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ส่วนที่ 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร
1. ลักษณะองค์กร
ก. ลักษณะพื้นฐานของส่วนราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นส่วนราชการสังกัดรัฐสภา มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าที่
เกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของวุฒิ สภา โดยมีเลขาธิการวุฒิ สภาเป็นผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ พนักงาน
ราชการและลูกจ้าง รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อประธานวุฒิสภา และให้รองเลขาธิการวุฒิสภา
เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ ตามที่เลขาธิการวุฒิสภากําหนดหรือมอบหมาย ในด้านการบริหารงานบุคคลมี
องค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลเป็นของตนเอง คือ “คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา” (ก.ร.) ทําหน้าที่
ควบคุม ดู แล บุค ลากรในส่วนราชการสังกั ดรัฐสภา ซึ่งเรียกว่า “ข้าราชการรัฐสภา” ตามพระราชบั ญ ญั ติ
ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554
สํานักงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบครอบคลุมภารกิจและกิจกรรมด้านต่างๆ ของวุฒิสภา ดังนี้
1. รับผิดชอบงานด้านวิชาการและธุรการของวุฒิสภา
1.1 งานด้านวิชาการและธุรการในการประชุมวุฒิสภา
1.2 งานด้านวิชาการและธุรการในการประชุมคณะกรรมาธิการ
2. สนั บ สนุ น ส่ ง เสริม และเผยแพร่ก ารปกครองในระบอบประชาธิป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์
ทรงเป็นประมุข โดยเฉพาะบทบาทการดําเนินงานทางด้านนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญฯ ของวุฒิสภา
3. ศึกษา ค้ นคว้า วิเคราะห์ และวิจัยในเรื่องต่างๆ เพื่ อเป็ นข้อมูลสําหรับ ประกอบการพิจารณา
ดําเนินงานของสมาชิกวุฒิสภาตามบทบาทและอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา
4. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัย รวมทั้งการเปรียบเทียบข้อมูลของนานาอารยะประเทศ ทั้งนี้
เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับสนับสนุนการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภาต่างประเทศของวุฒิสภา
5. ประสานงานกั บ ส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภา
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและคําสั่ง ได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจของวุฒิสภา เช่น ด้าน
งบประมาณ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่วุฒิสภามอบหมาย
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สํานักงานได้กําหนดแนวทางในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ โดยพิจารณาจากพันธกิจและอํานาจ
หน้าที่ตามกฎหมายเป็นหลัก ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผู้รับบริการ แนวทางและวิธีการให้บริการ
ผู้รับบริการ
กลุ่มผู้รับบริการ
1. สมาชิกวุฒิสภา
2. คณะกรรมาธิการ
3. ประชาชน
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. องค์กรอิสระต่างๆ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
3. สื่อมวลชน
4 .ประชาชน

แนวทางและวิธีการให้บริการ
 สนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการ
 จัดทําเอกสารประกอบพระราชบัญญัติ
 การผลิตผลงานวิจัย
 ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 งานด้านธุรการ
 การเสนอเรื่องร้องทุกข์หรือการใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญ
ของประชาชน

สํานักงานได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 – 2559
(ฉบับปรับปรุง) เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดําเนินงาน โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลัก ดังนี้
วิสัยทัศน์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภา
และประชาชน
พันธกิจ
1. สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านนิติบัญญัติตามหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ
3. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน
ค่ า นิ ย มหลั ก 6 ประการ คื อ ยื น หยั ด ในสิ่ ง ที่ ถู ก ต้ อ ง มุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ จิ ต บริ ก าร โปร่ ง ใส สุ จ ริ ต
ทํางานเป็นทีม และไม่เลือกปฏิบัติ
บุคลากรทั้งสิ้นของสํานักงาน มีจํานวน 1,259 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 1,094 คน ลูกจ้างประจํา 45
คน และพนักงานราชการ 120 คน ลักษณะโดยรวมของบุคลากร มีระดับการศึกษา อายุ สายงาน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงระดับการศึกษา อายุเฉลี่ย จํานวนสายงาน ของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ
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ประเภทตําแหน่งและจํานวนข้าราชการของสํานักงาน ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงประเภทตําแหน่งและจํานวนข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประเภทตําแหน่ง

ระดับ

1. ตําแหน่งประเภทบริหาร (7 คน)

ระดับต้น (ไม่มี)

ระดับสูง 7 คน

2. ตําแหน่งประเภทอํานวยการ (18 คน)

ระดับต้น (ไม่มี)

ระดับสูง 18 คน

3. ตําแหน่งประเภทวิชาการ (531 คน)
4. ตําแหน่งประเภททั่วไป (538 คน)

ปฏิบัติการ
349 คน
ปฏิบัติงาน
170 คน

ชํานาญการ
125 คน

ชํานาญการพิเศษ
45 คน
ชํานาญงาน
321 คน

เชี่ยวชาญ
4 คน

ทรงคุณวุฒิ
8 คน

อาวุโส
47 คน

ทักษะพิเศษ
(ไม่มี)

สํ า นั ก งาน มี เทคโนโลยี อุ ป กรณ์ สิ่ ง อํ า นวยความสะดวก ในการให้ บ ริ ก ารและการปฏิ บั ติ ง าน
ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงเทคโนโลยี อุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวกในการให้บริการและการปฏิบัติงาน
เทคโนโลยี อุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวกในการบริการและการปฏิบัติงาน
-ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับภารกิจด้านงานสํานักงาน) Back Office (ระบบสํานักงานอัตโนมัติ
-ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับภารกิจด้านการประชุม เช่น ระบบจดรายงานการประชุมสภา ระบบ
ถ่ายทอดการประชุมสภาผ่านทางอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
-ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนด้านนิติบัญญัติ เช่น ระบบสารสนเทศจัดเก็บเอกสาร
เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา ฯลฯ
-ระบบเทคโนโลยีสนับสนุนด้านอื่น เช่น ศูนย์บริการอุปกรณ์สารสนเทศ) IT Service (เปิดบริการให้
คําปรึกษาแก่สมาชิกวุฒิสภา ผู้ช่วยดําเนินการ ผู้ติดตาม คณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการ
ข้าราชการ และ Weblog สมาชิกวุฒิสภา เป็นต้น
-เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 คน 1 /เครื่อง
-เครื่องคอมพิวเตอร์) IPAD (ให้บริการสมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหาร และหน่วยงานที่สนับสนุนงานประชุม
อุปกรณ์
ของวุฒิสภา
-ระบบทีวีภายใน MATV
ห้องพยาบาล ห้องออกกําลังกาย (Fitness) ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) ห้องสมุด
สิ่งอํานวย ห้องชมรมอดีตข้าราชการและลูกจ้างสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา บ้านพักสวัสดิการของรัฐสภา
ความสะดวก สโมสรรัฐสภา ห้องรับรองสมาชิกวุฒิสภา ห้องฝึกอบรม ห้องประชุมทั่วไป และห้องประชุม
อิเล็กทรอนิกส์

ในการดําเนินงานของสํานักที่เป็นหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ให้บริการภายใต้กฎหมาย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่สําคัญ ได้แก่ รัฐธรรมนูญ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 กฎ ก.ร.ข้อบังคับการประชุม
วุฒิสภา เป็นต้น
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ข. ความสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร
สํานักงานเป็นองค์กรราชการ มีอํานาจหน้าที่เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554 กําหนดโครงสร้างสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ออกเป็น 18 สํานัก 3 กลุ่ม มีการบังคับ
บั ญ ชาเป็ น ไปตามลํ า ดั บ ชั้ น ซึ่ ง เป็ น การกํ า กั บ ดู แ ลตนเองที่ ดี ต ามกฎหมาย โดยเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา
เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด มีรองเลขาธิการวุฒิสภา จํานวน 6 คน ข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา จํานวน
8 คน ทํ าหน้ าที่ กํ ากั บ ดู แ ลสํานั กที่ รับ ผิ ดชอบ ผู้อํ านวยการสํานั ก จํานวน 18 คน แสดงโครงสร้างองค์ ก ร
ตามแผนภาพที่ 1
แผนภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างองค์กร
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สํานักงานมีข้อกําหนดที่สําคัญสําหรับการปฏิบัติงาน แนวทางและวิธีการสื่อสารกับส่วนราชการ/
องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงข้อกําหนดที่สําคัญสําหรับการปฏิบัติงาน แนวทางและวิธีการสื่อสารกับส่วนราชการ/องค์กรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

6
ความต้องการและความคาดหวัง แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกันของกลุ่มผู้รับบริการ ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แสดงกลุ่มผู้รับบริการ บริการที่ให้ แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกัน และความต้องการของผู้รับบริการ

ความต้องการและความคาดหวัง แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 แสดงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริการที่ให้แนวทางและวิธีการสือ่ สารระหว่างกัน และความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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2. ความท้าทายต่อองค์กร
ก. สภาพการแข่งขัน
สํานั กงานได้ กําหนดให้ สํ านั ก งานเลขาธิการสภาผู้ แ ทนราษฎร ซึ่ งเป็ น ส่วนราชการสังกั ดรัฐสภา
มีภารกิจคล้ายคลึงกันเป็นองค์กรคู่เทียบ โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําปี ทั้งนี้ ปัจจัยสําคัญที่ทําให้การดําเนินงานประสบความสําเร็จ คือ ผู้บริหารให้ความสําคัญกับ
การดําเนินงานในด้านต่างๆ ขององค์กร ส่วนปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีผลต่อสภาพการแข่งขัน คือ
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและความไม่แน่นอนทางการเมือง มีข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากระบบ Internet และ
ระบบ Intranet ของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อย่างไรก็ตาม แม้ว่าข้อจํากัดในการได้มาซึ่งข้อมูล
เชิงเปรียบเทียบ และข้อมูลเชิงแข่งขันเนื่องจากยังไม่มีข้อตกลงอย่างเป็นทางการในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ซึ่งกันและกัน
ข. ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
สํานักงานได้กําหนดความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ ดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 แสดงความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ
สํานักงานมีการกําหนดแนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผลการดําเนินการที่
ดีอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1. วิ เคราะห์ ปั จ จั ย ต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการสร้ า งคุ ณ ค่ า และกระบวนการสนั บ สนุ น
จากปั จ จั ยความต้ อ งการของผู้ รับ บริก ารและผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย สภาวะแวดล้ อ ม ความเปลี่ ย นแปลงทาง
การเมือง กฎหมาย โครงสร้างและภารกิจในการดําเนินการมาประกอบการตัดสินใจ
2. วิเคราะห์ จุดอ่ อนและโอกาสในการปรับ ปรุง โดยใช้ผ ลการวิเคราะห์ ข้อ มู ลด้ านการนํ าองค์กร
(Leadership) การวางแผนเชิ งยุ ท ธศาสตร์ (Strategic Planning) การให้ ค วามสํ าคั ญ กั บ ผู้ มี ส่ วนได้ ส่ ว นเสี ย
(Customer Focus) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล (Workforce
Focus) และด้านผลลัพธ์ของการดําเนินงานที่ผ่านมา
3. จัดทําแผนพัฒ นาองค์กร “การพัฒ นาระบบการจัดการกระบวนการ” เพื่อทบทวนและพัฒนา
ระบบการจัดการกระบวนการ โดยกําหนดแนวทางปรับปรุงกระบวนการ การป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด
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การทํางานซ้ําและลดการสูญ เสีย การสื่อสารและถ่ายทอดมาตรฐานการปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาระบบสนับสนุนต่างๆ
4. ดําเนินการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานตามแผนและแนวทางที่กําหนด โดยนําปัจจัยต่างๆ เช่น
องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติงาน การควบคุมค่าใช้จ่าย
ปัจจัยเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานมาใช้
5. ติดตามและประเมินผลจากข้อมูลผลการดําเนินงานตามข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการและ
ผลสําเร็จตามตัวชี้วัดของการดําเนินงาน โดยเทียบเคียงผลการดําเนินงานเดิมกับเป้าหมายที่กําหนดหรือทิศทาง
และแนวโน้มในอนาคต
สุดท้ายแล้ว สํานักงานยังเป็นองค์กรที่มีองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากภารกิจเป็นจํานวนมาก ทั้งความรู้
ที่ ชัด แจ้ งและความรู้ ที่ ฝั งอยู่ ในบุ ค คล เช่ น วิธีก ารปฏิ บั ติ งานที่ ดี ในการสนั บ สนุ น กระบวนการนิ ติ บั ญ ญั ติ
ตามภารกิจของสํานักงานฯ ตลอดจนวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ของบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์
เป็นต้น ซึ่งสํานักงานฯ มีแนวทางการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ โดยใช้การจัดการความรู้ (Knowledge
Management: KM) เป็นเครื่องมือในการสร้างและรวบรวมองค์ความรู้สําคัญที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานและ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ และมีกระบวนการถ่ายทอดและสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรได้
เข้าใจและเกิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจัดเก็บ
และเผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ง่ายและทั่วถึง การจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ
(Community of Practice หรือ CoP) เพื่อรวบรวม แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างบุคลากร
การจัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) เพื่อสร้างบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนความรู้ รวมทั้ง มีการยก
ย่องชมเชยหน่วยงานที่มีการจัดการความรู้ดีเด่น เช่น Trick ประชุมกรรมาธิการ ของสํานักกรรมาธิการ 1 2
และ 3 กิจกรรม Plan On Tour ของสํานักนโยบายและแผน เป็นต้น เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการมีส่วนร่วม
ของบุคลากร อันเป็นหนทางที่จะทําให้สํานักงานพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป

