหมายเพ่ือสนับสนุนการ



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๘๑ 

ปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกในการพิจารณาร่างกฎหมายของสภาในช่วงสมัยต่อๆ ไป และองค์ความรู้นี้ถือเป็นคู่มือ
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของส านกังานเลขาธิการวุฒิสภาในการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการของที่ประชุมสภา  
นอกจากนี้ ยังเป็นประโยชนแ์ก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบังานสนบัสนนุการพิจารณาร่างกฎหมายของสภานิตบิญัญตัิ
แห่งชาติ และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งเป็นผู้รับบริการโดยตรง เพราะนอกจากจะเป็นคู่มือกา ร
ปฏิบัติงานของนิติกรส านักการประชุมในการท าหน้าที่สนับสนุนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของที่ประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว นิติกรของส านักกรรมาธิการ ๑ ส านักกรรมาธิการ ๒ และส านักกรรมาธิการ ๓  
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการในการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติ ตามข้อบังคับการ
ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ  
ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการได้ด้วย 

 ทั้งนี้  องค์ความรู้นี้ที่ ได้จัดท าขึ้นเป็นการถอดบทเรียนที่ได้จากการปฏิบัติงานจริงของ
กระบวนการด าเนินการสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งองค์ความรู้นี้
สนับสนุนความส าเร็จของตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๑ ร้อยละความส าเร็จของการสนับสนุนกระบวนการตราพระราชบัญญัติ   

 ๒.๔ องค์ควำมรู้ “กลยุทธ์กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ด้วยกำรใช้เฟซบุ๊ก 
(Facebook)” ได้ใช้ประโยชน์ต่องานตามภารกิจ โดยส านักประชาสัมพันธ์ได้น าองค์ความรู้นี้มาใช้กับการ
ปฏิบัติงานจริงบนหน้าเพจเฟซบุ๊ก “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” มากกว่า ๗๐% เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ภารกิจ และกิจกรรมต่าง ๆ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่
สาธารณชนทั่ วไป ได้แก่   ๑ ) การสร้างการประชาสัมพันธ์บนเฟซบุ๊ก  (Facebook) ๒) การจัดการ
ประชาสัมพันธ์บนเฟซบุ๊ก (Facebook)  ๓) การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักด้วยการใช้เฟ
ซบุ๊ก (Facebook) ๔) การเข้าถึงผู้ใช้เฟซบุ๊ก (Facebook) หรือกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ใกล้เคียง และ ๕) การ
เพิ่มจ านวนผู้เข้าชมเฟซบุ๊ก (Facebook) จนปัจจุบันท าให้มียอดจ านวนสมาชิกเพจ/ผู้เข้าชม เพิ่มขึ้นจากเดิม 
จ านวน ๒๕,๕๑๑ ราย ในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ มาเป็น ๖๖,๖๙๗ ราย ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ด้วยการใช้เฟซบุ๊ก (Facebook) ของ “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” นอกเหนือจากสื่อเดิม ให้เป็นที่
ประจักษ์แก่สมาชิกเพจ/ผู้เข้าชม และสาธารณชนทั่วไป 

 ทั้งนี้ องค์ความรู้ที่จัดท าขึ้น สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การประชาสัมพันธ์และ
การสร้างภาพลักษณ์องค์กร และตัวชี้วัดของส านักงานฯ ในการสนับสนุนความส าเร็จของตัวชี้วัดที่ ๑.๔ ร้อยละ
ของการรับรู้ภาพลักษณ์ของประชาชนต่อการด าเนินงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 ๒.๕ องค์ควำมรู้ “องค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำฐำนข้อมูลด้ำนกฎหมำยของอำเซียน” 
ได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้ากฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายของประเทศไทย หรือกฎหมายของประเทศ
สมาชิกอาเซียน โดยสืบค้นข้อมูลกฎหมายจากเวบ็ไซต ์“asean-law.senate.go.th”  ซึ่งจากการท าองค์ความรู้
นี้ ท าให้บุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้งบุคคลภายนอก ได้มีการศึกษาค้นคว้ากฎหมายจาก
เว็บไซต์ “asean-law.senate.go.th” เป็นจ านวนเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาฐานข้อมูล
กฎหมายอาเซียนให้มีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลประโยชน์ต่อส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาในการทราบ
ถึงสภาพปัญหาหรืออุปสรรคและแนวทางในการติดตามและการพัฒนาฐานข้อมูลด้านกฎหมายของอาเซียน 
เพ่ือให้เป็นฐานข้อมูลกฎหมายหลักของประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งนี้ องค์ความรู้เรื่องนี้สามารถสนับสนุน
ความส าเร็จของตัวชี้วัดในด้านการส่งเสริมการน าองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ใน
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การสนับสนุนและเข้าถึงกฎหมายของภาคประชาสังคม เพ่ือยกระดับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการ
ให้บริการงานด้านนิติบัญญัติแก่ประชาชน และเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวุฒิสภาได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

 ๒.๖ องค์ควำมรู้ “แนวทำงกำรประเมินควำมคุ้มค่ำโครงกำรด้ำนพัฒนำบุคลำกรของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑” เป็นประโยชน์ในการทบทวนการก าหนด
รายละเอียดโครงการพัฒนาบุคลากรท่ีน ามาประเมความคุ้มค่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้มีความชัดเจน 
เป็นเหตุเป็นผล ท าให้มีการก าหนดตัวชี้วัดการประเมินความคุ้มค่าฯ มิติประสิทธิภาพ มิติประสิทธิผล และมิติ
ผลกระทบ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความเหมาะสม และสามารถประเมินความส าเร็จของโครงการได้
อย่างเป็นรูปธรรม  รวมทั้ง เป็นคู่มือหรือแนวทางให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการที่ประเมินความคุ้มค่า  ในการ
ก าหนดรายละเอียดโครงการ การจัดฝึกอบรม การติดตาม จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐานในการ
ด าเนินการตามตัวชี้วัดความคุ้มค่า ซึ่งส่งท าให้การจัดโครงการพัฒนาบุคลากรมีคุณภาพมากขึ้น โดยมี
กระบวนการจัดโครงการที่มีประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นประโยชน์ที่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับจากโครงการ  
อันส่งผลให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภามีบุคลากรที่มีสมรรถนะตามที่องค์กรคาดหวัง สามารถปฏิบัติงาน
สนับสนุนภารกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ทั้งนี้ องค์ความรู้นี้สนับสนุนความส าเร็จของตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการฯ 
ตัวชี้วัด ๒ ร้อยละความส าเร็จในการประเมินความคุ้มค่าโครงการด้านพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ กล่าวคือสามารถก าหนดรายละเอียดของโครงการให้มีหัวข้อที่ครบถ้วนตามที่กรอบตัวชี้วัดก าหนด 
สามรถก าหนดตัวชี้วัดการประเมินความคุ้มค่าได้เหมาะสม ชัดเจน สามารถวัดผลส าเร็จของโครงการได้  และ
ผู้รับผิดชอบโครงการที่น ามาประเมินความคุ้มค่ามีความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่าไปในทิศทาง
เดียวกัน และองค์ความรู้ที่จัดท าเป็นแนวทางให้ผู้รับผิดชอบโครงการในการขับเคลื่อนโครงการที่น ามาประเมิน
ความคุ้มค่าให้เป็นไปตามแผนงาน มีการติดตามและรวบรวมผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ก าหนด สามารถ
รายงานผลลัพธ์และความคุ้มค่าของโครงการที่ประเมินความคุ้มค่าได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ อันเป็นการ
สนับสนุนความส าเร็จของการด าเนินการตามตัวชี้วัดความคุ้มค่าดังกล่าว 

 ๓. เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานและน าความรู้ที่สกัดหรือถอดบทเรียนจากการแสวงหา
ความรู้ทั้งจากเอกสารและการแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติที่ดีมาใช้ในการแก้ปัญหา การปรับปรุงและพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ๔. ความรู้ของบุคคลและองค์กรมีการจัดระบบและสั่งสมไว้พร้อมที่จะน าไปใช้ประโยชน์ และ
สามารถเข้าถึงความรู้และฐานข้อมูลที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็ว ตรงความต้องการใช้งานจาก
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๕. บคุลากรมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องดว้ยวิธกีารทีห่ลากหลายเหมาะสมกับบุคคล ตลอดจนเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหวา่งบุคลากรอย่างตอ่เนือ่ง อนัเปน็การเสริมสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้และฝังลกึลงไป
ในวิถกีารปฏบิัตงิานขององค์กรต่อไป 

 ทั้งน้ี โดยสรุปแล้วผลของกำรด ำเนินโครงกำรและกิจกรรมกำรตำมแผนปฏิบัติกำรกำรจัดกำร
ควำมรู้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ ำนวน ๑๕ โครงกำร/กิจกรรม  พบว่ำ มีผลกำรด ำเนินงำน
บรรลุเป้ำหมำยตัวชี้วัดโครงกำรและกิจกรรมทั้ง  ๑๕ โครงกำร/กิจกรรม  ดังน้ัน สรุปได้ว่ำ ผลสัมฤทธิ์ของ
กำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรกำรจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ อยู่ในระดับดีมำก 



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๘๓ 

ปัญหำและอุปสรรค  
 ๑. การด าเนินการจัดการความรู้ยังขาดการบูรณาการร่วมกันในการจัดท าองค์ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อภารกิจของส านักงานฯ ที่มีลักษะเป็นกระบวนการท างานที่เกี่ยวข้องกัน โดยการจัดท าองค์ความรู้
ที่ผ่านมาส่วนมากจะเน้นเฉพาะองค์ความรู้ในงานตามภารกิจของส านักที่รับผิดชอบ 

๒. ระยะเวลาในการด าเนินการจัดท าองค์ความรู้ของหน่วยงานที่รับผิดชอบมีจ ากัด ดังนั้น 
การจัดท าเนื้อหาขององค์ความรู้อาจยังไม่สามารถรวบรวมประสบการณ์จากการปฏิบัติงานของบุคลากร  
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน รวมทั้ง มีผลกระทบต่อการติดตามประเมินผลการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ๓. การจัดท าองค์ความรู้ส่วนใหญ่ยังขาดการมีส่วนร่วมและความต่อเนื่องในการแลกเปลี่ยน
ความรู้ของผู้ปฏิบัติงาน โดยอาจมีเฉพาะคณะท างานหรือผู้เกี่ยวข้องในการจัดท าองค์ความรู้ บางส่วน 
ท่ีมาแลกเปลี่ยนความรู้ ท าให้การเรียนรู้ยังไม่สามารถครอบคลุมบุคลากรส่วนใหญ่ขององค์กรได้ 
 ๔. ผู้บริหารขาดมาตรการกระตุ้นกระบวนการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงาน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ๑. การจัดการความรู้ควรมุ่งเน้นผลลัพธ์ต่อองค์กรหรือการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร โดยควรมีการวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการขององค์กร เพ่ือประเมินผลส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของส านักงานฯ และน าผลของการทบทวนไปใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และปรับปรุงองค์การ ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมขององค์กร 

๒. ควรมีการจัดการความรู้ที่เป็นการบูรณาการร่วมกันของกระบวนการท างานหรือภารกิจท่ีมีความ
เกี่ยวข้องกัน เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และสามารถวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค 
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการท างานให้มีความครอบคลมุ รอบด้าน สามารถสร้างคุณค่าในการะบวนการ
ท างานทั้งระบบ อันจะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงานมากยิ่งขึ้น 

๓. ควรมีการติดตามและประเมินผลการน าองค์ความรู้ที่ได้ด าเนินการไปใช้ในการปฏิบัติงาน  
หรือพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดท าองค์ความรู้ 

๔. ควรให้ความส าคัญในการถอดบทเรียนหรอืวิธกีารปฏิบัตทิี่ดจีากตวับคุคล เพื่อสกัดองค์ความรู้
ที่ได้จากการสั่งสมประสบการณ์ในการท างานออกมาเป็นความรู้ที่ชัดแจ้งให้บุคลากรได้เรียนรู้ รวมทั้ง เก็บเป็น
ความรู้ที่ส าคัญขององค์กร 

๕. ผู้บริหารควรมีนโยบายและแผนการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ในหน่วยงานที่ชัดเจน 
รวมทั้ง ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการความรู้ หรือกิจกรรมในการถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้น าในการให้บุคลากรมีวัฒนธรรมการเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน 
  ๖. ควรมีการจัดท าแผนการจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในระยะต่อไป 
โดยให้มีความสอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ ๒๐ ปีแผนการปฏิรูปประเทศ บทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัล ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วน 
ได้ส่วนเสีย รวมทั้ง บทบาทภารกิจของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 
 
 

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



รายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ๘๔ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๑ 
 

 ค ำสั่งส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ ที่ ๗๑๖/2560 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

 ค ำสั่งคณะกรรมกำรจดักำรควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ประจ ำปงงปประมำณ .ศ.ศ ๒๕๖๐ ที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำน
จัดกำรควำมรู้ของส ำนกังำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
และค ำสั่งคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ประจ ำปงงปประมำณ .ศ.ศ ๒๕๖๐ ที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำน
จัดกำรควำมรู้ของส ำนกังำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ (เ.ิ่มเติม) 

 ค ำสั่งคณะกรรมกำรจดักำรควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ที่ ๓/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้เกี่ยวกัปกำร.ัฒนำ
ฐำนข้อมูลด้ำนกฎหมำยของอำเซียนของส ำนกังำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

 ค ำสั่งคณะกรรมกำรจดักำรควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ที่ ๔/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้เ.ือ่สนัปสนุนกิจกรรม 
KM Day 

 
 
 
 
 























 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ๒ 
 

องค์ความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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รายชื่อองค์ความรูข้องส านักงานเลขาธกิารวุฒสิภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงานที่ ๑ การพัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อภารกิจและผู้รับบริการ
ขององค์กร กิจกรรมการจัดท าองค์ความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ก าหนดองค์ความรู้ที่ส านัก
และกลุ่มตรวจสอบภายในได้เสนอให้น ามาด าเนินการจัดการความรู้  จ านวนรวม ๑๘ หัวข้อ 
ประกอบด้วย องค์ความรู้ ท่ีมีการบูรณาการในการด าเนินการร่วมกัน จ านวน ๒ องค์ความรู้ 
และองค์ความรู้ที่จ าเป็นตามภารกิจของหน่วยงาน จ านวน ๑๖ องค์ความรู้ ดังนี้ 
 

หัวข้อองค์ความรู ้ ผู้รับผิดชอบ 
ความสอดคล้อง 

กับประเด็นยุทธศาสตร์ 
ขอบเขตองค์ความรู้ : ด้านกระบวนการนิติบัญญัติ 

องค์ความรู้ที่บูรณาการร่วมกัน 
๑. การพัฒนาฐานขอ้มูลดา้นกฎหมาย 
ของอาเซียน 

คณะท างานการจดัการ
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
ฐานข้อมูลด้านกฎหมาย
ของอาเซียนของส านกังาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นตามภารกิจของหน่วยงาน 
๒. แนวทางการติดตามการออกกฎหมาย
ล าดับรองเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
นิติบญัญตั ิ

ส านักกฎหมาย 
 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2  

๓. ประมวลแบบของกฎหมายที่ผ่านการ
พิจารณาเหน็ชอบของสภานติิบัญญตัิ
แห่งชาต ิ

ส านักการประชมุ ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2  

๔. การรวบรวมองค์ความรู้ในที่ประชุมสภา
นิติบญัญตัแิห่งชาต ิ
(ปรับปรุงต่อเนื่องจากปีที่ผา่นมา) 

ส านักการประชมุ ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2  

๕. เทคนิคการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทาง
วิชาการในรปูแบบอนิโฟกราฟิกส์ 

ส านักวิชาการ 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2  

๖. การจัดท าความเป็นมาและประเดน็การ
อภิปรายการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติใน
ชั้นกรรมาธิการของสภานติบิัญญตัิแห่งชาติ 

ส านักกรรมาธกิาร 
1 2 และ 3 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2  

๗. คู่มอืการจัดท าแนวทางการสอบถาม 
เพื่อลงมติในการพิจารณารา่งกฎหมายใน
วาระที่ ๒ ขัน้พิจารณาเรียงมาตราในที่
ประชมุสภา ส าหรบัประธานของที่ประชุม 

ส านักงานประธานวฒุิสภา ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2  
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หัวข้อองค์ความรู ้ ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้อง 
กับประเด็นยุทธศาสตร์ 

๘. แนวทางการด าเนินการตามรัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
มาตรา ๑๒๙ วรรคหก 
(เฉพาะในส่วนของการปฏิบตัิหน้าทีฝ่่ายเลขานุการ
ของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อท าหน้าที่
ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม
ทางจริยธรรมของบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งตาม
บทบัญญตัิของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย) 

ส านักก ากับ 
และตรวจสอบ 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 

๙. แนวทางการปฏบิัตงิานในการจดและ
จัดท ารายงานการประชุมลบั กรณีการจด
และจดัท ารายงานการประชมุลับของสภานติิ
บัญญตัิแห่งชาตแิละรายงานการประชมุลับ 
ของคณะกรรมาธิการ 

ส านักรายงานการประชุม
และชวเลข 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

ขอบเขตองค์ความรู้ : ด้านการต่างประเทศ 
๑๐. English for receiving visiting 
delegations: ภาษาอังกฤษส าหรบัการ
ต้อนรับผู้มาเยือน 

ส านักภาษาต่างประเทศ ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 

ขอบเขตองค์ความรู้ : ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
องค์ความรู้ที่เป็นการบรูณาการร่วมกัน 
1๑. ข้อควรรูด้้านสิทธปิระโยชน์และ
สวัสดกิารของข้าราชการรัฐสภา 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ 
ของส านักงานเลขาธิการวฒุสิภา 

- ส านักบริหารงานกลาง 
- ส านักการคลัง 
และงบประมาณ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 5 

องค์ความรู้ที่จ าเป็นตามภารกิจของหน่วยงาน 
1๒. การสื่อสารด้านนโยบายและแผน ส านักนโยบายและแผน ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 
1๓. แนวทางการประเมนิความคุม้ค่าด้าน
การพัฒนาบคุลากร 

ส านักพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 5 

1๔. กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่สังคม
ออนไลน์ดว้ยการใช ้“เฟซบุ๊ก” (Facebook)  

ส านักประชาสัมพันธ ์
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4 

1๕. การสร้างขุมทรัพย์ความรู้ เรื่อง การ
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อสิง่พิมพ์ 

ส านักการพิมพ ์ ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 

๑๖. การตรวจสอบการจดัซือ้-จัดจ้าง ด้วยวิธี
ตลาดอิเล็กทรอนกิส์ (Electronic Market: 
e-market) และวธิีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Bidding : 
e-bidding) 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 
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หัวข้อองค์ความรู ้ ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้อง 
กับประเด็นยุทธศาสตร์ 

1๗. แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนา 
Digital Parliament 
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ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดท ำองค์ควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ตำมแผนปฏิปัติกำรกำรจัดกำรควำมรู้และระปปกำรเรียนรู้ 

ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
ประจ ำปงงปประมำณ .ศ.ศ ๒๕๖๑ 

 
 



รายละเอียดผลการด าเนินงานการจัดท าองค์ความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ตามแผนปฏิบัติการการจดัการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
กระบวนการ แนวทางการด าเนินงาน 

๑. การบ่งชี้ความรู ้ - ส ำนักและกลุ่มตรวจสอบภำยในได้มีกำรทบทวน วิเครำะห์และเสนอหัวข้อองค์ควำมรู้ที่น ำมำด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้สอดคล้องกับนโยบำย ภำรกิจ แผนยุทธศำสตร์ ตัวชี้วดัขององค์กร กระบวนกำรท ำงำนของส ำนักงำนฯ  
สถำนกำรณป์ัจจุบนั และผลสัมฤทธิ์ของกำรจัดกำรควำมรู้ ตำมแนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
โดยมีหัวข้อองค์ควำมรู้ จ ำนวน ๑๘ องค์ควำมรู ้

๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ - มีกำรรวบรวมองค์ควำมรู้ที่เก่ียวข้องกับหัวข้อที่ด ำเนินกำรจำกแหล่งต่ำงๆ  
๑) ควำมรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) โดยรวบรวมจำกเอกสำร, คู่มือ, กฎหมำย กฎ และระเบียบที่เก่ียวข้อง 
๒) ควำมรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) โดยรวบรวมควำมรู้และประสบกำรณ์จำกตัวบุคคล เช่น บุคลำกรผูป้ฏิบัติงำน, บุคลำกรที่มี
ประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญซึ่งจะเกษียณอำยุรำชกำร, ผู้เชี่ยวชำญจำกหน่วยงำนภำยนอก และผู้รับบริกำร/ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
โดยอำศัยวิธีกำรตำ่งๆ ในกำรรวบรวมควำมรู้ที่เหมำะสม  เชน่กำรจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) กำรประชุมระดมสมอง, กำร
สัมภำษณ์ผู้เชี่ยวชำญ, กำรสรุปบทเรียนหลังกำรปฏบิัติงำน เปน็ต้น 

๓. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ  - มีกำรน ำควำมรู้ที่รวบรวมได้ มำเรียบเรียงจัดท ำเปน็เอกสำร คู่มือ หรือสื่อสำรสนเทศอ่ืนๆ เพื่อเตรียมพร้อมส ำหรบักำรเผยแพร่ และเก็บ
ควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ 

๔. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ - มีกำรตรวจสอบกลั่นกรองควำมถูกต้องเหมำะสม และเป็นปัจจุบันของเนื้อหำองค์ควำมรู้ โดยองค์ควำมรู้ที่จัดท ำควรมีกำรพิจำรณำ
จำกคณะท ำงำนที่เก่ียวข้อง และผู้บังคบับัญชำตำมล ำดบัชัน้ เพื่อให้มีควำมครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนน ำไปเผยแพร่ 

๕. การเข้าถึงความรู้  - จัดให้มีช่องทำงให้ผู้ใช้ควำมรู้เข้ำถึงควำมรู้ที่ต้องกำรไดง้่ำยและสะดวก เชน่ กำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(e-Office/Internet/intranet), กำรจัดท ำแผน่พับ, จัดพิมพ์เปน็รูปเล่มแจกผู้สนใจ และจัดบอร์ดเผยแพร่ควำมรู้ เป็นต้น 

๖. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  - มีกำรถ่ำยทอด แบ่งปนั และแลกเปลี่ยนควำมรู้จำกองค์ควำมรู้ที่ด ำเนินกำร เชน่ จัดกำรประชุมถ่ำยทอด, จัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ 
(CoPs), กำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ในกิจกรรมวันแห่งควำมรู้ (KM Day) เป็นต้น 

๗. การเรียนรู้  - กำรสรุป/ถอดบทเรียนจำกกำรจัดท ำองค์ควำมรู้ โดยวิเครำะห์ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรท ำองค์ควำมรู้ กำรน ำควำมรู้ไปใช้ในกำร
ท ำงำน ปญัหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้และประสบกำรณ์ใหม่และหมุนเวียนต่อไปอย่ำงต่อเนื่อง 
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องค์ความรู้ :  องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาฐานข้อมูลด้านกฎหมายของอาเซียน 

ผู้รับผิดชอบ :  คณะท างานการจัดการความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาฐานข้อมูลด้านกฎหมายของอาเซียนของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 

กระบวนการ ผลการด าเนินงาน 
๑. การสร้างและแสวงหาความรู ้ ๑. ความรู้ชัดแจ้งที่อยู่ในรูปเอกสาร (Explicit Knowledge)  

     ศึกษำค้นคว้ำจำก ตัวบทกฎหมำย ต ำรำกฎหมำย เอกสำรประกอบกำรอบรม และข้อเสนอแนวคิดกำรปรับปรุงหรือพัฒนำงำน รวมทัง้
เว็บไซต์กฎหมำยต่ำง ๆ เช่น เวบ็ไซต์กฎหมำยของส ำนักงำนคณะกรรมำกำรกฤษฎีกำ ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ รวมทัง้เว็บไซต์กฎหมำยของ
ต่ำงประเทศ  

๒. ความรู้ฝังลึกที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ได้แก่  
 - กำรรวบรวมสภำพปัญหำหรืออุปสรรคและแนวทำงกำรพฒันำฐำนข้อมูลด้ำนกฎหมำยของอำเซียน โดยไดด้ ำเนนิกำรรวบรวมองค์ควำมรู้
และประสบกำรณ์จำกนักปฏบิัตทิี่เก่ียวข้อง ในกำรจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ กรกฎำคม ๒๕๖๑ เวลำ ๑๓.๐๐ 
นำฬิกำ ณ ห้องประชุมหมำยเลข ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗ อำคำรสุขประพฤติ โดยคณะท ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำฐำนข้อมูลด้ำน
กฎหมำยของอำเซียนของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิภำ 
 - กำรประชุมเพื่อรับฟังควำมเห็นของคณะกรรมกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ รวมทัง้คณะอนุกรรมกำร
พัฒนำฐำนข้อมูลด้ำนกฎหมำยของอำเซียน เพื่อน ำควำมรู้ทีไ่ด้รับมำปรบัใช้ต่อไป  

  ๒. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ   คณะท ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำฐำนข้อมูลด้ำนกฎหมำยของอำเซียนของส ำนกังำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ได้จัดกำรควำมรู้ 
ให้เป็นระบบโดยน ำควำมรู้ที่รวบรวมได้มำเรียบเรียงเป็นรำยงำนสรุปองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรพฒันำฐำนข้อมูลด้ำนกฎหมำยของอำเซียน 
ซึ่งประกอบด้วยรำยละเอียด ดังนี้ 

- สรุปสำระส ำคัญ 
- ค ำน ำ 
- บทน ำ 
- ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรศึกษำ  
- วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ  
- แนวทำงกำรศึกษำ   
- ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
- แนวคิดในกำรพัฒนำฐำนข้อมลูด้ำนกฎหมำยในกลุ่มอำเซียน 
- รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยและกฎหมำยที่เก่ียวข้อง  
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กระบวนการ ผลการด าเนินงาน 
- แนวคิดของผู้บริหำรระดับสูงของรัฐสภำและผู้เก่ียวข้องกับฐำนข้อมูลกฎหมำยของประเทศสมำชิกอำเซียน 
- แนวคิดกำรพัฒนำฐำนข้อมูลดำ้นกฎหมำย  
- แผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิภำ ฉบบัที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  
- ฐำนข้อมูลกฎหมำยขององค์กรที่เก่ียวข้องกับกฎหมำยอำเซียนทั้งไทยและต่ำงประเทศ  
- ผลกำรศึกษำและข้อเสนอ 
- บทสรุปและข้อเสนอแนะ  
- บรรณำนุกรม   
- ภำคผนวก 

  ก. ปำฐกถำพิเศษเรื่องรัฐสภำกับกำรขับเคลื่อนอำเซียนในอนำคต โดย นำยสุรชยั เลี้ยงบญุเลิศชัย รองประธำนสภำนิติบญัญัติแห่งชำต ิ
คนที่หนึ่ง  

  ข. ค ำสั่งคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ที่ ๓/๒๕๖๑  เรื่อง แตง่ตั้งคณะท ำงำนกำรจดักำรควำมรู้เกี่ยวกับกำร
พัฒนำฐำนข้อมูลด้ำนกฎหมำยของอำเซียน ของส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 

  ค. กำรใช้งำนระบบบริหำรจดักำรข้อมูลกฎหมำยของประเทศในกลุ่มอำเซยีน           
  ง. ประมวลภำพกิจกรรมของคณะท ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้เกี่ยวกับกำรพฒันำฐำนข้อมูลดำ้นกฎหมำยของอำเซียนค ำสั่ง หนงัสือ   

๓. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

 

 คณะท ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำฐำนข้อมูลด้ำนกฎหมำยของอำเซียนของส ำนกังำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ได้ด ำเนินกำร
ประมวลและกลั่นกรององค์ควำมรู้ก่อนที่จะเผยแพร่ โดยไดน้ ำเสนอหัวหน้ำคณะท ำงำน (ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกฎหมำย) เพื่อพิจำรณำตรวจสอบ
กลั่นกรองควำมถูกต้องเหมำะสม และควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหำก่อนด ำเนินกำรขอควำมอนุเครำะห์ส ำนักกำรพิมพ์ในกำรจัดพิมพ์รูปเล่ม
องค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำฐำนข้อมูลด้ำนกฎหมำยของอำเซียน เพื่อเผยแพร่องค์ควำมรู้ ต่อไป  

๔. การเข้าถึงความรู้   คณะท ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำฐำนข้อมูลด้ำนกฎหมำยของอำเซียนของส ำนกังำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ได้ด ำเนินกำรจัดให้มี
ช่องทำงในกำรเข้ำถึงองค์ควำมรู้ ดังนี ้

๑. เผยแพร่ในระบบส ำนักงำนอัตโนมัติ (e-Office) 
๒. เผยแพร่ในระบบอินทรำเน็ต (Intranet)  
๓. จัดบอร์ดเผยแพร่ควำมรู้ 
๔. จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มแจกผู้สนใจ 

๕. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  

 

คณะท ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำฐำนข้อมูลด้ำนกฎหมำยของอำเซียนของส ำนกังำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ได้ด ำเนินกำร
ถ่ำยทอด แบ่งปนั และแลกเปลีย่นควำมรู้ดังนี้  
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กระบวนการ ผลการด าเนินงาน 
  ๑.จัดกิจกรรมชุมชนนักปฏบิัต ิ(CoPs) จ ำนวน ๑ คร้ัง เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ กรกฎำคม ๒๕๖๑ เวลำ ๑๓.๐๐ นำฬิกำ ณ ห้องประชุมหมำยเลข 
๒๗๐๓ ชั้น ๒๗ อำคำรสุขประพฤติ 
   ๒. จัดซุ้มกิจกรรมเพื่อเผยแพร่องค์ควำมรู้ในกิจกรรมวันแห่งควำมรู้ (KM Day) เมื่อวันจันทรท์ี่ ๑๐ กันยำยน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมหมำยเลข 
๒๘๐๑ ชั้น ๒๘  อำคำรสุขประพฤติ  

๖. การเรียนรู้  ๑. องค์ความรู้ที่ได้จัดท าขึ้นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ ดังนี้   
 ๑.๑ ประโยชนต์่องานตามภารกิจของส านัก/กลุ่ม 
     นิติกรของส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ ได้ใช้เปน็แนวทำงในกำรศึกษำ ค้นควำ้กฎหมำย ไม่ว่ำจะเปน็กฎหมำยของประเทศไทย หรือ
กฎหมำยของประเทศสมำชิกอำเซียน โดยสบืค้นข้อมูลกฎหมำยจำกเว็บไซต์ ““asean-law.senate.go.th” 
 ๑.๒ ประโยชนต์่อส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
     ส ำนักงำนฯ ได้ทรำบถึงสภำพปญัหำหรืออุปสรรคและแนวทำงในกำรติดตำมและกำรพฒันำฐำนข้อมูลด้ำนกฎหมำยของอำเซียน เว็บไซต์ 
“asean-law.senate.go.th” เพื่อให้เป็นฐำนข้อมูลกฎหมำยหลักของประเทศสมำชิกอำเซียน 
 ๑.๓ ประโยชนต์่อส านักที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
     บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ สำมำรถน ำองค์ควำมรู้ดังกล่ำวไปใช้เปน็แนวทำงในกำรติดตำม ศึกษำ คน้คว้ำ กฎหมำยทั้งของ
ประเทศไทยและต่ำงประเทศไดจ้ำกเว็บไซต์ “asean-law.senate.go.th”    
๒. โปรดยกตัวอย่าง งานตามภารกิจ/โครงการ/กิจกรรมที่สามารถน าความรู้จากองค์ความรู้มาใช้ และผลส าเร็จที่เกดิขึ้น (เช่น เกิดการ
ปรับปรุงกระบวนการ/วิธีปฏิบตัิ และเกิดนวัตกรรม เป็นต้น) 
     บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ รวมทั้งบุคคลภำยนอก ได้มีกำรศึกษำค้นควำ้กฎหมำยจำกเว็บไซต์ “asean-law.senate.go.th” 
เป็นจ ำนวนเพิ่มมำกข้ึน รวมทั้งมีข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำฐำนข้อมูลกฎหมำยอำเซียนให้มีควำมหลำกหลำยเพิ่มมำกข้ึน    
๓. องค์ความรู้ที่จัดท าขึ้นสามารถสนับสนุนความส าเร็จของตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่เกีย่วข้องอย่างไร 
 องค์ควำมรู้เรื่องนี้สำมำรถสนบัสนุนควำมส ำเร็จของตัวชี้วัดในด้ำนกำรสง่เสริมกำรน ำองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
มำใช้ในกำรสนับสนนุและเข้ำถึงกฎหมำยของภำคประชำสังคม เพื่อยกระดับกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์และกำรให้บริกำรงำนด้ำนนิติบัญญัติแก่
ประชำชน และเพื่อให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลที่เก่ียวข้องกับวุฒิสภำได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว และมีประสทิธิภำพ  
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องค์ความรู้  :  แนวทางการติดตามการออกกฎหมายล าดับรองเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนิตบิัญญัติ  
ผู้รับผิดชอบ  :  ส านักกฎหมาย 

 
กระบวนการ ผลการด าเนินงาน 

๑. การสร้างและแสวงหาความรู ้ ส ำนักกฎหมำยได้สร้ำงและแสวงหำควำมรู้โดยรวบรวมองค์ควำมรู้จำกแหล่งต่ำง ๆ ดงันี้ 
     ๑. ควำมรู้ชัดแจ้งที่อยู่ในรูปเอกสำร (Explicit Knowledge) ได้แก่ ควำมรู้เกี่ยวกับแนวคิดและหลักกำรที่เก่ียวข้องกับกำรมอบอ ำนำจให้
ฝ่ำยบริหำรออกกฎหมำยล ำดับรอง ควำมหมำยของกฎหมำยล ำดับรอง โครงสร้ำง รูปแบบ และกระบวนกำรออกกฎหมำยล ำดับรอง โดยศึกษำ
ค้นคว้ำจำกตัวบทกฎหมำย ต ำรำกฎหมำย เอกสำรประกอบกำรอบรม และข้อเสนอแนวคิดกำรปรับปรุงหรือพัฒนำงำน 

     ๒. ควำมรู้ฝังลึกที่อยู่ในตัวบคุคล (Tacit Knowledge) ได้แก่  
  ๒.๑ ควำมรู้เกี่ยวกับโครงสร้ำง รูปแบบ และกระบวนกำรออกกฎหมำยล ำดบัรอง โดยเฉพำะในส่วนที่เก่ียวกับ “ผู้มีอ ำนำจออก
กฎหมำยล ำดับรองแต่ละประเภท ซึ่งต้องใช้ในกำรตรวจสอบบทบัญญัติและเนื้อหำสำระของพระรำชบัญญัติฯ เพื่อสรุปจ ำนวน/เร่ืองกฎหมำย
ล ำดับรองทีส่่วนรำชกำรต้องด ำเนินกำรออกเพื่อปฏิบัติกำรตำมกฎหมำย โดยเฉพำะกรณีที่ไม่มแีผนในกำรจัดท ำกฎหมำยล ำดบัรองแนบมำ
พร้อมกับร่ำงพระรำชบัญญัติฯ โดยพิจำรณำจำกถ้อยค ำที่บัญญตัิต่อท้ำยบทบัญญัติมำตรำตำ่ง ๆ อำทิ ค ำว่ำ “ทัง้นี้ ให้เป็นตำมที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง” หรือ “ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมที่รัฐมนตรปีระกำศก ำหนด” หรือ  
“ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมระเบียบที่ก ำหนด”เป็นตน้ ซึ่งเปน็ถ้อยค ำทีแ่สดงให้เห็นว่ำ จะต้องมีกำรออกกฎหมำยล ำดับรองเก่ียวกับเร่ืองที่บัญญัติไว้
ก่อนหน้ำถ้อยค ำดังกล่ำวเพื่อปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ 
 ๒.๒ ควำมรู้เกี่ยวกับโครงสร้ำงของกฎหมำยล ำดับรองแต่ละประเภท โดยเฉพำะในสว่นที่เก่ียวกบั“บทอำศัยอ ำนำจ” ซึ่งเป็นส่วนที่
แสดงถึงที่มำของกฎหมำยล ำดับรองแต่ละประเภทว่ำ ออกโดยอำศัยบทบัญญัติมำตรำใดของกฎหมำยแม่บทในระดบัพระรำชบญัญัติเป็นฐำนใน
กำรออกกฎหมำยล ำดับรองฉบบันั้น รวมทั้งมำตรำรักษำกำรซึ่งเป็นบทบัญญัติมำตรำทีท่ ำให้ทรำบวำ่ใครคือผู้ที่มีอ ำนำจหนำ้ที่ในกำรควบคุม
ก ำกับดูแลปฏบิัติกำรให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยแม่บทก ำหนดไว้ และท ำให้ทรำบถึงแหล่งข้อมูลทีจ่ะต้องสืบคน้ว่ำควรสบืค้นไปทีส่่วนรำชกำรหรือ
หน่วยงำนใด หำกตรวจสอบบทบัญญัติว่ำด้วยมำตรำรักษำกำรของกฎหมำยระดับพระรำชบัญญัติ ที่เป็นกฎหมำยฉบบัแก้ไขเพิ่มเติมแล้วไม่
ปรำกฏว่ำมีบทบัญญตัิว่ำด้วยมำตรำรักษำกำร จะต้องตรวจสอบบทบัญญตัิว่ำด้วยมำตรำรักษำกำรของกฎหมำยฉบับที่ถูกแก้ไข (กฎหมำย
ปัจจุบนั) เพื่อให้ทรำบถึงผู้ที่มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรควบคุมก ำกบัดูแลปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยแม่บท และส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนผู้
ปฏิบัติกำรตำมกฎหมำยต่อไป ตลอดจนกำรนบัระยะเวลำวนัใช้บังคบัของพระรำชบัญญัติที่ก ำหนดให้มีผลใช้บังคบัเมื่อพ้นช่วงระยะเวลำหนึง่ 
และกำรนบัระยะเวลำวันครบก ำหนดระยะเวลำเร่งรัดในกำรออกกฎหมำยล ำดับรอง จะต้องมกีำรค ำนวณนับระยะเวลำที่ถูกต้องจะต้องเป็นไป
ตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยนั้น ๆ เพรำะไม่ใช่เร่ืองกำรนับระยะเวลำตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณชิย์ 
 นอกจำกนี้ ยังได้ท ำกำรรวบรวมสภำพปัญหำหรืออุปสรรคในกำรติดตำมกำรออกกฎหมำยล ำดับรอง ตลอดจนแนวทำงกำรพัฒนำ
กระบวนกำรติดตำมกำรออกกฎหมำยล ำดบัรองเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรติดตำมกำรออกกฎหมำยล ำดบัรอง 
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  ในกำรนี้ ได้ด ำเนนิกำรรวบรวมองค์ควำมรู้และประสบกำรณ์จำกนักปฏิบัติที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
    ๑. จัดกิจกรรมชุมชนนักปฏบิัติ (CoPs) จ ำนวน ๒ คร้ัง ดังนี ้ 
        ๑.๑ คร้ังที่ ๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนำคม ๒๕๖๑ เวลำ ๑๐.๐๐ นำฬิกำ  
ณ หอ้งประชุมหมำยเลข ๒๕๐๒ ชั้น ๒๕ อำคำรสุขประพฤติ ระหว่ำงคณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้ของส ำนักกฎหมำย และข้ำรำชกำรต ำแหน่งนิติ
กรกลุ่มงำนกฎหมำย ๑ กลุ่มงำนกฎหมำย ๒ และกลุ่มงำนพฒันำกฎหมำย ของส ำนักกฎหมำย  
 ๑.๒ คร้ังที่ ๒ เมื่อวันอังคำรที่ ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๑ เวลำ ๑๐.๐๐ นำฬิกำ  
ณ ห้องประชุมหมำยเลข ๒๕๐๓ ชั้น ๒๕ อำคำรสุขประพฤติ ระหว่ำงคณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้ของส ำนักกฎหมำย และข้ำรำชกำรต ำแหน่ง 
นิติกรและต ำแหนง่วิทยำกรซึ่งเป็นผู้แทนของส ำนักกรรมำธิกำร ๑ ส ำนักกรรมำธิกำร ๒ และส ำนักกรรมำธิกำร ๓ ในฐำนะที่เปน็ผู้มีองค์ควำมรู้
และประสบกำรณ์เก่ียวกับกำรตดิตำมกำรติดตำมกำรออกกฎหมำยล ำดับรองเป็นอยำ่งดี 

    ๒. สัมภำษณ์นำยวัลลัภ ตังคณำนุรักษ์  สมำชิกสภำนิตบิัญญตัิแห่งชำติ ในฐำนะประธำนคณะอนุกรรมำธิกำรติดตำมมติของสภำนิตบิัญญัติ
แห่งชำติ ในคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญกิจกำรสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ซึ่งเปน็ผูท้รงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และมปีระสบกำรณ์เก่ียวกับ
เร่ืองดังกล่ำวโดยตรง เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภำคม ๒๕๖๑ เวลำ ๐๙.๓๐ นำฬิกำ ณ ห้องประธำนคณะกรรมำธิกำรสังคม กิจกำรเด็ก เยำวชน สตรี 
ผู้สูงอำยุ คนพิกำรและผู้ด้อยโอกำส ชัน้ ๓ อำคำรรัฐสภำ ๒ 

๒. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ   ส ำนักกฎหมำยได้จัดกำรควำมรูใ้ห้เป็นระบบโดยน ำควำมรู้ที่รวบรวมได้มำเรียบเรียงเป็นรำยงำนสรุปกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงกำรจัดท ำองค์
ควำมรู้ของส ำนักงำนฯ ซึ่งประกอบด้วยรำยละเอียด ดังนี ้

- สรุปสำระส ำคัญ 
- ค ำน ำ 
- บทน ำ 
- ควำมรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมำยล ำดับรอง 
- แนวทำงกำรติดตำมกำรออกกฎหมำยล ำดบัรอง 
๑. ขั้นตอนก่อนกำรด ำเนินกำรติดตำมกำรออกกฎหมำยล ำดับรอง   
      ๑.๑ กำรตรวจสอบบทบัญญัติและเนื้อหำสำระของพระรำชบัญญัติฯ เพื่อสรุปจ ำนวนเร่ือง/ฉบับของกฎหมำยล ำดับรองทีส่่วนรำชกำร 

จะต้องด ำเนนิกำรออกกฎหมำยล ำดับรองเพื่อปฏิบัตติำมกฎหมำย 
      ๑.๒ องค์ควำมรู้ในกำรตรวจสอบบทบัญญัติและเนื้อหำสำระของพระรำชบญัญัติฯ ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ เพื่อสรุปจ ำนวน 

 เร่ือง/ฉบับของกฎหมำยล ำดับรองที่ส่วนรำชกำรจะต้องด ำเนนิกำรออกเพื่อปฏิบัติตำมกฎหมำย 
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  ๒. ขั้นตอนระหว่ำงกำรด ำเนนิกำรติดตำมกำรออกกฎหมำยล ำดับรอง   
      ๒.๑ กำรตรวจสอบบทบัญญัติและเนื้อหำของกฎหมำยล ำดับรองที่ส่วนรำชกำรได้ด ำเนินกำรออกเพื่อปฏิบัติตำมกฎหมำยแล้ว 
      ๒.๒ องค์ควำมรู้ในกำรตรวจสอบเนื้อหำกฎหมำยล ำดบัรองที่ส่วนรำชกำรได้ด ำเนนิกำรออกเพื่อปฏิบัติตำมกฎหมำยแล้ว 

- แผนผังแสดงขั้นตอนกำรติดตำมกำรออกกฎหมำยล ำดับรอง 
- สภำพปัญหำหรืออุปสรรคในกำรติดตำมกำรออกกฎหมำยล ำดบัรอง 
- แนวทำงในกำรพัฒนำกระบวนกำรติดตำมกำรออกกฎหมำยล ำดับรองเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรสนบัสนนุกำรปฏบิัติงำน 

ด้ำนนิติบัญญตั ิ
- บทสรุป 
- บรรณำนุกรม 
- ภำคผนวก  
  ก ค ำสั่ง หนังสือ   
  ข กิจกรรมชุมชนนักปฏิบตัิ (CoPs) ตำมแผนปฏิบัติกำรกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑   

ในส่วนของส ำนักกฎหมำย 
  ค บทสัมภำษณ์ควำมเห็นทำงวิชำกำรเพื่อจัดท ำองค์ควำมรู้ เรื่อง “แนวทำงกำรติดตำมกำรออกกฎหมำยล ำดับรอง เพื่อสนับสนุน

งำนดำ้นนิติบญัญัติ” 
๓. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

 

 ส ำนักกฎหมำยได้ด ำเนนิกำรประมวลและกลั่นกรององค์ควำมรู้ก่อนที่จะเผยแพร่โดยภำยหลังจำกคณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนกุำร
คณะท ำงำนจดักำรควำมรู้ของส ำนักกฎหมำยได้ยกร่ำงรำยงำนสรุปองค์ควำมรู้แล้ว ได้น ำเสนอหัวหน้ำคณะท ำงำน และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
กฎหมำยตำมล ำดบั เพื่อพิจำรณำตรวจสอบกลัน่กรองควำมถูกต้องเหมำะสม เป็นปัจจุบนัของเนื้อหำ และครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหำ 
ก่อนด ำเนินกำรขอควำมอนุเครำะห์ส ำนักกำรพิมพ์ในกำรจัดพมิพ์รูปเล่มรำยงำน เพื่อเผยแพร่องค์ควำมรู้  

๔. การเข้าถึงความรู้   ส ำนักกฎหมำยได้ด ำเนนิกำรไดจ้ัดให้มีช่องทำงให้ผู้ใช้ควำมรู้เขำ้ถึงควำมรู้ที่ต้องกำรได้ง่ำยและสะดวก จ ำนวน ๔ ช่องทำง ดังนี้ 
๑. เผยแพร่ในระบบส ำนักงำนอัตโนมัติ (e-Office) 
๒. เผยแพร่ในระบบอินทรำเน็ต (Intranet) ส ำนักกฎหมำย 
๓. จัดบอร์ดเผยแพร่ควำมรู้ในส ำนักกฎหมำย 
๔. จัดมุมกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Corner) ในส ำนักกฎหมำย 
๕. จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มแจกผู้สนใจ 

๕. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้   ส ำนักกฎหมำยได้ด ำเนนิกำรถ่ำยทอด แบ่งปนั และแลกเปลี่ยนควำมรู้โดยจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) จ ำนวน ๒ คร้ัง ดังนี้  
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     ๑. คร้ังที่ ๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนำคม ๒๕๖๑ เวลำ ๑๐.๐๐ นำฬิกำ ณ ห้องประชุมหมำยเลข ๒๕๐๒ ชั้น ๒๕ อำคำรสุขประพฤติ ระหว่ำง

คณะท ำงำนจดักำรควำมรู้ของส ำนักกฎหมำย และข้ำรำชกำรต ำแหน่งนิติกรกลุ่มงำนกฎหมำย ๑ กลุ่มงำนกฎหมำย ๒ และกลุม่งำนพฒันำ
กฎหมำย ของส ำนักกฎหมำย  
    ๒. คร้ังที่ ๒ เมื่อวันอังคำรที่ ๒๔ เมษำยน ๒๕๖๑ เวลำ ๑๐.๐๐ นำฬิกำ ณ ห้องประชุมหมำยเลข ๒๕๐๓ ชั้น ๒๕ อำคำรสุขประพฤติ 
ระหว่ำงคณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้ของส ำนักกฎหมำย และข้ำรำชกำรต ำแหน่งนิติกรและต ำแหน่งวิทยำกร ซึ่งเป็นผู้แทนของส ำนักกรรมำธิกำร 
๑ ส ำนักกรรมำธิกำร ๒ และส ำนักกรรมำธิกำร ๓ รวมทั้ง ได้เผยแพร่องค์ควำมรู้ผ่ำน ๔ ช่องทำง ตำมทีไ่ด้กล่ำวแล้วในข้อ ๔  

๖. การเรียนรู้  ๑. องค์ความรู้ที่ส านักกฎหมายได้จัดท าขึ้นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ ดังนี้   
 ๑.๑ ประโยชนต์่องานตามภารกิจของส านัก/กลุ่ม 
     นิติกรกลุ่มงำนกฎหมำย ๑ และกลุ่มงำนกฎหมำย ๒ ได้ใช้เป็นแนวทำงในกำรติดตำมกำรออกกฎหมำยล ำดับรอง โดยสำมำรถตรวจสอบ
บทบัญญตัิและเนื้อหำสำระของพระรำชบญัญัติฯ เพื่อสรุปจ ำนวนเร่ือง/ฉบับของกฎหมำยล ำดบัรองที่ส่วนรำชกำรจะต้องด ำเนนิกำรออก
กฎหมำยล ำดับรองเพื่อปฏิบัติตำมกฎหมำย และสำมำรถตรวจสอบบทบัญญัติและเนื้อหำของกฎหมำยล ำดับรองทีส่่วนรำชกำร 
ได้ด ำเนนิกำรออกเพื่อปฏิบัติตำมกฎหมำยแล้วเพื่อสรุปสถำนะกำรด ำเนินกำรออกกฎหมำยล ำดับรองเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน 
   ๑.๒ ประโยชนต์่อส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
     ส ำนักงำนฯ ได้ทรำบถึงสภำพปญัหำหรืออุปสรรคในกำรติดตำมกำรออกกฎหมำยล ำดับรองในเร่ืองกำรมีข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกัน เนื่องจำกมี
บุคลำกรผู้มีสว่นเก่ียวข้องในกำรติดตำมกำรออกกฎหมำยล ำดับรองหลำยฝ่ำย และได้มีแนวทำงในกำรพัฒนำกระบวนกำรติดตำมกำรออก
กฎหมำยล ำดับรองเพื่อสนบัสนนุกำรปฏิบัติงำนด้ำนนิตบิัญญัติให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น โดยอำจก ำหนดให้มีกำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำง
บุคลำกรผู้มีสว่นเก่ียวข้องซึ่งไดแ้ก่ ส ำนักกฎหมำย ส ำนักกรรมำธิกำร ๑  ส ำนักกรรมำธิกำร ๒ และส ำนักกรรมำธิกำร ๓ เป็นไปอย่ำงใกล้ชิด
ยิ่งขึ้น และ/หรือแต่งตั้งคณะท ำงำนซึ่งประกอบด้วยบุคลำกรผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ำยทัง้จำกส ำนักกฎหมำย ส ำนักกรรมำธิกำร ๑ ส ำนัก
กรรมำธิกำร ๒ และส ำนักกรรมำธิกำร ๓ เพื่อเป็นเจ้ำภำพหลักรับผิดชอบกำรบูรณำกำรข้อมูล ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลผลกำรติดตำมกำรออก
กฎหมำยล ำดับรองให้มีควำมถูกต้อง สอดคล้องกัน และมีควำมทันสมัยเปน็ปัจจุบนั 
 ๑.๓ ประโยชนต์่อส านักที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
     บุคลำกรของส ำนักกรรมำธิกำร ๑ ส ำนักกรรมำธิกำร ๒ และส ำนักกรรมำธิกำร ๓ ซึ่งปฏิบัติหนำ้ที่เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมำธิกำร
สำมัญสภำนิตบิัญญัติแห่งชำติและฝำ่ยเลขำนุกำรของคณะอนุกรรมำธิกำรติดตำมมติของสภำนติิบัญญัติแห่งชำติ ในคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ
กิจกำรสภำนิตบิัญญัติแห่งชำติ สำมำรถน ำไปใช้เปน็แนวทำงในกำรติดตำมกำรออกกฎหมำยล ำดับรอง เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบตัิงำนดำ้นนิติ
บัญญัติของคณะกรรมำธิกำรฯ ในกำรติดตำมกำรใช้บังคบักฎหมำยที่อยู่ในควำมรับผิดชอบให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำยแม่บทได้ต่อไป 
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๒. โปรดยกตัวอย่าง งานตามภารกิจ/โครงการ/กิจกรรมที่สามารถน าความรู้จากองค์ความรู้มาใช้ และผลส าเร็จที่เกดิขึ้น (เช่น เกิดการ
ปรับปรุงกระบวนการ/วิธีปฏิบตัิ และเกิดนวัตกรรม เป็นต้น) 
     ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะท ำงำนผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัดที่ ๑.๑.๓.๑ ระดับควำมส ำเร็จของกำรติดตำมกำรออกกฎหมำยล ำดับรอง ของส ำนัก
กฎหมำย ได้ใช้เป็นแนวทำงในกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลผลกำรติดตำมกำรออกกฎหมำยล ำดบัรองที่ได้รับจำกนิติกรกลุ่มงำน
กฎหมำย ๑ และกลุ่มงำนกฎหมำย ๒ อีกครั้ง ก่อนกำรด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรติดตำมกำรออกกฎหมำยล ำดับรอง เพื่อเสนอต่อ
ประธำนสภำนิตบิัญญัติแห่งชำตเิพื่อทรำบในเดือนกันยำยนต่อไป 
๓. องค์ความรู้ที่จัดท าขึ้นสามารถสนับสนุนความส าเร็จของตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ที่เกี่ยวข้องอย่างไร  
 องค์ควำมรู้เรื่องนี้สำมำรถสนบัสนุนควำมส ำเร็จของตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๓.๑ ระดับควำมส ำเร็จของกำรติดตำมกำรออกกฎหมำยล ำดับรอง ตำม
ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งจะต้องจัดท ำรำยงำนสรปุผลกำรติดตำมกำรออก
กฎหมำยล ำดับรอง เพื่อเสนอต่อประธำนสภำนิติบัญญตัิแห่งชำติเพื่อทรำบ ดังนี้ 
 ๓.๑ ควำมรู้เกี่ยวกับโครงสร้ำงของกฎหมำยล ำดับรองแต่ละประเภท โดยเฉพำะในสว่นที่เก่ียวกบั“บทอำศัยอ ำนำจ” ซึ่งเป็นส่วนที่แสดงถึง
ที่มำของกฎหมำยล ำดบัรองแต่ละประเภทว่ำ ออกโดยอำศัยบทบัญญัติมำตรำใดของกฎหมำยแม่บทในระดบัพระรำชบัญญัติเป็นฐำนในกำรออก
กฎหมำยล ำดับรองฉบบันัน้  
 ๓.๒ ควำมรู้เกี่ยวกับ “มำตรำรักษำกำร” ซึ่งเป็นบทบัญญัติมำตรำที่ท ำให้ทรำบว่ำใครคือผู้ที่มอี ำนำจหนำ้ที่ในกำรควบคุมก ำกบัดูแล
ปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยแม่บทก ำหนดไว้ และทรำบถึงส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนผูป้ฏิบัติกำรตำมกฎหมำยนั้น และท ำให้ทรำบถึง
แหล่งข้อมูลควรสืบค้น  
 ๓.๓ ควำมรู้เกี่ยวกับกำรนับระยะเวลำวนัใช้บงัคับของพระรำชบญัญัติที่ก ำหนดให้มีผลใชบ้ังคบัเมื่อพ้นช่วงระยะเวลำหนึง่ และกำรนับ
ระยะเวลำวนัครบก ำหนดระยะเวลำเร่งรัดในกำรออกกฎหมำยล ำดับรอง ซึ่งจะต้องมีกำรค ำนวณนับระยะเวลำที่ถูกต้องจะต้องเป็นไปตำมที่
ก ำหนดไว้ในกฎหมำยนั้น ๆ เพรำะไม่ใช่เร่ืองกำรนับระยะเวลำตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 
 

 
 

 

 

 



 
 

ภำคผนวก ๓ หน้ำ ๑๐ 
 

องค์ความรู้ : รูปแบบความเป็นมาและประเด็นการอภิปรายพิจารณาร่างพระราชบัญญตัิในชั้นคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักกรรมาธิการ ๑ ส านักกรรมาธิการ ๒ และส านักกรรมาธิการ ๓ 

 
กระบวนการ ผลการด าเนินงาน 

๑. กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู ้ ๑. ความรู้ที่อยู่ในรูปเอกสาร (Explicit Knowledge) 
ศึกษำกระบวนกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบัญญัติจำกรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย และข้อบังคับกำรประชุมสภำนติิบัญญตัิแห่งชำติ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งรูปแบบกำรร่ำงพระรำชบัญญัต ิ
๒. ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) 

ประสบกำรณ์จำกกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติของบุคลำกรส ำนักกรรมำธิกำร ๓ ส ำนัก และกำรจัดสัมมนำของส ำนักกรรมำธิกำร 
๓ ส ำนัก เมื่อวันที่ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๑ 

๒. กำรจัดกำรควำมรู้ให้เป็นระบบ  คณะกรรมกำรที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำยส ำนักกรรมำธิกำร ๓ ส ำนกั น ำควำมรู้และวิธีกำรปฏิบัติ กำรจัดกิจกรรมสัมมนำระดมควำมเห็นจำกผู้ที่เคย
ปฏิบัติหนำ้ที่ในกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติของคณะกรรมำธิกำร เพื่อก ำหนดโครงสร้ำงเนื้อหำที่เป็นประโยชน์จำกกำรพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัติ โดยกำรจัดท ำเป็นร่ำงรูปแบบกำรจัดท ำควำมเป็นมำและประเด็นอภิปรำยกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติในชั้นคณะกรรมำธิกำรของ
วุฒิสภำ/สภำนิติบัญญัติแห่งชำต ิเพื่อเป็นแนวทำงกำรเดียวกัน 

๓. กำรประมวลและกลัน่กรองควำมรู้ 

 

๑. คณะกรรมกำรได้เสนอรูปแบบดังกล่ำวต่อผู้บังคบับัญชำกลุ่มงำน ๓ ส ำนัก เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องสมบูรณ์ของรูปแบบ  
๒. เสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักกรรมำธิกำร ๓ ส ำนักและรองเลขำธิกำรวุฒิสภำ ซึง่ก ำกับดูแลส ำนกักรรมำธิกำร ๓ ส ำนัก ตรวจสอบควำมถูกต้อง
สมบูรณ์ของรูปแบบ 

๔. กำรเข้ำถึงควำมรู้  กำรเผยแพร่ในระบบ e-office และอินทรำเน็ตของส ำนักกรรมำธิกำร ๓ ส ำนัก เพื่อให้บุคลำกรภำยในส ำนักรับทรำบ และร่วมแสดงควำมคิดเห็น 
๕. กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้  กำรด ำเนินกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ เร่ือง “กำรจัดท ำควำมเปน็มำและประเด็นกำรอภิปรำยกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบัญญัตขิองวุฒิสภำ/สภำนติิ

บัญญัติแห่งชำติ” วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษำยน ๒๕๖๑ เวลำ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ นำฬิกำ ณ ห้องประชุม หมำยเลข ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗ อำคำรสุขประพฤติ  
๖. กำรเรียนรู้  ๑. องค์ความรู้ที่จัดท าขึ้นสามารถน าไปใชป้ระโยชนใ์นการปฏบิัติงานได้อย่างไร  

 ๑) ประโยชนต์่องานตามภารกจิของส านัก/กลุ่ม  
         กำรปฏิบัติหน้ำที่ของส ำนักกรรมำธิกำร ๓ ส ำนัก นอกจำกกำรรับผิดชอบด้ำนวิชำกำรและธุรกำรในกำรประชุมคณะกรรมำธิกำรแล้ว 
ยังมีหน้ำที่ในกำรเผยแพร่บทบำท กำรด ำเนินกำรด้ำนนิตบิัญญตัิตำมรัฐธรรมนูญด้วย ดงันัน้กำรปฏิบัติหน้ำที่ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมำธิกำร
สำมัญประจ ำสภำหรือคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ นอกจำกกำรปฏิบัติหน้ำทีฝ่่ำยเลขำนุกำรในกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย แล้วยังคงมีกำรจัดท ำเอกสำรวิชำกำรที่สะท้อนเจตนำรมณ์ ควำมคิดเห็นเบื้องหลังบทบัญญัติเพื่อช่วยให้ผู้ที่เก่ียวข้องในกำรบังคบัใช้
กฎหมำย ส ำหรับเอกสำรควำมเป็นมำและประเด็นอภิปรำยกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติในชั้นคณะกรรมำธิกำรของวุฒสิภำ/สภำนิตบิัญญัติ



 
 

ภำคผนวก ๓ หน้ำ ๑๑ 
 

กระบวนการ ผลการด าเนินงาน 
แห่งชำติเป็นกำรวำงรปูแบบแนวทำงในกำรจัดท ำเอกสำรวชิำกำรดังกล่ำว สำมำรถน ำไปใชป้ระโยชน์ในทำงวชิำกำร รวมทัง้เปน็แนวทำงในกำร
ปฏิบัติหนำ้ที่ของผู้ทีบ่ังคับใช้กฎหมำยและผู้ทีต่้องปฏิบัตติำมกฎหมำยให้มีควำมเข้ำใจถูกต้องตรงกัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหำกมีกำรตีควำมกฎหมำย
ก็จะสำมำรถศึกษำข้อมูลที่ไดบ้นัทึกเจตนำรมณ์ของบทบัญญัตไิด้อย่ำงถูกต้องตรงตำมควำมมุ่งหมำยของฝ่ำยนิตบิัญญัติ 
 ๒) ประโยชนต์่อส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

กำรจัดท ำ “รูปแบบควำมเปน็มำและประเด็นอภิปรำยกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติในชัน้คณะกรรมำธิกำรของวุฒิสภำ/สภำนิติ
บัญญัติแห่งชำต”ิ ของฝ่ำยเลขำนุกำรในกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติของส ำนักกรรมำธิกำร ๓ ส ำนัก เปน็ไปตำมยทุธศำสตร์ ที่ ๒ กำรพัฒนำ
ควำมเป็นเลิศดำ้นกฎหมำยและวิชำกำร เปำ้ประสงค์ คือ มีองค์ควำมรู้ในงำนด้ำนกฎหมำย วิชำกำร เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยนิติ
บัญญัติ และกลยุทธ์ ๒.๕ ส่งเสรมิและพัฒนำงำนด้ำนกฎหมำยและวิชำกำร เพื่อตอบสนองกำรด ำเนินงำนของสมำชิกวฒุิสภำหรือสมำชิกสภำ 
นิติบัญญัติแห่งชำติ จงึท ำให้ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิภำสำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมที่ก ำหนดไวใ้นยุทธศำสตร์  
 ๓) ประโยชนต์่อส านักที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

ส ำหรับเอกสำรควำมเป็นมำและประเด็นอภิปรำยกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติในชัน้คณะกรรมำธิกำรของวุฒิสภำ/สภำนิตบิัญญัติ
แห่งชำติของส ำนักกรรมำธิกำร ๓ ส ำนัก สำมำรถน ำข้อมูลที่เก่ียวกับกำรพิจำรณำในชัน้คณะกรรมำธิกำรดังกล่ำวไปใช้ประโยชน์ในด้ำนต่ำง ๆ 
ดังนี้  

๑. เป็นข้อมูลในกำรสืบค้นถึงเหตุผลกำรแก้ไขเพิ่มเติมร่ำงพระรำชบญัญัติส ำหรับสมำชิกวุฒสิภำ/สมำชิกสภำนิตบิัญญัติแห่งชำติ 
ข้ำรำชกำร และบุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

๒. ท ำให้กำรด ำเนินกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญัติซึ่งเปน็งำนด้ำนนิติบัญญตัิเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลสงูสุด 
กล่ำวคือ ท ำให้ทรำบถึงควำมเปน็มำและประเด็นอภิปรำยกำรพจิำรณำร่ำงพระรำชบัญญัตนิั้น ๆ หำกมีแก้ไขเพิ่มเติม 

นอกจำกนี้ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับองค์กรฝ่ำยตุลำกำร หน่วยงำนที่เก่ียวข้องในกำรบังคับใช้กฎหมำย นักนิติศำสตร์ และประชำชน เพื่อเป็น
ข้อมูลเบื้องต้นในกำรตีควำมทำงกฎหมำย หรือศึกษำในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
๒. โปรดยกตัวอย่าง งานตามภารกิจ/โครงการ/กิจกรรมที่สามารถน าความรู้จากองค์ความรู้มาใช้ และผลส าเร็จที่เกดิขึ้น (เช่น เกิดการ
ปรับปรุงกระบวนการ/วิธีปฏิบตัิ และเกิดนวัตกรรม เป็นต้น)  

ส ำนักกรรมำธิกำร ๑ ๒ และ ๓ ได้รับนโยบำยจำกนำยสุรัตน์  หวังต่อลำภ รองเลขำธิกำรวุฒสิภำ ให้ฝ่ำยเลขำนุกำรที่ปฏบิัติหนำ้ที่ในกำร
พิจำณำรำ่งพระรำชบัญญัติ ด ำเนินกำรจัดท ำควำมเป็นมำและประเด็นอภิปรำยกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติในชั้นคณะกรรมำธิกำรของ
วุฒิสภำ/สภำนิติบญัญัติแห่งชำติ เพื่อเป็นไปในทำงเดียวกนั ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภำคม ๒๕๖๑ ซึ่งร่ำงพระรำชบัญญตัิยังอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ 
จึงมีบำงฉบับที่ได้จดัท ำตำมรูปแบบดังกลำ่วแล้ว ดังนี้ 

๑. พระรำชบัญญัติคุ้มครองกำรด ำเนินงำนขององค์กำรโทรคมนำคมทำงดำวเทียมระหว่ำงประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒. พระรำชบัญญัติควบคุมกำรแลกเปลี่ยนเงนิ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



 
 

ภำคผนวก ๓ หน้ำ ๑๒ 
 

กระบวนการ ผลการด าเนินงาน 
๓. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎำกร (ฉบับที่ ๔๓) พ.ศ. ๒๕๕๙(มำตรกำรปรับปรงุกำรยกเว้นเงินได้จำกกำรโอนกรรมสิทธิ์

หรือสิทธิครอบครองในอสังหำริมทรัพย์โดยไม่มีคำ่ตอบแทน) 
๔. พระรำชบัญญัตบิรรษัทประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๕. พระรำชบัญญัตธินำคำรออมสิน (ฉบบัที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๖. พระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชก ำหนดบรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยู่อำศัย พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๗. พระรำชบัญญัตสิถำบันคุ้มครองเงินฝำก (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๘. พระรำชบัญญัตธินำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเข้ำแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๙. พระรำชบัญญัตวิินัยกำรเงนิกำรคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓. องค์ความรู้ที่จัดท าขึ้นสามารถสนับสนุนความส าเร็จของตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่เกีย่วข้องอย่างไร (ตอบเฉพาะองค์ความรู้ที่มีความเกี่ยวข้องและสนับสนุนตัวชี้วัดฯ)  

กำรจัดท ำเอกสำรควำมเปน็มำและประเดน็อภิปรำยกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญัติในชั้นคณะกรรมำธิกำรของวุฒิสภำ/สภำนติิบัญญัติ
แห่งชำติ เป็นกำรด ำเนนิกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิภำ ฉบับที ่๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่๒ 
กำรพัฒนำควำมเปน็เลิศด้ำนกฎหมำยและวิชำกำร กลยุทธ์ที ่๒.๕ ได้ก ำหนดเก่ียวกับกำรส่งเสรมิและพัฒนำงำนด้ำนกฎหมำยและวิชำกำร 
เพื่อตอบสนองกำรด ำเนนิกำรของสมำชิกวฒุิสภำ กำรพิจำรณำกฎหมำยเป็นภำรกิจหลักส ำคัญประกำรหนึ่งของฝ่ำยนิตบิัญญัต ิดังนั้น 
กำรปฏิบัติหนำ้ที่ฝำ่ยเลขำนุกำรในกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบัญญัติต้องด ำเนินกำรพิจำรณำด้วยควำมละเอียดรอบคอบทั้งเนื้อหำและกระบวนกำร  
และมีกำรรวบรวมบนัทึกควำมคดิเห็น ในประเด็นตำ่ง ๆ ในกำรพิจำรณำได้อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อให้กำรจัดท ำรำยงำนกำรพิจำรณำร่ำง
พระรำชบญัญัติถูกต้องตำมมติของคณะกรรมำธิกำร และจัดท ำเอกสำรควำมเป็นมำฯ เป็นเอกสำรวิชำกำรเพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลอ้ำงอิงและ
พัฒนำงำนด้ำนกฎหมำย และเผยแพร่หน่วยงำนที่เก่ียวข้องให้บังคับใช้กฎหมำยได้อยำ่งถูกต้องตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำยตอ่ไป 

รวมทั้งสำมำรถสนบัสนนุควำมส ำเร็จของตัวชี้วัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ ดังนี้ ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๒ ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำรำยงำนกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัตทิี่ถูกต้องตำมมติของคณะกรรมำธิกำร 
๑.๑.๒.๑ ร้อยละของควำมถูกต้องของกำรจัดท ำรำยงำนกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติของคณะกรรมำธิกำร และ ๑.๑.๒.๒ ร้อยละควำมพึง
พอใจของคณะกรรมำธิกำรต่อรำยงำนกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติของคณะกรรมำธิกำร  
๔. ปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินการจัดท าองค์ความรู้  

เนื่องจำกกำรจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ เร่ือง “กำรจัดท ำควำมเป็นมำและประเดน็กำรอภิปรำยกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติของ
วุฒิสภำ/สภำนิติบญัญัติแห่งชำติ” เป็นส่วนหนึ่งของกำรแบ่งปนัแลกเปลี่ยนควำมรู้ขององค์ควำมรู้กำรจัดท ำเอกสำรควำมเปน็มำและประเด็น
อภิปรำยกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบญัญัติในชั้นคณะกรรมำธิกำรของวุฒิสภำ/สภำนิตบิัญญัติแห่งชำติ คณะท ำงำนได้จัดขึ้นโดยพิจำรณำวนัที่
เหมำะสมแล้ว แต่ย่ำงไรก็ตำมโดยภำรกิจของส ำนักกรรมำธิกำรยังคงมีข้ำรำชกำรจ ำนวนหนึ่งต้องปฏิบัติหนำ้ที่ในกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร



 
 

ภำคผนวก ๓ หน้ำ ๑๓ 
 

กระบวนการ ผลการด าเนินงาน 
สำมัญและคณะวิสำมัญจึงไม่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมดังกล่ำวได้ครบถ้วน คณะท ำงำนบริหำรจดักำรควำมรู้ของส ำนักกรรมำธกิำร ๓ ส ำนัก  
ได้ด ำเนนิกำรแก้ไขปัญหำด้วยวธิีกำรแจ้งเวียนในระบบe-office ส ำหรับบุคลำกรที่ไมส่ำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ให้โอกำสจัดส่งขอ้คิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมมำยังฝ่ำยเลขำนุกำรคณะท ำงำน ภำยในวนัพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษำยน ๒๕๖๑ เพื่อด ำเนินกำรรวบรวมเสนอต่อที่ประชุมในกำร
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น  

 

องค์ความรู้ :  ประมวลแบบของกฎหมายที่ผา่นการพิจารณาเห็นชอบของสภานิติบัญญตัิแห่งชาติ 
ผู้รับผิดชอบ :   ส านักการประชุม 

 
 

กระบวนการ ผลการด าเนินงาน 
๑. การสร้างและแสวงหาความรู ้      ส ำนักกำรประชุมได้สร้ำงและแสวงหำควำมรู้โดยรวบรวมองค์ควำมรู้จำกแหล่งต่ำง ๆ ดังนี้ 

     ๑. ควำมรู้ที่อยู่ในรูปเอกสำร (Explicit Knowledge) ได้แก่ ควำมรู้เกี่ยวกับโครงสร้ำงและแบบกำรร่ำงกฎหมำยระดบัพระรำชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญและพระรำชบัญญัติ ซึง่มีทั้งแบบของกฎหมำยที่ตรำขึ้นใหม่เป็นฉบับแรก กฎหมำยฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และยกเลิกกฎหมำย 
รวมถึงแบบกำรยกร่ำงข้อบังคบักำรประชุม โดยศึกษำค้นควำ้จำกตัวบทกฎหมำย ข้อบังคบั เอกสำรงำนวิจัย รำยงำนกำรประชุมสภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติ และเอกสำรประกอบกำรอบรม 
     ๒. ควำมรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge)  ได้แก่ 
         กำรจัดท ำองค์ควำมรู้ของส ำนักกำรประชุม ในกำรรวบรวมแบบของกฎหมำยที่ผำ่นกำรพิจำรณำเห็นชอบของสภำนิตบิญัญัติแห่งชำตนิั้น 
เป็นกำรเก็บรวบรวมควำมรู้ทีน่ติิกรของส ำนักกำรประชุมได้รับจำกกำรปฏิบัติหนำ้ที่ติดตำมกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำยในที่ประชุมสภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติ ซึ่งต้องฟังค ำอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในด้ำนตำ่ง ๆ ที่มำแถลงหรือชี้แจงตอบข้อซักถำมต่อที่ประชุมสภำ ได้แก่ รอง
นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงต่ำง ๆ  ผู้บริหำรระดบัสงู และเจ้ำหนำ้ที่ระดบัปฏบิัติของหน่วยงำนที่เก่ียวข้องกับร่ำงกฎหมำยแต่ละฉบบั 
และสมำชิกสภำนิตบิัญญัติแห่งชำติ ซึ่งกำรอภิปรำยดังกลำ่วเปน็กำรแสดงให้เห็นถึงเจตนำรมณ์ในกำรบัญญัติถ้อยค ำตำ่ง ๆ ไว้ในร่ำงกฎหมำย 
ดังนั้น กำรที่นิติกรผู้รับผิดชอบรำ่งกฎหมำยของส ำนักกำรประชมุได้รับฟังกำรแถลงและชี้แจงในประเด็นต่ำง ๆ จำกผู้ทรงคุณวฒุิ  นิติกรผู้นัน้จึง
ได้รับควำมรู้ที่อยู่ในตวับุคคล (Tacit Knowledge) จำกผู้ทรงคณุวุฒิเหล่ำนัน้โดยตรง แล้วน ำมำจดบนัทึกไว้เพื่อถ่ำยทอดให้กับนิติกรอ่ืนได้รับ
ควำมรู้นั้นต่อไป     

๒. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ       ส ำนักกำรประชุมได้จัดกำรควำมรู้ให้เป็นระบบโดยน ำควำมรู้ที่รวบรวมมำเรียบเรียงเป็นรำยงำนสรุปกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงกำรจัดท ำองค์
ควำมรู้ของส ำนักงำนฯ มีเนื้อหำประกอบด้วย  
     -  สรุปสำระส ำคัญ 



 
 

ภำคผนวก ๓ หน้ำ ๑๔ 
 

กระบวนการ ผลการด าเนินงาน 
     -  ค ำน ำ 
     -  บทน ำ 
     -  ประมวลแบบของกฎหมำยที่ผำ่นกำรพิจำรณำเห็นชอบของสภำนิติบญัญัติแห่งชำติ  น ำเสนอโดยยกตัวอย่ำงกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่ำงพระรำชบัญญัติบำงฉบับซึ่งเป็นร่ำงพระรำชบัญญัติที่มีประเด็นกำรอภิปรำยเกี่ยวกับกำรใช้ถ้อยค ำและรูปแบบกำรเขียน
กฎหมำย และได้แสดงมำตรำที่มีกำรบัญญัติถ้อยค ำดังกล่ำว พร้อมทั้งสรุปค ำอภิปรำยซักถำมของสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ  
กำรตอบชี้แจงของคณะกรรมำธิกำรถึงเหตุผลกำรบัญญัติถ้อยค ำดังกล่ำว และมติของที่ประชุมสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ โดยได้จัดเรียงประเด็นตำม
โครงสร้ำงกฎหมำย จ ำนวน ๙ ประเด็น รวม ๓๗ เร่ือง ได้แก่  
 ประเด็นที่ ๑.  บันทึกหลักกำรและเหตุผล   จ ำนวน  ๑ เรื่อง 
 ประเด็นที่ ๒.  กำรเขียนหัวร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและ 
ร่ำงพระรำชบัญญัติ  จ ำนวน  ๒ เรื่อง 
 ประเด็นที่ ๓.  ชื่อร่ำงพระรำชบัญญัติ  จ ำนวน  ๒ เรื่อง 
 ประเด็นที่ ๔.  มำตรำรักษำกำร  จ ำนวน  ๔ เรื่อง 
 ประเด็นที่ ๕.  บทเฉพำะกำล  จ ำนวน  ๒ เรื่อง 
 ประเด็นที่ ๖.  กำรเขียนมำตรำคลุม  จ ำนวน  ๔ เรื่อง 
 ประเด็นที่ ๗.  แนวกำรเขียนบทบัญญัติเนื้อหำของร่ำงพระรำชบัญญัติ   
จ ำนวน  ๒๐ เรื่อง 
 ประเด็นที่ ๘. บัญชีทำ้ยพระรำชบัญญัต ิ จ ำนวน  ๑ เรื่อง 
 ประเด็นที่ ๙. กำรแนบข้อบทของควำมตกลงไวท้้ำยรำ่งพระรำชบัญญัติ จ ำนวน  ๑ เรื่อง 
     -  บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
     -  เอกสำรอ้ำงอิง 
     -  ภำคผนวก     

๓. การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้ 
 

     ส ำนักกำรประชุมได้ด ำเนินกำรประมวลและกลั่นกรององค์ควำมรู้ก่อนที่จะเผยแพร่ โดยภำยหลังจำกคณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้ของส ำนักกำร
ประชุมได้จัดท ำรำยงำนองค์ควำมรู้เสร็จแล้ว ได้น ำเสนอหัวหน้ำคณะท ำงำน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรประชุม และรองเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
(ควบคุมดูแลส ำนักกำรประชุม) ตำมล ำดับ เพื่อพิจำรณำตรวจสอบกลั่นกรองเนื้อหำให้มีควำมถูกต้องเหมำะสม เป็นปัจจุบนั และมีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ แล้วจึงด ำเนนิกำรขอควำมอนุเครำะห์ส ำนักกำรพิมพ์ในกำรจัดพิมพ์รูปเล่มรำยงำนเพือ่เผยแพร่องค์ควำมรู้ 



 
 

ภำคผนวก ๓ หน้ำ ๑๕ 
 

กระบวนการ ผลการด าเนินงาน 
๔. การเข้าถึงความรู้       ส ำนักกำรประชุมได้ด ำเนินกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ โดยจัดพิมพ์รูปเล่มเพื่อแจกให้นิติกรของส ำนักกำรประชุม และส ำนักกรรมำธิกำร ๑ ส ำนัก

กรรมำธิกำร ๒ ส ำนักกรรมำธิกำร ๓ ส ำหรับไว้ใช้อ้ำงอิงเพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน รวมทัง้เผยแพร่ในระบบอินทรำเน็ตของส ำนักกำรประชุม 
ส ำหรับผู้สนใจศึกษำเร่ืองแบบของกฎหมำย 

๕. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  
 

     ส ำนักกำรประชุมได้ด ำเนินกำรถ่ำยทอด แบ่งปนั และแลกเปลี่ยนควำมรู้ โดยน ำองค์ควำมรู้ที่จัดท ำจัดบอร์ดเผยแพร่ในกิจกรรมวันแห่งควำมรู้ 
(Km Day)   

๖. การเรียนรู้  ๑. องค์ความรู้ที่จัดท าขึ้นสามารถน าไปใชป้ระโยชนใ์นการปฏบิัติงานได้อย่างไร  
 ๑) ประโยชนต์่องานตามภารกจิของส านัก/กลุ่ม 
         องค์ควำมรู้ที่ได้จัดท ำขึ้น เป็นกำรรวบรวมแบบของกฎหมำยที่ผำ่นกำรพิจำรณำของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติแล้วซึ่งจะเปน็ประโยชน์ต่อกำร
ปฏิบัติหนำ้ที่ตำมภำรกิจของส ำนักกำรประชุมโดยตรง เนื่องจำกส ำนักกำรประชุมมีหนำ้ที่สนับสนุนกำรท ำหนำ้ที่พิจำรณำร่ำงกฎหมำยของสภำ 
นิติบัญญัติแห่งชำติตัง้แต่กำรพิจำรณำในวำระที่หนึ่ง วำระทีส่อง (ขั้นกำรพิจำรณำของที่ประชุมสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ) และวำระที่สำม 
และภำยหลังที่สภำนิติบญัญัติแห่งชำติได้ลงมติในวำระที่สำมเห็นสมควรประกำศใช้เป็นกฎหมำยแล้ว ส ำนักกำรประชุมต้องอ่ำนตรวจทำนร่ำง
พระรำชบญัญัติให้ตรงตำมมติของที่ประชุมก่อนสง่ไปยังส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเพื่อด ำเนินกำรต่อไป ประกอบกับส ำนักกำรประชุม 
ได้รับมอบหมำยให้ท ำหนำ้ที่เลขำนุกำรของคณะกรรมกำรตรวจพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัตทิี่อยู่ในวงงำนของสภำนิติบญัญัติแห่งชำติ 
ซึ่งคณะกรรมกำรดังกล่ำวมีหนำ้ที่และอ ำนำจตรวจพิจำรณำรำ่งพระรำชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่ำงพระรำชบัญญัติ ทีค่ณะกรรมำธิกำร
ของสภำนิติบญัญัติแห่งชำติพิจำรณำเสร็จแล้ว รวมทั้ง กำรแปรญัตติ กำรสงวนค ำแปรญัตติของผู้แปรญัตติ และกำรสงวนควำมเห็นของ
กรรมำธิกำรก่อนเสนอสภำนิตบิญัญัติแห่งชำติพิจำรณำในวำระที่สองและวำระที่สำม และตรวจพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญ
หรือร่ำงพระรำชบัญญัตทิี่สภำนติิบัญญัติแห่งชำติให้ควำมเห็นชอบแล้ว 
         โดยที่ร่ำงกฎหมำยทีไ่ด้รบัควำมเห็นชอบของรัฐสภำต้องไม่มีเนื้อหำขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมำยสูงสุดของประเทศ 
และเนื้อหำของร่ำงกฎหมำยในแต่ละบทบัญญัติมำตรำต้องไม่ขัดหรือแย้งกันเอง  อีกทั้งกำรใช้ถ้อยค ำภำษำต้องสำมำรถสื่อสำรให้ตรงตำม
เจตนำรมณ์หรือควำมต้องกำรของกฎหมำย มีควำมชัดเจน และเป็นมำตรฐำนเดียวกัน จงึต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรใช้ถ้อยค ำตำ่ง ๆ ที่จะบัญญัติ
ไว้ในกฎหมำย เพรำะหำกประสงค์ให้มีควำมหมำยอย่ำงเดียวกันแล้วจะต้องใช้ถ้อยค ำที่เหมือนกันหรือแบบเดียวกัน  ดังนัน้ ถ้อยค ำที่มีบัญญัติอยู่
ในร่ำงกฎหมำยที่สภำนิตบิัญญัตแิห่งชำติให้ควำมเห็นชอบแล้วจะเป็นแนวทำงในกำรพิจำรณำบญัญัติถ้อยค ำในร่ำงกฎหมำยฉบบัต่อไป นิติกรของ
ส ำนักกำรประชุมจงึสำมำรถใชอ้งค์ควำมรู้เกี่ยวกับแบบของกฎหมำยที่ผ่ำนกำรพิจำรณำเห็นชอบของสภำนิตบิัญญัติแห่งชำติเป็นแนวทำงในกำร
ตรวจควำมถูกต้องของกำรใช้ถ้อยค ำต่ำง ๆ ในร่ำงกฎหมำยที่เสนอให้สภำนิติบัญญัติแห่งชำติพจิำรณำ ซึ่งหำกไม่ถูกต้องตำมแบบจักไดป้ระสำน
ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมำธิกำร หรือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญัติที่อยู่ในวงงำนของสภำนิตบิัญญัติ
แห่งชำติ หรือสมำชิกสภำนิตบิญัญัติแห่งชำติเพื่อพิจำรณำและเสนอให้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องต่อไป  
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 ๒) ประโยชนต์่อส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
         ส ำนักงำนฯ มีแบบของกฎหมำยที่ผ่ำนกำรพิจำรณำเห็นชอบในช่วงสมัยของสภำนิตบิัญญัติแห่งชำติ ท ำหน้ำที่รัฐสภำ เพื่อประโยชน์ใน
กำรศึกษำอ้ำงอิงกำรบัญญัติกฎหมำยเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของสมำชิกในกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำยของสภำในชว่งสมยัต่อๆ ไป องค์
ควำมรู้ที่จัดท ำขึน้ถือเป็นคู่มือกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิภำในกำรปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรของที่ประชุมสภำ  
 ๓) ประโยชนต์่อส านักที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
         องค์ควำมรู้ที่ส ำนักกำรประชุมได้จัดท ำขึ้นจะเปน็ประโยชน์แก่ผู้ที่มสี่วนเก่ียวข้องกับงำนสนับสนนุกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำยของสภำนติิ
บัญญัติแห่งชำติ และสมำชิกสภำนิตบิัญญัติแห่งชำติซึ่งเปน็ผู้รับบริกำรโดยตรง เพรำะนอกจำกจะเป็นคู่มือกำรปฏิบตัิงำนของนติิกรส ำนักกำร
ประชุมในกำรท ำหนำ้ที่สนับสนนุกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติของที่ประชุมสภำนติิบัญญัตแิห่งชำติแล้ว นิติกรของส ำนักกรรมำธิกำร ๑ ส ำนัก
กรรมำธิกำร ๒ และส ำนักกรรมำธิกำร ๓ ซึ่งปฏบิัติหน้ำที่เป็นผูช้่วยเลขำนุกำรคณะกรรมำธิกำรในกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญัติ ตำมข้อบังคับ
กำรประชุมสภำนิตบิัญญัติแห่งชำติก็สำมำรถน ำไปใชป้ระโยชน์ในกำรสนบัสนุนกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบญัญัติในชั้นกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมำธิกำรได้ด้วย 
๒. โปรดยกตัวอย่าง งานตามภารกิจ/โครงการ/กิจกรรมที่สามารถน าความรู้จากองค์ความรู้มาใช้ และผลส าเร็จที่เกดิขึ้น (เช่น เกิดการ
ปรับปรุงกระบวนการ/วิธีปฏิบตัิ และเกิดนวัตกรรม เป็นต้น) 
     กำรปฏิบัติหนำ้ที่ตำมภำรกิจของส ำนักกำรประชุมในกำรสนับสนุนกำรท ำหนำ้ที่ตรำกฎหมำยของสภำนติิบัญญัติแห่งชำตนิัน้ นิติกรส ำนักกำร
ประชุมผู้รบัผิดชอบจะต้องตดิตำมกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติตั้งแต่เริ่มเสนอร่ำงพระรำชบญัญัติต่อสภำนิตบิัญญัติแห่งชำตจินสภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และมีหน้ำที่จัดท ำควำมเห็นเสนอต่อประธำนสภำนิติบญัญัตแิห่งชำติเพื่อพิจำรณำบรรจุร่ำงพระรำชบญัญัติ
เข้ำระเบียบวำระกำรประชุม ซึ่งก่อนเสนอประธำนสภำจะต้องตรวจสอบควำมถูกต้องของรำยงำนและร่ำงพระรำชบัญญัติ รวมถึงกำรสงวน
ควำมเห็นของกรรมำธิกำร และกำรสงวนค ำแปรญัตติของสมำชกิ ของรำยงำนร่ำงพระรำชบัญญัติที่คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเสร็จแล้ว และ
ติดตำมกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติของสภำนิตบิัญญัติแห่งชำติจนเสร็จสิ้นกำรพิจำรณำลงมติในวำระทีส่ำม รวมทัง้ท ำหนำ้ที่ฝำ่ยเลขำนุกำร
ของคณะกรรมกำรตรวจพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติที่อยู่ในวงงำนของสภำนิตบิัญญัติแห่งชำติในกำรตรวจพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญัติที่
คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเสร็จแล้ว ส ำนักกำรประชุมจึงจ ำเป็นต้องมีแบบของร่ำงกฎหมำยที่สภำนิติบญัญัติแห่งชำติไดล้งมติให้ควำมเห็นชอบ
แล้ว เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้อง เป็นมำตรฐำนเดียวกนั สำมำรถอ้ำงอิงได้ว่ำสภำนติิบัญญัติแห่งชำติเคยมีมติเก่ียวกับกำรใช้ถ้อยค ำในเร่ืองนั้น ๆ 
อย่ำงไร  
     โดยองค์ควำมรู้ที่จัดท ำขึ้นได้รวบรวมประเด็นส ำคัญเก่ียวกับกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำยของสภำนิตบิัญญัติแห่งชำติ ซึ่งจำกกำรที่ส ำนักกำร
ประชุมในฐำนะฝำ่ยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรตรวจพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัตทิี่อยู่ในวงงำนของสภำนิตบิัญญัติแห่งชำตนิ ำเสนอควำมเห็น 
หรือส ำนักกำรประชุมน ำเสนอข้อมูลให้กับสมำชิกสภำนิตบิัญญตัิแห่งชำติในระหวำ่งปฏบิัติหน้ำที่ติดตำมกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญัติในที่
ประชุมสภำ โดยใช้เอกสำรองค์ควำมรู้ที่รวบรวมไว้ ส่งผลให้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยค ำในร่ำงพระรำชบัญญัติหลำยฉบับให้ถูกต้องตำมแบบที่ 
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ส ำนักกำรประชุมได้รวบรวมไว้  ทั้งนี้ กำรจัดท ำองค์ควำมรู้ดังกล่ำวท ำให้กำรค้นหำข้อมูลมีควำมสะดวกและรวดเร็ว สำมำรถน ำเสนอข้อมูลที่
ถูกต้องต่อที่ประชุมสภำได้ทนัทว่งที ซึ่งหำกไม่มีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่ำวไว้ กรณีมีควำมจ ำเป็นต้องตรวจสอบควำมถูกตอ้งของกำรใช้ถ้อยค ำ
ของร่ำงกฎหมำยต้องคำดเดำและสุ่มค้นหำจำกร่ำงพระรำชบัญญัติที่สภำให้ควำมเห็นชอบแล้วทั้งหมดและรำยงำนกำรประชุมซึ่งยำกแก่กำรค้นหำ 
ดังนั้น กำรจัดท ำองค์ควำมรู้ดังกล่ำวท ำให้กำรปฏิบัติงำนสนบัสนุนกำรท ำหน้ำที่ตรำกฎหมำยของสภำนิตบิัญญัติแห่งชำติมีประสิทธิภำพ 
มำกยิ่งขึ้น 
๓. องค์ความรู้ที่จัดท าขึ้นสามารถสนับสนุนความส าเร็จของตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่เกีย่วข้องอย่างไร  
 “ประมวลแบบของกฎหมำยที่ผำ่นกำรพิจำรณำเห็นชอบของสภำนิตบิัญญัติแห่งชำติ” ที่ได้จัดท ำขึ้นเป็นกำรถอดบทเรียนที่ไดจ้ำกกำร
ปฏิบัติงำนจริงของกระบวนกำรด ำเนินกำรสนบัสนนุกระบวนกำรตรำพระรำชบัญญัติของสภำนติิบัญญัติแห่งชำติ ซึ่งองค์ควำมรูน้ี้สนบัสนุน
ควำมส ำเร็จของตัวชี้วัดตำมค ำรบัรองกำรปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตัวชี้วดัที่ ๑.๑.๑ ร้อยละ
ควำมส ำเร็จของกำรสนบัสนุนกระบวนกำรตรำพระรำชบัญญัติ   

 

องค์ความรู้ :    เทคนิคการจัดท าและการน าเสนอข้อมูลทางวิชาการในรูปแบบอินโฟกราฟิก 

ผู้รับผิดชอบ :      ส านักวิชาการ 

 
กระบวนการ ผลการด าเนินงาน 

๑. กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู ้ ๑. ควำมรู้ที่อยู่ในรูปเอกสำร (Explicit Knowledge) โดยสำมำรถค้นคว้ำและรวบรวมจำกเอกสำรคู่มือในกำรจัดท ำสื่อรูปแบบอินโฟกรำฟิก 
(Infographic) ทั้งในรปูแบบเอกสำร และกำรค้นควำ้ผำ่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่ำงแพร่หลำย แต่ส ำนักวชิำกำรน ำมำประยุกตใ์ช้กับกำรน ำเสนอ
ข้อมูลทำงวิชำกำรที่ส ำนักวชิำกำรได้จัดท ำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลทำงวิชำกำรน่ำสนใจยิ่ง ๆ ขึน้ 
๒. ควำมรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) โดยรวบรวมจำกบุคลำกรของส ำนักวิชำกำรทีม่ีควำมรู้และมีควำมเชีย่วชำญในกำรจัดท ำสื่อ
รูปแบบอินโฟกรำฟิก (Infographic เนื่องจำกบุคลำกรของส ำนกัวิชำกำรเป็นผู้จัดท ำข้อมูลทำงวิชำกำรในรปูแบบอินโฟกรำฟิก  น ำเสนอและ
เผยแพร่ข้อมูลดังกล่ำวผำ่นช่องทำงตำ่ง ๆ ทั้งกำรจัดท ำและเผยแพร่ “ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน (Poll)” และกำรจัดท ำและ
เผยแพร่ “เกร็ดควำมรู้ในวงงำนสภำ” และ “ร่ำงกฎหมำยวนันี้      

          ดังนั้น องค์ควำมรู้จึงเกิดจำกกำรปฏิบัตงิำนจริงและเกิดควำมช ำนำญ เชี่ยวชำญ  ในองค์ควำมรู้เฉพำะในกลุ่มบุคลำกรที่เก่ียวข้องเท่ำนั้น 

แต่องค์ควำมรู้เหล่ำนั้นยังไม่ถูกถ่ำยทอดไปยงับุคลำกรของส ำนกัวิชำกำรกลุ่มอื่น ๆ  



 
 

ภำคผนวก ๓ หน้ำ ๑๘ 
 

กระบวนการ ผลการด าเนินงาน 
๒. กำรจัดกำรควำมรู้ให้เป็นระบบ   ส ำนักวิชำกำรมีกำรน ำองค์ควำมรู้ที่รวบรวมได้ มำจัดท ำเป็นแนวทำงในกำรจัดท ำและกำรน ำเสนอข้อมูลทำงวิชำกำรในรูปแบบอินโฟกรำฟิก 

เพื่อสนับสนุนภำรกิจตำมอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักวิชำกำร 
๓. กำรประมวลและกลัน่กรองควำมรู้ 

 

ส ำนักวชิำกำรมีกำรตรวจสอบกลั่นกรองควำมถูกต้ององค์ควำมรู้อยู่สม่ ำเสมอ เนื่องจำกส ำนักวชิำกำรมีภำรกิจที่จะต้องจัดท ำและกำรน ำเสนอ
ข้อมูลทำงวิชำกำรในรูปแบบอินโฟกรำฟิกในกำรปฏิบตัิงำนจริงและมีกำรตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชำตำมล ำดบัชัน้ ดังนี้  
- กำรจัดท ำและเผยแพร่ข้อมูลทำงวิชำกำรในรูปแบบอินโฟกรำฟิก เรื่อง  “ร่ำงกฎหมำยวันนี้” จะจัดท ำและเผยแพร่ในทุกวนัทีม่ีกำรบรรจุ
ระเบียบวำระกำรประชุมร่ำงกฎหมำยในกำรประชุมสภำนิติบญัญัติแห่งชำติ 
- กำรจัดท ำและเผยแพร่ข้อมูลทำงวิชำกำรในรูปแบบอินโฟกรำฟิก เรื่อง “เกร็ดควำมรู้ในวงงำนสภำ” จะจัดท ำและเผยแพร่ในทุก ๆ วันอังคำร 
- กำรจัดท ำและเผยแพร่ข้อมูลทำงวิชำกำรในรูปแบบอินโฟกรำฟิก เรื่อง “ผลกำรส ำรวจควำมคดิเห็นของประชำชน (Poll)” จะจัดท ำและเผยแพร่
ตำมมติของคณะกรรมกำรวิจัยและพัฒนำของสภำนิตบิัญญัติแห่งชำติ 

๕. กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้  

 

        ส ำนักวชิำกำรได้จัดให้มีกำรจัดอบรมสัมมนำเพื่อแลกเปลีย่นองค์ควำมรู้ เรื่อง เทคนิคกำรจัดท ำและกำรน ำเสนอข้อมูลทำงวิชำกำรใน
รูปแบบอินโฟกรำฟิก เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นำฬิกำ ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ อำคำรสุขประพฤติ 
ชั้น ๑๓  โดยเชญิวิทยำกรผู้เชี่ยวชำญดำ้นคอมพิวเตอร์จำกส ำนกัเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร คือ นำงสำวสุดำรัตน์    ใจอุดม นักวิชำกำร
คอมพิวเตอร์ช ำนำญกำรพิเศษ และผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรแต่งภำพและกำรใช้สีจำกส ำนักกำรพิมพ์  คือ นำงสำวสุมัทนำ คลังแสง นักวิชำกำรช่ำงศิลป์
ช ำนำญกำรพิเศษ มำให้ควำมรู้และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ร่วมกับบุคลำกรส ำนักวชิำกำรเพิ่มเติม 
       รวมถึงกำรแบ่งปันควำมรูใ้นกำรประชุมระดับกลุ่มงำน และกำรประชุมส ำนักวชิำกำรอยำ่งสม่ ำเสมอ และกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ใน
ระหว่ำงปฏิบตัิงำนจริง  

๖. กำรเรียนรู้        ส ำนักวชิำกำร มีกำรจัดท ำบทสรุปขององค์ควำมรู้ กำรทบทวน และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในองค์ควำมรู้เพื่อให้บุคลำกรในส ำนักได้มีกำร
แลกเปลี่ยนควำมรู้และเทคนิคในกำรจัดท ำใหม่ ๆ เสมอ  รวมทัง้ในกำรเรียนรู้หรือกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในลักษณะตัวต่อตัว เนื่องจำกกำรจัดท ำ
ข้อมูลทำงวิชำกำรในรูปแบบอินโฟกรำฟิกนั้นต้องเรียนรู้พร้อมกำรปฏิบัติจริง กำรฝึกทักษะต้องอำศัยเคร่ืองมือ คือ คอมพิวเตอร์ในกำรจัดท ำด้วย
จึงจะถ่ำยทอดองค์ควำมรูไ้ด้อยำ่งมีประสิทธิภำพ                   
๑. องค์ความรู้ที่จัดท าขึ้นสามารถน าไปใชป้ระโยชนใ์นการปฏบิัติงานได้ดังต่อไปนี้   
     กำรจัดท ำองค์ควำมรู้ “เทคนิคการจัดท าและการน าเสนอข้อมูลทางวิชาการในรูปแบบอนิโฟกราฟิก” ของส ำนักวิชำกำรจะเป็น
ประโยชน์อย่ำงยิ่ง ในกำรเผยแพร่ข้อมูลทำงวิชำกำร ของส ำนกัวิชำกำรที่จัดท ำขึ้นตำมภำรกิจอ ำนำจหนำ้ที่  ในกำรจัดท ำเอกสำรทำงวิชำกำรใน
รูปแบบตำ่ง ๆ และภำรกิจตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกสภำนิตบิญัญัติแห่งชำติ คณะกรรมำธิกำร รวมทั้งคณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำรที่
ส ำนักวชิำกำรท ำหนำ้ที่ฝำ่ยเลขำนุกำร อันประกอบด้วย 
 - คณะอนุกรรมกำรด ำเนินกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนในคณะกรรมกำรวิจัยและพฒันำของสภำนิตบิัญญัติแห่งชำติ จัดท ำและเผยแพร่ 
“ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน (Poll)”  
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กระบวนการ ผลการด าเนินงาน 
 - คณะอนุกรรมกำรวิเครำะห์ร่ำงกฎหมำยในคณะกรรมกำรวิชำกำรของสภำ          นิตบิัญญตัิแห่งชำติ จัดท ำและเผยแพร่ “เกร็ดควำมรู้ในวง
งำนสภำ” และ “ร่ำงกฎหมำยวนันี้” โดยเผยแพรผ่่ำน Application Line กรุ๊ป “วิเครำะห์กฎหมำยเพื่อ สนช.”       
๒. โปรดยกตัวอย่าง งานตามภารกิจ/โครงการ/กิจกรรมที่สามารถน าความรู้จากองค์ความรู้มาใช้ และผลส าเร็จที่เกดิขึ้น (เช่น เกิดการ
ปรับปรุงกระบวนการ/วิธีปฏิบตัิ และเกิดนวัตกรรม เป็นต้น) 
    - ส ำนักวชิำกำรมีภำรกิจที่ส ำคัญประกำรหนึ่งคือ เปน็ฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรวิชำกำรของสภำนิตบิัญญัติแห่งชำติ และ
คณะกรรมกำรวิจัยและพัฒนำของสภำนิตบิัญญัติแห่งชำติ ซึ่งภำรกิจดังกล่ำวได้น ำองค์ควำมรู้ “เทคนิคการจัดท าและการน าเสนอข้อมูลทาง
วิชาการในรูปแบบอินโฟกราฟิก” มำใช้ในกำรสนับสนนุภำรกจิของคณะกรรมกำรทั้ง ๒ คณะ และประสบควำมส ำเร็จเปน็อย่ำงดี ดังตัวอยำ่ง
ต่อไปนี ้
- คณะอนุกรรมกำรด ำเนินกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนในคณะกรรมกำรวิจัยและพฒันำของสภำนิติบญัญัติแห่งชำติ จัดท ำและเผยแพร่ 
“ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน (Poll)” ในรูปแบบอินโฟกรำฟิก 
 - คณะอนุกรรมกำรวิเครำะห์ร่ำงกฎหมำยในคณะกรรมกำรวิชำกำรของสภำบัญญัติแห่งชำติ จดัท ำและเผยแพร่ “เกร็ดควำมรู้ในวงงำนสภำ” 
และ “ร่ำงกฎหมำยวันนี้” ในรูปแบบอินโฟกรำฟิก โดยเผยแพรผ่่ำน Application Line กรุ๊ป “วิเครำะห์กฎหมำยเพื่อ สนช.”       
๓. ข้อเสนอแนะในการต่อยอดหรือขยายผลองค์ความรู้ หรือข้อเสนอแนะอื่นๆ 
      กำรจัดท ำองค์ควำมรู้ “เทคนิคการจัดท าและการน าเสนอข้อมูลทางวิชาการในรูปแบบอินโฟกราฟิก” มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในกำร
น ำเสนองำนวชิำกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักวิชำกำร ในรูปแบบต่ำง ๆ อำทิ บทควำมวิชำกำรงำนวิจัย เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำญัตติ 
ข้อมูลทำงวิชำกำร กฤตภำคข่ำว (เอกสำรสรุปข่ำว) ให้กบัสมำชกิสภำนิตบิัญญัติและผู้เกี่ยวข้องเป็นส ำคัญ ซึง่ที่ผำ่นมำกำรจัดท ำและน ำเสนอ
ข้อมูลทำงวิชำกำรจะเปน็ในรูปเอกสำรหรือรำยงำนเป็นหลัก  
     ต่อมำสถำนกำรณ์ของสังคมยุคใหม่ได้เปลี่ยนแปลงไป กำรรบัรู้ข้อมูลข่ำวสำร   ตำ่ง ๆ เปลีย่นเป็นกำรรับข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนสื่อโซเชียลต่ำง ๆ 
กำรน ำเสนอข้อมูลทำงวิชำกำรในรูปแบบเดิม อำจจะไม่เป็นทีส่นใจและมีประสิทธิภำพตำมที่ควรจะเป็น  ดังนั้นส ำนักวิชำกำรจึงต้องหำแนว
ทำงกำรน ำเสนอข้อมูลทำงวิชำกำรในรูปแบบอินโฟกรำฟิก ซึ่งจะท ำให้ผู้อ่ำนให้ควำมสนใจงำนวิชำกำรนัน้ ๆ และศึกษำค้นคว้ำงำนวิชำกำรตำ่งๆ 
ได้รวดเร็วขึ้น และเกิดควำมเข้ำใจเรื่องที่จะเรียนรู้ได้ง่ำยขึ้น 
     ซึ่งในอนำคตเอกสำรทำงวิชำกำรที่จัดท ำโดยส ำนักวิชำกำรจ ำต้องน ำเสนอในรูปแบบอินโฟกรำฟิก หรือน ำเสนอทั้งรูปแบบเอกสำรและอินโฟ
กรำฟิกควบคู่กันไป     จะท ำให้งำนทำงวิชำกำรนั้น ๆ  ได้รับควำมสนในมำกข้ึนรวมทั้งเปน็ที่ยอมรับในวงกว้ำงต่อไป  
    อย่ำงไรก็ตำมบุคลำกรของส ำนักวิชำกำรที่สำมำรถจัดท ำอินโฟกรำฟิกยังมีอยู่      ในวงจ ำกัด ดังนั้นกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จึงเป็นเร่ืองจ ำเป็น 
รวมถึงบุคลำกรที่สำมำรถจัดท ำอินโฟกรำฟิกยังคงต้องพฒันำทกัษะ และเรียนรู้เทคนิคกำรจัดท ำอินโฟกรำฟิกใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อให้เกิดควำม
เชี่ยวชำญ 
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กระบวนการ ผลการด าเนินงาน 
   ส ำนักวชิำกำรจงึมีข้อเสนอให้มีกำรถ่ำยทอดหรือจัดกำรเรียนรู้กำรจัดท ำอินโฟกรำฟิก ทัง้ในรปูแบบอบรมสัมมนำเพิ่มพูนทักษะอยู่เสมอ 
รวมถึงกำรศึกษำดูงำน    ในองค์กรภำยนอกที่ประสบควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำอินโฟกรำฟิกในโอกำสต่อไป 

 

องค์ความรู้ : การจัดท าแนวทางการสอบถามเพ่ือลงมติในการพิจารณาร่างกฎหมายในวาระที่ ๒ ขั้นการพจิารณาเรียงมาตราในที่ประชุมสภาส าหรับประธานของที่ประชุม 

ผู้รับผิดชอบ : ส านักงานประธานวุฒิสภา 
 

กระบวนการ ผลการด าเนินงาน 
๑. กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู ้ กรุณำอธิบำยควำมรูช้ัดแจ้งที่ใช ้และวิธีกำรในรวบรวมควำมรู้จำกตัวบุคคล 

๑.  ความรู้ที่อยู่ในรูปเอกสาร (Explicit Knowledge) 
 ๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ 
 ๑.๒ ข้อบังคับกำรประชุมสภำนิติบญัญัติแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๑.๓ คู่มือแบบกำรร่ำงกฎหมำย ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 ๑.๔ หนังสือระบบงำนรัฐสภำ 
 ๑.๕ สรุปสำระส ำคัญรัฐธรรมนญูแห่งรำชอำณำจักรไทย พทุธศักรำช ๒๕๖๐ 

๒.  ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) 
 ๒.๑ ร้อยต ำรวจเอกหญิง วิรัญญำ ประสพสุข  
  อดีตผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนรองประธำนวฒุิสภำ คนทีส่อง 
 ๒.๒ นิติกรของกลุ่มงำนประธำนวุฒสิภำ กลุ่มงำนรองประธำนวุฒิสภำ คนที่หนึ่ง 
  และกลุ่มงำนรองประธำนวฒุิสภำ คนที่สอง ส ำนักงำนประธำนวฒุิสภำ 
 ๒.๓ นิติกรของกลุ่มงำนระเบียบวำระกำรประชุม ส ำนักกำรประชุม 

๒. กำรจัดกำรควำมรู ้
ให้เป็นระบบ  

 มีกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้จำกกำรปฏิบัตงิำน กล่ำวคือ กำรจัดท ำตำรำงถำมมติในแต่ละคร้ังมำรวบรวมและประมวลออกมำเป็น
วิธีกำรในกำรถำมมติในรูปแบบต่ำง ๆ และจัดท ำเป็น “คู่มือแนวทำงกำรสอบถำมเพื่อลงมติในกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำยในวำระที่ ๒ ขั้นกำร
พิจำรณำเรียงมำตรำในทีป่ระชมุสภำส ำหรับประธำนของทีป่ระชุม” ฉบับนี ้เพื่อเผยแพร่ไปยังบคุลำกรและส่วนงำนที่เก่ียวข้อง 

๓. กำรประมวลและกลัน่กรองควำมรู้ 

 

 ในกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนประธำนวุฒิสภำชุดนี้ได้มีกำรแต่งตัง้นิติกรของกลุ่มงำนประธำนวุฒิสภำ กลุ่มงำนรอง
ประธำนวุฒสิภำคนที่หนึ่ง และกลุ่มงำนรองประธำนวุฒสิภำ คนที่สอง ซึ่งเปน็ผู้จัดท ำตำรำงถำมมติมำจัดท ำ “คู่มือแนวทำงกำรสอบถำมเพื่อลงมติ
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กระบวนการ ผลการด าเนินงาน 
ในกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำยในวำระที่ ๒ ขัน้กำรพิจำรณำเรียงมำตรำในที่ประชุมสภำส ำหรับประธำนของที่ประชุม” ฉบับนี้ด้วย 
ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลในกำรถำมมติรูปแบบตำ่ง ๆ มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน 

๔. กำรเข้ำถึงควำมรู้   จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเพื่อแจกให้นิติกรของส ำนักงำนประธำนวุฒิสภำใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่ และและเผยแพร่ไปยังสว่นงำนที่
เก่ียวข้อง เช่น ส ำนักกำรประชมุ ส ำนักกรรมำธิกำร ๑ ส ำนักกรรมำธิกำร ๒ และส ำนักกรรมำธิกำร ๓ เป็นต้น 

๕. กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้   มีกำรส่งผู้แทนไปร่วมแบ่งปัน และแลกเปลี่ยนควำมรู้ในกิจกรรมวันแห่งควำมรู้ (KM Day) 
๖. กำรเรียนรู้  ๑. องค์ความรู้ที่จัดท าขึ้นสามารถน าไปใชป้ระโยชนใ์นการปฏบิัติงานได้อย่างไร  

 ๑)  ประโยชน์ต่องานตามภารกิจของส านัก/กลุ่มงาน 
  ๑.๑) นิติกรของส ำนักงำนประธำนวุฒสิภำซึ่งมีหนำ้ที่ในกำรจัดท ำตำรำงถำมมติ สำมำรถน ำแนวทำงในกำรจัดท ำตำรำงถำมมติไปใช้เป็น
เครื่องมือในกำรจัดท ำตำรำงถำมมติเพื่อให้กำรจัดท ำตำรำงถำมมติเป็นไปอย่ำงถูกต้องมีมำตรฐำนและเป็นไปในแนวทำงเดียวกนั  
  ๑.๒) ในกรณีที่มีกำรโยกย้ำยต ำแหน่ง บุคลำกรที่เข้ำมำปฏิบัติหนำ้ที่ใหม่มีแนวทำงเพื่อใช้ในกำรศึกษำวิธีกำรในกำรจัดท ำตำรำงถำมมติ 
และสำมำรถเรียนรูว้ิธีกำรในกำรจัดท ำตำรำงถำมมติตำมตัวอยำ่งได้อยำ่งถูกต้องและรวดเร็วขึ้น 
 ๒)  ประโยชน์ต่อส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
  ผู้ท ำหนำ้ที่ประธำนของที่ประชมุในกำรพิจำรณำรำ่งกฎหมำยในวำระที่ ๒ สำมำรถถำมมติได้อย่ำงถูกต้องตำมบทบัญญัติของกฎหมำย 
และครบถ้วนในทุกประเด็น  
 ๓)  ประโยชน์ต่อส านักที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ส ำนักที่เก่ียวข้อง เช่น ส ำนักกำรประชุม ส ำนักกรรมำธิกำร ๑ ส ำนักกรรมำธิกำร ๒ และส ำนักกรรมำธิกำร ๓ (กลุ่มงำนที่มีหน้ำที่เกี่ยวข้อง
กับกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำย) เป็นตน้ ทรำบถึงขั้นตอนจัดท ำตำรำงถำมมติและวิธีกำรถำมมตขิองประธำนของทีป่ระชุมในกำรพิจำรณำร่ำง
กฎหมำยในวำระที่ ๒ 
๒. โปรดยกตัวอย่าง งานตามภารกิจ/โครงการ/กิจกรรมที่สามารถน าความรู้จากองค์ความรู้มาใช้ และผลส าเร็จที่เกดิขึ้น (เช่น เกิดการ
ปรับปรุงกระบวนการ/วิธีปฏิบตัิ และเกิดนวัตกรรม เป็นต้น) 
 ส ำนักงำนประธำนวฒุิสภำ มีภำรกิจในกำรศึกษำ ค้นคว้ำ สนับสนุนข้อมูลทำงวชิำกำรประกอบกำรพิจำรณำเก่ียวกับงำนในหนำ้ที่ให้แก่
ประธำนสภำนิตบิัญญัติแห่งชำต ิและรองประธำนสภำนิตบิัญญตัิแห่งชำติ ซึ่งเปน็ผู้ท ำหนำ้ที่ประธำนของทีป่ระชุมในกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำยใน
วำระที่ ๒ ดังนั้น องค์ควำมรู ้เร่ือง “กำรจัดท ำแนวทำงกำรสอบถำมเพื่อลงมติในกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำยในวำระที่ ๒ ขั้นกำรพิจำรณำเรียง
มำตรำในทีป่ระชุมสภำส ำหรับประธำนของทีป่ระชุม” ที่จัดท ำขึน้นี้ จะสำมำรถช่วยให้ผู้มีหน้ำทีใ่นกำรจัดท ำตำรำงถำมมติ มีควำมเข้ำใจ 
ในกำรจัดท ำตำรำงถำมมติร่ำงกฎหมำยรูปแบบตำ่ง ๆ และสำมำรถจัดท ำตำรำงถำมมตไิด้อย่ำงถูกต้อง โดยสำมำรถศึกษำและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
ตลอดจนสำมำรถน ำไปประยุกตใ์ช้ได้อย่ำงเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ที่แตกต่ำงหรือเปลี่ยนแปลงไป 



 
 

ภำคผนวก ๓ หน้ำ ๒๒ 
 

กระบวนการ ผลการด าเนินงาน 
๓.  องค์ความรู้ที่จัดท าขึ้นสามารถสนับสนุนความส าเร็จของตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่เกีย่วข้องอย่างไร 
 องค์ควำมรู้ของส ำนักงำนประธำนวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำมำรถสนับสนุนควำมส ำเร็จตำมกรอบตัวชี้วดั มิติที่ ๒ : ด้ำน
คุณภำพกำรให้บริกำร ในตัวชี้วดัที่ ๔ ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในประเด็นควำมพงึพอใจของผู้รับบริกำร ได้แก่ ประธำนและรองประธำนสภำนิตบิัญญัติแห่งชำติ 
มีควำมพึงพอใจและเชื่อมั่นกบัคุณภำพกำรให้บริกำรที่มีประสทิธิภำพ 
๔. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจัดท าองค์ความรู้  
 กำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญตัิแต่ละฉบบัของคณะกรรมำธิกำรแต่ละคณะมีควำมแตกต่ำงกนัออกไป ท ำให้กำรถำมมติของประธำนของที่
ประชุมในกำรพิจำรณำรำ่งกฎหมำยในวำระที่ ๒ มีควำมแตกตำ่งเช่นเดียวกัน จึงไม่สำมำรถก ำหนดรูปแบบกำรถำมมติที่แน่นอนได้ ดังนัน้ ข้อมูล
กำรถำมมติใน“คู่มือกำรจัดท ำแนวทำงกำรสอบถำมเพื่อลงมติในกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำยในวำระที่ ๒ ขั้นกำรพิจำรณำเรียงมำตรำในที่ประชุมสภำ
ส ำหรับประธำนของที่ประชุม” ฉบับนี้ จึงเป็นเพียงแนวทำงหนึ่งในกำรจัดท ำ ทั้งนี้ จะต้องน ำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับกรณีต่ำง ๆ ที่อำจเกิดขึ้นใหม่
ในโอกำสต่อไป  
๕.  ข้อเสนอแนะในการต่อยอดหรือขยายผลองค์ความรู้ หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
 เพิ่มช่องทำงกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ โดยให้สำมำรถเข้ำถึงองค์ควำมรู้ในรูปแบบดิจิทลับน Platform ต่ำง ๆ ได้ในอนำคต เช่น QR Code 
เพื่อเชื่อโยงเว็บไซต์สภำนิตบิัญญัติแห่งชำติ หรือเพิ่มเป็น Feature ใน Application ของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เปน็ตน้ 
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องค์ความรู้ :     คู่มือการด าเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๙ วรรคหก (เฉพาะในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ 
ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่จะด ารงต าแหน่ง 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย                                                                                                        . 

ผู้รับผิดชอบ :   คณะท างานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ปี ๒๕๖๑ ของส านักก ากับ 
  และตรวจสอบ                                                                                                                                                  .  

กระบวนการ ผลการด าเนินงาน 
๑. กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู ้ ๑.  ควำมรู้ที่อยู่ในรูปเอกสำร (Explicit Knowledge) 

 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ ข้อบังคบักำรประชุมสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมติคณะกรรมำธิกำร
วิสำมัญกิจกำรสภำนิติบัญญัติ  แห่งชำติ ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๐ วันอังคำรที่ ๑๘ กรกฎำคม ๒๕๖๐ คร้ังที่ ๒๗//๒๕๖๐ วันอังคำรที่ ๒๕ กรกฎำคม 
๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๐ วันอังคำรที่ ๓๑ ตุลำคม ๒๕๖๐ และคร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ วันอังคำรที่ ๙ มกรำคม ๒๕๖๑                                     .                                                                                            
๒. ควำมรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) 
 มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้และประสบกำรณ์จริงจำกกำรประชุมร่วมกันกับบุคลำกร ผู้มีหน้ำที่โดยตรงในกำรปฏิบัติหน้ำที่ฝ่ำยเลขำนุกำร
คณะกรรมำธิกำรสำมัญเพื่อท ำหน้ำที่ตรวจสอบประวัติฯ และแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นร่วมกับส ำนักที่เกี่ยวข้อง คือ ส ำนักกำรประชุม และส ำนัก
กรรมำธิกำร ๓ เกี่ยวกับแนวทำงปฏิบัติตำมรัฐธรรมนญู มำตรำ ๑๒๙ วรรคหก ในส่วนที่เก่ียวข้องกับภำรกิจของส ำนักดงักล่ำว                                              

๒. กำรจัดกำรควำมรู้ให้เป็นระบบ   มีกำรจัดท ำคู่มือกำรด ำเนนิกำรตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ มำตรำ ๑๒๙ วรรคหก (เฉพำะในส่วนของกำร
ปฏิบัติหนำ้ที่ฝำ่ยเลขำนุกำรของคณะกรรมำธิกำรสำมญัเพื่อท ำหนำ้ที่ตรวจสอบประวัต ิควำมประพฤติ และพฤติกรรมทำงจริยธรรมของบุคคลที่จะด ำรง
ต ำแหน่งตำมบทบัญญัติของกฎหมำยหรือรัฐธรรมนูญ                                                                       . 

๓. กำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้ 
 

 มีกำรตรวจสอบคู่มือฯ โดยประชุมร่วมกันระหว่ำงคณะท ำงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ หมวด ๔ ของส ำนักก ำกับและ
ตรวจสอบ (KM) และเสนอให้เลขำธิกำรวุฒิสภำซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชำได้พิจำรณำเห็นชอบ ในกำรจัดท ำคู่มือดังกล่ำว                                                                                        

๔. กำรเข้ำถึงควำมรู้   หลังจำกที่เลขำธิกำรวุฒิสภำพิจำรณำเห็นชอบแล้ว คณะท ำงำนจดักำรควำมรู้ (KM) ได้ด ำเนินกำรจัดพิมพ์คู่มือฯเป็นรูปเล่มเพื่อเผยแพร่แจก
ให้กับผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนทัง้ ๔ กลุ่ม ของส ำนักก ำกับและตรวจสอบ และเผยแพรผ่่ำนช่องทำงอินทรำเนต็ของส ำนักก ำกับและตรวจสอบ                                                   

๕. กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้  
 

 มีกำรประชุมแลกเปลี่ยนควำมรู้และควำมคิดเห็นระหว่ำงผู้แทนจำกส ำนักกำรประชุม กลุ่มงำนระเบียบวำระกำรประชุมวุฒสิภำ และส ำนัก
กรรมำธิกำร ๓ กลุ่มงำนคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญกิจกำรวุฒิสภำ เม่ือวันที่ ๒๐ มิถุนำยน ๒๕๖๑ เวลำ ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ นำฬิกำ ณ ห้องประชุม
ส ำนักก ำกบัและตรวจสอบ  
 
                                                       



 
 

ภำคผนวก ๓ หน้ำ ๒๔ 
 

กระบวนการ ผลการด าเนินงาน 
๖. กำรเรียนรู้  ๑. องค์ความรู้ที่จัดท าขึ้นสามารถน าไปใชป้ระโยชนใ์นการปฏบิัติงานได้อย่างไร  

 ๑)  ประโยชน์ต่องานตามภารกิจของส านัก/กลุ่ม 
   มีแนวทำงในกำรปฏบิัติหน้ำที่ฝำ่ยเลขำนุกำรของคณะกรรมำธิกำรสำมัญเพื่อท ำหนำ้ที่ตรวจสอบประวัติ ควำมประพฤติ และพฤติกรรม
ทำงจริยธรรมของบุคคลที่จะด ำรงต ำแหน่งตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมำย เก่ียวกับกำรจัดท ำบันทึกกำรประชุม รำยงำนกำร
ด ำเนินกำร รำยงำนกำรสอบหำข้อเท็จจริง กำรเสนอรำยงำนลับ ต่อที่ประชุมสภำฯ ได้อย่ำงมีมำตรฐำนและมีแนวทำงในกำรปฏิบัตริำชกำรที่
เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน                                                
 ๒)  ประโยชน์ต่อส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
  มีองค์ควำมรู้ให้กับบุคลำกรผู้มีหน้ำที่ที่เก่ียวข้องโดยตรงสำมำรถปฏิบัติรำชกำรเป็นไปอยำ่งถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ รวมทั้ง
เป็นฐำนข้อมูลที่เป็นประโยชนต์อ่กำรให้บริกำรข้อมูลแก่สมำชิกรัฐสภำและบุคคลทั่วไปตำมภำรกิจของส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุสิภำ                                                         
 ๓)  ประโยชน์ต่อส านักที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  มีองค์ควำมรู้ในกำรปฏิบัตงิำนรว่มกันกบัส ำนักที่เกี่ยวข้อง คือ ส ำนักกำรประชุม กลุ่มงำนระเบียบวำระกำรประชุมวุฒสิภำ ได้อย่ำงถูกต้อง
ตำมกฎหมำย  
๒.  โปรดยกตัวอย่าง งานตามภารกิจ/โครงการ/กิจกรรมที่สามารถน าความรู้จากองค์ความรู้มาใช้ และผลส าเร็จที่เกดิขึ้น  
 - งำนตำมภำรกิจ คือ กำรปฏิบตัิหน้ำที่ฝำ่ยเลขำนุกำรของคณะกรรมำธิกำรสำมัญเพื่อท ำหนำ้ทีต่รวจสอบประวัติ ควำมประพฤติ และ
พฤติกรรมทำงจริยธรรมของบุคคลที่จะด ำรงต ำแหน่งตำมบทบญัญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมำย อำทิ คณะกรรมกำรกำรเลอืกตั้ง (กกต.) 
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมกำรตรวจเงินแผน่ดิน และคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
เป็นต้น                                                                    
๓.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจัดท าองค์ความรู้  
 - แนวทำงในกำรเสนอรำยงำนลบัของคณะกรรมำธิกำรสำมัญเพือ่ท ำหน้ำที่ตรวจสอบประวัติฯ ระหว่ำง ส ำนักก ำกับและตรวจสอบ ในบำง
ขั้นตอนยังไม่ตรงกนักับแนวปฏบิัติของส ำนักกำรประชุมและแนวทำงกำรพิจำรณำของที่ประชมุสภำ กล่ำวคือ ส ำนักก ำกับและตรวจสอบ
ด ำเนินกำรเสนอรำยงำนลับฯ โดยขอยกเว้นข้อบังคับฯ ข้อ ๑๓๗ วรรคสี่ อันเป็นกำรปฏิบตัิตำมมติของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญกจิกำรสภำนิติ
บัญญัติแห่งชำติ แต่ที่ประชุมสภำนิตบิัญญัติแห่งชำติมิไดพ้ิจำรณำในประเดน็ดังกลำ่ว แต่พิจำรณำจำกบทบัญญตัิรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๑๒๙ วรรค
หก เป็นส ำคัญ . 
๔.  ข้อเสนอแนะในการต่อยอดหรือขยายผลองค์ความรู้ หรือข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 - เพื่อให้แนวทำงปฏิบัติตำมข้อบังคับกำรประชุมฯ ข้อ ๑๓๗ วรรคสี่ เป็นไป 
ในทิศทำงเดียวกนั หำกมีกำรเสนอแก้ไขข้อบังคับกำรประชุมฯ คร้ังต่อไป เห็นควรให้ยกเลิกควำมในวรรคสี่ ของข้อบังคับกำรประชุมฯ ข้อ ๑๓๗ 
เพื่อให้กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรเสนอและกำรพิจำรณำรำยงำนลับสอดคล้องและถูกต้องตำมรัฐธรรมนูญ มำตำ ๑๒๙ วรรคหก                                                             



 
 

ภำคผนวก ๓ หน้ำ ๒๕ 
 

องค์ความรู้ :   แนวทางการปฏิบัติงานในการจดและจัดท ารายงานการประชุมลับ กรณีการจดและจัดท ารายงานการประชุมลับ 
                      ของสภานิติบัญญัติแหง่ชาติและรายงานการประชุมลับของคณะกรรมาธกิาร 

ผู้รับผิดชอบ :     ส านักรายงานการประชุมและชวเลข 

 
กระบวนการ ผลการด าเนินงาน 

๑. กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู ้ ๑. ควำมรู้ที่อยู่ในรูปเอกสำร (Explicit Knowledge) 
    - ศึกษำและรวบรวมกฎหมำยและระเบียบที่เก่ียวข้องกับกำรจดและจัดท ำรำยงำนกำรประชุมลับ ได้แก่  
      ๑.๑ พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๑.๒ ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรวี่ำดว้ยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๑.๓ ระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๑.๔ ระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๑.๕ ระเบียบส ำนักข่ำวกรองแห่งชำติวำ่ด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในส่วนของแนวปฏิบัติแนบทำ้ยระเบียบ 

(แนวทำงปฏบิัติด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยเก่ียวกับข้อมูลข่ำวสำรลับของทำงรำชกำร) เพื่อใชเ้ป็นองค์ควำมรู้ประกอบกำรจัดท ำคู่มือ “แนว
ทำงกำรปฏบิัติงำนในกำรจดและจัดท ำรำยงำนกำรประชุมลบัสภำและลบัคณะกรรมำธิกำร”  

๒. ควำมรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) 
    - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนควำมรู้ในกำรพัฒนำระบบกำรปฏบิัติงำนของส ำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข เพื่อสนับสนนุงำนดำ้นนิติบญัญัติ 
ระหว่ำงวันที่ ๑๑ – ๑๓ มิถุนำยน  ๒๕๖๑ โดยเชิญผูบ้ังคับบัญชำกลุ่มงำนชวเลข ๓ ซึ่งเป็นบุคลำกรผู้ปฏบิัติงำนที่มปีระสบกำรณ์และควำม
เชี่ยวชำญซึง่จะเกษียณอำยุรำชกำร มำเป็นวิทยำกร เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรจดและจัดท ำรำยงำนกำรประชุมลับของสภำและ
รำยงำนกำรประชุมลบัของคณะกรรมำธิกำรให้กับเจ้ำพนักงำนชวเลข รวมตลอดจนรับฟังปัญหำและอุปสรรคที่เกิดข้ึน พร้อมทั้งให้ค ำแนะน ำเทคนิค
และแนวทำงกำรแก้ไขปญัหำจำกกำรปฏิบัติงำนดังกลำ่ว ทัง้นี้ ได้จัดท ำแบบทดสอบควำมรู้ทีไ่ดร้ับก่อนและหลังกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำว เพื่อเป็นกำร
วัดผลควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำว พบว่ำ เจ้ำพนักงำนชวเลขมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกระบวนกำรจดและจดัท ำรำยงำนกำรประชุม
ลับสภำและลับคณะกรรมำธิกำรมำกขึ้น คิดเป็น  ๑๐๐ %  

๒. กำรจัดกำรควำมรู้ให้เป็นระบบ  ๑. น ำข้อกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องมำพิจำรณำประกอบกำรทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนกระบวนกำรจดและจดัท ำรำยงำนกำรประชุมลบัสภำ
และลับคณะกรรมำธิกำร และจดัท ำแผนผังกระบวนกำรดงักล่ำวข้ำงต้น 
๒. น ำองค์ควำมรู้ตำมข้อ ๑ มำรวบรวมและจัดท ำเป็นคู่มือ “แนวทำงกำรปฏิบตัิงำนในกำรจดและจัดท ำรำยงำนกำรประชุมลบัสภำและลบั
คณะกรรมำธิกำร”  



 
 

ภำคผนวก ๓ หน้ำ ๒๖ 
 

กระบวนการ ผลการด าเนินงาน 
๓. กำรประมวลและกลัน่กรองควำมรู้ 

 

ส ำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข ได้ตั้งคณะท ำงำน ตำมค ำสั่งส ำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข ที่ ๑๔/๒๕๖๐ เร่ือง แต่งตั้งคณะท ำงำน
ด ำเนินโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนในกำรจดและจดัท ำรำยงำนกำรประชุมลับ กรณีกำรจดและจัดท ำรำยงำนกำรประชุมลบัของสภำ
และรำยงำนกำรประชุมลับของคณะกรรมำธิกำร ลงวันที่ ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๐ โดยคณะท ำงำนฯ ชุดนี้ ได้มีกำรประชุม จ ำนวน ๓ คร้ัง ดังนี ้
    - คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ วันอังคำรที่ ๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐  
    - คร้ังที่ ๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
    - คร้ังที่ ๓/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑  
    เพื่อพิจำรณำองค์ควำมรู้ รูปแบบกำรจดักิจกรรม และพิจำรณำแนวทำงกำรด ำเนนิกำรรวบรวมองค์ควำมรู้มำทบทวนและจัดท ำคู่มอื “แนวทำงกำร
ปฏิบัติงำนในกำรจดและจดัท ำรำยงำนกำรประชุมลบัสภำและลบัคณะกรรมำธิกำร” เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏบิัติงำนของส ำนักฯ  
     ทั้งนี้ คณะท ำงำนฯ ชุดนี้ เปน็ผู้พิจำรณำตรวจสอบควำมถูกต้องและเนื้อหำของคู่มือดังกล่ำว โดยเป็นกำรประชุมตำมก ำหนดนัดและกำรประชุม
นอกรอบ 

๔. กำรเข้ำถึงควำมรู้  ๑. จัดพิมพ์คู่มือ “แนวทำงกำรปฏิบัติงำนในกำรจดและจัดท ำรำยงำนกำรประชุมลับสภำและลับคณะกรรมำธิกำร” จ ำนวน ๑๐ เล่ม 
๒. เผยแพร่คู่มือดังกล่ำว เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้ำถึงควำมรู้ผำ่นช่องทำงตำ่ง ๆ ดงันี้ 

๑. ระบบ E-Office โดยกำรจัดท ำหนังสือเวียนให้แก่ผู้ที่สนใจ สำมำรถ Download คู่มือ “แนวทำงกำรปฏิบัติงำนในกำรจดและจดัท ำรำยงำนกำร
ประชุมลบัสภำและลับคณะกรรมำธิกำร” ของส ำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข โดยแนบ  ไฟล์คู่มือดังกล่ำวไปพร้อมกับหนงัสือเวียนฉบับนี้ 

๒. ระบบอินทราเนต็ (Intranet) โดยสำมำรถ Download คู่มือดังกล่ำว (ไฟล์ PDF) ได้ในระบบอินทรำเน็ตของส ำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข  
๕. กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้  

 

- จัดเวทีแลกเปลี่ยนควำมรู้ โดยกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนควำมรู้ในกำรพัฒนำระบบกำรปฏิบัติงำนของส ำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลขเพื่อ
สนับสนุนงำนด้ำนนิตบิัญญัติ ซึ่งเป็นส่วนหนึง่ของโครงกำรพฒันำระบบกำรปฏบิัติงำนของส ำนักรำยงำนกำรประชมุและชวเลข โดยเชญิผู้บังคบับัญชำกลุ่ม
งำนชวเลข ๓ ซึ่งเป็นผู้มีประสบกำรณ์ในกำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุมลบั มำเป็นวิทยำกร เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้และประสบกำรณฯ์ ให้แก่เจ้ำพนักงำน
ชวเลข ระหวำ่งวนัที่ ๑๑ - ๑๓ มิถุนำยน  ๒๕๖๑ โดยแบ่งออกเปน็  ๓ รุ่น ดังนี ้
       รุ่นที่ ๑  วันจนัทร์ที่ ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒  วนัอังคำรที่ ๑๒ มิถุนำยน ๒๕๖๑ และรุ่นที่ ๓  วนัพุธที่ ๑๓ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

๖. กำรเรียนรู้  ๑. องค์ความรู้ที่จัดท าขึ้นสามารถน าไปใชป้ระโยชนใ์นการปฏบิัติงานได้อย่างไร  
 ๑) ประโยชนต์่องานตามภารกจิของส านัก/กลุ่ม 
         - บุคลำกรที่ปฏบิัติหนำ้ที่ “เจ้ำพนักงำนชวเลข” สำมำรถน ำองค์ควำมรู้ในกำรจดและจดัท ำรำยงำนกำรประชุมลับสภำและลับ
คณะกรรมำธิกำร มำเป็นแนวทำงที่ชดัเจนในกำรปฏิบัติงำนและเป็นไปในทิศทำงเดียวกนั โดยเริ่มปฏิบัติแล้วในกำรประชุมสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 
ครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎำคม ๒๕๖๑ 
 
  



 
 

ภำคผนวก ๓ หน้ำ ๒๗ 
 

กระบวนการ ผลการด าเนินงาน 
 ๒) ประโยชนต์่อส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
         - ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ มีแนวทำงในกำรจดและจัดท ำรำยงำน 
กำรประชุมลบัสภำและลับคณะกรรมำธิกำร เป็นมำตรฐำนทีช่ัดเจนและเป็นไปในทิศทำงเดียวกนั สำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่สมำชิกสภำนิติ
บัญญัติแห่งชำติ        
 ๓) ประโยชนต์่อส านักที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
         - สร้ำงควำมเชื่อมัน่ให้แก่ส ำนักที่เก่ียวข้อง/ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้เสีย 
ในกำรรักษำควำมลบั กำรป้องกนักำรรั่วไหลของข้อมูลอันจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ส ำนักที่เก่ียวข้อง/ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้เสีย   
๒. โปรดยกตัวอย่าง งานตามภารกิจ/โครงการ/กิจกรรมที่สามารถน าความรู้จากองค์ความรู้มาใช้ และผลส าเร็จที่เกดิขึ้น (เช่น เกิดการ
ปรับปรุงกระบวนการ/วิธีปฏิบตัิ และเกิดนวัตกรรม เป็นต้น) 
     - บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในกำรจดและจัดท ำรำยงำนกำรประชุมลับ มำใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิบตัิงำนในกำรจดและจัดท ำรำยงำนกำรประชุมลับสภำ
นิติบัญญัติแห่งชำตทิี่ชัดเจนในกำรปฏิบัติงำนและเปน็ไปในทิศทำงเดียวกัน โดยเร่ิมปฏิบัติแล้วในกำรประชุมสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ครั้งที่ ๔๓/
๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎำคม ๒๕๖๑ โดยเป็นกำรพิจำรณำระเบียบวำระกำรประชุม เรื่องด่วนที่ ๑ ให้ควำมเห็นชอบบุคคล 
ผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (ตำมมำตรำ ๒๒๒  มำตรำ ๒๑๗ ประกอบมำตรำ ๒๐๔ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย และมำตรำ ๑๒ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐)   
๓. องค์ความรู้ที่จัดท าขึ้นสามารถสนับสนุนความส าเร็จของตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่เกีย่วข้องอย่างไร  
     - องค์ควำมรู้ในกำรจดและจัดท ำรำยงำนกำรประชุมลับสภำและรำยงำนกำรประชุมลบัคณะกรรมำธิกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบยีบ ข้อบังคับ ประกำศ
และค ำสัง่ ได้ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่หนึ่งของส ำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข ในกำรสนับสนนุควำมส ำเร็จของตวัขี้วัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิ
รำชกำรของส ำนักงำนฯ มิตทิี่ ๑ มิติด้ำนประสิทธิผลกำรปฏิบัติรำชกำร ตวัชี้วดัที่ ๑ ระดบัควำมส ำเร็จในกำรบรรลุเปำ้หมำยตำมยทุธศำสตร์ (ตัวชี้วัดที่ 
๑.๑.๑ ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรสนบัสนนุกระบวนกำรตรำพระรำชบัญญัติ ซึ่งส ำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข เป็นเจ้ำภำพหลัก 
๔. ปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินการจัดท าองค์ความรู้  
     - กำรจัดอบรมในกำรพัฒนำระบบกำรปฏิบตัิงำนของส ำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลขไม่สำมำรถจัดอบรมเจ้ำพนักงำนชวเลขพร้อมกัน 
ในครั้งเดียวได้ เนื่องจำกมีภำรกิจในกำรจดชวเลข ในกำรประชมุคณะกรรมำธิกำรหลำยคณะ จงึต้องแบ่งกำรจัดอบรมออกเป็น ๓ รุ่น 
๕. ข้อเสนอแนะในการต่อยอดหรือขยายผลองค์ความรู้ หรือข้อเสนอแนะอื่นๆ 
     ๑. กำรจัดพิมพ์คู่มือ “แนวทำงกำรปฏบิัติงำนในกำรจดและจัดท ำรำยงำนกำรประชุมลบัสภำและลบัคณะกรรมำธิกำร” ให้แก่เจ้ำพนักงำน 
ชวเลขทุกคน  



 
 

ภำคผนวก ๓ หน้ำ ๒๘ 
 

กระบวนการ ผลการด าเนินงาน 
      ๒. กำรเผยแพร่คู่มือ “แนวทำงกำรปฏบิัติงำนในกำรจดและจัดท ำรำยงำน กำรประชุมลบัสภำและลับคณะกรรมำธิกำร” ในช่องทำงอื่น ๆ 
ได้แก่ E-Office และอินทรำเนต็ของส ำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข 

 
 

องค์ความรู้ :   “English for receiving visiting delegations : ภาษาอังกฤษส าหรับการต้อนรับผู้มาเยือน” 
ผู้รับผิดชอบ :  ส านักภาษาต่างประเทศ  
 

กระบวนการ ผลการด าเนินงาน 
๑. กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู ้ ๑. ควำมรู้ที่อยู่ในรูปเอกสำร (Explicit Knowledge) 

     ในกำรจัดท ำองค์ควำมรู้ หัวข้อ “English for receiving visiting delegations : ภำษำอังกฤษส ำหรับกำรต้อนรับผู้มำเยือน” ส ำนัก
ภำษำตำ่งประเทศได้ด ำเนินกำรรวบรวมควำมรู้ที่เกี่ยวกับภำษำอังกฤษส ำหรับกำรต้อนรับผู้มำเยือนจำกหนังสือตำ่ง ๆ อำทิ “สนทนำภำษำอังกฤษ
เพื่อกำรต้อนรับ” “คู่มือน ำชมรัฐสภำ ฉบบั พ.ศ. ๒๕๕๕” และ “รัฐสภำแห่งใหม่ (New Parliament) ฉบับ ๒ ภำษำ”  
     นอกจำกหนังสือแล้ว ส ำนักภำษำตำ่งประเทศยังได้รวบรวมควำมรู้จำกเว็บไซตต์่ำง ๆ 
ที่เก่ียวข้องอีกด้วย เช่น เว็บไซต ์www.speakconfidentenglish.com ซึ่งรวบรวมควำมรู้เก่ียวกับกำรใช้ศัพท์และส ำนวนภำษำอังกฤษ และ
เว็บไซต์ www.renowntravel.com ซึ่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถำนทีส่ ำคัญเพื่อกำรท่องเที่ยวเป็นภำษำอังกฤษ เป็นตน้ 
๒. ควำมรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) 
     เพื่อเป็นกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ รวมทั้งสร้ำงทักษะ ควำมรู้ และควำมเชี่ยวชำญ ส ำนักภำษำต่ำงประเทศจึงได้รวบรวมควำมรู้และประสบกำรณ์
ของบุคลำกรส ำนักภำษำต่ำงประเทศซึ่งมีโอกำสในกำรต้อนรบัแขกส ำคัญชำวต่ำงชำติ โดยกำรจดักิจกรรมชุมชนนักปฏบิัติ (CoP)  

๒. กำรจัดกำรควำมรู้ให้เป็นระบบ      ส ำนักภำษำตำ่งประเทศได้รวบรวมองค์ควำมรู้เกี่ยวกับภำษำอังกฤษส ำหรับกำรต้อนรับแขกผู้มำเยือน และตวัอย่ำงบทสนทนำทีน่่ำสนใจ โดยได้
มีกำรแบ่งหมวดหมู่เป็นส่วนต่ำง ๆ เพื่อควำมสะดวกต่อกำรศึกษำและน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ตอ่ไป ดังนี้  
     - ส่วนที่ ๑ กำรต้อนรบัคณะผู้แทนจำกต่ำงประเทศทีส่นำมบิน  
     - ส่วนที่ ๒ กำรดูแลคณะผู้แทนจำกตำ่งประเทศ ณ โรงแรมที่พัก  
     - ส่วนที่ ๓ กำรดูแลคณะผู้แทนจำกตำ่งประเทศ ณ สถำนทีป่ระชุม  
     - ส่วนที่ ๔ กำรดูแลคณะผู้แทนจำกตำ่งประเทศ ณ สถำนทีจ่ัดเลี้ยง  
     - ส่วนที่ ๕ เยี่ยมชมรัฐสภำไทย  
     - ส่วนที่ ๖ ทัศนศึกษำ กำรซื้อของฝำกหรือของที่ระลึก และกำรเดินทำงในกรุงเทพมหำนคร  
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๓. กำรประมวลและกลัน่กรองควำมรู้ 

 

     หลังจำกที่ได้รวบรวมองค์ควำมรู้เกี่ยวกับภำษำอังกฤษส ำหรับกำรต้อนรับผู้มำเยือนแล้ว คณะท ำงำนในกำรจัดท ำองค์ควำมรู้ของส ำนัก
ภำษำตำ่งประเทศได้ด ำเนินกำรปรับปรุงเนื้อหำให้สอดรับกับกำรใช้งำนดำ้นกำรต้อนรับผู้มำเยือน กำรใช้ถ้อยค ำที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน และ
รูปแบบของข้อมูลให้มีควำมเหมำะสมและเป็นไปในทำงเดียวกัน จำกนั้นผู้บังคบับัญชำกลุ่มงำนและผู้อ ำนวยกำรส ำนักเปน็ผู้ตรวจสอบเนื้อหำ กำร
ใช้ภำษำ และรำยละเอียดขององค์ควำมรู้ เพื่อให้มีควำมครบถ้วนสมบูรณ์ 

๔. กำรเข้ำถึงควำมรู้       เพื่อให้กำรเข้ำถึงควำมรู้เป็นไปอยำ่งสะดวกและรวดเร็ว ส ำนักภำษำต่ำงประเทศจึงได้จัดท ำองค์ควำมรู้ หัวข้อ “English for receiving 
visiting delegations : ภำษำอังกฤษส ำหรับกำรต้อนรับผู้มำเยอืน” ใน ๒ รูปแบบ กลำ่วคือ รูปแบบเอกสำร ซึ่งจะจัดเก็บไวท้ีส่ ำนัก
ภำษำตำ่งประเทศและศูนย์กำรเรียนรู้ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิภำ (Senate Learning Center : SLC) และรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบุคลำกร
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำสำมำรถค้นหำข้อมูลควำมรู้ไดท้ี่ Intranet ของส ำนักภำษำต่ำงประเทศ 

๕. กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้  

 

กรุณำอธิบำยวิธีกำรในกำรแบ่งปันแลกเปลีย่นควำมรู้ องค์ควำมรู้ที่ได้ด ำเนนิกำร เช่น กำรจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) (ระบุวัน เวลำ สถำนที่) 
หรือกิจกรรมอ่ืนๆ เป็นต้น 
     ส ำนักภำษำตำ่งประเทศไดจ้ัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) จ ำนวน ๒ คร้ัง กล่ำวคือ 
คร้ังที่ ๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ มิถุนำยน ๒๕๖๑ และคร้ังที่ ๒ เมื่อวันอังคำรที่ ๒๖ มิถุนำยน ๒๕๖๑ ณ ส ำนักภำษำตำ่งประเทศ โดยกำรจัดกิจกรรม
ดังกล่ำว เป็นกำรรวบรวมควำมรู้และประสบกำรณ์ของบุคลำกรส ำนักภำษำต่ำงประเทศ ซึ่งมีโอกำสในกำรต้อนรบัแขกส ำคัญชำวต่ำงชำติ ก่อให้เกิด
กำรแบ่งปนัควำมรู้ และประสบกำรณ์ที่บุคลำกรแต่ละคนได้พบเจอ ท ำให้เกิดเป็นกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ซึ่งกันและกัน และน ำมำถ่ำยทอดให้กับ
บุคลำกรอ่ืนของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำเพื่อน ำองค์ควำมรูท้ี่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในโอกำสตอ่ไป 

๖. กำรเรียนรู้ ๑. องค์ความรู้ที่จัดท าขึ้นสามารถน าไปใชป้ระโยชนใ์นการปฏบิัติงานได้อย่างไร  
 ๑) ประโยชนต์่องานตามภารกจิของส านัก/กลุ่ม 
         บุคลำกรของส ำนักภำษำต่ำงประเทศสำมำรถน ำองค์ควำมรู้ หัวข้อ “English for receiving visiting delegations : ภำษำอังกฤษส ำหรับกำร
ต้อนรับผู้มำเยือน”  
ไปปรบัใช้ในกำรปฏิบัติหนำ้ที่ในด้ำนกำรรับรองแขกส ำคัญชำวตำ่งชำติที่มำเยือนประเทศไทย  
 ๒) ประโยชนต์่อส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
         องค์ควำมรู้ หัวข้อ “English for receiving visiting delegations : ภำษำอังกฤษส ำหรับกำรต้อนรับผู้มำเยือน” นบัเปน็เครื่องมือหนึ่งในกำร
พัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำ อังกฤษของบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำและเปน็กำรสรำ้งภำพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรอีกด้วย 
 ๓) ประโยชนต์่อส านักที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
         บุคลำกรของส ำนักต่ำง ๆ ในสังกัดส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ สำมำรถน ำองค์ควำมรูน้ี้ไปใช้ในกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะด้ำนกำรใช้
ภำษำอังกฤษ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในกำรรองรับภำรกิจขององค์กรฝ่ำยนิตบิัญญัติของชำติ  
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๒. โปรดยกตัวอย่าง งานตามภารกิจ/โครงการ/กิจกรรมที่สามารถน าความรู้จากองค์ความรู้มาใช้ และผลส าเร็จที่เกดิขึ้น (เช่น เกิดการ
ปรับปรุงกระบวนการ/วิธีปฏิบตัิ และเกิดนวัตกรรม เป็นต้น) 
     ในระหว่ำงปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ รัฐสภำไทยจะเป็นเจำ้ภำพจดักำรประชุมรัฐสภำระหว่ำงประเทศหลำยรำยกำร อันได้แก่ กำรประชุมสมัชชำใหญ่
สหภำพลูกเสือรัฐสภำโลก กำรประชุมคณะกรรมำธิกำรว่ำด้วยสังคมและวฒันธรรมของสมัชชำรัฐสภำเอเชีย (APA) และกำรประชุมในกรอบสมัชชำ
รัฐสภำอำเซียน (AIPA) บุคลำกรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำตอ้งมีส่วนร่วมในกำรเปน็เจ้ำภำพจัดกำรประชุมดงักล่ำว ซึง่บุคลำกรสำมำรถน ำองค์
ควำมรู้ หัวข้อ “English for receiving visiting delegations : ภำษำอังกฤษส ำหรับกำรต้อนรับผู้มำเยือน” ไปปรับใช้ในกำรรับรองแขกส ำคัญ
ชำวตำ่งชำติที่มำเยือนประเทศไทย และเปน็กำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรและประเทศไทยด้วย 
๓. ปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินการจัดท าองค์ความรู้  
     บุคลำกรมีภำระงำนมำกท ำให้มีเวลำในกำรจัดท ำองค์ควำมรู้ค่อนข้ำงจ ำกัดและเปน็ไปอย่ำงเร่งรีบ   
๔. ข้อเสนอแนะในการต่อยอดหรือขยายผลองค์ความรู้ หรือข้อเสนอแนะอื่นๆ 
     - เพื่อควำมสมบูรณ์ของข้อมูล ควรขยำยขอบเขตของกำรจัดกิจกรรมชุมชน 
นักปฏิบัติ (CoP) โดยมีบุคลำกรของส ำนักอ่ืนที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรต้อนรบัผู้มำเยือนเข้ำร่วมกิจกรรมด้วย  
     - เนื่องจำกกำรปฏิบัติหนำ้ทีใ่นด้ำนกำรต้อนรับผู้มำเยือน มกีระบวนกำรท ำงำนค่อนข้ำงกวำ้ง จึงควรมีกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
กำรปฏิบัติหนำ้ที่ต้อนรับผู้มำเยอืนเป็นกำรเพิ่มเติมนอกเหนือจำกกำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษ เช่น ควำมรู้ในดำ้นงำนพิธีกำร ข้อมูลต่ำง ๆ 
ที่ควรทรำบ และวิธีปฏบิัติเมื่อเกิดปัญหำ เป็นตน้   
     - ภำยหลังกำรปฏบิัติหน้ำทีร่ับรองผู้มำเยือน ควรจัดกิจกรรมทบทวนหลังปฏบิัติงำน (After Action Review : AAR) เพื่อเป็นกำรรวบรวมวิธี
ปฏิบัติที่ดี พร้อมทั้งปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแกไ้ข อันจะน ำไปสู่กำรปรบัปรุงและพัฒนำงำนให้ดียิ่งขึ้น 
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องค์ความรู้ :    ข้อควรรู้เกี่ยวกับด้านสิทธปิระโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจ า ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ผู้รับผิดชอบ :      ส านักบริหารงานกลางและส านักการคลังและงบประมาณ 

กระบวนการ ผลการด าเนินงาน 
๑. กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู ้ กรุณำอธิบำยควำมรูช้ัดแจ้งที่ใช ้และวิธีกำรในรวบรวมควำมรู้จำกตัวบุคคล 

๑. ควำมรู้ที่อยู่ในรูปเอกสำร (Explicit Knowledge) 
    ๑.๑ จัดท ำหนังสือเร่ืองข้อควรรู้เกี่ยวกับด้ำนสิทธปิระโยชนแ์ละสวัสดิกำรของข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำรและลูกจำ้งประจ ำ ของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ โดยรวมรวมกฎหมำย ระเบียบ ดังนี ้
          ๑) กำรลำของข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ  
          ๒) เงินเดือนข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมญั   
          ๓) เงินประจ ำต ำแหนง่และเงินเพิ่ม  
          ๔) ค่ำตอบแทนพิเศษของข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ  
          ๕) กำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ  
          ๖) พนักงำนรำชกำร  
          ๗) ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ  
          ๘) บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร   
      - บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร กรณีผู้ไม่เป็นสมำชิก กบข. 
      - บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร กรณีผู้เป็นสมำชิก กบข. 
         ๙) บ ำเหน็จลูกจำ้ง 
       ๑๐) กำรขอพระรำชทำนเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ ของข้ำรำชกำร   
พนักงำนรำชกำร และลูกจำ้งประจ ำ 
    - หลักเกณฑ์กำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
   ส ำหรับข้ำรำชกำร 
    - กำรขอพระรำชทำนเหรียญจักรพรรดิมำลำ 
    - กำรขอพระรำชทำนเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ให้แก่ลูกจ้ำงประจ ำ 
    - กำรประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
      ๑๑) เครื่องหมำยประกอบกำรแต่งเคร่ืองแบบของข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร และลูกจำ้งประจ ำ 
      ๑๒) กำรขอพระรำชทำนเพลิงศพ และเครื่องเกียรติยศเมื่อสิ้นชีวิต 



 
 

ภำคผนวก ๓ หน้ำ ๓๒ 
 

กระบวนการ ผลการด าเนินงาน 
      ๑๓) กำรเดินทำงไปรำชกำร  
    - ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร (ชั่วครำว) 
    - ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร (ประจ ำ) 
    - ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงกลบัภูมิล ำเนำเดิม 
    - ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศ (ชั่วครำว) 
      ๑๔) ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมของส่วนรำชกำร  
      ๑๕) เบี้ยประชุมกรรมกำร  
      ๑๖) สวัสดิกำรเก่ียวกับค่ำรักษำพยำบำล  
      ๑๗) สวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำบุตร  
      ๑๘) ค่ำตอบแทนกำรปฏิบตัิงำนนอกเวลำรำชกำร  
      ๑๙) เงินช่วยพิเศษกรณีข้ำรำชกำรถึงแก่ควำมตำย  
      ๒๐) สวัสดิกำรอ่ืนๆ ทีน่อกเหนือจำกเงินงบประมำณ   
๒. ควำมรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) 
   มีกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรของส ำนักบริหำรงำนกลำงและส ำนักกำรคลังและงบประมำณ มำถ่ำยทอด
เป็นสรุปข้อควรรู้ด้ำนสิทธิประโยชน์และสวัสดิกำรของขำ้รำชกำร พนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำของส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุสิภำและได้จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในหัวข้อ  “ข้อควรรู้เกี่ยวกับด้ำนสิทธปิระโยชน”์ วันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนำยน ๒๕๖๑ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม ๒๗๐๒ 
ชั้น ๒๗ อำคำรสุขประพฤต ิ

๒. กำรจัดกำรควำมรู้ให้เป็นระบบ        ได้น ำมำจัดท ำเปน็หนังสือเรื่องข้อควรรู้เกี่ยวกับด้ำนสิทธปิระโยชน์และสวัสดิกำรของข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ 
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ และได้แจ้งเวียนในระบบส ำนกังำนอิเล็กทรอนิกส์ให้บุคลำกรทรำบและเผยแพร่ไว้ในระบบอินทรำเน็ต 

๓. กำรประมวลและกลัน่กรองควำมรู้ 

 

      เลขำธิกำรวุฒิสภำได้มีค ำสัง่ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ ที ่๙๒๑/๒๕๖๑ เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำข้อควรรู้เกี่ยวกบัด้ำนสทิธปิระโยชน์
และสวสัดิกำรของข้ำรำชกำร พนกังำนรำชกำรและลูกจำ้งประจ ำของส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุสิภำ ลงวนัที่ ๗ มีนำคม ๒๕๖๑ เพื่อด ำเนินกำรดังนี ้
    ๑. รวบรวมกฎหมำย กฎ ระเบยีบ และน ำมำสรปุเปน็ข้อควรรู้ด้ำนสทิธิประโยชน์และสวัสดิกำรของข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ 
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุสิภำ 
    ๒. จดัท ำเอกสำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องข้อควรรู้ด้ำนสทิธปิระโยชน์และสวสัดิกำรของข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำรและลกูจ้ำงประจ ำ ของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิภำเพื่อเผยแพร่ให้กับบคุลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำทรำบ 
   ๓. ให้ควำมรู้เรื่องข้อควรรู้ด้ำนสิทธิประโยชน์และสวัสดิกำรของข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิภำ 
ให้แก่บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำผูส้นใจ จงึได้มีกำรตรวจสอบกลั่นกรองควำมถูกต้องเหมำะสม และเปน็ปัจจบุันของเนื้อหำองค์ควำมรู้ 



 
 

ภำคผนวก ๓ หน้ำ ๓๓ 
 

กระบวนการ ผลการด าเนินงาน 
๔. กำรเข้ำถึงควำมรู้  กำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ ์องค์ควำมรู้ที่ได้ด ำเนินกำร 

    ๑. แจ้งเวียนในระบบสำรบญัอิเล็กทรอนิกส์ e-Office 
    ๒. จัดท ำเป็นหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ในแพร่ในอินทรำเน็ตของส ำนัก สำมำรถดำวนโ์หลดมำใช้งำนได้ 
    ๓. จัดท ำเป็นหนงัสือข้อควรรู้เก่ียวกับด้ำนสิทธปิระโยชน์และสวัสดิกำรของข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ ของส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ 
    ๔. เผยแพร่ในไลน์กลุ่ม ผู้บรหิำร ข้ำรำชกำร 

๕. กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้  

 

        กำรจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัต ิหัวข้อ  “ข้อควรรู้เกี่ยวกบัด้ำนสทิธปิระโยชน์และสวสัดิกำรของข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำรและลูกจำ้งประจ ำของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิภำ” วันศุกร์ที่ ๒๙ มิถนุำยน ๒๕๖๑ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ ห้องประชมุ ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ อำคำรสุขประพฤต ิ

โดยมี นำงปัณณติำ สทำ้นไตรภพ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรงำนกลำง เปน็ผู้เปิดกำรบรรยำย และนำงสำวนภิำวรรณ ศิริบ ำรุงสุข ทีป่รึกษำด้ำน
ระบบงำนนิตบิัญญัต ิ เขำ้ร่วมฟงักำรบรรำยำยและขำ้รำชกำร ลูกจำ้งประจ ำและพนักงำนรำชกำร ของส ำนักกำรคลังและงบประมำณ และส ำนักบริหำรงำน
กลำง เข้ำร่วมกิจกรรมดงักล่ำว จ ำนวน ๕๐ คน  

ประโยชน์ทีไ่ด้รบั  
ผู้เข้ำร่วมกจิกรรม ได้รบัควำมรู้เรื่องสิทธิประโยชน์และสวสัดิกำรของข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำรและลูกจำ้งประจ ำของส ำนักงำนเลขำธิกำร

วุฒิสภำ ท ำให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ มำกข้ึนและน ำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนของผู้ปฏบิัติท ำให้เกิดควำมถูกต้อง รวดเร็ว ส่งผลให้กำรปฏิบัติรำชกำรดีขึ้น 
๖. กำรเรียนรู้  ๑. องค์ความรู้ที่จัดท าขึ้นสามารถน าไปใชป้ระโยชนใ์นการปฏบิัติงานได้อย่างไร  

 ๑) ประโยชนต์่องานตามภารกจิของส านัก/กลุ่ม 
         น ำไปใชป้ระโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มงำนในส ำนักบริหำรงำนกลำงและส ำนักกำรคลังและงบประมำณเพื่อเป็นคู่มอืกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที ่
 ๒) ประโยชนต์่อส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
         ควำมรู้เรื่องสทิธปิระโยชน์และสวสัดิกำรของขำ้รำชกำร พนักงำนรำชกำรและลูกจำ้งประจ ำของส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุสิภำ ท ำให้บุคลำรกของ
ส ำนักงำนฯ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ มำกข้ึนและน ำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนของผู้ปฏบิัติท ำให้เกิดควำมถูกต้อง รวดเร็ว ส่งผลให้กำรปฏิบัติรำชกำรของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิภำดีขึน้ 
 ๓) ประโยชนต์่อส านักที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
         ควำมรู้เรื่องสิทธิประโยชน์และสวสัดิกำรของขำ้รำชกำร พนักงำนรำชกำรและลูกจำ้งประจ ำของส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุสิภำ มีประโยชน์กบัทุก
ส ำนักและ ผู้รับบริกำรของส ำนกับริหำรงำนกลำงและส ำนักกำรคลังและงบประมำณ  
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กระบวนการ ผลการด าเนินงาน 
๒. โปรดยกตัวอย่าง งานตามภารกิจ/โครงการ/กิจกรรมที่สามารถน าความรู้จากองค์ความรู้มาใช้ และผลส าเร็จที่เกดิขึ้น (เช่น เกิดการ
ปรับปรุงกระบวนการ/วิธีปฏิบตัิ และเกิดนวัตกรรม เป็นต้น) 
       ตัวอย่าง เช่นควำมรู้เรื่องกำรเดินทำงไปรำชกำร ข้ำรำชกำรสำมำรถศึกษำควำมรู้ในเอกสำรและทรำบระเบียบทำงรำชกำรข้อควรปฏิบัติเพื่อ
กำรปฏฺบัติงำนที่ถูกต้อง ทั้งผู้ขออนุมัติเดินทำงไปรำชกำรและผู้เบิก ผู้อนุมัติท ำให้มีควำมถูกต้อง รวดเร็ว 
๓. ปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินการจัดท าองค์ความรู้  
        เนื้อหำของกฎหมำยระเบียบมีจ ำนวนมำกจึงใช้ระยะเวลำในกำรรวบรวมมำกและต้องมีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
๔. ข้อเสนอแนะในการต่อยอดหรือขยายผลองค์ความรู้ หรือข้อเสนอแนะอื่นๆ 
     ๑. จัดท ำเป็นระบบเพื่อสบืค้นข้อมูลกฎหมำยเก่ียวกับเร่ืองสิทธิประโยชน์ฯ 
     ๒. ส ำนักงำนควรมีกำรสร้ำงบุคลำกรให้เป็นวิทยำกรที่เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนในเร่ืองของสิทธปิระโยชน์ฯ ในแตล่ะหัวข้อ 
     ๓. ควรมีกำรรวบรวมค ำถำม ค ำตอบเก่ียวกับเร่ืองของสิทธิประโยชน์ฯ ในแตล่ะหัวข้อและเผยแพร่ให้บุคลำกรทรำบ 
     ๔. ควรมีกำรรวบรวมและปรับแก้ไขปรุงระเบียบให้ถูกต้องทันสมัยอยู่เสมอ 

 
 

องค์ความรู้  : การสื่อสารด้านนโยบายและแผน 

ผู้รับผิดชอบ   : ส านักนโยบายและแผน 

กระบวนการ ผลการด าเนินงาน 
๑. กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู ้ ส ำนักนโยบำยและแผน เป็นหนว่ยงำนภำยในส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำที่ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge 

Management) และด ำเนนิกำรอย่ำงเป็นระบบ โดยน ำควำมรูจ้ำกกำรศึกษำ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจำกกำรปฏิบัติงำนมำด ำเนนิกำรสื่อสำร 
ถ่ำยทอด และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลำกรของส ำนักตำ่ง ๆ เพื่อสำมำรถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เปำ้หมำยตำมทิศทำงที่ก ำหนด ตลอดจนกำรเป็น
องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง ดังมีขอบเขตกำรด ำเนินงำนต่อไปนี้ 

๑. กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำและช่วยเหลือส ำนักตำ่ง ๆ ของทีมนกัวิเครำะห์นโยบำยและแผน ภำยใต้ชื่อ 
“Team Planning 4.0 ...พร้อมจูนทุกเร่ืองแผน”  

๒. กระบวนกำรสื่อสำร กำรถ่ำยทอด และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรจัดท ำแผนยทุธศำสตร์และแผนปฏิบัติรำชกำร 
ของส ำนักนโยบำยและแผน 



 
 

ภำคผนวก ๓ หน้ำ ๓๕ 
 

กระบวนการ ผลการด าเนินงาน 
๓. กำรสื่อสำรข้อมูลกำรด ำเนินงำนที่เก่ียวกับเครื่องมือกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐสมัยใหม่ ประกอบด้วยกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร

ภำครัฐ (PMQA) กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk Management) ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (Internal Performance Agreement : IPA) 
และ กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนนิงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) เป็นต้น 

ทั้งนี้ กำรจัดท ำองค์ควำมรู้ของส ำนักนโยบำยและแผนดงักล่ำว จะได้รวบรวมและน ำองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ในส ำนัก ตลอดจนในเอกสำร หรือในตัว
ของนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนมำด ำเนนิกำรวิเครำะห์และสงัเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ เพื่อน ำสู่กำรสื่อสำรและพฒันำช่องทำงให้บุคลำกรในองค์กร
สำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพและประสิทธิผลต่อไป 

โดยควำมรู้ชัดแจง้ที่ใช้ และวิธีกำรในกำรรวบรวมควำมรู้จำกตัวบุคคล 

๑. ความรู้ที่อยู่ในรูปเอกสาร (Explicit Knowledge) 
มีกำรรวบรวมองค์ควำมรู้ที่เก่ียวข้องกับหัวข้อองค์ควำมรู้ : กำรสื่อสำรด้ำนนโยบำยและแผน จำกข้อมูลแหล่งต่ำงๆ โดยรวบรวมจำก

เอกสำร คู่มือ กฎหมำย กฎและระเบียบที่เก่ียวข้อง ดังนี ้
 แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสงักัดรัฐสภำ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
 แผนแม่บทเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำรของรัฐสภำ 
 แผนยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิภำ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
 แผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
 แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 คู่มือกำรปฏิบัติงำนมำตรฐำนกระบวนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ กำรแปลงสู่แผนปฏบิัติรำชกำร และกำรติดตำมและประเมินผล 
 คู่มือเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ระดับพื้นฐำน ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 แผนบริหำรควำมเสี่ยงส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 คู่มือค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 คู่มือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 

๒. ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) 
 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ซึ่งเป็นสมำชิก “Team Planning ๔.๐...พร้อมจูนทุกเร่ืองแผน” ด ำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์ และสื่อสำร

กำรด ำเนินงำนด้ำนนโยบำยและแผน โดยเดินสำยให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำและช่วยเหลือส ำนักต่ำง ๆ ครอบคลุมทุกเรื่อง 
ประกอบด้วย ▪ แผนยทุธศำสตร์ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ▪ แผนปฏบิัติรำชกำรระยะปำนกลำง แผนปฏบิัติรำชกำรประจ ำปี (โครงกำรและ
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งบประมำณ) ▪ กำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ▪ กรอบตัวชี้วัดและค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ▪ กำรพฒันำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ▪ กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนนิงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) และ ▪ อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 บุคลำกรส ำนักต่ำง ๆ ผู้ด ำเนนิกำรและประสำนงำนดำ้นนโยบำยและแผน ร่วมแลกเปลี่ยนและให้ข้อมูล องค์ควำมรู้ จนน ำไปสู่กำร
รวบรวมและสรุปองค์ควำมรู้ในกำรสื่อสำรกำรด ำเนนิงำนดำ้นนโยบำยและแผน เพื่อใช้ประกอบในกำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำและช่วยเหลือส ำนักต่ำง 
ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 คณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้ของส ำนักนโยบำยและแผนฯ ติดตำมกำรด ำเนนิงำนของ “Team Planning ๔.๐...พร้อมจูนทุกเร่ืองแผน” 
พร้อมทั้งประเมินผลและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำปรับปรุงข้อมูลองค์ควำมรู้ให้สำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

๒. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ ส ำนักนโยบำยและแผนไดน้ ำเครื่องมือกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ (New -Public Management) มำใช้สนับสนนุกำรปฏิบัติงำน 
เพื่อให้กำรด ำเนินงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเปน็ไปอยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ตลอดจนท ำให้บุคลำกรสำมำรถปฏิบตัิงำน
ในเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Management) กำรจัดท ำแผนงำน โครงกำรและกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติ (Strategic Planning) กำรติดตำมและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) เป็นไปอยำ่งมีมำตรฐำน มีวิธีกำรที่มีควำมทนัสมัย เหมำะสม และสำมำรถสนับสนนุกำรปฏิบัติภำรกิจ
ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำให้บรรลุเป้ำหมำยสงูสุดในกำรตอบสนองควำมต้องกำร ควำมคำดหวังและสรำ้งควำมพึงพอใจแก่ผู้รับบริกำรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

องค์ควำมรู้ เรื่อง“กำรสื่อสำรด้ำนนโยบำยและแผน” จึงเปน็หนึง่ในผลิตผลของกำรน ำเครื่องมือกำรบริหำรจัดกำรแนวใหม่มำประยุกต์ใช้ใน
กำรปฏิบัติงำน และกำรสื่อสำร โดยมีกระบวนกำรรวบรวมข้อมูลจำกเอกสำรทำงวชิำกำรที่ส ำคัญ และจำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลำกร
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อน ำไปสู่กำรปฏิบตัิ และก ำหนดเปน็องค์ควำมรู้ของส ำนักนโยบำยและแผน เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนได้มำตรฐำนสำมำรถน ำไปสู่วธิีกำรที่
ถูกต้องและเกิดควำมส ำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม นอกจำกนีย้ังเป็นองค์ควำมรู้และข้อมูลที่สอดคลอ้งกับกระบวนกำรมีสว่นร่วมของบุคลำกรในกำรจัดท ำ
แผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัตริำชกำร กำรด ำเนนิงำนตำมหลกักำรบริหำรจัดกำรภำครัฐสมัยใหม่อีกด้วย 

กำรสื่อสำรองค์ควำมรู้ ส ำนักนโยบำยและแผนจึงจัดท ำรูปเล่มรำยงำนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ เรื่อง“กำรสื่อสำรด้ำนนโยบำยและแผน” เพื่อให้
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนได้น ำไปใชป้ระกอบในกำรให้ค ำปรึกษำ และช่วยเหลือส ำนักต่ำง ๆ ตลอดจนได้มีกำรเผยแพร่ไว้ในระบบอินทรำเน็ต 
(Intranet) ของส ำนักนโยบำยและแผน เพื่อให้บุคลำกรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิภำสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ สำมำรถปฏิบัติงำนไดอ้ย่ำงมีประสทิธิภำพ 
พร้อมทั้งร่วมขับเคลื่อนไปสู่กำรเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง  

๓. การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้ 

ส ำนักนโยบำยและแผนได้ให้ควำมส ำคัญของกำรจัดกำรควำมรู้ และต้องกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนนิงำนให้เป็นไปอย่ำงมีระบบ พรอ้มทั้งให้มี
กำรใช้ควำมรู้จำกกำรปฏบิัติงำนมำสื่อสำร ถ่ำยทอด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อประโยชน์ในกำรผลักดันให้มีกำรปรับปรุงและพัฒนำองค์กำร
ไปสู่ควำมส ำเร็จตำมภำรกิจที่ก ำหนด ส ำนักนโยบำยและแผนจึงมีค ำสั่งที่ ๑๑/๒๕๖๐ ลงวนัที่ ๑๙ กันยำยน ๒๕๖๐ เร่ือง แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดกำร
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ควำมรู้ของส ำนักนโยบำยและแผน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อจัดท ำองค์ควำมรู้ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุผลส ำเร็จ 
ตลอดจนให้มีกำรติดตำมประเมินผล และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ดงันี้ 

๑. ก ำหนดให้ “Team Planning 4.0...พร้อมจูนทุกเร่ืองแผน” เป็นผู้ด ำเนินกำรสื่อสำรกำรด ำเนินงำนดำ้นนโยบำยและแผน ดว้ยกำรให้
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำและช่วยเหลือส ำนักตำ่ง ๆ  

๒. คณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้ของส ำนักนโยบำยและแผน ติดตำมกำรด ำเนนิงำนของ “Team Planning 4.0...พร้อมจูนทุกเร่ืองแผน” พร้อม
ทั้งประเมินผล ประมวลและกลัน่กรององค์ควำมรู้ 

๓. คณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้ของส ำนักนโยบำยและแผนฯ ด ำเนินกำรรวบรวมและสรุปเป็นองค์ควำมรู้ในกำรสื่อสำรกำรด ำเนนิงำนด้ำน
นโยบำยและแผน กำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำและช่วยเหลือส ำนกั 

๔. การเข้าถึงองค์ความรู้ กำรเข้ำถึงองค์ควำมรู้ ๓ ช่องทำง ประกอบด้วย 
๑. นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน Team Planning 4.0...พร้อมจูนทุกเร่ืองแผน” เป็นผู้ด ำเนนิกำรสื่อสำรองค์ควำมรู้ และท ำควำมเข้ำใจ ให้

ค ำปรึกษำ และแนะน ำ ช่วยเหลอืต่ำง ๆ 
๒. กำรเผยแพร่รูปเล่มรำยงำนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ เรื่อง“กำรสื่อสำรด้ำนนโยบำยและแผน” 
๓. กำรเผยแพร่ในระบบอินทรำเน็ต (Intranet) ของส ำนักนโยบำยและแผน 

๕. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ 

กำรแบ่งปนัแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้และวิธีกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักนโยบำยและแผน โดยไดน้ ำข้อมูลควำมรู้ตำ่ง ๆ ดำ้นนโยบำยและแผน
ไปใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกบับุคลำกรผู้เกี่ยวข้องของส ำนักต่ำง ๆ พร้อมทั้งให้ค ำปรึกษำ แนะน ำและช่วยเหลือ ดังนี้  

๑. จัดท ำแผนด ำเนนิกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักนโยบำยและแผน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ ณ 
ส ำนักนโยบำยและแผน 

๒. ชี้แจงกำรด ำเนินงำน เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนแก่ส ำนักต่ำง ๆ ทรำบ โดยมีหนังสือแจ้ง เมื่อธันวำคม ๒๕๖๑  
๓. นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน “Team Planning 4.0..พร้อมจูนทุกเร่ืองแผน” ด ำเนินกำรสื่อสำร แบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมลูควำมรู้ และ

สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และช่วยเหลือ ส ำนักต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง โดยด ำเนินกำรมำตั้งแต่ ธนัวำคม ๒๕๖๐ – กรกฎำคม 
๒๕๖๑ ณ ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ (ส ำนักต่ำงๆ ที่นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนได้เดินทำงไปสื่อสำรข้อมูลควำมรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน) 

๔. คณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้ของส ำนักนโยบำยและแผน มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ “Team Planning 4.0..พร้อมจูน
ทุกเร่ืองแผน” พร้อมทั้งมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดท ำรูปเล่มองค์ควำมรู้ เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ และ
เผยแพร่แก่บุคลำกรของส ำนักงำนทำงระบบอินทรำเน็ตของส ำนักนโยบำยและแผน เม่ือสิงหำคม ๒๕๖๑ ณ ส ำนักนโยบำยและแผน 
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กระบวนการ ผลการด าเนินงาน 
๖. การเรียนรู ้ ๑. องค์ความรู้ที่จัดท าขึ้นสามารถน าไปใชป้ระโยชนใ์นการปฏบิัติงานได้ดังนี้ 

๑) ประโยชน์ต่องำนตำมภำรกิจของส ำนัก/กลุ่มงำน 
 สำมำรถใช้องค์ควำมรู้ในกำรประสำนงำนดำ้นกำรจัดท ำยทุธศำสตร์ กำรแปลงยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติ และกำรรำยงำนตดิตำมผล

กำรด ำเนินกงำนกับส ำนัก/กลุ่มงำนตำ่งๆ ของส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพ 
 ท ำให้กำรท ำงำนร่วมกับส ำนกั/กลุ่มงำนตำ่งๆ ภำยในส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำส ำเร็จได้อย่ำงมีถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิผล 
 ท ำให้บุคลำกรของส ำนักนโยบำยและแผนมีข้อมูลและองค์ควำมรู้ที่จะใช้ในกำรด ำเนนิงำนดำ้นนโยบำยและแผน กำรให้ค ำปรึกษำ 

แนะน ำและช่วยเหลือส ำนัก/กลุม่งำนตำ่ง ๆ 
๒) ประโยชน์ต่อส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 

 กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ กำรน ำเครื่องมือกำรบริหำรจัดกำรสมัยใหม่มำใช้ ตลอดจนกำรแปลงไปสู่กำรปฏิบัติ และกำรติดตำม
ผลกำรด ำเนนิงำน สำมำรถขับเคลื่อนและเกิดผลส ำเร็จอย่ำงเปน็รูปธรรม  

 กำรวำงแผนมีควำมสัมพนัธ์ของเป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ (ในระดบัต่ำงๆ) ตัวชีว้ัดควำมส ำเร็จและทรัพยำกรที่จ ำเป็นในกำรด ำเนนิงำน 
ประกอบกับกิจกรรมที่ต้องท ำ เวลำด ำเนินกำร ผู้ปฏิบตัิ/ผู้รับผดิชอบ งบประมำณด ำเนนิงำนทีเ่หมำะสม คุ้มค่ำ และเกิดประโยชน์สงูสุดต่อส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ 

 บุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และวิธีกำรด ำเนินกำรดำ้นนโยบำยและแผน เพื่อให้เกิดกำรปฏิบัติและ
กำรขับเคลื่อนที่สำมำรถมั่นใจได้ว่ำจะประสบควำมส ำเร็จ บังเกิดผลสัมฤทธิ์ และสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยระดบัยุทธศำสตร์ต่อไป 

๓) ประโยชน์ต่อส ำนักที่เก่ียวข้อง/ผู้รับบริกำรและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร (Action Plan) แผนงำนและโครงกำรต่ำงๆ ที่มี เปำ้หมำยผลงำนสอดคล้องกับเป้ำประสงค์และเป้ำหมำย

ของแผนยุทธศำสตร์ที่ก ำหนดไว ้สำมำรถสร้ำงควำมสัมพันธ์ของผลงำนที่จะเกิดขึ้น ได้แก่ ผลผลติ (Output) และผลลพัธ์ (Outcome) เป็นไปอย่ำง
ถูกต้อง สอดคล้องกับภำรกิจของส ำนัก/กลุ่มงำน 

 บุคลำกรของส ำนัก/กลุ่มงำน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและสำมำรถปฏิบัติงำนดำ้นนโยบำยและแผนได้อยำ่งมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธผิล 

 บุคลำกรของส ำนัก/กลุ่มงำน ได้พัฒนำตนเองให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีทักษะทีส่ ำคัญต่อกำรเลือกใช้เครื่องมือสมัยใหม่มำใช้ใน
กำรท ำงำนได้อย่ำงหลำกหลำยและกว้ำงขวำงยิ่งขึ้น 

 บุคลำกรแต่ละส ำนัก/กลุ่มงำน สำมำรถประสำนงำนร่วมกัน มีกำรปรึกษำหำรือ และท ำงำนร่วมกันอย่ำงมีควำมสุขมำกยิ่งขึน้ 
 
 



 
 

ภำคผนวก ๓ หน้ำ ๓๙ 
 

กระบวนการ ผลการด าเนินงาน 
๒. ตัวอย่าง งานตามภารกิจ โครงการ/กิจกรรม ที่สามารถน าความรู้จากองค์ความรู้มาใช้ และผลส าเร็จที่เกดิขึ้น 

๑) กำรรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรทำงระบบรำยงำนและกำรติดตำมผลกำรปฏิบัตงิำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี ของส ำนักประชำสัมพนัธ์ 

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนทีร่ับผิดชอบได้ใช้ข้อมูลและองค์ควำมรู้ในกำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำและช่วยเหลือในกำรจัดท ำรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนโครงกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อเผยแพร่ผลงำนของสภำนิติบญัญัติแห่งชำติ โดยด ำเนนิกำรผำ่นทำงระบบรำยงำนและกำรติดตำม
ผลกำรปฏบิัติงำนตำมแผนปฏิบตัิรำชกำรประจ ำปี ให้เป็นระบบในกำรจัดเก็บข้อมูลในกำรวิเครำะห์ผล และจัดท ำบทสรุปเพื่อประกอบกำรน ำไปสู่กำร
ตัดสินใจของผู้บริหำร 

๒) กำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง ของส ำนักกรรมำธิกำร ๑, ๒ และ ๓ 
สำมำรถใช้องค์ควำมรู้ในกำรช่วยเหลือ ให้ค ำแนะน ำกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสีย่ง ทีไ่ด้พิจำรณำประเด็นที่เก่ียวข้องทั้งหมดของส ำนัก 

ตลอดกำรใช้องค์ควำมรู้ในกำรเครำะห์ภำรกิจหลักของส ำนัก โอกำสที่จะเกิดขึ้น ผลกระทบจำกควำมเสี่ยง และด ำเนินกำรจัดท ำแผนในกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงได้แล้วเสร็จ 

๓) กำรจัดท ำแผนปฏบิัติรำชกำรประจ ำปี และกำรจัดท ำโครงกำร/กิจกรรม ของทุกส ำนัก/กลุ่มงำน 
น ำองค์ควำมรู้มำใช้เพื่อให้ค ำปรึกษำและช่วยเหลือส ำนัก/กลุ่มงำนตำ่งๆ ในกำรเขียนโครงกำร โดยกำรก ำหนดตัวชีว้ัดผลที่ดี และน ำเกณฑ์

เหล่ำนี้มำช่วยในกำรออกแบบตวัชี้วัดกับทุกโครงกำร/กิจกรรม กล่ำวคือ (๑) มีควำมเฉพำะเจำะจง (Specific) (๒) เป็นตัวชี้วัดที่สำมำรถน ำไปวัดผล
กำรปฏิบัติงำนได้จริง (Measurable) (๓) สำมำรถปฏิบตัิให้บรรลุผลส ำเร็จได้ (Attainable) (๔) มีควำมสมจริง เหมำะสมกับองค์กร (Realistic) (๕) 
สำมำรถใช้วัดผลกำรปฏิบัติงำนได้ภำยในเวลำที่ก ำหนด (Time Bound / Timely) 
๓. องค์ความรู้ที่จัดท าขึ้นสามารถสนับสนุนความส าเร็จของตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่เกีย่วข้อง  

ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำรใช้องค์ควำมรู้ที่เก่ียวกับกำรสนบัสนนุตัวชี้วัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ส ำนักนโยบำยและแผนได้ให้ผู้
ที่เก่ียวข้องเข้ำรับกำรอธิบำยและชี้แจงกำรด ำเนินงำนตัวชี้วดัตำมเกณฑ์กำรประเมิน โดยแนะน ำเพิ่มเติมให้เข้ำรับกำรปรึกษำหำรือในรอบ Site Visit 
จำกผู้ประเมินทุกคร้ัง เนื่องจำกตัวชี้วัดและกรอบกำรประเมินมกีำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำให้มีควำมท้ำทำยและเข้มข้นขึ้นทกุปีงบประมำณ 

ทั้งนี้ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน Team Planning 4.0 ได้ใช้องค์ควำมรู้ “ด้ำนกำรสื่อสำรนโยบำยและแผน” ในกำรอธิบำยและแจ้งแนว
ทำงกำรพิจำรณำเกณฑ์กำรให้คะแนนในแตล่ะระดบัคะแนนถึงควำมละเอียด รอบคอบของตัวชี้วัดในแต่ละระดับคะแนน มีผลผลิตที่ต้องกำรคืออะไร 
มีระยะเวลำก ำหนดไว้ในกำรด ำเนินกำรหรือไม่ มีเอกสำรหลักฐำนที่จะต้องแสดงให้กับผู้ประเมนิคืออะไร ซึ่งข้อแนะน ำทีส่ ำคัญ คือ กำรด ำเนินกำร
จัดท ำเอกสำร หลักฐำนที่ผูป้ระเมินต้องกำรให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ดังตัวอย่ำง 

 ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๓.๑ ระดับควำมส ำเร็จของกำรติดตำมกำรออกกฎหมำยล ำดับรอง ส ำนักกฎหมำยเป็นผู้รับผิดชอบ ได้ใช้องค์ควำมรู้ในกำร
ด ำเนินกำรตำมขั้นตอน เกณฑ์กำรประเมิน และเงื่อนไขตำมที่ระบุในค ำรบัรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กล่ำวคือ 



 
 

ภำคผนวก ๓ หน้ำ ๔๐ 
 

กระบวนการ ผลการด าเนินงาน 
(๑) จัดท ำบัญชีพระรำชบัญญัติที่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติและประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว 
(๒) จัดท ำบัญชพีระรำชบัญญัตทิี่ต้องออกกฎหมำยล ำดบัรอง และระบสุถำนะกำรด ำเนินกำร 
(๓) จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนในกำรติดตำมพระรำชบัญญัติทีจ่ะต้องออกกฎหมำยล ำดับรอง  
(๔) ด ำเนนิกำรติดตำม และจัดท ำรำยงำนควำมก้ำวหนำ้ในกำรด ำเนินกำร 
(๕) จัดท ำสรุปผลกำรด ำเนนิงำนเสนอประธำนสภำนิติบัญญตัิแห่งชำติทรำบ และเผยแพร่รำยงำนสรปุผลกำรด ำเนนิงำน 

 ตัวชี้วัดที่ : ๑.๓ ระดับควำมส ำเร็จของกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนดำ้นประชำคมอำเซียนของสว่นรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ส ำนักกำรต่ำงประเทศ
ร่วมกับส ำนักภำษำตำ่งประเทศ โดยมีองค์ควำมรู้ในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิภำตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนของแต่ละตัวชี้วดั ต้อง
ประกอบด้วย  

(๑) ควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำแผนด้ำนประชำคมอำเซียนของสว่นรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
(๒) ควำมส ำเร็จในกำรสร้ำงเครือข่ำยด้ำนประชำคมอำเซียนของส่วนรำชกำรสงักัดรัฐสภำ 
(๓) ควำมส ำเร็จของกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลดำ้นประชำคมอำเซียนของส่วนรำชกำรสงักัดรัฐสภำ 

๔. ปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินการจัดการความรู้ 
บุคลำกรส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำมีพืน้ฐำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจและทักษะในกำรด ำเนินงำนด้ำนนโยบำยและแผนไม่มำกนัก จึงท ำให้กำร

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรให้และรบัค ำปรึกษำ กำรเสนอแนะ ตลอดจนกำรช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นไปอย่ำงไม่มีประสิทธิภำพมำกนัก จึงท ำให้ต้องใช้
เวลำและควำมพยำยำมในกำรแสวงหำข้อมูลจำกเอกสำร และควำมรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลให้มำกข้ึน และยังจ ำเป็นต้องมีกำรคน้คว้ำและพัฒนำองค์
ควำมรู้ด้ำนนโยบำยและแผนอยำ่งต่อเนื่อง 
๕. ข้อเสนอแนะในการต่อยอดหรือขยายผลองค์ความรู้ หรือข้อเสนอแนะอื่นๆ 

 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน และผู้เกี่ยวข้อง ควรหมั่นศึกษำและพฒันำตนเองในด้ำนกำรด ำเนินงำนด้ำนนโยบำยและแผน โดยสัง่สมองค์
ควำมรู้อย่ำงเป็นระบบและสื่อสำร เผยแพร่ พร้อมทั้งให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อน ำไปสู่กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรที่ดีและพฒันำองค์กรไปสู่
ควำมส ำเร็จตำมทิศทำงที่ก ำหนด 

 ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ ควรส่งเสริมสนับสนนุให้บุคลำกรได้น ำองค์ควำมรู้ที่แต่ละส ำนักได้จัดท ำขึ้น มำใช้ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กำรปฏิบัติงำน และพัฒนำองคค์วำมรู้ให้มีควำมถูกต้อง เข้ำใจได้ง่ำย และข้อมูลควำมรู้ที่เป็นปจัจุบันอยู่เสมอ 

 
 

 

 



 
 

ภำคผนวก ๓ หน้ำ ๔๑ 
 

ชื่อองค์ความรู้ :   แนวทางการประเมินความคุ้มค่าโครงการด้านพัฒนาบุคลากรของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ผู้รับผิดชอบ :     ส านักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

กระบวนการ ผลการด าเนินงาน 
๑. กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู ้ ๑. ความรู้ที่อยู่ในรูปเอกสาร (Explicit Knowledge) 

 ด ำเนินกำรรวบรวมองค์ควำมรู้ทีเ่ก่ียวข้องกับกำรประเมินควำมคุม้ค่ำจำกคู่มือ หนังสือและเอกสำรที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตัวชี้วัด ๒ ร้อยละควำมส ำเร็จใน
กำรประเมินควำมคุ้มค่ำโครงกำรด้ำนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 คู่มือกำรประเมินผลลัพธ์และควำมคุ้มค่ำของโครงกำรที่ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำด ำเนินกำร โดยสถำบนัส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมือง
ที่ดี 
 คู่มือกำรประเมินควำมคุ้มค่ำในกำรปฏิบัติภำรกิจภำครัฐ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓) โดยส ำนกังำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำต ิ
 แผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบบัที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบกำรประเมินผลโครงกำรจำกหนังสือหรือบทควำม 
ทำงวชิำกำร เชน่ กำรวำงแผนและประเมินผลโครงกำรแบบมุง่เน้นผลงำนในภำครัฐ, เทคนิคกำรประเมินโครงกำร, ทฤษฎีกำรประเมิน, 
กำรติดตำมประเมนิผลสู่กำรเปน็องค์กรแห่งกำรเรียนรู้กำรประเมินผลกำรฝึกอบรมบนพื้นฐำน Competency  (Training Evaluation: 
Competency-Based)  เป็นต้น 

๒. ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) 
๒.๑ กำรรวบรวมควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรปฏบิัติงำนดำ้นกำรจัดโครงกำรฝึกอบรมของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิภำ จำกนักทรัพยำกร

บุคคล ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบคุคล 
 - จัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice) เมื่อวันที่ ๕ มกรำคม ๒๕๖๑ โดยมีเข้ำร่วม ได้แก่ นำงสำวนภำภรณ์ ใจสัจจะ 

(รองเลขำธิกำรวุฒิสภำ) นำยสมใบ มูลจันที (ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล) และนกัทรัพยำกรบุคคล ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เพื่อ
รับฟังนโยบำยและข้อเสนอแนะของผู้บริหำร และผูป้ฏิบัติงำน เพื่อด ำเนินกำรประเมินควำมคุ้มค่ำให้มีควำมเหมำะสม 
และสำมำรถด ำเนนิงำนได้บรรลเุป้ำหมำย 

 - คณะท ำงำนจดักำรควำมรู้ของส ำนักพฒันำทรัพยำกรบุคคล ด ำเนินกำรพูดคุยหำรือ สอบถำมและปรึกษำ เก่ียวกับกำรด ำเนินโครงกำร
พัฒนำทรัพยำกรบุคคลกบัเจ้ำหน้ำทีผู่้ปฏิบตัิของกลุ่มงำนต่ำงๆ ภำยในส ำนัก เพื่อรวบรวมประเด็นต่ำงๆ ในกำรจัดโครงกำร เพื่อก ำหนดตัวชี้วัดละ
รำยละเอียดในกำรประเมนิควำมคุ้มค่ำ 
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กระบวนการ ผลการด าเนินงาน 
๒.๒ กำรรวบรวมควำมรู้จำกผู้เชี่ยวชำญภำยนอกหน่วยงำน  

 รวบรวมข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินกำรด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัดค ำรับรองกำรปฏบิัติรำชกำรฯ ได้แก่ จำกนำงสำวพรพิมล รัตนะพิทักษ์ และ
นำงสำวนำตยำ อุ่ยวิรัช จำกสถำบันส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ก.พ.ร. ซึ่งได้มีกำรติดตำม ประเมนิผลลัพธ์ และให้ค ำปรึกษำแนะน ำ 
กำรด ำเนินกำรประเมินผลลัพธแ์ละควำมคุ้มค่ำโครงกำรที่ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำน ำมำประเมินในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รวบรวมมี
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจำกผู้ประเมินมำใช้ในกำรปรับปรุงรำยละเอียดของโครงกำร และกำรก ำหนดตัวชี้วัดให้เหมำะสมและวัดควำมส ำเร็จได้ 

๒. กำรจัดกำรควำมรู้ให้เป็นระบบ  ด ำเนินกำรรวบรวมเนื้อหำที่ได้จำกกำรแสวงหำควำมรู้ ทัง้ควำมรู้จำกเอกสำรที่ชัดแจ้งและควำมรู้จำกตัวบุคคล แล้วน ำมำประมวลเรียบเรียง 
“จัดท ำเป็นเอกสำรองค์ควำมรู้ หัวข้อ แนวทำงกำรประเมินควำมคุ้มค่ำโครงกำรด้ำนพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑” โดยมีรูปแบบเนื้อหำที่แสดงแนวคิดทฤษฎี  ข้อก ำหนด และข้อเสนอแนะของผู้ประเมินจำกภำยนอกที่เก่ียวข้องกับกำร
ประเมินควำมคุ้มค่ำ รวมทั้งขั้นตอนและรำยละเอียดกำรด ำเนนิกำรประเมินควำมคุ้มค่ำ เพื่อเป็นแนวทำงให้ผูป้ฏิบัติงำนในกำรจัดท ำรำยละเอียด
โครงกำร และติดตำมกำรด ำเนนิกำรตำมตัวชี้วัดควำมคุ้มค่ำที่ก ำหนด  
 ทั้งนี้ เอกสำรองค์ควำมรู้ดังกลำ่ว ได้มีกำรจัดพิมพ์เปน็รูปเล่มเอกสำรซึ่งเป็นกำรจัดองค์ควำมรู้ให้เป็นหมวดหมู่ในรูปของเอกสำร ที่พร้อมต่อ
กำรจัดเก็บในรูปแบบของเอกสำร Hardcopy และกำรจัดท ำเปน็เอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะของไฟล์ (PDF) เพื่อจัดเก็บลงในระบบฐำนข้อมูล 
เพื่อให้ผู้ใช้สำมำรถค้นหำและน ำควำมรู้ดังกลำ่วไปใชป้ระโยชนไ์ด้ง่ำยและรวดเร็ว 

๓. กำรประมวลและกลัน่กรองควำมรู้ 

 

คณะท ำงำนจดักำรควำมรู้ของส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ไดด้ ำเนินกำรตรวจสอบกลั่นกรองควำมถูกต้องเหมำะสม กำรใช้ภำษำ และควำมเปน็
ปัจจุบนัของเนื้อหำองค์ควำมรู้  และเสนอผูบ้ังคับบัญชำกลุ่มงำน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคลตำมล ำดบัชัน้ เพื่อให้มีควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ก่อนจัดท ำเป็นรูปเล่มองค์ควำมรู้และเผยแพร่องค์ควำมรู้ 

๔. กำรเข้ำถึงควำมรู้  จัดให้มีช่องทำงให้ผู้ใช้ควำมรู้เขำ้ถึงควำมรู้ที่ต้องกำรได้ง่ำยและสะดวก ดังนี้ 
 จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเอกสำร และแจกให้แก่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพฒันำทรัพยำกรบุคคล ผู้บังคบับญัชำกลุ่มงำน และนักทรัพยำกรบุคคล เพื่อ

ใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนนิกำรและติดตำมกำรประเมินควำมคุ้มค่ำ 
 กำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ในระบบ  e-Office 
 กำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ในระบบ Intranet ของส ำนักพัฒนำทรพัยำกรบุคคล 
 กำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ในเว็บไซต์กำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิภำ 
 กำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ผ่ำนทำง Application Line 
 กำรจัดบอร์ดเผยแพร่ควำมรู้ ในวันแห่งกำรเรียนรู้ (KM Day) 
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กระบวนการ ผลการด าเนินงาน 
๕. กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้  

 

 จัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice) เมื่อวันที่ ๕ มกรำคม ๒๕๖๑ โดยมีเข้ำร่วม ได้แก่ นำงสำวนภำภรณ ์ใจสัจจะ 
(รองเลขำธิกำรวุฒิสภำ) นำยสมใบ มูลจันที (ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล) และนกัทรัพยำกรบุคคล ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสื่อสำรท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรประเมินควำมคุ้มค่ำ 

 กำรประชุมส ำนักพฒันำทรัพยำกรบุคคล เพื่อสื่อสำรเกี่ยวกับกำรประเมินควำมคุ้มค่ำทีจ่ะมีกำรน ำร่องด ำเนนิกำรกับโครงกำรพัฒนำ
บุคลำกรในปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้รับทรำบและมีแนวทำงในกำรปฏบิัติเพื่อขับเคลื่อนโครงกำรที่น ำมำประเมินร่วมกัน ให้บรรลุเป้ำหมำย 

 กำรประชุมร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลที่น ำมำประเมินควำมคุ้มค่ำ เพือ่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับกำรจัดท ำ
รำยละเอียดโครงกำรให้สอดคลอ้งกับตัวชี้วัดตำมค ำรับรองฯ และรำยละเอียดตัวชี้วัดที่น ำมำประเมินควำมคุ้มค่ำ  

๖. กำรเรียนรู้  ๑. องค์ความรู้ที่จัดท าขึ้นสามารถน าไปใชป้ระโยชนใ์นการปฏบิัติงานได้อย่างไร  
 ๑) ประโยชนต์่องานตามภารกจิของส านัก/กลุ่ม 

 ท ำให้เกิดกำรทบทวนกำรก ำหนดรำยละเอียดโครงกำรพฒันำบคุลำกรให้มีควำมชัดเจน เปน็เหตุเป็นผล และสำมำรถวัดควำมส ำเร็จของ
โครงกำรได ้

 ท ำให้มีกำรก ำหนดตัวชี้วดักำรประเมินควำมคุ้มค่ำโครงกำรพฒันำบุคลำกร 
 ๓ มิติ คือ มิติประสิทธิภำพ มติปิระสิทธผิล และมิติผลกระทบ ได้อย่ำงถูกต้องตำมหลักวชิำกำร มีควำมเหมำะสม และสำมำรถประเมิน
ควำมส ำเร็จของโครงกำรได้อยำ่งเป็นรูปธรรม  

 เป็นคู่มือหรือแนวทำงให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงกำรที่ประเมินควำมคุ้มค่ำในกำรก ำหนดรำยละเอียดโครงกำร กำรด ำเนนิกำรจัดฝึกอบรมที่
สอดคล้องกับตัวชี้วัดในกำรประเมินควำมคุ้มค่ำ มิติประสิทธิภำพ ประสิทธผิล และมิติผลกระทบ รวมทั้ง กำรติดตำม จัดเก็บและรวบรวม
ข้อมูลหรือหลักฐำนในกำรด ำเนนิกำรตำมตัวชี้วัดควำมคุ้มค่ำ 

 เป็นกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของนักทรัพยำกรบุคคล ส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ในกำรจัดท ำรำยละเอียดโครงกำรพฒันำ
บุคลำกร 
กำรก ำหนดตัวชี้วัดโครงกำร และกำรประเมินผลโครงกำร ตลอดจนเสริมสร้ำงทัศนคติในกำรพฒันำบุคลำกรโดยยึดถือควำมคุม้ค่ำและ
ประโยชน์ต่อองค์กรมำกยิ่งขึ้น 

 ท ำให้ได้รับทรำบข้อมูลที่ส ำคัญในเร่ืองต่ำงๆ ที่เปน็ผลจำกกำรประเมิน ประสิทธิภำพ ประสิทธผิล และผลกระทบ ซึ่งจะเป็นขอ้มูลในกำร
ปรับปรุงและพัฒนำโครงกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์มำกยิ่งขึน้ 
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 ๒) ประโยชนต์่อส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 ท ำให้ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิภำมีกำรเริ่มด ำเนินกำรประเมินควำมคุ้มค่ำโครงกำรอย่ำงจริงจงั โดยมีโครงกำรดำ้นกำรพฒันำบุคลำกรเป็น
โครงกำรน ำร่องกำรประเมนิควำมคุ้มค่ำ ซึ่งมีกำรก ำหนดรำยละเอียดโครงกำร ตัวชี้วัด กำรประเมินควำมคุ้มค่ำอย่ำงถูกต้อง เหมำะสม 
สำมำรถประเมนิควำมส ำเร็จ และประโยชน์ที่เกิดกับบุคลำกร ส ำนักงำนฯ และผู้มสี่วนได้สว่นเสีย 

 ท ำให้กำรจัดโครงกำรพัฒนำบุคลำกรมีคุณภำพมำกข้ึน โดยมีกระบวนกำรจัดโครงกำรที่มปีระสทิธิภำพ และมุง่เน้นประโยชนท์ีบุ่คลำกร
กลุ่มเป้ำหมำยได้รับจำกโครงกำร อันส่งผลให้ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำมีบุคลำกรที่มีสมรรถนะตำมที่องค์กรคำดหวัง สำมำรถ
ปฏิบัติงำนสนบัสนนุภำรกิจขององค์กรได้อย่ำงมีประสทิธิภำพ 

 สนับสนนุควำมส ำเร็จตำมเปำ้หมำยตัวชี้วดัของแผนยุทธศำสตรส์ ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิภำ ฉบบัที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ประเด็น
ยุทธศำสตร์ที่ ๕  ซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงกำรที่น ำมำประเมินควำมคุ้มค่ำ ที่มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดในกำรประเมินมิติผลกระทบที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศำสตร์ดังกล่ำว ในกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีสมรรถนะตำมที่องค์กรคำดหวัง 

 สนับสนนุควำมส ำเร็จตำมเปำ้หมำยตัวชี้วดัของยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ซึ่งโครงกำรทีน่ ำมำประเมินควำมคุ้มค่ำได้มีกำรก ำหนดตัวชีว้ัดในกำรประเมินมิติผลกระทบที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดของ
ยุทธศำสตร์ดังกล่ำว 

 กำรใช้จ่ำยงบประมำณของส ำนกังำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ มีประสทิธิภำพ ประสิทธผิล และเกิดควำมคุ้มค่ำ 
 เป็นแนวทำงหรือกรณีศึกษำในกำรประเมินควำมคุ้มค่ำโครงกำรด้ำนอ่ืนๆ ของส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 
 ใช้เป็นข้อมูลส ำหรับส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิภำในกำรทบทวนจัดล ำดบัควำมส ำคัญในกำรด ำเนินโครงกำร รวมทัง้ เป็นข้อมูลในกำร

พิจำรณำตั้งงบประมำณของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิภำในปีต่อไป  
 ๓) ประโยชนต์่อส านักที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
 ท ำให้บุคลำกรที่เปน็กลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำรพัฒนำบุคลำกรที่น ำมำประเมินควำมคุ้มค่ำ ได้รบัประโยชน์จำกกำรโครงกำรมำกข้ึน 
เนื่องจำกกำรประเมินควำมคุ้มค่ำตำมแนวทำงที่ก ำหนด ท ำให้มีกำรทบทวนโครงกำรให้มีเป้ำหมำยที่ชัดเจน 
โดยมุ่งเน้นประโยชน์ที่ผู้รับกำรอบรมจะได้รับจำกกำรฝึกอบรม และกำรน ำควำมรู้ 
ไปปรบัใช้ในกำรปฏิบัติงำน กำรพัฒนำสมรรถนะที่จ ำเปน็ต่อกำรปฏิบัติงำน 
 เป็นแนวทำงในกำรก ำหนดตัวชีว้ัดกำรประเมินควำมคุ้มคำ่โครงกำร ของส ำนักต่ำงๆ ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิภำ ซึ่งในกำรขอ
งบประมำณโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จะต้องมีกำรก ำหนดตัวชีว้ัดควำมส ำเร็จของโครงกำร ครอบคลุม ๓ มิติ คือ มิติ
ประสิทธิภำพ มิติประสิทธผิล และมิติผลกระทบ 



 
 

ภำคผนวก ๓ หน้ำ ๔๕ 
 

กระบวนการ ผลการด าเนินงาน 
๒. โปรดยกตัวอย่าง งานตามภารกิจ/โครงการ/กิจกรรมที่สามารถน าความรู้จากองค์ความรู้มาใช้ และผลส าเร็จที่เกดิขึ้น (เช่น เกิดการ
ปรับปรุงกระบวนการ/วิธีปฏิบตัิ และเกิดนวัตกรรม เป็นต้น) 
 สำมำรถใช้องค์ควำมรู้ในกำรด ำเนินโครงกำรพฒันำบุคลำกรที่น ำมำประเมินควำมคุ้มค่ำ ประกอบด้วย 

 ๑. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรตำมหลักสมรรถนะ (Competency based HRD) กำรพัฒนำสมรรถนะเฉพำะงำนของบุคลำกร (Functional 
Competency) จ ำนวน ๔ หลกัสูตร ประกอบด้วย ๑) หลักสูตรกำรบริหำรงำนดำ้นกำรบริหำรจัดกำรเอกสำรและข้อมูลในยุคดิจิตัล ๒) หลักสูตร
กำรพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจรัฐสภำเพื่อยกระดับมำตรฐำนกำรรกัษำควำมสงบเรียบร้อยและพรอ้มรองรับกับสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ๓) หลักสูตรกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรในกระบวนกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏบิัติงำน และ ๔) หลักสูตรกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
๔.๐ 
 ๒. โครงกำรประเมินและพฒันำบุคลำกรตำมหลักสมรรถนะ (Competency based HRD) เพื่อประกอบกำรจัดท ำแผนพัฒนำรำยบุคคล (IDP : 
Individual development plan) 
 ๓. โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรควำมรู้และระบบกำรเรียนรู้ขององค์กร  
 ๔. โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรปฏบิัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ 
 ผลส าเร็จที่เกิดขึ้น 
 เกิดกำรทบทวนก ำหนดรำยละเอียดของโครงกำรที่น ำมำประเมนิควำมคุ้มค่ำให้มีหัวข้อที่ครบถ้วน ชัดเจน เป็นเหตุเป็นผล สำมำรถติดตำม

ควำมก้ำวหน้ำ และผลส ำเร็จของโครงกำรได้มปีระสิทธิภำพมำกขึ้น 
 เกิดกำรทบทวนและก ำหนดตัวชี้วัดของโครงกำรดังกลำ่วข้ำงตน้ ให้มีควำมถูกต้อง เหมำะสมสำมำรถวัดผลส ำเร็จมำกข้ึน เชน่ กำรปรับปรุง

ตัวชี้วัดกำรวัดควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ได้รับจำกกำรอบรมจำกเดิมที่วัดผลควำมรู้ที่เพิ่มข้ึน ไปสู่กำรก ำหนดเกณฑ์มำตรฐำนของผลกำรทดสอบ เป็นต้น 
 เกิดกำรปรับปรุงวิธีกำรติดตำมผลประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกำรฝึกอบรมในเชิงคุณภำพมำกข้ึน เพือ่ให้ทรำบผลลพัธ์จำกโครงกำรอบรมที่ชัดเจน

เป็นรูปธรรม 
 เกิดกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรทุกกระบวนกำร อย่ำงเป็นระบบ 

ทั้งก่อนกำรอบรม ระหว่ำงกำรอบรม และหลังกำรอบรม เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลในกำรประเมินควำมคุ้มค่ำ 
๓. องค์ความรู้ที่จัดท าขึ้นสามารถสนับสนุนความส าเร็จของตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่เกีย่วข้องอย่างไร 
 สนับสนนุควำมส ำเร็จของตัวชี้วดัตำมค ำรับรองกำรปฏบิัติรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตัวชี้วัด ๒ 
ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรประเมินควำมคุ้มค่ำโครงกำรด้ำนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี ้
 มีกำรก ำหนดรำยละเอียดของโครงกำรที่น ำมำประเมินควำมคุ้มค่ำให้มีหัวข้อที่ครบถ้วนตำมที่กรอบตัวชี้วัดก ำหนด 
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 มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดโครงกำรน ำมำประเมินควำมคุ้มค่ำ ได้ครบถ้วน ๓ มิติ คือมิติประสิทธิภำพ มิติประสิทธผิล และมิติผลกระทบ และมีกำร
จัดท ำรำยละเอียด 
ของตัวชี้วัด วิธีกำรประเมนิ สูตรกำรค ำนวณ วิธีกำรติดตำมประเมิน และผู้รบัผิดชอบ ได้ครบถ้วนตำมที่กรอบตัวชี้วัดก ำหนด 
 มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดในแต่ละมติ ิที่เหมำะสม ชัดเจน สำมำรถวัดผลส ำเร็จของโครงกำรได้ 
 ผู้รับผิดชอบโครงกำรทีน่ ำมำประเมินควำมคุ้มค่ำมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประเมินควำมคุ้มคำ่ไปในทิศทำงเดียวกนั และองค์ควำมรู้ที่จัดท ำ
เป็นแนวทำงให้ผู้รับผดิชอบโครงกำรในกำรขับเคลื่อนโครงกำรที่น ำมำประเมินควำมคุ้มค่ำให้เป็นไปตำมแผนงำน มีกำรติดตำมและรวบรวมผล
กำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนด สำมำรถรำยงำนผลลัพธ์และควำมคุ้มค่ำของโครงกำรที่ประเมินควำมคุ้มค่ำได้อย่ำงครบถว้นสมบูรณ์ อัน
เป็นกำรสนบัสนุนควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมตัวชีว้ัดควำมคุ้มค่ำดังกลำ่ว 

๔. ปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินการจัดท าองค์ความรู้  
 ประเมินควำมคุ้มค่ำของโครงกำรเป็นเร่ืองใหม่ในองค์กร ซึ่งมีรำยละเอียด 

ในกำรประเมินที่จะต้องท ำควำมเข้ำใจค่อนข้ำงมำก ซึ่งในกำรจดัท ำองค์ควำมรู้ จะต้องมีกำรเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำงบุคลำกร และกำรน ำ
ข้อเสนอแนะของผู้ประเมินภำยนอกมำประกอบในกำรด ำเนินกำร ดังนัน้ จึงต้องใช้ระยะเวลำในกำรสรุปควำมชัดเจนเก่ียวกับกำรก ำหนดตัวชี้วัดที่
เหมำะสม ซึ่งในบำงเร่ืองจะต้องมีกำรปรับตัวชีว้ัด หรือเพิ่มเติมกำรเก็บหลักฐำนของตัวชี้วัดระหว่ำงด ำเนนิโครงกำรและหลังจำกด ำเนินโครงกำร
เสร็จสิ้นไปแล้ว 
๕. ข้อเสนอแนะในการต่อยอดหรือขยายผลองค์ความรู้ หรือข้อเสนอแนะอื่นๆ 

 ควรมีกำรน ำผลกำรประเมินควำมคุ้มค่ำในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปเป็นข้อมูลหรือกรณีศึกษำในกำรประเมินโครงกำรในปตี่อไป 
โดยเฉพำะกำรก ำหนดตัวชี้วดัที่เหมำะสม และไม่เปน็ภำระของผูร้ับผิดชอบโครงกำรในกำรจัดเก็บข้อมูลที่มำกเกินควำมจ ำเป็น 

 ควรมีกำรขยำยผลกำรประเมินควำมคุ้มค่ำในโครงกำรอ่ืนๆ ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ อย่ำงน้อยควรมีกำรประเมนิโครงกำรส ำคัญที่
ครอบคลุม 
ในแต่ละยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนฯ 

 ควรมีกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับกำรประเมินควำมคุ้มค่ำของโครงกำรอย่ำงตอ่เนื่อง ทั้งใน
กลุ่มของผู้บริหำรและผูป้ฏิบัติงำนที่เก่ียวข้อง 
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องค์ความรู้ : กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการใช้เฟซบุ๊ก (Facebook)  

ผู้รับผิดชอบ :  ส านักประชาสัมพันธ์  

 
กระบวนการ ผลการด าเนินงาน 

๑. กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู ้ กรุณำอธิบำยควำมรูช้ัดแจ้งที่ใช ้และวิธีกำรในรวบรวมควำมรู้จำกตัวบุคคล 
๑. ความรู้ที่อยู่ในรูปเอกสาร (Explicit Knowledge) รวบรวม/ศึกษำจำกเอกสำรเพื่อเป็นแนวทำงในกำรจัดท ำ ดังนี้ 
- เอกสำรประกอบโครงกำรฝึกอบรม หัวข้อ “กลยุทธ์กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อสงัคมออนไลนด์้วยกำรใช้เฟซบุ๊ก (Facebook)” ส ำนัก

ประชำสัมพนัธ ์โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิภัช ดวงค ำสวัสดิ์ และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิเวศ จริะวิชิตชัย  
- แนวทำงกำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) “สภำนิตบิัญญัติแห่งชำติ” เพือ่กำรประชำสัมพันธ์ โดย นำงสำวชญำนชุ ศิริพรเพิ่ม
ศักดิ์ วิทยำกรช ำนำญกำร กลุ่มผลิตเอกสำรเผยแพร่ ส ำนักประชำสัมพนัธ์ 
- คู่มือกำรปฏิบัติงำนของส ำนักประชำสัมพนัธ์ ปี ๒๕๖๐ 
- อ่ืน ๆ เช่น สบืค้นข้อมูลเพิ่มเติมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
๒. ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) 
- ควำมรู้ที่ได้จำกกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้จำกผูป้ฏิบัตงิำนจริงในฐำนะแอดมนิเฟซบุ๊ก (Facebook) “สภำนิตบิัญญัติแห่งชำติ” จ ำนวน ๕ คน ของ
กลุ่มงำนผลิตเอกสำรเผยแพร่ ส ำนักประชำสัมพันธ์ อำทิ หลักกำรเขียนข่ำวประชำสัมพันธ์ ขัน้ตอนกำรลงข่ำว/เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ ทัง้ภำพ 
ข้อควำม และสื่อผสมประเภทอื่น ๆ กำรจัดท ำ clip VDO กำร Live สด กำรวิเครำะห์ข้อมูล วิธีกำรเพิ่มยอดสมำชิกเพจ/ผู้ตดิตำม รวมถึงปัญหำ 
อุปสรรค และกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ เป็นตน้  
- กำรจัดโครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรควำมรู้และระบบกำรเรียนรูข้ององค์กร กิจกรรมที่ ๒ กำรด ำเนินกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู ้(กิจกรรมชุมชนนัก
ปฏิบัติ) หัวข้อ “แบ่งปัน เรียนรู้คู่เฟซบุ๊ก” จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ ๒๐ มิถุนำยน ๒๕๖๑ เวลำ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ นำฬิกำ ณ ห้องสำรนิเทศ ชั้น ๑ 
อำคำรรัฐสภำ ๑ โดยมีวตัถุประสงค์ คือ  

๑) เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประชำสัมพนัธผ์่ำนสื่อสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ก 
(Facebook)  
 ๒) ร่วมแลกเปลี่ยน ถ่ำยทอดควำมรู้ ประสบกำรณ์กำรท ำงำน ตลอดจนรับทรำบปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะร่วมกนัของบุคลำกรภำยใน
ส ำนักประชำสัมพนัธ์ 
- รำยงำนสรุปผลโครงกำรพฒันำกำรจัดกำรควำมรู้และระบบกำรเรียนรู้ขององค์กรหัวข้อ “แบ่งปัน เรียนรู้ คู่เฟซบุ๊ก” ของส ำนักประชำสัมพนัธ์ 

๒. กำรจัดกำรควำมรู้ให้เป็นระบบ  รวบรวมควำมรู้ที่ได้จำกกำรปฏบิัติงำนจริง/จำกกำรจัดโครงกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนสื่อสังคมออนไลน์ และสบืค้นข้อมูลเพิ่มเติม มำ
เผยแพร่ในคู่มือกำรปฏิบัติงำนของส ำนักประชำสัมพนัธ์ ดังนี้  
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กระบวนการ ผลการด าเนินงาน 
- ปี ๒๕๕๙ ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดท ำเว็บไซต์ Click NLA 
- ปี ๒๕๖๐ ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดท ำเฟซบุ๊ก (Facebook) “สภำนิติบญัญัติแห่งชำติ” 
- ปี ๒๕๖๑ ควำมรู้เกี่ยวกับกำรถ่ำยทอดสดผำ่นเฟซบุ๊ก (Facebook)  

๓. กำรประมวลและกลัน่กรองควำมรู้ 

 

๑) มีกำรจัดท ำเนื้อหำให้เป็นปจัจุบัน พร้อมทั้งตรวจสอบ กลั่นกรองควำมรู้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสม จำกผูป้ฏิบัติงำนที่เก่ียวข้องภำยในกลุ่มงำนและ
ส ำนักประชำสัมพนัธ์  
๒) น ำสง่ผูบ้ังคับบัญชำกลุ่มงำน ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก และทีป่รึกษำฯ ท ำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องอีกครั้ง หำกมีกำรแก้ไขหรือมีข้อเสนอแนะ 
ด ำเนินกำรปรับแก้ไขทนัที 
๓) ท ำกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ผำ่นช่องทำงกำรสื่อสำรตำ่ง ๆ ของส ำนักงำน 

๔. กำรเข้ำถึงควำมรู้  ส ำนักประชำสัมพนัธ์ไดด้ ำเนนิกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำร ดังนี้ 
๑) แอปพลิเคชัน Line ชื่อ “ส ำนักประชำสัมพนัธ์” เพื่อให้สมำชิกของส ำนักประชำสัมพนัธ์ได้รบัทรำบ และน ำไปเปน็แนวทำงในกำรปฏิบัตงิำน 
๒) ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (e-Office) ของส ำนักงำน เพื่อให้บุคลำกรภำยในส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ สำมำรถดำวน์โหลดและน ำไป
ประยุกต์ใช้ได้กบังำนที่เก่ียวข้อง 
๓) ผ่ำน Intranet เพจ “ส ำนักประชำสัมพนัธ์”  

๕. กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้  

 

กำรแบ่งปนัแลกเปลี่ยนควำมรู้ โดยกำรจัดโครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรควำมรู้และระบบกำรเรียนรู้ขององค์กร กิจกรรมที่ ๒ กำรด ำเนินกิจกรรมกำร
จัดกำรควำมรู้ (กิจกรรมชุมชนนกัปฏิบัติ) หัวข้อ “แบ่งปัน เรียนรู้ คู่เฟซบุ๊ก” จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ ๒๐ มิถุนำยน ๒๕๖๑ เวลำ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ 
นำฬิกำ ณ ห้องสำรนิเทศ ชัน้ ๑ อำคำรรัฐสภำ ๑ รูปแบบโครงการ : เป็นกำรร่วมแลกเปลี่ยน ถ่ำยทอดควำมรู้ ประสบกำรณ์กำรท ำงำน แบบพีส่อน
น้อง เปิดโอกำสให้ถำม-ตอบ ตลอดจนรบัทรำบปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะร่วมกันของบุคลำกรภำยในส ำนักประชำสัมพันธ์  

๖. กำรเรียนรู้  ๑. องค์ความรู้ที่จัดท าขึ้นสามารถน าไปใชป้ระโยชนใ์นการปฏบิัติงานได้อย่างไร  
 ๑) ประโยชนต์่องานตามภารกจิของส านัก/กลุ่มงาน 

เพื่อเพิ่มพูนองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ ให้กับแอดมินผู้รับผิดชอบเฟซบุ๊ก (Facebook) “สภำนิตบิัญญัตแิห่งชำติ” บุคลำกรที่ปฏิบตัิงำนด้ำนสื่อสงัคม
ออนไลน์และบุคลำกรที่เก่ียวข้องภำยในส ำนักประชำสัมพนัธ์ รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไปของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
 ๒) ประโยชนต์่อส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ด้วยกำรใช้เฟซบุ๊ก (Facebook) ของ “สภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติ” นอกเหนือจำกสื่อเดิม ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สมำชิกเพจ/ผู้เข้ำชม และสำธำรณชนทัว่ไป 
 ๓) ประโยชนต์่อส านักที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

ส ำนักที่เก่ียวข้อง/ผู้รับบริกำรและผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย สำมำรถน ำองค์ควำมรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมำะสม รวมถึงน ำปญัหำ อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะต่ำง ๆ ไปเทียบเคียงกับกำรท ำงำนของตนได้ 
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กระบวนการ ผลการด าเนินงาน 
๒. โปรดยกตัวอย่าง งานตามภารกิจ/โครงการ/กิจกรรมที่สามารถน าความรู้จากองค์ความรู้มาใช้ และผลส าเร็จที่เกดิขึ้น (เช่น เกิดการ
ปรับปรุงกระบวนการ/วิธีปฏิบตัิ และเกิดนวัตกรรม เป็นต้น) 

ส ำนักประชำสัมพนัธ์ ไดน้ ำองคค์วำมรู้ด้ำนกลยุทธ์กำรประชำสมัพันธ์ผำ่นสื่อสงัคมออนไลน์ด้วยกำรใช้เฟซบุ๊ก (Facebook) มำใช้กับกำร
ปฏิบัติงำนจริงบนหนำ้เพจ 
เฟซบุ๊ก “สภานิติบัญญตัิแห่งชาติ” มำกกว่ำ ๗๐% เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร ภำรกิจ และกิจกรรมต่ำง ๆ ของสภำนิติ
บัญญัติแห่งชำติ ให้เป็นที่ประจกัษ์แก่สำธำรณชนทั่วไป ได้แก่   

๑) กำรสร้ำงกำรประชำสัมพันธ์บนเฟซบุ๊ก (Facebook)  
๒) กำรจัดกำรประชำสัมพันธ์บนเฟซบุ๊ก (Facebook)  
๓) กำรประชำสัมพันธ์ภำพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักด้วยกำรใช้เฟซบุ๊ก (Facebook)  
๔) กำรเข้ำถึงผู้ใช้เฟซบุ๊ก (Facebook) หรือกลุ่มเป้ำหมำยในพื้นที่ใกล้เคียง และ 
๕) กำรเพิ่มจ ำนวนผู้เข้ำชมเฟซบุ๊ก (Facebook)  
จนปัจจุบันท ำให้มียอดจ ำนวนสมำชิกเพจ/ผู้เข้ำชม เพิ่มขึ้นจำกเดิม จ ำนวน ๒๕,๕๑๑ รำย ในเดือนมกรำคม ๒๕๖๑ มำเป็น ๖๖,๖๙๗ รำย ใน

เดือนพฤษภำคม ๒๕๖๑ (อ้ำงอิงถึงข้อมูลเชิงลึกเฟซบุ๊ก “สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ” ณ วันที่ ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๑)  
๓. องค์ความรู้ที่จัดท าขึ้นสามารถสนับสนุนความส าเร็จของตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่เกีย่วข้องอย่างไร 

องค์ควำมรู้ที่จัดท ำขึ้น สอดคล้องกับประเด็นยทุธศำสตร์ที่ ๔ กำรประชำสัมพันธ์และกำรสรำ้งภำพลักษณ์องค์กร และตัวชี้วัดของส ำนักงำนฯ 
ในกำรสนบัสนนุควำมส ำเร็จของตัวชี้วัดที่ ๑.๔ ร้อยละของกำรรับรู้ภำพลักษณ์ของประชำชนตอ่กำรด ำเนินงำนของสภำนิตบิัญญัติแห่งชำติ 
๔. ปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินการจัดท าองค์ความรู้  

๑) ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร หรือบุคลำกรที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติงำนภำยใต้ขอบเขตของงำนด้ำนประชำสัมพนัธ์ ยังขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
เก่ียวกับ “สื่อสังคมออนไลน์” ที่มีองค์ควำมรู้อยู่มำก จึงท ำให้ไม่สำมำรถดึงเอำศักยภำพทำงดำ้นนี้เข้ำมำปรบัใช้กับกำรปฏิบัตงิำนได้อย่ำงเต็ม
ประสิทธิภำพ 

๒) กำรปฏิบัติงำนดำ้นสื่อสังคมออนไลน์ด้วยกำรใช้เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นเพียงกำรปฏบิัติงำนเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึง่เท่ำนัน้ ดังนั้น องค์
ควำมรู้ที่ได้รับอำจเป็นเพียงองคค์วำมรู้ด้ำนเดียวที่เกิดจำกประสบกำรณ์กำรปฏิบตัิงำนจริง ยังมเีทคนิค วิธี หรือกลยุทธ์อื่น ๆ อีกหลำยด้ำนที่ต้อง
ศึกษำหำควำมรู้ให้ครอบคลุมต่อไป 
๕. ข้อเสนอแนะในการต่อยอดหรือขยายผลองค์ความรู้ หรือข้อเสนอแนะอื่นๆ 

๑) ควรมีกำรจัดฝึกอบรมเผยแพร่องค์ควำมรู้ให้แก่ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร หรือบุคลำกรที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนประชำสมัพันธ์ และอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง โดยเฉพำะทำงด้ำน “สื่อสังคมออนไลน์”  



 
 

ภำคผนวก ๓ หน้ำ ๕๐ 
 

กระบวนการ ผลการด าเนินงาน 
๒) ตรวจทำนควำมถูกต้องของข้อมูลข่ำวสำรขององค์กรทุกคร้ังที่ต้องกำรน ำเสนอหรือเผยแพร่ไปสู่สำธำรณชนด้วยควำมละเอียด รอบคอบ 
๓) แต่ละส ำนักควรจัดให้มีกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ระหว่ำงกัน 

 
องค์ความรู้ :  การสร้างขุมทรัพย์ความรู้ เร่ือง การประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 

ผู้รับผิดชอบ :    ส านักการพิมพ ์

 
กระบวนการ ผลการด าเนินงาน 

๑. กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู ้ ๑. ความรู้ที่อยู่ในรูปเอกสาร (Explicit Knowledge) 
ส ำนักกำรพิมพ์ด ำเนินกำรจัดตั้งคณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้ ของส ำนักกำรพิมพ์ โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรศึกษำค้นควำ้ข้อมูลจำกต ำรำ 

หนังสือ ทฤษฎี เอกสำรต่ำง  ๆ ที่เก่ียวข้อง มำประกอบเพื่อให้มีควำมรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เช่น หนังสือต้นทุนกำรพิมพ์, กำรจัดเตรียม
และกำรวำงแผนเพื่อผลิตสื่อสิ่งพิมพ์, กำรพิมพ์เบื้องต้น, ทฤษฎีกำรประมำณรำคำสิ่งพิมพ์, ควำมส ำคัญของประมำณรำคำสิ่งพิมพ์ เป็นต้น โดย
ด ำเนินกำรรวบรวมและน ำข้อมูลต่ำง ๆ ให้คณะท ำงำนได้พิจำรณำข้อมูล เนื้อหำให้ถูกต้อง เหมำะสมเพื่อน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนของ
ส ำนักกำรพิมพ์ภำยใต้ข้อจ ำกัดปัจจุบนั 
๒. ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) 

ส ำนักกำรพิมพ์เห็นว่ำ องค์ควำมรู้ เรื่อง กำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ถือว่ำเป็นองค์ควำมรู้ที่มีควำมจ ำเป็น เป็น
ประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนและเป็นองค์ควำมรู้ทีส่นบัสนนุภำรกิจของส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุสิภำ สภำนิตบิัญญัติแห่งชำติ อีกทั้งองค์ควำมรู้
ดังกล่ำวมีควำมยุ่งยำก สลบัซับซ้อน ในกำรจัดท ำองค์ควำมรู้ และมีผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีองค์ควำมรู้เหมือนกัน แต่อยู่คนละกลุ่มงำน  และวิธีกำร
ปฏิบัติงำนไม่เหมือนกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับควำมรู้และกำรสะสมประสบกำรณ์ของแต่ละบุคคล 

ส ำนักกำรพิมพ์ ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ จึงได้มีกำรจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ขุมทรัพย์ควำมรู้ เรื่อง กำรประมำณ
กำรค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ขึ้น จำกบุคลำกรที่มีประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญ ซึ่งจะเกษียณอำยุรำชกำรอีก 10 ปีข้ำงหนำ้ ซึ่ง
รำยละเอียดงำนแบ่งได้ ดังนี้ 

1. กำรตรวจสอบต้นฉบับอย่ำงละเอียด 
2. กรณีงำนเร่งด่วนทีต่้องมีกำรประสำนงำนกับกลุ่มงำนที่เก่ียวข้อง 
3. กรณีจัดท ำตำรำงเลขหน้ำ (ดัมมี่) 
โดยแบ่งบุคลำกรที่มีควำมรู้ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อระดมควำมคิดเห็นร่วมกันและน ำข้อมูลของทุกกลุ่มที่อยู่ใน

ตัวบุคคลมำรวบรวมสรุปผลให้เกิดควำมเข้ำใจที่ถูกต้องตรงกัน และน ำมำปฏิบัติให้เป็นแนวทำงเดียวกัน 



 
 

ภำคผนวก ๓ หน้ำ ๕๑ 
 

กระบวนการ ผลการด าเนินงาน 
๒. กำรจัดกำรควำมรู้ให้เป็นระบบ  ส ำนักกำรพิมพไ์ด้ด ำเนินกำรศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลจำกหนังสือ ต ำรำ เอกสำร และทฤษฎีต่ำง ๆ ในรูปแบบเอกสำร และกำรจัดกิจกรรม

ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ซึ่งเป็นควำมรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล น ำข้อมูลทั้ง 2 ส่วนมำรวบรวม และสรุปเพื่อจัดท ำเป็นหนงัสือกำรสรำ้งขุมทรัพย์ควำมรู้ 
เร่ือง กำรประมำณกำรค่ำใช้จำ่ยในกำรผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ โดยให้คณะท ำงำนจดักำรควำมรู้ของส ำนักกำรพิมพ์พิจำรณำเห็นชอบ และด ำเนนิกำร
เผยแพร่ข้อมูลดังกล่ำวให้บุคลำกรภำยในส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำในช่องทำงต่ำง ๆ  

1. ระบบ e-office  
2. จัดพิมพ์รูปเล่มจ ำนวน 10 เล่ม  
3.  ระบบอินทรำเนต็ของส ำนักกำรพิมพ์ เพื่อจัดเก็บข้อมูลควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ 

๓. กำรประมวลและกลัน่กรองควำมรู้ 

 

ส ำนักกำรพิมพไ์ด้ด ำเนนิกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้ของส ำนักกำรพิมพ์ เพื่อตรวจสอบและศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลต่ำง ๆ ซึ่งได้จัดให้มี
กำรประชุมประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จ ำนวน 3 คร้ัง มีกำรจัดท ำบนัทึกกำรประชุม เพื่อเผยแพร่ให้บุคลำกรภำยในส ำนักกำรพิมพ์ได้
ติดตำมผลกำรด ำเนนิงำนและแสดงควำมคิดเห็นเมื่อคณะท ำงำนฯ ด ำเนนิกำรจัดท ำหนงัสือ กำรสร้ำงขุมทรัพย์ควำมรู้ เรื่อง กำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
ในกำรผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ แล้วเสร็จ จึงเสนอผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น ก่อนน ำไปเผยแพร่ในระบบอินทรำเน็ตและผลิตรปูเลม่เพื่อเก็บข้อมูลอย่ำง
เป็นระบบ 

๔. กำรเข้ำถึงควำมรู้  ส ำนักกำรพิมพไ์ด้น ำข้อมูล กำรสร้ำงขุมทรัพย์ควำมรู้ เรื่อง กำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เผยแพร่ช่องทำงต่ำง ๆ คือ  
1. ระบบ e-office ของส ำนักงำน 
2. ระบบอินทรำเน็ตของส ำนักกำรพิมพ์ 
3. จัดพิมพ์รูปเล่มจ ำนวน 10 เล่ม 
เพื่อให้ผู้ใช้ควำมรู้และผู้สนใจเข้ำถึงองค์ควำมรู้ได้ง่ำย และสะดวกรวดเร็วในกำรสืบคน้ข้อมูล 

๕. กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้  

 

ส ำนักกำรพิมพไ์ด้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมจัดกำรควำมรู้ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของส ำนักกำรพมิพ์ หัวข้อ กำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยใน
กำรผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เมื่อวันอังคำรที่ 15 พฤษภำคม 2561 เวลำ 09.00-12.00 นำฬิกำ ณ ห้องประชุมหมำยเลข 2703 ชั้น 27 อำคำรสุข
ประพฤติ และได้แลกเปลี่ยนวิธีกำรสอนงำน ด้วยวิธีกำรพัฒนำในรูปแบบกำรปฏิบัตงิำนจริง (On the job training) เน้นกำรลงมือปฏบิัติงำน
จริงให้กับบุคลำกรในต ำแหนง่นักวิชำกร ชำ่งศลิป ์วิทยำกร เจำ้พนกังำนธรุกำร เพื่อถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ (Tacit Knowledge) เก่ียวกับกำรวิเครำะห์
วัสดุกำรพิมพ์ตั้งแต่ 1 พฤษภำคม 61 จนถึงปัจจบุัน 

๖. กำรเรียนรู้  ๑. องค์ความรู้ที่จัดท าขึ้นสามารถน าไปใชป้ระโยชนใ์นการปฏบิัติงานได้อย่างไร  
 ๑) ประโยชนต์่องานตามภารกจิของส านัก/กลุ่ม 
ประโยชน์ทีไ่ด้จำกกำรถอดบทเรียน 

1) กำรจัดท ำรูปเล่มของหนังสือ/รำยงำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรฯ/เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติฯ มี
ควำมคงทนและแข็งแรง สันของหนังสือไม่ช ำรุด แตก หลุด ฉีกขำด 
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กระบวนการ ผลการด าเนินงาน 
 2) มีควำมสะดวก และรวดเร็วในกำรปฏิบัติงำน โดยสำมำรถลดขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำน เช่น ขั้นตอนกำรเรียงพิมพ์ และขั้นตอนกำร
ตัดเจียน 
 3) เป็นกำรป้องกันควำมเสี่ยงที่มีโอกำสที่จะเกิดข้อผิดพลำดในขั้นตอนกำรตรวจเช็คปรู๊ฟดิจิตอล ปรู๊ฟเพลท และแม่พิมพ์ (เพลท) 
 4) กำรวิเครำะห์วัสดุกำรพิมพ์ โดยนำยชำ่งศิลป ์กลุ่มงำนบรรณำธกิำรและเทคโนโลยีกำรพิมพ์ นำยช่ำงศิลป ์ทรำบข้อจ ำกัดในกำรผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ์ ที่นำยช่ำงพิมพ ์กลุ่มงำนกำรพิมพ์ต้องรับงำนต่อจำกนำยช่ำงศลิป์ เพื่อน ำเข้ำสู่กระบวนกำรผลิต 
 5) ท ำให้กำรวิเครำะห์วัสดุกำรพิมพ์ ถูกต้อง และเป็นไปตำมควำมต้องกำรของผู้ขอใช้บริกำร รวมทั้งท ำให้กลุ่มงำนบริกำรพสัดุสิ่งพิมพ์
และคลังสิง่พิมพ ์สำมำรถประมำณกำรค่ำใช้จำ่ยในกำรผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ได้ถูกต้อง กำรคิดต้นทุนกำรผลิตสอดคล้องกับรำคำตลำด 
 6) บุคลำกรทุกฝำ่ยเกิดควำมพงึพอใจในกำรปฏิบัติงำน และไมเ่กิดควำมเครียดในกำรปฏิบัติงำน เนื่องจำกมีควำมเสี่ยงหรือโอกำสที่เกิด
ข้อผิดพลำดได ้ท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนมีควำมสุขในกำรปฏบิัติยิ่งขึ้น  
 7) เกิดนวัตกรรมใหม่ คือ กำรพัฒนำด้วยกำรใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปในกำรค ำนวณค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตสื่อสิ่งพิมพ์/วิเครำะห์วัสดุกำรพิมพ์ ได้
ทันทีที่รับงำน หรือเรียกว่ำ One stop Service  
 8) เป็นกำรประหยัดพื้นที่ในกำรปฏิบัติงำน 
 ๒) ประโยชนต์่อส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ส ำนักกำรพิมพส์ำมำรถแก้ไขปญัหำอุปสรรค ลดควำมเสี่ยงและป้องกันควำมผิดพลำดที่อำจจะเกิดขึ้นในกำรปฏิบัติงำนและมีกำรบริหำร
จัดกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำนในภำพรวมของส ำนักกำรพิมพ์ ซึ่งท ำให้สำมำรถสนับสนุนภำรกิจของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำด้ำนกำรผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ให้เกิดประสิทธิภำพต่อไป 
 ๓) ประโยชนต์่อส านักที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

ส ำนักกำรพิมพ์มีหนำ้ที่ให้บริกำรด้ำนกำรผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ให้กับผู้ขอใช้บริกำรภำยในส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิภำโดยน ำระบบบริหำรงำน
คุณภำพ ISO 9001: 2015 มำใช้ควบคู่ในกำรปฏิบัตงิำน ซึ่งส ำนักกำรพิมพ์ได้ด ำเนนิกำรทบทวนและปรับปรุงกำรท ำงำนอยำ่งต่อเนื่อง ซึ่งกำร
สร้ำงขุมทรัพย์ควำมรู้ เรื่อง กำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ถือเป็นนวัตกรรมหรือรูปแบบกำรท ำงำนใหม่ ๆ ที่ได้ก ำหนดไว้ใน
ตัวชี้วัด (KPI) ของส ำนักกำรพิมพ์ โดยจะท ำให้ผู้ขอใช้บริกำร ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รบัควำมรู้และข้อมูล แนวทำงกำรปฏบิัติงำนหรือแนวทำงในกำร
ขอใช้บริกำรของส ำนักกำรพิมพไ์ด้อย่ำงถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และได้รับสื่อสิ่งพิมพท์ี่มีคุณภำพยิ่งขึ้น 
๒. โปรดยกตัวอย่าง งานตามภารกิจ/โครงการ/กิจกรรมที่สามารถน าความรู้จากองค์ความรู้มาใช้ และผลส าเร็จที่เกิดขึ้น (เช่น เกิดการ
ปรับปรุงกระบวนการ/วิธปีฏบิัติ และเกิดนวัตกรรม เป็นต้น) 

ส ำนักกำรพิมพ์มบีุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมช ำนำญ ในกำรประมำณค่ำใช้จำ่ย ต ำแหน่งเจ้ำหนำ้ทีอ่ำวุโส จ ำนวน 1 คน ซึ่งส ำนักกำรพิมพ์ได้
พิจำรณำเห็นว่ำ ควรจะมีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้บุคลำกรต ำแหน่งอ่ืน ๆ ภำยในส ำนักกำรพิมพ์เพิ่มขึ้น  จึงเกิดกำรปรับปรุงกระบวนกำร/
วิธีกำรปฏิบัติงำน โดยมอบหมำยหน้ำที่ในกำรวิเครำะห์วสัดุกำรพิมพ์ให้กลุ่มงำนบรรณำธิกำรฯรบัผิดชอบ และกำรค ำนวณตน้ทุนค่ำใช้จำ่ยในกำร
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กระบวนการ ผลการด าเนินงาน 
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ให้กลุ่มงำนบริกำรพัสดุฯ เปน็ผู้รับผิดชอบ ซึง่สำมำรถน ำควำมรู้จำกองค์ควำมรูม้ำใช้ ก่อให้เกิดผลส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำน คือ มี
บุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมช ำนำญ ในกำรวิเครำะห์วัสดุกำรพิมพ์เพิ่มมำกขึ้น ซึ่งปัจจบุันมบีุคลำกร ต ำแหน่งนักวชิำกำรช่ำงศลิป์ สำมำรถปฏิบัตงิำน
ดังกล่ำวได้เป็นอยำ่งดีและหมุนเวียนเรียนรู้ให้ต ำแหน่งอื่น ๆ ต่อไป 
๓. องค์ความรู้ที่จัดท าขึ้นสามารถสนับสนุนความส าเร็จของตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่เกีย่วข้องอย่างไร  

แผนยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 - 2564) ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่ดี
และมีประสิทธิภำพ ซึ่งสอดคลอ้งกับตัวชี้วัดที ่6.1 ร้อยละของอัตรำกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ ตัวชี้วัดที ่6.1.2 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำร
เบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม และตัวชี้วัดที ่7 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำต้นทนุต่อหน่วยผลผลติและด ำเนินงำนตำมแผนเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  
๔. ปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินการจัดท าองค์ความรู้  
 1. บุคลำกรที่คิดวิเครำะห์วัสดุกำรพิมพ์และกำรคิดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตสื่อสิง่พิมพ์ ในส ำนักกำรพิมพ์มีจ ำนวนน้อย 
 2. ไม่มีกำรจัดเก็บองค์ควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ องค์ควำมรู้ยังคงฝังอยู่ในตัวคน (Explicit Knowledge) 
 3. บุคลำกรขำดประสบกำรณ์ในกำรคิดวิเครำะห์วัสดุกำรพิมพ์ เนื่องจำกเป็นลักษณะงำนที่มีควำมสลับซับซ้อน หำกคิดวิเครำะห์
วัสดุกำรพิมพ์ผิดจะส่งผลต่อกำรคิดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตสื่อสิง่พิมพ์ทีผ่ิดพลำดด้วย 
 4. ขำดกำรเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำงกลุ่มงำน อันน ำมำซึง่กำรปรบัวิธีคิด และวิธีกำรท ำงำนที่สร้ำงสรรค์ เพื่อให้กำรท ำงำนมีคุณภำพ
ยิ่งขึ้น ท ำให้ไม่สำมำรถดึงเอำควำมรู้จำกกำรท ำงำนออกมำใช้เป็นทนุในกำรบริหำรจัดกำรร่วมกัน 
๕. ข้อเสนอแนะในการต่อยอดหรือขยายผลองค์ความรู้ หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
 1. ควรมีกำรส่งเสริมให้บุคลำกรที่มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรคิดวิเครำะห์วัสดุกำรพิมพ์และกำรคิดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ์ มีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นและเป็นประโยชน์แก่ส ำนักกำรพิมพ์ ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ เพื่อประโยชน์ในกำรแบ่งปัน และน ำ
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศไปด ำเนินกำร 
 2. ควรมีกำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้ (Knowledge Sharing) โดยอำจจัดท ำเป็นเอกสำร ระบบฐำนข้อมูลควำมรู ้ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge จัดท ำเป็นระบบกิจกรรมชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ กำรสับเปลี่ยนงำน กำรยืมตวั ทีมข้ำมสำยงำน 
 3. ควรให้บุคลำกรที่มีประสบกำรณ์ ด ำเนินกำรสอนงำน (Coaching) เพื่อเป็นผู้ฝึกสอน ควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนชีแ้นะกำร
ด ำเนินงำน ถ่ำยทอดเทคนิค หรือแม้กระทั่งสั่งกำรให้ด ำเนินกำรไปในทิศทำงที่ถูกต้อง 
 4. ควรมีกำรก ำหนดกิจกรรมกำรถอดบทเรียน (Lesson Learned) เพื่อเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้ในกลุ่มที่เป็นระบบเพือ่สกัดควำมรู้
ฝังลึกในตัวคนออกมำ โดยผลทีไ่ด้จำกกำรถอดบทเรียน 
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องค์ความรู้ :  การตรวจสอบการจัดซื้อ-จัดจ้าง ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                 (Electronic Market : e-bidding)  

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มตรวจสอบภายใน  
 

กระบวนการ ผลการด าเนินงาน 
๑. กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู ้ ๑. ความรู้ที่อยู่ในรูปเอกสาร (Explicit Knowledge) 

กลุ่มตรวจสอบภำยใน ได้รวบรวมศึกษำ ค้นคว้ำจำกต ำรำ หนังสือ เอกสำร กำรฝึกอบรม ตลอดจนแนวกำรตรวจสอบต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
๒. ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) 
 จัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) หัวขอ้ กำรตรวจสอบกำรจัดซื้อ-จัดจ้ำงด้วยวธิีตลำดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และ
วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) เพื่อรวบรวมควำมรู้และประสบกำรณ์ จำกตัวบุคคลที่เป็นควำมรู้ที่ฝังลึก 
(Tacit Knowledge) จำกผู้ปฏบิัติงำนภำยในกลุ่มตรวจสอบภำยใน ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เจ้ำหน้ำที่พัสดุ ตลอดจนเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง
จำกกรมบัญชีกลำง 

๒. กำรจัดกำรควำมรู้ให้เป็นระบบ   กลุ่มตรวจสอบภำยใน ไดน้ ำควำมรู้ที่รวบรวมได้ มำเรียบเรียงจัดท ำเป็นคู่มือกำรตรวจสอบ 
๓. กำรประมวลและกลัน่กรองควำมรู้  มีกำรประชุมหำรือ และมอบหมำยผู้รับผิดชอบ โดยมีกำรก ำกับดูแลจำกผูบ้ังคับบัญชำกลุ่มตรวจสอบภำยใน 
๔. กำรเข้ำถึงควำมรู้   มีกำรเผยแพร่คู่มือดังกล่ำวในระบบ e-office และใน Intranet ของกลุ่มตรวจสอบภำยใน ซึ่งมกีำรจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มแจกให้กับผู้สนใจ 
๕. กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้   มีกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ดังกล่ำวจำกรุ่นพีสู่่รุ่นน้องที่ได้รบัมอบหมำยให้ปฏิบัติงำนตรวจสอบในเร่ืองดังกล่ำว รวมทั้ง จะได้เผยแพร่องค์ควำมรู้

ในกิจกรรม วันแห่งควำมรู้ (KM day) 
๖. กำรเรียนรู้  ๑. องค์ความรู้ที่จัดท าขึ้นสามารถน าไปใชป้ระโยชนใ์นการปฏบิัติงานได้อย่างไร  

 ๑) ประโยชนต์่องานตามภารกจิของส านัก/กลุ่ม 
 เป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏบิัติงำนตรวจสอบภำยใน ในเร่ืองดังกล่ำว 
 ๒) ประโยชนต์่อส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ท ำให้องค์กรมีควำมน่ำเชื่อถือจำกหน่วยงำนภำยนอก ในเร่ืองควำมโปร่งใสของกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 ๓) ประโยชนต์่อส านักที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
 - ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรคลังและงบประมำณ เพื่อเป็นกำรสอบทำนงำนที่ผู้ใต้บงัคับบัญชำปฏบิตัิงำนและรวมรวมข้อผิดพลำดเสนอให้เป็น
ข้อสังเกตแก่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ  
 - เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน เป็นกำรกระตุ้นเจ้ำหน้ำที่ให้มีควำมกระตือรือร้นในกำรปฏิบัติงำนและไดร้ับค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำในกำรปฏิบัติงำนให้
เป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมระเบยีบ ข้อบังคับ  



 
 

ภำคผนวก ๓ หน้ำ ๕๕ 
 

กระบวนการ ผลการด าเนินงาน 
๒. โปรดยกตัวอย่าง งานตามภารกิจ/โครงการ/กิจกรรมที่สามารถน าความรู้จากองค์ความรู้มาใช้ และผลส าเร็จที่เกดิขึ้น (เช่น เกิดการ
ปรับปรุงกระบวนการ/วิธีปฏิบตัิ และเกิดนวัตกรรม เป็นต้น) 
 - องค์ควำมรู้ดังกล่ำวสำมำรถน ำไปเป็นแนวทำงกำรตรวจสอบในเร่ืองกำรตรวจสอบโครงกำรจดัหำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ
เพื่อทดแทนของเดิม ซึ่งด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธปีระกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 
องค์ความรู้ :    แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนา Digital Parliament 

ผู้รับผิดชอบ :   ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กระบวนการ ผลการด าเนินงาน 
๑. กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู ้ กรุณำอธิบำยควำมรูช้ัดแจ้งที่ใช ้และวิธีกำรในรวบรวมควำมรู้จำกตัวบุคคล 

๑. ควำมรู้ที่อยู่ในรูปเอกสำร (Explicit Knowledge) รวบรวมจำกเอกสำร, คู่มือ, กฎหมำย กฎ และระเบียบที่เก่ียวข้อง เช่น  
- แผนพัฒนำ Digital Parliament ของรัฐสภำ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
- แผนกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำ Digital Parliament ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

๒. ควำมรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) กำรประชุมระดมสมอง, กำรสัมภำษณ์ผู้เชี่ยวชำญ เพื่อระคมควำมรู้และประสบกำรณ์จำกตัว
บุคคล เช่น บุคลำกรผูป้ฏิบัตงิำน, บุคลำกรที่มปีระสบกำรณ ์

๒. กำรจัดกำรควำมรู้ให้เป็นระบบ  - มีกำรน ำควำมรู้ที่รวบรวมได้ มำเรียบเรียงจัดท ำเปน็เอกสำร คู่มือ หรือสื่อสำรสนเทศอ่ืนๆ เพื่อเตรียมพร้อมส ำหรบักำรเผยแพร่ และเก็บควำมรู้อยำ่งเปน็
ระบบ 

๓. กำรประมวลและกลัน่กรองควำมรู้ 

 

มีกำรตรวจสอบกลั่นกรองควำมถูกต้องเหมำะสม และเป็นปัจจบุันของเนื้อหำองค์ควำมรู้ โดยองค์ควำมรู้ที่จัดท ำควรมีกำรพิจำรณำจำกคณะท ำงำน
ที่เก่ียวข้อง และผู้บังคบับัญชำตำมล ำดบัชัน้ เพื่อให้มีควำมครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนน ำไปเผยแพร่ 

๔. กำรเข้ำถึงควำมรู้  เผยแพร่องค์ควำมรู้ในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (e-Office/Internet/intranet), กำรจัดท ำแผ่นพับ, จัดพิมพ์เป็นรปูเล่มแจกผู้สนใจ และจัดบอร์ด
เผยแพร่ควำมรู้ 

๕. กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้  จัดกำรประชุมถำ่ยทอด, จัดกิจกรรมชุมชนนักปฏบิัติ (CoPs), กำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ในกิจกรรมวันแห่งควำมรู้(KM Day) 
๖. กำรเรียนรู้  ๑. องค์ความรู้ที่จัดท าขึ้นสามารถน าไปใชป้ระโยชนใ์นการปฏบิัติงานได้อย่างไร  

 ๑) ประโยชนต์่องานตามภารกจิของส านัก/กลุ่ม 
- น ำควำมรู้ทีไ่ดไ้ปประกอบกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรเสนอแนะนโยบำย กำรก ำกับ ดูแลกำรสนับสนุน ส่งเสริม วำงแผนและตดิตำมผล 

กำรน ำเทคโนโลยสีำรสนเทศมำใช้พัฒนำระบบงำนและกระบวนกำรพิจำรณำทำงด้ำนนิตบิัญญัติของวุฒิสภำ และของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 



 
 

ภำคผนวก ๓ หน้ำ ๕๖ 
 

กระบวนการ ผลการด าเนินงาน 
- สนับสนนุกำรด ำเนนิกำรเก่ียวกับกำรประสำนงำนและปฏิบัตติำมแนวนโยบำยเทคโนโลยีสำรสนเทศภำครัฐ 
- สนับสนนุกำรพัฒนำระบบ รปูแบบ และมำตรฐำนกำรส ำรวจกำรจัดเก็บ กำรประมวลผล และกำรใช้ประโยชน์ข้อมูล กำรบรหิำร 

ควบคุม ดูแลและบ ำรุงรักษำระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย ระบบเครือข่ำย ระบบฐำนข้อมูลและโปรแกรมต่ำง ๆ ของวุฒิสภำ ตลอดจนพิจำรณำ
ข้อก ำหนดมำตรฐำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ ด้ำนกำรพัฒนำ Digital Parliament 

- เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำโครงกำรเพื่อด ำเนินกำรของบประมำณด้ำนกำรพัฒนำ Digital Parliament 
 ๒) ประโยชนต์่อส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

- เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรเสนอแนะนโยบำย กำรก ำกับ ดูแลกำรสนบัสนนุ ส่งเสริม วำงแผนและติดตำมผล กำรน ำ
เทคโนโลยสีำรสนเทศมำใชพ้ัฒนำระบบงำนและกระบวนกำรพจิำรณำทำงดำ้นนิติบัญญตัิของวุฒิสภำ และของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
 ๓) ประโยชนต์่อส านักที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

- ทรำบแนวทำงกำรพัฒนำ Digital Parliament เพื่อสำมำรถบูรณำกำร ปฏิบัตงิำนร่วมกับหรือสนับสนนุกำรปฏบิัติงำนของหนว่ยงำนที่
เก่ียวข้อง ผู้รับบริกำรและผู้มีสว่นได้สว่นเสีย ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
๒. โปรดยกตัวอย่าง งานตามภารกิจ/โครงการ/กิจกรรมที่สามารถน าความรู้              จากองค์ความรู้มาใช้ และผลส าเร็จที่เกิดขึ้น (เช่น 
เกิดการปรับปรงุกระบวนการ/วิธีปฏิบัติ และเกิดนวัตกรรม เป็นต้น)  

- เป็นข้อมูลประกอบกำรของบประมำณในกำรด ำเนินกำรตำมตำมภำรกิจ/โครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรพฒันำ Digital 
Parliament ระยะ ๕ ปี ของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิภำ (พ.ศ. 2561 – 2565) 

- เป็นข้อมูลสนบัสนุนตำมกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำระบบงำนตำมแผนพฒันำ Digital Parliament  
- เป็นข้อมูลสนบัสนุนตำกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำบุคลำกรส ำนกังำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรพฒันำทักษะดิจิทัล 

เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลง พฒันำกำรใช้งำนของระบบงำนตำมแผนพฒันำ Digital Parliament 
๓. องค์ความรู้ที่จัดท าขึ้นสามารถสนับสนุนความส าเร็จของตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัตริาชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ที่เกี่ยวข้องอย่างไร (ตอบเฉพาะองค์ความรู้ที่มีความเกี่ยวข้องและสนับสนุนตัวชี้วัดฯ) 

- สำมำรถสนับสนนุควำมส ำเร็จของตัวชี้วัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ มิติที่ 1 : มิติด้ำนประสิทธผิลกำรปฏิบัติรำชกำร ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับควำมส ำเร็จในกำรขับเคลื่อนแผนพฒันำ Digital Parliament 
ประจ ำปีงบประมำณ 2561 
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