- 10 ส่วนที่ 2

Â การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์
สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาได้ กํ า หนดผู้ รั บ บริ ก ารหลั ก คื อ สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาและ
คณะกรรมาธิการ โดยมีการเก็บรวบรวมความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการจาก
- การสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อทราบความต้องการของสมาชิกวุฒิสภา ในช่วงเดือนธันวาคม 2551 – เดือน
มกราคม 2552
- การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากตั ว ชี้ วั ด ที่ 5 ร้ อ ยละของระดั บ ความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก าร
ซึ่งดําเนินการสํารวจโดยสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
- การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล จากเกณฑ์ คุ ณ ภาพการบริห ารจั ด การภาครัฐ ระดั บ พื้น ฐาน (PMQA
Fundamental Level) ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2554 หมวด 3 การให้ความสําคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รวมทั้ ง มี ก ารพิ จ ารณาผลการดํ า เนิ น การในเชิ ง เปรี ย บเที ย บกั บ สํ า นั ก งานเลขาธิ ก าร
สภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นคู่เทียบตามที่ปรากฏในลักษณะสําคัญขององค์กร นอกจากนั้น ยังได้นําการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงด้านการเงิน สังคม จริยธรรม กฎหมาย ข้อบังคับที่
เปลี่ยนแปลงไป ที่อาจมีผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์กร ได้แก่ พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554
หรือแผนงานต่างๆ ที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดทําขึ้น เช่น แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2555 – 2559 เพื่อนําไปปรับปรุงกระบวนการในการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการรวมทั้งผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินจากผู้ประเมินภายใน อันได้แก่ กลุ่มงาน
ติดตามและประเมินผล สํานักนโยบายและแผน และการวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินจากภายนอกตาม
โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 –
2554 มาพิจารณาประกอบการปรับปรุงการดําเนินการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายขององค์กร
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้นําความคาดหวังของผู้รับบริการมาวิเคราะห์ร่วมกับปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอก เพื่อกําหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ จากนั้นจึงได้คิดประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ เพื่อตอบสนองความท้าทายทางยุทธศาสตร์ตามที่ระบุในลักษณะสําคัญขององค์กร
โดยกําหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เป้ า ประสงค์ ห ลั ก การบริ ห ารจั ด การและการปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปตามหลั ก บริ ห ารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ดี บรรลุผลสัมฤทธิ์ และเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลยุทธ์
1. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. พัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. พัฒนางานด้านวิชาการ
4. พัฒนากระบวนการเสริมสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- 11 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าประสงค์หลัก ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อถือได้ ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน ผู้ใช้
เข้าถึงได้ง่ายและเชื่อมโยงกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
กลยุทธ์
1. พัฒนาฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ
เป้าประสงค์หลัก บุคลากรมีศักยภาพและสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน
กลยุทธ์
1. พัฒนาบุคลากรโดยใช้หลักสมรรถนะ (Competency Based HR)
2. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3. พัฒนาระบบการเรียนรู้และการจัดการความรู้
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างแรงจูงใจในการทํางาน
การถ่ายทอดแผนปฏิบตั ิการไปสู่การปฏิบัติ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้แปลงแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี โดยมีผู้เกี่ยวข้องที่สําคัญคือผู้บริหารสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาและสํานักนโยบายและแผน
ทั้งนี้ ในกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี สํานัก
นโยบายและแผนได้ มี ก ารจัด ทํ า แผนผัง การดํ า เนิ น งาน ระยะเวลาในการดํ า เนิ น การและผู้ รับ ผิ ด ชอบ
โดยได้กําหนดตัวชี้วัดที่ระบุเป้าหมายและระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าประสงค์เหล่านั้นไว้ในแผนยุทธศาสตร์
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) ซึ่งจะมีการประชุมผู้บริหารเพื่อทบทวนผลการ
ดําเนินการ พิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจําปี โครงการ กิจกรรม และจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม
เพื่อให้การดําเนินการตามแผนบรรลุวัตถุประสงค์ และเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการต่างๆ ของสํานักงานจะได้รับ
การปฏิบัติตามแผนของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงได้มีการกําหนดให้การดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ถ่ายทอดไปยังระดับสํานักและบุคคล
และหากมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญผู้บริหารจะเป็นผู้พิจารณาการปรับเปลี่ยนแผนงานให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
นอกจากนั้น เพื่อให้บุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีสมรรถนะในการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าประสงค์จึงมีการจัดทําแผนหลักด้านทรัพยากรบุคคลที่ตอบสนองเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก และแผนปฏิบัติราชการ ได้แก่
- แผนบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
- แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2555 - 2559
- แผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

- 12 การคาดการณ์ผลการดําเนินการ
ในการติดตามการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี โดยกลุ่มติดตามและประเมินผล
ซึ่งจะติดตามผลการดําเนินงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะที่เป็น Real time ซึ่งผู้บริหารสามารถ
เปิดดูได้จากระบบและกลุ่มงานติดตามและประเมินผลจะจัดทํารายงานความก้าวหน้าของการดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติราชการเสนอหัวหน้าส่วนราชการเป็นรายเดือน และรายไตรมาสโดยจะมีการวิเคราะห์ผล
การดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี โดยเปรียบเทียบกับเป้าประสงค์ที่กําหนดไว้
ผลการดําเนินการที่ผ่านมาและแนวโน้มของผลการดําเนินการที่ผ่านมา โดยกลุ่มติดตามและประเมินผลเป็น
ผู้ วิ เ คราะห์ เสนอเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาเป็ น รายไตรมาสเพื่ อ ใช้ ป ระกอบการติ ด ตามและตั ด สิ น ใจสั่ ง การ
นอกจากนั้นสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภายังได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของการดําเนินการที่เป็น Best
Practice เพื่อให้สํานักต่างๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงแนวทางการดําเนินการให้ประสบผลสําเร็จได้อย่างยั่งยืน

Âความรูเ้ กี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การจําแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีกระบวนการในการกําหนดและจําแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยเชิญสํานักต่าง ๆ เข้ามาร่วมให้ข้อมูลและร่วมพิจารณาโดยนํา
พันธกิจของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายเป็นหลัก รวมทั้งประสานสํานักต่างๆ
เพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมกันกําหนดแนวทางวิธีการตอบสนองความต้องการ และความคาดหวังให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
การรับฟังและเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีช่องทางในการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและ
ผู้มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ที่มี ค วามทั นสมั ย และหลากหลายช่ อ งทาง เพื่ อ รั บ ฟั ง และเรี ย นรู้ ค วามต้ อ งการของ
ผู้ รั บบริ การและผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยครอบคลุ มทุ กกลุ่ ม เพื่ อสร้ างความพึ งพอใจและความประทั บใจในการ
ปฏิ บั ติ งาน เช่ น กรณี ส มาชิ ก วุ ฒิ ส ภาร้ อ งเรี ย นผ่ า นผู้ บ ริ ห ารสํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา เรื่ อ ง ทั ก ษะ
ความสามารถของบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยเฉพาะประเด็นเจ้าหน้าที่สํานักกรรมาธิการที่
ไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในการเดินทางไปทํางานยังต่างประเทศได้ โดยสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภามีการปรับปรุงการให้บริการโดยเลขาธิการวุฒิสภา ได้เห็นชอบให้สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัด
โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skill) ด้านการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ตรงตามความต้องการของสมาชิก
วุฒิสภา เป็นต้น

- 13 กระบวนการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผ่านทางผู้บริหาร

Call Center

Internet

บุคลากร

สํารวจความ
พึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ

วิทยุรัฐสภา

กิจกรรม
ต่างๆ

ความต้องการ/ความคาดหวัง
ความรู้ ความสามารถ
ของบุคลากร

ด้านบริหารจัดการที่มีมาตรฐานและ
คุณภาพของเอกสาร

ด้านพัฒนาฐานข้อมูลและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กําหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบและดําเนินการ
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

การสร้างความสัมพันธ์และความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้พัฒนาวิธีการสร้างความสัมพันธ์และรูปแบบการติดต่อกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีความหลากหลาย เหมาะสม และทันสมัย เพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ดังนี้
1. มีการสร้างเครือข่ายและจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ โดยดําเนินการผ่านโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ เช่น “โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา” โดยมี
ช่องทางในการติดต่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของประชาชนผ่านทาง (1) โทรศัพท์สายด่วน (Call
Center) (2) จัดประชุม/สัมมนา/เวทีความคิดเห็นของประชาชน (3) ทาง www.senate.go.th รวมทั้งมีกรอบ
แนวคิดหรือแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับที่สูงขึ้น
2. มีการจัดทําแผนภูมิระยะเวลาแล้วเสร็จของงานเผยแพร่ให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทราบ ณ จุดให้บริการ และมีการคัดเลือกงานบริการมาจัดทําคู่มือ/แนวทางปฏิบัติของบุคลากรในการ
ให้บริการปีละ 1 งาน เพื่อเป็นคู่มือของบุคลากรในการให้บริการ ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของสํ านักงานเลขาธิการวุ ฒิสภาเข้าถึ งบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องตาม
กระบวนการการทํางาน
3. มีแนวทางปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และคําชมเชยของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นช่องทางในการร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อใช้ใน
การเรียนรู้ความต้องการ ความคาดหวังและนํามาปรับปรุงการดําเนินการของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ

- 14 ยิ่งขึ้น จํานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ (1) ช่องทางผ่านผู้บริหารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (2) ช่องทางผ่าน
Call Center (3) ช่องทางผ่าน Internet (4) ช่องทางผ่านบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
การสํารวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการสํารวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียครอบคลุมทุกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการสํารวจประจําปี ได้แก่ การ
สํารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของสมาชิกวุฒิสภาต่อเอกสารวิชาการ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ของวุฒิสภาและสํารวจความพึงพอใจของสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการต่อการปฏิบัติตามคู่มือการ
ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการประชุ ม สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาในการสนั บ สนุ น
กระบวนการนิติบัญญัติและมีการจัดทําระบบติดตามคุณภาพการให้บริการ เพื่อสํารวจความพึงพอใจและไม่
พึงพอใจ ณ จุดให้บริการเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่าง
ทันท่วงที ทั้งนี้ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่มีความหลากหลายและต่อเนื่อง ทําให้แน่ใจว่าผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึง
บริการ รวมทั้งข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และคําชมเชย งานบริการของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาได้สะดวกและรวดเร็ว เช่น การสํารวจความพึงพอใจทางอินเทอร์เน็ต ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
โดยผู้บริหารได้นําความต้องการ ความคาดหวังที่ได้จากช่องทางต่าง ๆ มากําหนด
1) ทิศทางการนําองค์กร และการพัฒนาสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
2) จัดทําแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559)
ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และค่านิยมหลัก แปลงสู่การปฏิบัติโดยจัดทําเป็นแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี
3) ออกแบบกระบวนการในการพัฒนาการบริการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เช่น
นําความต้องการด้านทักษะความรู้ความสามารถของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามาวิเคราะห์และ
ออกแบบกระบวนการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล พร้ อ มทั้ ง จั ด ทํ า คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านมาตรฐาน
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติและติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด เพื่อปรับปรุงงานบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
จากความพยายามดําเนินการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการตามความต้องการความ
คาดหวังดังกล่าว ทําให้ในปี พ.ศ. 2555 ผลการสํารวจความพึงพอใจของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีระดับ
ความพึงพอใจสูงขึ้นทุกปีซึ่งเป็นเครื่องแสดงว่าสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเข้าถึงความต้องการและความ
คาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Âการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
การวัดผลการดําเนินการ
สํานักนโยบายและแผนได้สํารวจฐานข้อมูลของทุกสํานักแล้วนําฐานข้อมูลนั้นมาคัดเลือก
วิเคราะห์ และคัดแยกข้อมูลสารสนเทศที่สอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 - 2559) และกําหนดเกณฑ์ของการนําเข้าข้อมูล โดยสํานักที่เป็นเจ้าของฐานข้อมูล
จะดําเนินการตามเกณฑ์ที่สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศได้กําหนดร่วมกับสํานักนโยบายและแผน และระดับ

- 15 สํานักจะรายงานข้อมูลเป็นรายเดือนโดยที่สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศจะตรวจสอบการดําเนินงานของ
ฐานข้อมูลเป็นรายไตรมาส
ผู้บริหารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาใช้ฐานข้อมูลของสํานักงานฯ มีระบบรายงานและ
การติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ซึ่งแสดงความก้าวหน้าของโครงการเพื่อให้ผู้บริหาร
รับทราบทุกเดือน/ไตรมาส รวมทั้งระบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการมาใช้ในการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานภายในสํานักงานฯ เพื่อให้เกิดการกํากับดูแลทั้ง
แผนปฏิบัติราชการประจําปีและตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งได้
มอบหมายให้สํานักนโยบายและแผนเป็นผู้ประสานงานตัวชี้วัด เพื่อติดตามความก้าวหน้าและรายงานผล
การดําเนินงานของตัวชี้วัดในแต่ละเดือน รวมทั้งมีแนวทางในการดําเนินการหากระบบเกิดความขัดข้อง ก็มี
ขั้นตอนในการติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบ/สั่งการ
การวิเคราะห์ผลการดําเนินการ
สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภามี ก ารทบทวนผลการดํ า เนิ น งานที่ ผ่ า นมา โดยกํ า หนด
ผู้รับบริการหลัก ได้แก่ สมาชิกวุฒิสภา ซึ่งได้รวบรวมความต้องการและความคาดหวัง โดยวิธีการสัมภาษณ์
เชิ งลึ ก และมีก ารสํ ารวจความพึ ง พอใจจากผู้ รั บ บริก ารกลุ่ ม ต่า ง ๆ โดยนํ าผลการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล การ
ประเมิ น ผลจากผู้ ป ระเมิ น ภายนอกมาพิ จ ารณาร่ ว มกั บ การวางแผนเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การดํ า เนิ น งานของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ผู้บริหารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับทราบ
ข้อมูลการดําเนินงานของสํานักงานฯ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยได้นํา
ระบบเทคโนโลยีมาร่วมใช้ดําเนินการ เช่น การประกาศข่าวสารผ่านทางระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E –
Office) การแสดงความคิดเห็นทางระบบเว็บบอร์ด การสนทนากับผู้บริหารผ่านทางระบบอินทราเน็ตของ
สํานักงาน เป็นต้น นอกจากนี้ ในเรื่องของการประชุมในระดับผู้บริหารนั้น ได้มีการถ่ายทอดลงมาในแต่ละ
ระดับทราบและถือปฏิบัติ
ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ
สําหรับการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูล ในอนาคตจะดําเนินการวิเคราะห์ความ
ต้องการด้านระบบฐานข้อมูลจากผู้รับบริการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้ชัดเจน เพื่อนํามาพัฒนา
ฐานข้อมูลให้รองรับกับยุทธศาสตร์และคํานึงถึง ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเพิ่มช่องทางการ
เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการสารสนเทศและความรู้ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดทําแผนแม่บท ICT
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจําปี พ.ศ. 2555 - 2559 โดยได้ดําเนินการสํารวจความต้องการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศจากคณะผู้ บริหารและเจ้าหน้าที่ของสํ านักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้งจัดทํ า
แผนการบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร เพื่ อ เตรี ย มพร้ อ มที่ จ ะรองรั บ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ และเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงาน การกํากับตรวจสอบและบริหาร
จัดการ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้แก่สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการ ข้าราชการสํานักงานฯ
หน่วยงานอื่นๆ และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีวิธีการที่ทําให้ข้อมูลและสารสนเทศมีความพร้อมในการใช้งาน
เช่น การรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเป็นประจํา, การตรวจสอบและเตรียมความ

- 16 พร้อมด้านฐานข้อมูล, การพัฒนาทักษะให้บุคลากรในเรื่องสารสนเทศ และจัดหลักสูตรการอบรมให้กับ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง
นอกจากนี้ในด้านฮาร์ดแวร์และด้านซอฟแวร์ มีการจัดเตรียมอุปกรณ์และคู่มือการใช้งาน
อุปกรณ์ ตลอดจนอบรมให้ความรู้ในการใช้งาน สําหรับด้านการรักษาความปลอดภัยนั้นมีระบบการรักษา
ความปลอดภัยตามมาตรฐาน รวมทั้งมีการกําหนดรหัส (Password) ในการเข้าถึงฐานข้อมูล เพื่อป้องกัน
การบุกรุกหรือโจมตีจากภายนอกเข้าถึงหรือควบคุมระบบ
การจัดการความรู้
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้นํากระบวนการจัดการความรู้ (KM) มาใช้เป็นเครื่องมือใน
การสนับสนุนและเสริมสร้างการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยมีวิธีการรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ ตามรูปแบบการจัดการความรู้ (KM Model) โดยการพิจารณา
จากองค์ ความรู้ ที่จําเป็นต่ อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุ ทธศาสตร์ และสอดคล้องต่อการผลักดัน
ความสําเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ มาดําเนินการ รวมทั้งมีช่องทางในการเข้าถึงความรู้และประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากรทราบถึงช่องทางเข้าถึงองค์ความรู้ และมีการจัดกิจกรรมยกย่องชมเชยแก่หน่วยงานและบุคคลที่
ดําเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้และมีผลงานดีเด่น และสําหรับการแสวงหาความรู้ ได้รวบรวม/
สกัดความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลจากภายในองค์กรและภายนอกองค์กร การจัดกิจกรรมเพื่อแสวงหา แลกเปลี่ยน
และรับการถ่ายทอดความรู้จากผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย องค์กรอื่น และศึกษาดูงาน เช่น การศึกษาดูงาน
ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ และการบริ ห ารความรู้ ข องโรงพยาบาลบ้ า นแพ้ ว (องค์ ก รมหาชน) จั ง หวั ด
สมุทรสาคร ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการให้บริการประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ที่มีการนําเครื่องมือสมัยใหม่มาปรับใช้ได้อย่างลงตัวเหมาะสมกับบริบทการดําเนินงาน
เป็นต้น
ในการสร้างความรู้มีหลายประเภท ทั้งจากการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ การช่วย
ให้ เ ข้ า ถึ ง ความรู้ เพื่ อ ที่ จ ะส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรนํ า ความรู้ ไ ปใช้ พั ฒ นาตนเองให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพบรรลุ
วัตถุประสงค์ ดังนั้น จึงได้พิจารณาความเหมาะสมในการใช้เครื่องมือสนับสนุนการจัดการความรู้ หรือ
ผสมผสาน วิธีการ ต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ดําเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม
ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices: Cops) เวทีเสวนาในวันแห่งการเรียนรู้ การใช้เทคนิคการเล่า
เรื่องด้วยการบอกเล่าผ่าน VDO Camera (Clip Story Telling) การจัดนิทรรศการเพื่อนําเสนอองค์ความรู้
รวมทั้ง มอบโล่รางวัลการจัดการความรู้ดีเด่นประจําปี
นอกจากนี้ ได้ ร วบรวมองค์ ค วามรู้ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ละสะดวกต่ อ สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา
กรรมาธิการ ข้าราชการสํานักงานฯ หน่วยงานอื่นๆ และประชาชนทั่วไป โดยจัดเก็บข้อมูลไว้ในห้องสมุด
อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ วุ ฒิ ส ภา โดยแบ่ ง หมวดหมู่ ข องข้ อมู ล ในห้ อ งสมุ ดอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ วุ ฒิ ส ภาให้ ชั ด เจน เช่ น
กฎหมาย กระบวนงานของวุฒิสภา เอกสารในวงงานวุฒิสภา ข้อมูลด้านต่างประเทศ งานวิจัย รวมถึง
ขั้นตอนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภาซึ่งเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศด้าน
การพิจารณากฎหมายในระดับต่าง ๆ
สําหรับระบบจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประกอบด้วยสํานักต่าง ๆ เช่น สํานักการประชุม สํานักกรรมาธิการ สํานักกฎหมาย จะเป็นเจ้าของข้อมูล
และเป็นผู้นําข้อมูลเข้าระบบ โดยอาจนําเข้าระบบโดยตรงด้วยระบบจัดเก็บเอกสารฯ หรือจะนําเข้าโดยส่ง
ข้อมูลผ่านระบบอื่นๆ เช่น ระบบนิติบัญญัติ ระบบประชุม ระบบสรรหาและแต่งตั้ง เป็นต้น ข้อมูลของ

- 17 ห้ อ งสมุ ด อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ วุ ฒิ ส ภาถู ก นํ า เสนอผ่ า นช่ อ งทางของเว็ บ ไซต์ มี รู ป แบบการแสดงผลที่ เ ห็ น
รายละเอียดของข้อมูลที่ชัดเจน ทุกขั้นตอน แต่การแสดงผลอาจไม่เหมาะกับอุปกรณ์ประเภท สมาร์ทโฟน
จึงได้พัฒนาเป็นระบบชั้นวางหนังสือ (Senate Bookshelf) เพื่อให้สามารถการแสดงผลบนสมาร์ทโฟนได้
อย่างเหมาะสม ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น

Â การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
การจัดและบริหารงาน
การจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน มีดังนี้
1. มีระบบงานแบบเป็นทางการ คือ มีการดําเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พ.ศ. 2554
2. มีระบบงานแบบไม่เป็นทางการเพื่อเกิดความคล่องตัวในการบริหารงานในภารกิจสําคัญ
การทํางานร่วมกัน โดยมีการตั้งหน่วยเฉพาะกิจภายในสํานักงาน เช่น ศูนย์ข้อมูลต่างประเทศวุฒิสภา
ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานราชการวุฒิสภา เป็นต้น
รวมทั้ง มีการมอบหมายและกระจายอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น การมอบหมาย
การบริหารราชการ ให้กับรองเลขาธิการวุฒิสภา, การมอบหมายงานให้ที่ปรึกษา เป็นต้น อีกทั้งมีนวัตกรรม
และเทคโนโลยีใหม่ Senate Application บนสมาร์ทโฟน ถือเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่พัฒนาขึ้นเพื่อการเข้าถึง
ข้อบั งคั บ การประชุ ม วุ ฒิส ภา รั ฐ ธรรมนูญ แห่งราชอาณาจัก รไทย พ.ศ. 2550 ได้ อย่า งสะดวกรวดเร็ ว
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “Senate Channel” (ทีวีวุฒิสภา) เพื่อให้บริการถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภา และ
รายการทีวีรัฐสภา รวมทั้งให้บริการข้อมูล ข่าวสารของวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว
ในการปฏิบัติงานให้ทันต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่เสมอ และมีระบบจัดการ
ความรู้ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ ระหว่างบุคลากรในสํานักงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภามี ก ารนํ า ระบบบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง านมาใช้ ใ นการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และแจ้งเวียน
หลั กเกณฑ์ ดังกล่ าวให้ สํานักต่าง ๆ นํ าหลักเกณฑ์ดังกล่ าวไปปฏิบัติ โดยมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายจากระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล ติดตามประเมินผล สื่อสารเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบแนวทางการ
แจ้งผล หลังเสร็จสิ้นการประเมิน ผู้บังคับบัญชามีการแจ้งผลการประเมินให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบ และ
กําหนดแนวทางการพั ฒนาความรู้ ทักษะได้เหมาะสมตามแผนพัฒนารายบุ คคล และปรับปรุงผลการ
ปฏิบัติงานในระดับบุคคล อีกทั้งนําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการมาประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน และมีการประกาศผลการปฏิบัติราชการบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดี
มาก ซึ่งเป็นการยกย่องชมเชยและเป็นการให้รางวัลและสิ่งจูงใจ เพื่อให้บุคลากรมีขวัญและกําลังใจ รวมทั้ง
มีคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนมีมาตรฐาน โปร่งใส เกิดความเป็นธรรม
และเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยตามความในมาตรา 57 และมาตรา 59 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติร ะเบี ย บ
ข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554

- 18 การจ้างงานและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีการปรับเปลี่ยนตัวแบบสมรรถนะโดยคณะกรรมการ
ข้า ราชการรั ฐ สภา (ก.ร.) เรื่ อ ง มาตรฐานและแนวทางการกํ า หนดความรู้ค วามสามารถ ทั ก ษะ และ
สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญ ซึ่งประกอบด้วย
1. สมรรถนะหลั ก มี 5 ด้ า น ได้ แ ก่ การมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ , บริ ก ารที่ ดี , การสั่ ง สมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ, การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม, การทํางานเป็นทีม
2. สมรรถนะทางการบริหาร 6 ด้าน ได้แก่ สภาวะผู้นํา, วิสัยทัศน์, การวางกลยุทธ์ภาครัฐ,
ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน, การควบคุมตนเอง, การสอนงานและการมอบหมายงาน
3. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ อย่างน้อย 3 สมรรถนะ ที่เหมาะสมกับ
หน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละตําแหน่ง
ในการนําตัวแบบของสมรรถนะมาใช้ สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดําเนินการโดยประเมิน
สมรรถนะหลักของบุคลากร และนําผลการประเมินมาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual
Development Plan: IDP) ให้แก่ผู้ที่มีความจําเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาสมรรถนะให้สอดคล้องกับความ
คาดหวังของสํานักงานฯ บุคลากรที่ประเมินแล้วพบว่าเกิดช่องว่างของสมรรถนะ (Competency Gap)
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาจะร่วมกันกําหนดวิธีการในการพัฒนา ด้วยกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ
ที่เหมาะสมกับผู้รับการพัฒนา เช่น การเรียนรู้ด้วยตนเอง การมอบหมายงาน/โครงการ การสอนงาน เป็นต้น
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ซึ่งมีการกําหนดหลักสูตรในการแข่งขันโดย
คํานึงถึงความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ทัศนคติในการปฏิบัติและพฤติกรรม ท่วงทีวาจา อุปนิสัย
อารมณ์ ความคิดริเริ่ม การปรับตัว ปฏิภาณไหวพริบต่าง ๆ เพื่อให้การสรรหาบุคคลได้อย่างเหมาะสม และ
คํานึงถึงการรักษาและส่งเสริมให้บุคลากรมีศักยภาพและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยมีการสนับสนุน
ส่งเสริมให้บุคลากรมีการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมต่างๆ ศึกษา
ดูงานต่างประเทศ แลกเปลี่ยนข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภากับต่างประเทศ การมอบหมายงานที่
สําคัญ เป็นต้น รวมทั้งจัดทําแผนการสร้างความก้าวหน้าในสายงาน โดยมีการดําเนินการตามแผนฯ จํานวน
2 สายงาน (นิติการและวิทยาการ) ซึ่งมีการกําหนดชื่อตําแหน่งในเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพและ
ตําแหน่งเป้าหมาย, หน้าที่รับผิดชอบ, ระยะเวลาขั้นต่ําในการถือครองตําแหน่ง, ผลสัมฤทธิ์หลักของแต่ละ
ตําแหน่ง, หลักเกณฑ์และเป้าหมาย, ทักษะและระดับที่คาดหวังสําหรับตําแหน่งเป้าหมาย สมรรถนะ ระดับ
ที่คาดหวังของตําแหน่งแต่ละระดับ และติดตามประเมินผล
การพัฒนาบุคลากร
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดย
กําหนดแนวทางพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจากยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการรัฐสภา แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ.
2555-2559 ที่มุ่งหวังให้การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รวมทั้ง แผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555-2559 นอกจากนี้ มีการสํารวจ
ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาบุคลากรในภาพรวม และการหาความจําเป็นในการฝึกอบรม โดย
การนําผลสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการคือสมาชิกวุฒิสภา รวมทั้ง สอบถามข้อมูลความต้องการ
ฝึกอบรมของสํานักต่าง ๆ แล้วนํามาเป็นกรอบทิศทางในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร จัดทําหลักสูตรใน

- 19 การฝึกอบรม พัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิ บัติงานของบุคลากร ส่งผลให้บุคลากร
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสํานักงานให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนด
ไว้ได้ ซึ่งแผนพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย กิจกรรมในการพัฒนา ออกแบบมาเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะ
และขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับ ประกอบด้วย 1) การฝึกอบรม ได้แก่ การจัดหลักหลักสูตร
ฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อมุ่งพัฒนาความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
ครอบคลุมการฝึกอบรมข้าราชการใหม่, จริยธรรม, การบริหารจัดการ, การพัฒนาภาวะผู้นํา 2) การพัฒนา
บุคลากรที่ไม่ใช่การฝึกอบรม เป็นการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ของ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่ การจัด
ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนให้ข้าราชการลา
ศึกษาต่อ, ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ, การแลกเปลี่ยนข้าราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ
รั ฐ สภาต่ า งประเทศ, การฝึ ก ซ้ อ มป้ อ งกั น ภั ย ระงั บ อั ค คี ภั ย แผนสํ า รองฉุ ก เฉิ น กรณี เ กิ ด อุ ท กภั ย และ
แผ่นดินไหว กิจกรรม 5 ส วุฒิสภารักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการจัดทําและถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่มี
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานผ่านการจัดการความรู้ (KM) และมีการนําองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
เช่น การปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทางในการปฏิบัติงานตามองค์ความรู้ เป็นต้น นอกจากนั้น การจัดการ
ประกัน คุณ ภาพการฝึ ก อบรมและประเมิน ประสิท ธิ ผ ลและความคุ้ม ค่า ของการพัฒ นา/ฝึ ก อบรม ตาม
แนวทางของระบบมาตรฐานคุณภาพการฝึกอบรม ISO 10015 ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ การกําหนด
ความต้องการฝึกอบรม การออกแบบและวางแผนฝึกอบรม การจัดฝึกอบรมในหลักสูตร/โครงการที่จัดขึ้น
ภายในสํานักงานฯ เพื่อก่อให้เกิดกระบวนการควบคุมและกํากับให้การจัดโครงการ/หลักสูตรฝึกอบรมมี
คุณภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
การสร้างแรงจูงใจและการพัฒนาความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีการจัดทําแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพในสาย
งานหลักให้กับบุคลากร ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาได้ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองและค้นพบศักยภาพ
ตนเองให้เกิดความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เช่น การจัดสรรทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญา
โท ปริญญาเอก การสนับสนุนให้บุคลากรลาศึกษาต่อ ติดตามแล้วประเมินผลให้คําปรึกษา การมอบหมาย
งานที่สําคัญ ท้าทาย สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการพัฒนาในโครงการต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนบุคลากร,
โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะงาน หลักสูตร การเสริมสร้างความรู้ด้านระบบงานนิติบัญญัติ, หลักสูตร
การพัฒนาความรู้และทักษะของเจ้าหน้าที่ตํารวจสภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เป็นต้น
การสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีการกําหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจของ
บุคลากร โดยมีการสํารวจปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกฯ ครอบคลุมปัจจัยด้านบรรยากาศในการทํางาน
(สภาพแวดล้ อม) และปั จจัย สร้างแรงจู งใจในการทํางาน โดยนําข้ อมู ล ดั งกล่ าวมาวิเคราะห์ จัดลําดั บ
ความสําคัญ และกําหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกของบุคลากร เพื่อจัดทําแผนการเสริมสร้างความผาสุก
และความพึงพอใจให้กับบุคลากร ซึ่งครอบคลุมด้านสวัสดิการและบริการ, สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
ที่ดี (เช่น แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย แผนสํารองกรณีเกิดอุทกภัยและแผ่นดินไหว เป็นต้น) นโยบายการ
บริหารงานและการติดต่อสื่อสาร, ความสัมพันธ์ในการทํางาน, การพัฒนา/ฝึกอบรมบุคลากร, ความสําเร็จ
ของงาน, การยกย่องชมเชยและความก้าวหน้าในงาน, ลักษณะงานและปริมาณงาน, การกระจายอํานาจ
การตัดสินใจ รวมทั้งมีการกําหนดตัวชี้วัดและวิธีการประเมินความผาสุกโดยการสํารวจความพึงพอใจต่อการ

- 20 สร้างความผาสุกของบุคลากรเพื่อปรับปรุงให้บุคลากรมีความผาสุกมากขึ้น และมีการสํารวจการลาออกและ
การโอนย้ายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2555 ซึ่งมีบุคลากรลาออกและโอนย้ายลดลง อีกทั้งมีช่องทางการร้องเรียน
เกี่ยวกับความผาสุก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินความผาสุกของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

Â กระบวนการที่สร้างคุณค่า

สํ านั กงานเลขาธิ การวุ ฒิ สภา ได้ พิ จารณากระบวนการที่ สร้ างคุ ณค่ าจากการดํ าเนิ นงาน
เพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และภารกิจตามอํานาจหน้าที่ของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ซึ่งผูกพันอยู่กับรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการนําผลจากการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่คณะทํางานหมวด 3 รวบรวมจากสํานักต่างๆที่เกี่ยวข้อง และประมวลข้อมูลสรุปไว้ (CS1)
มาเป็นส่วนประกอบการพิจารณา และโดยที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มี การประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) ส่งผลให้ต้องมีการทบทวนกระบวนการที่สร้าง
คุณค่า เพื่อให้ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่กําหนดขึ้นมาใหม่ โดยมีการวิเคราะห์ และ
ให้ค่าคะแนนกับกระบวนการที่ตอบสนองต่อปัจจัยดังกล่าวข้างต้น แล้วรวบรวมคะแนนของแต่ละกระบวนการ
เพื่อนํามาจัดลําดับความสําคัญตามผลคะแนนจากมากไปหาน้อย
สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้มีการทบทวนกระบวนการ
ที่สร้างคุณค่าอีกครั้ง เพื่อสอบทานกับความเห็นของผู้ประเมินในการตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) ประจําปี พ.ศ. 2556 ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการพิจารณา
ทบทวนการกําหนดกระบวนการสร้างคุณค่าและข้อกําหนด ให้สอดคล้องกับพันธกิจและความต้องการของ
ผู้รับบริการ ตามที่กําหนดในลักษณะสําคัญองค์กรให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยได้มีการทบทวน คัดเลือก และกําหนด
กระบวนการที่สร้างคุณค่าของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จํานวนทั้งสิ้น 5 กระบวนการ ได้แก่ (1) กระบวนการ
สนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ (2) กระบวนการสนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การปกครองในระบอบ
ประชาธิ ปไตยอั นมี พระมหากษัตริ ย์ทรงเป็นประมุ ข (3) กระบวนการสนั บสนุ นข้อมูลสําหรั บประกอบการ
พิจารณาการดําเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา (4) กระบวนการด้านฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ (5)
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อให้การขับเคลื่อนกระบวนการประสบความสําเร็จและบรรลุเป้าหมายสํานักงานฯ ได้จัดทํา
ข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการสร้างคุณค่า โดยสํานักที่รับผิดชอบแต่ละกระบวนการ เป็นผู้พิจารณา
จัดทําข้อกําหนดที่สําคัญโดยมีการพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงข้อกําหนดของกฎหมายที่ผูกพันต่อการดําเนินงาน และปัจจัยด้าน
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาการดําเนินงานตามขั้นตอนของกระบวนการ โดยคํานึงถึงความคุ้มค่าและการ
ลดต้นทุน แต่ยังคงไว้ซึ่งประโยชน์ต่อการดําเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมทั้งกําหนดตัวชี้วัดที่
สัมพันธ์และสอดคล้องกับกระบวนการและข้อกําหนดที่สําคัญ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการติดตามประเมินผล
และนําไปสู่การพิจารณาปรับปรุงกระบวนการเพื่อผลการดําเนินงานที่ดียิ่งขึ้นต่อไป
ข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการสร้างคุณค่า ได้แก่ ความทันสมัยของการให้บริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่นําเข้าฐานข้อมูล ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและการให้บริการ
อื่นๆ ความครบถ้วนของการนําเข้าข้อมูล ความโปร่งใสตรวจสอบได้ของการดําเนินการตามขั้นตอนของ
กระบวนการ
ความถูกต้องของข้อมูลที่นําเข้าและเผยแพร่ และความรวดเร็วของการเผยแพร่ข้อมูล

- 21 นอกจากนี้ ยังได้กําหนดตัวชี้วัดข้อกําหนดที่สําคัญที่ใช้ในการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่า
เช่น ร้อยละพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการได้รับบริการข้อมูลรายงานการประชุม โดยดําเนินการสํารวจผล
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดทําและเผยแพร่รายงานการประชุมในด้านความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูล และความรวดเร็วในการเผยแพร่รายงานการประชุมวุฒิสภา เป็นต้น
ในขณะเดียวกันสํานักผู้รับผิดชอบกระบวนการยังได้นําข้อกําหนดที่สําคัญที่กําหนดไว้
มาออกแบบกระบวนการ ด้วยการอาศัยปัจจัยจากองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อเท็จจริงจาก
ขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติงาน ความคุ้มค่าและการควบคุมค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน รวมทั้งปัจจัยเรื่อง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น กระบวนการจัดทําและบูรณาการฐานข้อมูลด้านต่างประเทศ มีการ
ออกแบบกระบวนการโดยใช้ปัจจัยด้านเทคโนโลยี เพื่อทําให้ข้อมูลด้านต่างประเทศสามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลเข้า
กับศูนย์ข้อมูลนิติบัญญัติ สามารถลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติงาน ทําให้บุคลากรด้านต่างประเทศ
สามารถสื บค้นข้ อมู ลที่สอดคล้ องกั บการเรียกใช้ข้ อมูลได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วน รวมทั้ งลดข้ อจํ ากั ดด้ าน
ระยะเวลาในการขอข้อมูลและจัดเตรียมเอกสาร เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการลง
ในส่วนของการถ่ายทอดและการนําไปสู่การปฏิบัตินั้น สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดทํา
คู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการสร้างคุณค่าครบถ้วนทุกกระบวนการ มีการเผยแพร่คู่มือฯ และ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การแจกจ่ายเล่มคู่มือฯ การเผยแพร่ทางอินทราเน็ต, e-office และอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กําหนด ลดข้อผิดพลาด/
การทํางานซ้ํา และมีการปรับปรุง พัฒนากระบวนการที่สร้างคุณค่าให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป
อย่ างไรก็ ต าม สํ านั กงานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ สภา ได้ มี การเรี ย นรู้ ทบทวนและปรั บปรุ ง
กระบวนการสร้างคุณค่า โดยมุ่งเน้นการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมงานด้านนิติบัญญัติตามหลักธรรมาภิบาล มีการจัดทําแผนปรับปรุงกระบวนการด้วยการวิเคราะห์
จุดอ่อนของกระบวนการและโอกาสในการปรับปรุง และการกําหนดแนวทางให้สอดคล้องกับข้อกําหนดที่
สําคัญ และตัวชี้วัด ที่สําคัญของกระบวนการ เช่น แอพพิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน (Senate Application) ถือ
เป็นนวัตกรรมหนึ่งที่ได้นํามาใช้เพื่อการเข้าถึงข้อบังคับการ ประชุมวุฒิสภา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2550 ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “Senate Channel” (ทีวีวุฒิสภา) เพื่อให้บริการ
ถ่ า ยทอดสดการประชุ ม วุ ฒิ ส ภา และรายการที วี รั ฐ สภา รวมทั้ ง ให้ บริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารของวุ ฒิ ส ภา
คณะกรรมาธิการ และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นต้น
Âกระบวนการสนับสนุน
กระบวนการสนับสนุนของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้พิจารณาจากกระบวนการที่มี
ความสําคัญต่อการสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่า บุคลากรและการปฏิบัติงานประจําวัน จํานวน 4
กระบวนการ ได้แก่ (1) กระบวนการด้านการคลังและงบประมาณ (2) กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
การแปลงสู่แผนปฏิบัติราชการและการติดตามประเมินผล (3) กระบวนการให้บริการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และ (4) กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งกระบวนการสนับสนุน
ทั้งหมดได้มีการกําหนดข้อกําหนดที่สําคัญ ตัวชี้วัดข้อกําหนดที่สําคัญและการออกแบบกระบวนการที่มีการ
นําปัจจัยสําคัญ ที่เกี่ยวข้องมาประกอบการจัดทํา รวมถึงมีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานกระบวนการ
และมีการปรับปรุงกระบวนการทุกกระบวนการเช่นเดียวกับกระบวนการสร้างคุณค่า ซึ่งสํานักผู้รับผิดชอบได้
ดําเนินการปรับปรุงกระบวนการสนับสนุน โดยมุ่งเน้นถึงการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการพัฒนา

- 22 กระบวนการการทํางาน รวมไปถึงการลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติงาน อาทิ ให้มีการจัดทําฐานข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ เรียกว่า “ระบบบริหารการเงินการคลัง สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา” (Fiscal Automation
System) เพื่อเพิ่มความสะดวกในการให้บริการแก่ข้าราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิก
วุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ เป็นต้น
นอกจากนี้ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ยังได้มีการพัฒนากระบวนการสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ําเสมอ ทั้งนี้ เพื่อรักษามาตรฐานเดิมและปรับปรุงให้กระบวนการทํางาน ดําเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีสารสนเทศที่ทันสมัย มีการ
เสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และให้บริการด้วยความรวดเร็ว ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างเป็นรูปธรรม
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