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ส่วนที่ 2
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
อย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์ระดับพื้นฐาน
1. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
1.1 การจัดทํายุทธศาสตร์
ก. กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์
สํ านั ก งานเลขาธิการวุฒิ ส ภากํ าหนดให้ จัด ทํ าแผนยุท ธศาสตร์สํานั กงานเลขาธิก ารวุ ฒิ สภา
เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินการขององค์กร ทุกๆ 5 ปี โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์เพื่อกําหนด
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์หลัก ตามเอกสารแสดงกระบวนการขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี (แสดงตามภาคผนวก 1)
สํานักงานได้นําความต้องการของผู้รับบริการหลักได้แก่ สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการและ
ประชาชน มาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงาน โดยเก็บรวบรวมความต้องการ ความคาดหวัง
ของผู้รับบริการเพื่อนํามาประกอบการวิเคราะห์ และกําหนดนโยบายตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อทราบความต้องการของสมาชิกวุฒิสภา ในช่วงเดือนธันวาคม 2551 – เดือน
มกราคม 2552 การวิเคราะห์ข้อมูลจากระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งดําเนินการสํารวจโดยสถาบัน
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดีตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา การวิเคราะห์ข้อมูลจากเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ระหว่างปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 – 2554 การให้ ค วามสํ าคั ญ กั บ ผู้ รับ บริ ก ารและผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย รวมทั้ งผลการดํ าเนิ น การ
ในเชิงเปรียบเทียบกับสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นคู่เทียบตามที่ปรากฏในลักษณะสําคัญของ
องค์กร นอกจากนั้น ยังได้นําการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงด้านการเงิน สังคม
จริยธรรม กฎหมาย ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงไป ที่อาจมีผลต่อประสิทธิภาพ ประสิท ธิผลในการปฏิ บัติงาน
ขององค์กร ได้แก่ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554 และพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 รวมทั้งแผนงานต่างๆ เช่น แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิ สภา พ.ศ. 2555 – 2559 เพื่ อปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผนปฏิ บัติราชการ
ตลอดจนนําผลการวิเคราะห์ ข้ อมู ล ผลการประเมิ น จากผู้ป ระเมิ น ภายใน และการวิเคราะห์ ข้ อมู ล ผลการ
ประเมิน จากภายนอกตามโครงการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติราชการของส่วนราชการสั งกัด รัฐสภา ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 2554 มาพิจารณาประกอบการปรับปรุงการดําเนินการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ข. เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
สํ า นั ก งานได้ กํ า หนดประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ เป้ า ประสงค์ เชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ แ ละกลยุ ท ธ์ ห ลั ก
เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายขององค์กรตามที่ระบุไว้ในลักษณะสําคัญขององค์กร ดังตารางที่ 9 และกําหนด
เป้ า หมายและระยะเวลาที่ จ ะบรรลุ เป้ า ประสงค์ ไว้ ในแผนยุ ท ธศาสตร์ สํ า นั ก งานแต่ ล ะฉบั บ ซึ่ ง ประเด็ น
ยุทธศาสตร์แต่ละประเด็นอาจจะสามารถตอบสนองต่อความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ได้มากกว่า 1 ด้าน เช่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จะตอบสนองต่อความท้าทายด้านพันธกิจ และความท้าทายด้านปฏิบัติการ
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ตารางที่ 9 แสดงความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์

1.2 การถ่ายทอดกลยุทธ์หลักเพื่อนําไปปฏิบัติ
ก. การถ่ายทอดแผนปฏิบัตกิ ารไปสู่การปฏิบัติ
สํานักงานได้แปลงแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติด้วยแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปี มีแผนผังการดําเนินงาน ระยะเวลาในการดําเนินการและผู้รับผิดชอบ เพื่อให้สํานัก
ต่างๆ ได้จัดทําแผนงาน/โครงการประจําปีที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์ และความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ เช่น การจัดทําแผนงาน/โครงการเพื่อพัฒนางานด้านวิชาการ แผนงาน/โครงการเพื่อพัฒนางาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังแผนภาพที่ 3 และเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการต่างๆ ของสํานักงานได้รับการปฏิบัติ
ให้ บรรลุเป้ าหมายตามที่ กําหนดไว้ สํานักงานจึงได้มีการกําหนดให้ การดําเนินการตามแผนปฏิ บั ติราชการ
ประจําปีเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ถ่ายทอดไปยังระดับสํานักและบุคคล และหากมี
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญผู้บริหารจะเป็นผู้พิจารณาถึงความเหมาะสมในการปรับเปลี่ยนแผนงานให้สอดคล้อง
กั บ สถานการณ์ ที่ เปลี่ ย นแปลง โดยผู้ บ ริ ห ารของสํ า นั ก งานจะเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มทั้ ง ในขั้ น ตอนการจั ด ทํ า
แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และพิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
ในปีงบประมาณ 2556 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้นํานโยบายของประธานวุฒิสภา นโยบาย
ของเลขาธิการวุฒิสภา ผลการศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกวุฒิสภา และสรุปผลการตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน มาประกอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555
– 2559 (ฉบับปรับปรุง) โดยผู้บริหารของสํานักงานได้เข้าร่วมสัมมนาแผนยุทธศาสตร์ในระหว่างวันที่ 15 – 16
มิ ถุ น ายน 2556 เพื่ อ ร่ว มกั น พิ จ ารณารายละเอี ย ดของแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปี
พ.ศ. 2558 – 2559 ประกาศใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555 -2559
(ฉบับปรับปรุง) โดยได้พิจารณากําหนดแผนงาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ในระยะเวลา 2 ปีที่เหลือ เพื่อให้
นํามาจัดทําเป็นแผนปฏิบัติราชการระยะ 2 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2559) และจัดทําเป็นแผนปฏิบัติ
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ราชการประจําปีต่อไป รวมทั้งได้กําหนดให้มีการประชุมผู้บริหารเป็นประจําทุกเดือนเพื่อรับทราบและพิจารณา
การดําเนินการต่างๆ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีการประชุมไปแล้วจํานวน 6 ครั้ง ทั้งยังมีการประชุม
ผู้บริหารระดับสูง ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความจําเป็นเร่งด่วนอีกด้วย การทบทวนยุทธศาสตร์
ดังกล่าวส่งผลให้ทุกกลยุทธ์ในแผนยุทธศาสตร์มีโครงการรองรับและมีสํานักผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน หลังจากนั้น
ได้มีการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวไปยังผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน และข้าราชการของสํานักงาน เมื่อวันที่ 25
สิงหาคม 2556 (แสดงตามภาคผนวก 2) รวมทั้ง ใช้การสื่อสารภายในองค์กร เช่น เสียงตามสาย หนังสือเวียน
อินทราเน็ต และอื่นๆ เป็นระยะ
นอกจากนั้ น สํ า นั ก งานจะได้ นํ า ประสบการณ์ ที่ เป็ น ปั ญ หาอุ ป สรรค และวิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ ดี
ไปประกอบการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2560 – 2564
ที่จะดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อไป
สําหรับการพัฒ นาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มีสมรรถนะในการขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าประสงค์ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดทําแผนหลักด้านทรัพยากรบุคคล
ที่ตอบสนองเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก และแผนปฏิบัติราชการ ได้แก่
- แผนบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
- แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. 2555 – 2559
- แผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ดังแผนภาพที่ 2
แผนภาพที่ 2 แสดงการแปลงสูแ่ ผนปฏิบัติการ การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี
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ข. การคาดการณ์ผลการดําเนินการ
สํ า นั ก งานคาดการณ์ ผ ลการดํ า เนิ น การเพื่ อ กํ า หนดเป็ น ตั ว ชี้ วั ด และค่ า เป้ าหมายตามแผน
ยุทธศาสตร์ ในแต่ละปี โดยนําข้อมูลพื้นฐานการดําเนินการที่ผ่านมาไปหารือกับผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ
เพื่อสร้างค่าเป้าหมายที่คาดหวัง ตัวอย่างตามตารางที่ 10
ตารางที่ 10 แสดงตัวอย่างการคาดการณ์ผลการดําเนินงานเพือ่ กําหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

ทั้งนี้ ผู้บริห ารสามารถติดตามผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์จากระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีผา่ นระบบอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะที่เป็นปัจจุบัน (Real time)
ได้จากระบบ Intranet ของสํานักงาน
2. การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.1 ความรู้เกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ก. ความรู้เกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. ความรู้เกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สํานักงานมีกระบวนการกําหนดและจําแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย
แต่งตั้งคณะทํางานมาวิเคราะห์ เพื่อกําหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งมีผู้บริหารและผู้แทนจาก
ทุ ก หน่ ว ยงานมาร่ ว มเป็ น คณะทํ า งาน ร่ ว มให้ ข้ อ มู ล และร่ ว มพิ จ ารณาระดมความคิ ด เห็ น ในการกํ า หนด
กลุ่มผู้รับ บริก ารและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย โดยนํ าพั น ธกิจและอํ านาจหน้าที่ ของสํานั กงานเลขาธิการวุฒิ สภา
อํ า นาจหน้ า ที่ ข องวุ ฒิ ส ภา แผนยุ ท ธศาสตร์ สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา ฉบั บ ที่ 3 พ.ศ. 2555 – 2559
งานที่ให้บริการมาเป็นหลักในการจําแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งประสานสํานักต่างๆ
เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจและร่ ว มกั น กํ า หนดแนวทางวิ ธี ก ารตอบสนองความต้ อ งการและความคาดหวั ง
ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นอกจากนี้ เพื่อให้การกําหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสํานักงานมีความ
ทันสมัยอยู่เสมอ จึงมีการทบทวนการกําหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี
พ.ศ. 2557 คณะทํ างานได้ นําแนวทางการกํ าหนดกลุ่ม ผู้ รับ บริก ารและผู้มี ส่วนได้ส่ วนเสี ย มากํ าหนดกลุ่ ม
ผู้รับบริการที่พึงมีในอนาคตเพิ่มเติม
2. การรับฟังและเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จากการกําหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทําให้สามารถกําหนดกระบวนการรับ
ฟังและเรีย นรู้ความต้องการและความคาดหวังของผู้ รับ บริการและผู้มีส่วนได้ส่ วนเสีย โดยรวบรวมข้อ มู ล
ความต้องการความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางที่กําหนดไว้ 7 ช่องทางหลัก
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และเพื่อให้ช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีความทันสมัยและครอบคลุมภารกิจและครอบคลุมทุกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างความ
พึงพอใจและความประทับใจในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ รวมทั้งสํานักงานได้เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการใช้บริการ
ทุกปี เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาทบทวนและปรับปรุงช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการ ให้เหมาะสมตรงกับ
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่เสมอ โดยในปี พ.ศ. 2557 มีการระดมความคิดเห็น
จากคณะทํางาน ซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกสํานัก ได้ทบทวนและปรับปรุงช่องทางจาก 7 ช่องทาง เป็น 8 ช่องทาง
ได้แก่ 1. ผ่านทางผู้บริหาร 2. Call Center 3. Internet 4. บุคลากร 5. สํารวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ
6. วิทยุ/โทรทัศน์รัฐสภา 7. คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา 8. กิจกรรมต่าง ๆ จะได้คะแนนเพิ่ม
ต้องมีผลลัพธ์คือจาก 8 ช่องทาง ทําให้ผลลัพธ์/ผลการดําเนินงานดีขึ้น นอกจากนี้มีการนําความต้องการความ
คาดหวังมาวิเคราะห์และจัดกลุ่มประเภทความต้องการความคาดหวังที่สําคัญไว้เป็น 3 ด้าน เพื่อนําไปจัดทํา
แผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ พร้อมทั้งกําหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบและดําเนินการปรับปรุงคุณภาพ
การให้บริการตามความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้
(1) ด้านการพัฒนาฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ความ
ต้องการเรื่องการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลงานเพื่อประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล, พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลในอินเตอร์เน็ตให้มีความทันสมัย โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจสังคม การเมืองและกฎหมาย, ลดการใช้
กระดาษในเอกสารบางอย่างที่ไม่จําเป็น ส่งผ่าน Line หรือ sms วัสดุอุปกรณ์สํานักงานที่ไม่ทันสมัย สํานักงาน
ได้ตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ โดยมีการนําระบบการบริหารผล
การปฏิบัติงาน (PMS) มาใช้ประเมินผลการปฏิบัติงาน มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (พ.ศ. 2555 - 2559) เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการนําเข้าข้อมูล
เกี่ยวกับกระบวนงานนิติบัญญัติเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงาน พร้อมทั้งจัดทํา
โครงการติ ด ต่ อ สื่ อ สารผ่ า นแอพพลิ เคชั่ น line ของสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาและสํ า นั ก งาน โครงการปรั บ ปรุ ง
โสตทัศนูปกรณ์ เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์บทบาทและอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา และจัดหาเครื่องฉาย
LCD โปรเจคเตอร์และจอรับภาพ พร้อมการติดตั้งประจําห้องประชุมกรรมาธิการ เพื่อตอบสนองข้อมูลใน
อินเตอร์เน็ ต นอกจากนี้ ยังนํ าความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการ
พั ฒ นาฐานข้ อ มู ล และระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เช่ น ปรับ ปรุ งเว็ บ ไซต์ ให้ ได้ ม าตรฐาน w3c การจั ด ทํ า
Application บน Smart Phone โดยให้บริการ Download Application ได้โดยไม่เสียเงิน เช่น รัฐธรรมนูญ
ข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม และอื่ น ๆ นอกจากนี้ ยั ง ให้ บ ริ ก าร Mobile Website www.senate.go.th ที่ รองรั บ
การแสดงผลงาน Smart Phone ได้ รวดเร็ วกว่ าการใช้ งานเว็ บไซต์ ปกติ ซึ่ งเป็ นการสนั บสนุ นการปฏิ บั ติ งาน
ให้มีประสิทธิภาพ
(2) ด้านบริหารจัดการที่มีมาตรฐานและคุณภาพของเอกสาร เช่น ความต้องการด้านข้อมูล
ที่ มีคุณ ภาพและด้ านการบริการข้อมู ลที่ ถูกต้อ ง แม่นยําและรวดเร็ว นั้ น มีวิธีการตอบสนองความต้องการ
ความคาดหวังเพื่อปรับปรุงการให้บริการโดยการจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและ
เอกสารประกอบการพิจารณาญัตติ การผลผลิตผลงานวิจัยและจัดทําเอกสารทางวิชาการที่มีมาตรฐาน รวมทั้ง
จัดทําคู่มือมาตรฐานด้านการประชุม และอื่นๆ
(3) ด้ า นความรู้ ค วามสามารถของบุ ค ลากร เช่ น ความต้ อ งการเรื่ อ งพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี
ความสามารถด้านกฎหมาย และส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา การดูงานในต่างประเทศ การฝึกอบรมหรือ
เรียนต่อในระดับที่ สูงขึ้น เพื่อเพิ่ มศักยภาพขององค์ กร สํานักงานได้ดําเนินการเสริมสร้างความรู้ในวงงาน
นิติบัญญัติ จัดสัมมนาทางวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมาย
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แก่บุคลากร อบรมการพัฒนาด้านสมรรถนะเฉพาะในงาน (Functional Competency) ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่
และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ส่งข้าราชการไปศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยน
ข้าราชการและศึกษาดูงาน ณ ต่ างประเทศ ตลอดจนมีก ารเผยแพร่องค์ความรู้พั ฒ นาบุ คลากรผ่านระบบ
e-learning นอกจากนี้ยังนําความต้องการดังกล่าวมาวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการพัฒนาทรัพยากร
บุ ค คล และพร้ อมทั้ งจั ดทํ าคู่ มือการปฏิ บั ติงานมาตรฐานกระบวนการพั ฒ นาทรัพ ยากรบุ ค คล เพื่ อใช้ เป็ น
แนวปฏิ บั ติ แ ละติ ด ตามผลการดํ าเนิ น งานให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานที่ กํ า หนด เพื่ อ ปรับ ปรุงงานบริก ารให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.2 การสร้างความสัมพันธ์และความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ก. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สํานักงานได้พัฒนาวิธีการสร้างความสัมพันธ์และรูปแบบการติดต่อกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียให้มีความหลากหลาย เหมาะสม และทันสมัย เพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม ดังนี้
(1) มีการสร้างเครือข่ายและจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่ ว นเสี ย รวมทั้ ง เปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารราชการ โดยกลุ่ ม เครือ ข่ ายของ
สํานักงานได้ถูกกําหนดขึ้นโดยคณะกรรมการภาคประชาชนของสํานักงาน ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกวุฒิสภา
ผู้แทนองค์กรจากภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคสื่อมวลชนด้านหนังสือพิมพ์ ภาคสื่อมวลชนด้านโทรทัศน์ และ
ข้าราชการในสํานักงานเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกกิจกรรม
ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและคัดเลือกกลุ่มเครือข่าย ได้แก่ “โครงการเสริมสร้างความพร้อม
แก่ท้ องถิ่น หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นํานักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” และโครงการสัมมนา
เพื่ อ พั ฒ นาเครื อ ข่ า ยและชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง ประเทศชาติ ยั่ ง ยื น กรณี ศึ ก ษาการติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานและความต้องการของเครือข่ายผู้นํานักประชาธิปไตยวุฒิสภา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานรวมถึงความต้องการของเครือข่ายฯ ในการที่จะสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน อีกทั้ง กําหนดเป็นแนวทางนโยบายของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในการนําไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมระดับหุ้นส่วนระหว่างสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สํานักงาน กสช. และเครือข่ายฯ
อย่างยั่งยืน โดยมีตัวแทนเครือข่ายฯ ได้แก่ เด็ก เยาวชน และผู้นําสตรีจากภาคราชการ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชน จาก 19 จั งหวัด เข้ า ร่วม นอกจากนี้ ยั งมี ก ารจัด กิ จกรรมเพื่ อ สร้ างความสั มพั น ธ์ กั บ เครือ ข่ ายฯ
หลากหลายช่องทาง เช่น ทางโฮมเพจ เครือข่ายผู้นํานักประชาธิปไตยวุฒิสภา ผ่านทาง www.facebook.com
ภายใต้ ชื่ อ เครื อข่ ายผู้ นํ านั กประชาธิ ปไตยวุ ฒิ สภา ผ่ านทาง Line Application ภายใต้ ชื่ อ เครือข่ ายวุ ฒิ สภา
เพื่ อเป็ นช่ องทางการติ ดต่ อระหว่ างสํ านั กงานกั บสมาชิ กเครือข่ ายและระหว่างสมาชิ ก ด้ ว ยกั น เป็ น ช่ อ งทาง
แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น เผยแพร่ภาพการจัดกิจกรรมเครือข่าย การประสานงาน
และการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกเครือข่ายฯ วิทยากรและเจ้าหน้าที่ จากการสร้างความสัมพันธ์
ดังกล่าว ทําให้สํานักงานมีจํานวนเครือข่ายฯ เพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2555 มีสมาชิกเครือข่ายฯ จํานวน
10,306 คน ปี พ.ศ. 2556 จํานวน 11,183 คน และปี พ.ศ. 2557 จํานวน 12,233 คน (แสดงตามภาคผนวก 3)
(2) มี ก ารจั ด ทํ า แผนภู มิ ร ะยะเวลาแล้ วเสร็ จของงานและกํ า หนดมาตรฐานการให้ บ ริก าร
ประชาชนโดยเผยแพร่ให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ ณ จุดให้บริการ และมีการคัดเลือกงาน
บริการมาจัดทําคู่ มือ /แนวทางปฏิ บัติของบุ คลากรในการให้ บริการปี ละ 1 งาน เพื่อ เป็นคู่มือของบุ คลากร
ในการให้บริการ เช่น ขั้นตอน และมาตรฐานการให้บริการของศูนย์บริการ Call Center วุฒิสภา ที่เผยแพร่
ให้ผู้รับบริการ และผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ 5 ช่องทาง โดยกําหนดเป็นตัวชี้วัดระดับบุคคล
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มีการประเมินผลโดยผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นการแสดงถึงมาตรฐานในการปฏิบัติงานและสนับสนุนให้ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสํานั กงานเลขาธิการวุฒิ สภาเข้าถึงบริการได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูก ต้อ ง
ตามกระบวนการการทํางาน (แสดงตามภาคผนวก 4)
(3) มี ป ระกาศสํ านั ก งาน เรื่ อ ง แนวทางปฏิ บั ติ ในการจั ด การข้ อ ร้ อ งเรี ย น/ข้ อ เสนอแนะ/
คําชมเชย เพื่อใช้ในการจัดการข้อร้องเรียนฯ ที่เกี่ยวกับการดําเนินการของสํานักงาน จํานวน 4 ช่องทาง ได้แก่
1. ช่อ งทางผ่านผู้บ ริหารของสํ านั ก งานโดยตรง สํ านั กบริห ารงานกลาง รับ ผิด ชอบ 2. ช่ องทางผ่าน Call
Center วุฒิสภา สํานักประชาสัมพันธ์ รับผิดชอบ 3. ช่องทางผ่าน Internet ของสํานักงาน สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร รั บ ผิ ด ชอบ 4. ช่ อ งทางผ่ า นบุ ค ลากรของสํ า นั ก งาน สํ า นั ก บริ ห ารงานกลาง
รับผิ ดชอบ เมื่ อ ผู้รับผิ ดชอบทั้ ง 4 ช่ องทางรับ เรื่องร้องเรีย นฯ แล้ว ผู้ รับ ผิดชอบจะพิ จารณาถึงผลกระทบ
มีผลกระทบน้อยผู้รับเรื่องจะแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและดําเนินการแก้ไขในเบื้องต้น กรณีที่พิจารณา
แล้วเห็นว่าข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และคําชมเชยมีผลกระทบสูง จะต้องแจ้งให้ค ณะทํางาน
เป็นรายไตรมาส โดยคณะทํางานจะรวบรวมและวิเคราะห์ข้อร้องเรียนฯ เพื่อเนื้อหาแนวทางการแก้ไข (แสดง
ตามภาคผนวก 5)
ข. การวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สํ า นั ก งานมี ก ารสํ ารวจความพึ ง พอใจ/ไม่ พึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก ารและผู้ มี ส่ วนได้ ส่ ว นเสี ย
ครอบคลุ ม ทุ ก กลุ่ ม ผู้ รับ บริ ก ารและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย มี ก ารสํ ารวจประจํ า ปี ได้ แ ก่ สํ า รวจความพึ ง พอใจ
ของผู้รับบริการ และมีการจัดทําระบบติดตามคุณภาพการให้บริการ เพื่อสํารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ
ณ จุ ด ให้ บ ริ ก าร เพื่ อ ให้ ได้ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ อย่ างทั น ท่ ว งที แ ละสร้ างความประทั บ ใจ เกิ ด ภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี
นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมผลการสํารวจ ความต้องการ ความคาดหวังมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการให้บริการ
และยั งนํ าข้ อ มู ล มาเปรีย บเที ยบผลการสํ ารวจความพึ งพอใจของผู้รั บบริการกับ สํ านั กงานเลขาธิก ารสภา
ผู้แทนราษฎร เพื่อนําข้อมูลเชิงเปรียบเทียบมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการ นอกจากนี้
ยังจัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของสํานักงานเพื่อให้สามารถสนองความต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างทันท่วงที และเพื่อพัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้สามารถสนองความต้องการ
และสร้างความพึงพอใจสูงสุด โดยมีการทบทวนวิธีการติดตามคุณภาพการให้บริการทุกปี
จากความพยายามดําเนินการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการตามความต้องการความคาดหวัง
ดังกล่าว ทําให้ในปี พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน ผลการสํารวจความพึงพอใจของสํานักงานมีระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นเครื่องแสดงว่าสํานักงานเข้าถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตรงตามความต้องการของผู้รับ บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (แสดงตามภาคผนวก 6)
3. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
3.1 การวัดและวิเคราะห์ผลการดําเนินการของส่วนราชการ
ก. การวัดผลการดําเนินการ
สํานักงานพิจารณาคัดเลือกและจัดลําดับความสําคัญของตัวชี้วัดที่ส่งผลต่อการบรรลุพันธกิจ
วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ โดยพิจารณาจากปัจจัย ดังนี้ 1) ความเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ 2) งบประมาณ 3) ความต้องการ
ใช้ทรัพยากรอื่นๆ 4) เวลาที่ใช้ในการดําเนิ นโครงการ 5) ความเกี่ยวข้องกับโครงการอื่นๆ รวมทั้ง มีการมอบหมาย
และถ่ายทอดตัวชี้วัดลงมาจนถึงในระดับกลุ่มงานให้ดําเนินการและรับผิดชอบ (แสดงตามภาคผนวก 7) โดยมี
ตั ว ชี้ วั ด ที่ สํ า คั ญ 6 ด้ า น ได้ แ ก่ 1) สนั บ สนุ น การทํ า งานในด้ า นนิ ติ บั ญ ญั ติ 2) สนั บ สนุ น การทํ า งานของ
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คณะกรรมาธิการ 3) บุคลากรที่ได้รับการพัฒ นาตามแผนพัฒ นาบุคลากร 4) บุคลากรที่ได้รับการพัฒ นาตาม
แผนพัฒ นาบุ คลากรมีสมรรถนะตามที่ กําหนด 5) ประชาชนกลุ่ มเป้าหมายที่ เข้ามามี ส่วนร่วมในโครงการตาม
แผนปฏิ บั ติ ราชการ 6) ความขั ดข้ องในการให้ บ ริ ก ารของระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ รวมทั้ ง มี ก ารจั ด ทํ า
ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานในแต่ละด้าน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร เช่น
ระบบรายงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน ผู้บริหารสามารถนําข้อมูลมาใช้ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ในปีถัดไป รวมทั้งระบบการติดตามตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการ
ดําเนินงานของตัวชี้วัด โดยมีการเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กําหนด และองค์กรคู่เทียบ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหาร
สามารถนําข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจและวางแผนเพื่อพัฒนาสํานักงาน
สําหรับแนวทางการปรับปรุงผลการดําเนินงาน ได้ทบทวนถึงเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและให้
ความสําคัญของตัวชี้วัดในแต่ละด้านที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของสํานักงานในแต่ละปี พร้อมทั้งมีการ
กําหนดเป้าหมายและโครงการที่สําคัญสําหรับติดตามผลการดําเนินงานในแต่ละปี ดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 แสดงความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ที่สัมพันธ์ต่อแผนปฏิบัติราชการ (ภาพขยายตามภาคผนวก 8 )

จากตารางที่ 11 พบว่า จากความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ตามที่ได้ระบุไว้ในตาราง ขอยกตัวอย่าง
ในเรื่องของประสิทธิภาพของการจัดเก็บข้อมูลตามหัวข้อความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ข้อที่ 3 ในตารางที่ 11
ซึ่ ง สํ า นั ก งานได้ แ ปลงความท้ า ทายดั ง กล่ า วไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นรู ป แบบของโครงการ เช่ น โครงการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพระบบเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (ตามข้อหัวโครงการ ข้อที่ 9)
โครงการปรับ ปรุงประสิ ท ธิภ าพระบบรักษาความปลอดภั ย ของระบบสารสนเทศ (Firewall Application)
เพื่อทดแทนของเดิม (ตามหัวข้อโครงการ ข้อที่ 15) รวมถึงได้มีการมอบหมายและถ่ายทอดตัวชี้วัดลงมาจนถึง
ระดับปฏิบัติการ ตามระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS)
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ข. การวิเคราะห์ผลการดําเนินการ
ผู้บริหารของสํานักงานนําผลการวิเคราะห์การดําเนินงานที่สําคัญๆจากสํานักต่างๆ ในแต่ละ
เดือนมาใช้ในการตัดสินใจเพื่อทบทวนและวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ โดยสํานักต่างๆ ได้รวบรวมและวิเคราะห์
ผลการดําเนินงานตามหลักสถิติหรือเป้าหมายของแผนงานที่กําหนด เช่น ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี มีการวิเคราะห์ถึงความก้าวหน้าโดยเทียบกับแผนที่กําหนด ซึ่งแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟ
และนําเสนอให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน และผู้บริหารได้สั่งการให้เร่งรัดติดตามโครงการ/กิจกรรมที่มีผลการ
ดําเนินงานล่าช้าและไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด เป็นต้น (แสดงตามภาคผนวก 9)
3.2 การจัดการสารสนเทศและความรู้
ก. ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ
สํานักงานมีกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศให้มีความพร้อมใช้งาน โดยมีการ
ซักซ้อมตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
(IT Contingency Plan) เพื่อให้บุคลากร ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสํานักที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อม
ที่ จ ะรองรับ สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ นอกจากนี้ สํ านั ก เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและสํานักที่รับผิดชอบได้ดําเนินการ ด้านข้อมูลและสารสนเทศ ดังนี้
1. กระบวนการเตรียมความพร้อมใช้งานด้านข้อมูลและสารสนเทศ มีการทบทวนตรวจสอบ
และรายงานความก้าวหน้าของการใช้งานแต่ละระบบ กําหนดแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลโดยคณะกรรมการ
บริหารการจัดการข้อมูลสารสนเทศของสํานักงานอย่างสม่ําเสมอ และมอบหมายให้สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ประสานทุกสํานักที่รับผิดชอบให้ดําเนินการพัฒนาฐานข้อมูลให้มีความพร้อมในการใช้งาน
2. กระบวนการเตรียมความพร้อมด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ต เพื่อให้
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศ โดยมีการสํารอง
ข้อมูลภายในทุกวัน และทดสอบการกู้คืนข้อมูลตามแผนบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย อุปกรณ์ และ
ระบบสารสนเทศ รวมทั้ งจั ด ให้ มี เจ้ าหน้ าที่ ดู แ ลห้ อ งแม่ ข่ ายตลอด 24 ชั่ ว โมง พร้อ มติ ด ตั้ งกล้ อ งวงจรปิ ด
เพื่อรักษาความปลอดภัย
นอกจากนี้ มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน และจัดทําเว็บไซต์ของสํานักงานเพื่อใช้
เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารส่วนกลางให้กับประชาชนและหน่วยงานภายนอกให้สามารถค้นหาข้อมูล
ข่าวสารที่สนใจได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
สําหรับการจัดการระบบอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสารสนเทศ ได้ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงาน (แสดงตามภาคผนวก 10)
การทบทวนปรับปรุงระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ ดําเนินการโดยคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อ สารของวุฒิ ส ภา ซึ่ งได้ ท บทวนตรวจสอบและรายงานความก้ าวหน้ าในการใช้ งาน
สารสนเทศ เพื่อกําหนดแนวทางการบูรณาการพัฒนาสารสนเทศให้เหมาะสม และทันสมัย เดือนละ 2 ครั้ง
รวมถึ งดําเนิ น การทบทวนแผนแม่ บทเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารของสํ านัก งานให้ อยู่ในรูป ของ
แผนปฏิบัติการฯ เพื่อดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ ให้สอดคล้องและตรงกับแผนแม่บท
ข. การจัดการความรู้
สํานักงานพัฒ นาองค์ความรู้โดยอาศัยการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)
มาใช้ในการรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ทั้งจากภายในและภายนอกสํานักงาน
ตลอดจนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีรองเลขาธิการเป็นผู้บริห ารสูงสุดด้านการจัดการความรู้

18
(Chief Knowledge Officer: CKO) และดําเนิ น การผ่ านคณะกรรมการจั ด การความรู้โดยมี ผู้บ ริห ารระดั บ
สํานักทุกสํานักเป็นกรรมการ สําหรับแนวทางในการดําเนินงาน สรุปดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 แสดงวิธีการจัดการความรู้ (ภาพขยายตามภาคผนวก 11)

ความต้ องการและความคาดหวังของสมาชิกวุฒิ ส ภาต่อภารกิจของสํานั กงาน ซึ่งเป็น ความ
ท้าทายด้านปฏิบัติการของสํานักงาน ที่จะต้องปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ
ดังนั้น ในปี 2557 มีการเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้กับบุคลากรโดยใช้การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
จะมุ่งเน้นรวบรวมองค์ความรู้สําคัญที่ส่งผลกระทบต่อภารกิจหลัก ผลักดันการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ของสํานักงาน โดยเฉพาะองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ เช่น
องค์ความรู้ในการสนับสนุนข้อมูลทางกฎหมายและวิชาการในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ องค์ความรู้
ในการสนับสนุนการประชุมวุฒิสภาและการประชุมคณะกรรมาธิการ รวมถึง องค์ความรู้ในเชิงเปรียบเทียบ
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญของประเทศสมาชิกอาเซียนรวม 10 ประเทศ (แสดงตามภาคผนวก 12) เป็นต้น โดยมี
การรวบรวมองค์ความรู้เหล่านั้นผ่านกระบวนการด้าน KM และนําไปใช้ปรับปรุงและพัฒ นาการปฏิบัติงาน
ภายในสํานักงานให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกวุฒิสภา (แสดงตามภาคผนวก 13)

4. การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
4.1 ระบบงาน
ก. การจัดและบริหารงาน
การจัดโครงสร้างองค์กรของสํานักงาน ตามที่ปรากฏในลักษณะสําคัญขององค์กร และมีการออกแบบ
ระบบงานทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเพื่อให้เกิดการกระจายอํานาจ ความร่วมมือ ความคล่องตัว และ
สนับสนุนให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในการจัดระบบงานที่เป็นทางการเพื่อดําเนินงานตามภารกิจหลัก เลขาธิการได้มอบหมายและ
กระจายอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับรองเลขาธิการและที่ปรึกษาในงานตามภารกิจเพื่อลดระดับชั้น
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ของสายการบังคับบัญชาให้สั้นลง และสามารถปฏิบัติงานด้วยความยืดหยุ่นและคล่องตัวมากขึ้น และการจัด
ระบบงานที่ไม่เป็นทางการ แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ คณะทํางาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างสํานักต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สําหรับงานที่เกี่ยวกับการให้บริการสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานให้ทันต่อความต้องการ จึงได้จัดตั้งศูนย์บริการร่วม เช่น ศูนย์บริการ
ข้อมูลด้านกฎหมายและหน่ วยประสานราชการวุฒิ สภา ศูนย์ข้อมูลต่างประเทศวุฒิ สภา เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการให้ บริการอย่างรวดเร็วและมี คุณ ภาพ รวมทั้ งประเมิ น ผลการให้ บ ริการทั น ที ห ลังจากสิ้ นสุ ด
การบริการเพื่อนําผลการประเมินไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
สําหรับช่องทางการสื่อสารภายในสํานักงานมีทั้งที่เป็นการสื่อสารทางเดียวและการสื่อสารสองทาง
เช่น การประกาศข่าวผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ การประชุมกลุ่มงาน การประชุมสํานัก การประชุมผู้บริหาร
การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บบอร์ด เป็นต้น
ข. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
สํ านั ก งานได้ป รับ เปลี่ ย นระบบการกํ าหนดตํ าแหน่ งจากแบบซี เป็ น แบบแท่ ง และนํ าระบบ
บริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) มาใช้บริหารและประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยเริ่มนํามาใช้เลื่อนเงินเดือน
ตั้ งแต่ ปี งบประมาณ 2556 เพื่ อลดการใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ของผู้ บั งคั บ บั ญ ชา และมี ค ณะกรรมการกลั่ น กรองผล
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ เพื่อให้การประเมินมีมาตรฐาน โปร่งใส และเป็นธรรม
เพื่ อ ให้ เป้ า หมายขององค์ ก รกั บ เป้ า หมายของบุ ค ลากรเป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยเริ่มจาก
กําหนดและถ่ายทอดเป้าหมายจากระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล และกําหนดให้ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินจัดทํา
ข้อตกลงร่วมกัน รวมทั้ง การกําหนดตัวชี้วัดและหลักฐานประกอบ โดยระหว่างรอบการประเมิน ผู้บังคับบัญชา
เป็นผู้ทําหน้าที่ติดตาม สอนงาน ให้คําแนะนําระหว่างการปฏิบัติงาน ทบทวนผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ และ
เมื่อสิ้นรอบการประเมิน ผู้บังคับบัญชาประเมินผลและแจ้งผลการประเมินให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาทราบ และใน
กรณีที่ผลการปฏิบัติงานต่ํากว่าเป้าหมายที่กําหนด จะร่วมกันกําหนดแนวทางการพัฒนาความรู้ ทักษะ และ
จัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) เพื่อพัฒนาสมรรถนะและปรับปรุงผลการปฏิบัติงานในระดับบุคคลต่อไป ใน
กรณีที่ผลการปฏิบัติงานสูงกว่าเป้าหมายที่กําหนด จะประกาศผลบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติราชการในระดับ
ดีเด่นและดีมาก ซึ่งเป็นการยกย่องชมเชยเพื่อให้บุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ในปีงบประมาณ 2557 สํานักงานได้ปรับสัดส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงาน สัดส่วนผลงาน
ร้อยละ 70 และสมรรถนะหลักร้อยละ 20 สมรรถนะเฉพาะด้านของความเป็นมืออาชีพการบริหารจัดการด้าน
การประชุมและด้านวิชาการในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ ร้อยละ 10 (เดิมสัดส่วนผลงานร้อยละ 70
และสมรรถนะหลักร้อยละ 30) เพื่อให้มุ่งเน้นให้บุคลากรเกิดการพัฒนาสมรรถนะด้านดังกล่าวซึ่งเป็นสมรรถนะ
ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน และนําผลการประเมินเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาบุคลากร
และได้ปรับปรุงเครื่องมือประเมินผลเป็นการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)
(แสดงตามภาคผนวก 14) เพื่อส่งเสริมการบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล
ค. การจ้างงานและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
สํานักงานได้กําหนดคุณลักษณะของบุคลากรให้สอดคล้องกับการบรรลุวิสัยทัศน์การเป็นองค์กร
ธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน โดยศึกษา ทบทวน และกําหนดตัวแบบ
สมรรถนะ ในระยะเริ่มต้น นํ ามาใช้ เพื่ อ การพั ฒ นาบุ ค ลากร (HRD) เท่ านั้ น ต่ อมาได้มีก ารทบทวนตั วแบบ

20
สมรรถนะร่ ว มกั น ระหว่ า งสํ า นั ก งานสภาผู้ แ ทนราษฎรและสํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาเนื่ อ งจากเป็ น
ส่วนราชการภายใต้สังกัดรัฐสภาและมีภารกิจที่คล้ายคลึงกัน คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) ได้กําหนด
มาตรฐานและแนวทางการกําหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็น (แสดงตามภาคผนวก
15) สําหรับตํ าแหน่ งข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตัวแบบสมรรถนะของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา แบ่ งเป็น 3
สมรรถนะ ได้แก่ สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ. สมรรถนะทางการบริหาร 6 สมรรถนะ และสมรรถนะเฉพาะ
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 16 สมรรถนะ แต่ละสายงานกําหนดการถือครองสมรรถนะอย่างน้อย 3 สมรรถนะที่
เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละตําแหน่ง
การสรรหาบุคลากรของสํานักงานเป็นไปตามระบบคุณธรรม โดยการสอบแข่งขัน และการรับโอน
จากส่วนราชการอื่น นอกจากนี้ ยังมีการสอบบรรจุบุคลากรเป็นลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการ
ให้ตรงกับประเภทและลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ สํานักงานเปิดโอกาสให้สามารถสอบเปลี่ยนสายงาน ซึ่งเป็น
การเพิ่มโอกาสในการเจริญเติบโตข้ามสายงาน จากตําแหน่งประเภททั่วไป ไปสู่ประเภทวิชาการ และวางแผน
กําหนดเส้นทางความก้าวหน้าพร้อมจัดทําหลักสูตรการพัฒนาตามแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (แสดง
ตามภาคผนวก 16) เพื่อเป็นการรักษาบุคลากร พร้อมกับวางแผนสืบทอดตําแหน่งผู้บริหาร เพื่อเป็นการเตรียม
บุคลากรให้สํานักงานบริหารงานได้ต่อเนื่อง นอกจากนี้ สํานักงานได้มีการสํารวจความพึงพอใจและความไม่พึง
พอใจของบุคลากรเป็นประจําทุกปี เพื่อนํามาเป็นข้อมูลที่ใช้ในการแก้ไขปรับปรุงให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการ
ทํางานและลดอัตราการโอนย้ายออกจากองค์กร
4.2 การเรียนรู้ของบุคลากรและการสร้างแรงจูงใจ
ก. การพัฒนาบุคลากร
กระบวนการพัฒ นาบุคลากรของสํานักงานเป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ประกอบกับผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาบุคลากรในภาพรวม ผลการ
สํารวจความพึงพอใจของสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ และผลสํารวจความจําเป็นในการฝึกอบรมของ
บุคลากร
แผนพั ฒ นาบุ ค ลากร ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557 สอดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ สํ านั ก งาน
เลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง) และแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุ ค คลของส่ วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบั บที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) ซึ่งแนวทางการพั ฒ นาบุ ค ลากรได้ยึด
หลักการพัฒนาตามหลักสมรรถนะ เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายด้านทรัพยากรบุคคลที่ปรากฏในลักษณะ
สําคัญขององค์กร มีกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์รองรับความท้าทายด้านต่าง ๆ และออกแบบกิจกรรมเพื่อการ
พัฒ นา ทั้งการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรม (Classroom Training) และการพัฒ นาอื่นๆ ที่ นอกเหนือ
จากการฝึกอบรม (Non-Classroom Training) เพื่อบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ (แสดงตามภาคผนวก 17)
การพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ ว ยการฝึ ก อบรม (Classroom Training) ซึ่ ง ครอบคลุ ม การอบรม
ข้าราชการใหม่, ประมวลจริยธรรม, เครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม่ และการพัฒนาภาวะผู้นํา สําหรับการ
ฝึ ก อบรมภายในสํ านั ก งานฯ (In-house Training) ได้ ดํ า เนิ น การตามหลั ก เกณฑ์ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการ
ฝึกอบรม เพื่อตรวจสอบและดําเนินการในการปฏิบัติงานด้านการจัดฝึกอบรม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เป็นต้นมา สําหรับการพัฒ นาอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการฝึกอบรม (Non-Classroom Training) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การสอนงานและพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring) เช่น การพัฒนาสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ซึ่ง
เป็นสมรรถนะที่บุคลากรของสํานักงานฯ เกิดช่องว่างมากที่สุด แต่ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการแสดงสมรรถนะ
/ พฤติกรรมการปฏิบัติงานที่องค์กรคาดหวัง อาทิ บรรยากาศในการทํางาน ภาวะผู้นําของผู้บังคับบัญชา ดังนั้น
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จึงร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าออกแบบหลักสูตร การพัฒนาผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน เพื่อพัฒนาผู้บังคับบัญชาให้
มีความสามารถในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามที่องค์กรคาดหวัง และ
นําผลการประเมินไปออกแบบกิจกรรมเพื่อการพัฒนาต่อไป
นอกจากนี้ สํ านัก งาน ได้มีการสํารวจความพึงพอใจและความไม่ พึงพอใจของบุ คลากรเป็ น
ประจําทุกปี เพื่อนํามาเป็นข้อมูลที่ใช้ในการแก้ไขปรับปรุงให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการทํางาน สร้างเสริมขวัญ
และกําลังใจในการทํางาน และลดอัตราการโอนย้ายออกจากองค์กร ยกตัวอย่างเช่น ในปีงบประมาณ 2556 ผล
การสํารวจพบว่าบุคลากรมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนการศึกษา การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยน
บุ คลากรกับ หน่วยงานภายนอกในระดับที่ น้อย ในปี งบประมาณ 2557 จึงได้มีการขยายกลุ่มเป้ าหมายใน
การศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศเพิ่มขึ้น
ข. การสร้างแรงจูงใจและการพัฒนาความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ผู้บริห ารและผู้บังคั บบั ญ ชาตามสายงาน ได้ ส่งเสริมให้ บุคลากรพั ฒ นาตนเองอย่างต่อเนื่ อ ง
ตามแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2557 มี การจัดสรรทุ นการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก,
การฝึกอบรมหลักสูตรในและนอกองค์กร, การแลกเปลี่ยนบุคลากรข้ามหน่วยงานภายในประเทศกับสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อเป็นการให้โอกาสในการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง, การแลกเปลี่ยนข้าราชการกับ
ต่างประเทศ และยังสนับสนุนระบบในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้แก่ e-Learning, Sound Lab เพื่อให้บุคลากร
พัฒนาตนเองได้ตลอดเวลา นอกจากนั้น ยังมีการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้วยการยกย่องให้รางวัลให้กับ
บุคลากรที่ยึดมั่นและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมให้ได้มีโอกาสในการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ
4.3 ความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร
ก. สภาพแวดล้อมในการทํางาน
สํานักงานได้จัดเตรียมสถานที่ในการปฏิบัติงานให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงเตรียมการเพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือเหตุร้ายอื่น ๆ โดยจัดทําแผนสํารอง
ฉุกเฉินเพื่อป้องกันผลกระทบต่อการจัดการกระบวนการของสํานักงาน ซึ่งประกอบด้วยแผนรองรับอัคคีภัย
อุทกภัย แผ่นดินไหว วัตถุระเบิด การชุมนุม และไฟฟ้าขัดข้อง และจัดให้มีการฝึกอบรม ได้แก่ การฝึกซ้อม
ป้องกันภัยระงับอัคคีภัย โดยในปีงบประมาณ 2557 ซักซ้อม ณ อาคารสุขประพฤติและอาคารรัฐสภา 2 เมื่อวัน
ศุกร์ที่ 13 มิ.ย. 57 และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพื่อให้สํานักงานสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างต่อเนื่อง
สํานักงานยังจัดเตรียมอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ได้แก่ การขยายพื้นที่
ห้องประชุม, โต๊ะ, เก้าอี้, เครื่องปรับอากาศ, ยานพาหนะ ฯลฯ ให้เหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการ
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานต่อบุคลากรทั้งองค์กรแบบ 1 ต่อ 1
มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 และต่อเนื่องถึงปัจจุบัน รวมทั้งระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพื่อให้เกิดเสถียรภาพในการปฏิบัติงาน สําหรับด้านสุขภาพร่างกาย สํานักงานได้จัดให้มีโปรแกรม
การตรวจสุขภาพเป็นประจําทุกปี (แสดงตามภาคผนวก 18) โดยในปีงบประมาณ 2557 สํานักงานได้เปลี่ยน
โรงพยาบาลที่ให้บริการจากโรงพยาบาลราชวิถีมาเป็นโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวก
ให้กับบุคลากรไม่ต้องเดินทางไปตรวจที่ โรงพยาบาลด้วยตนเองและยังได้บริการที่มีคุณ ภาพตรงตามความ
ต้องการของบุคลากรตามผลการสํารวจตามแผนเสริมสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร
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ข. การให้การสนับสนุนและสร้างความพึงพอใจให้แก่บุคลากร
สํ า นั ก งานดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การเสริ ม สร้ า งความผาสุ ก และความพึ ง พอใจฯ มาตั้ ง แต่
ปีงบประมาณ 2553 จนกระทั่งปัจจุบัน สํานักงานได้ร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) จัดทําแผนสร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรตามแนวทาง Happy 8 และเริ่ม
สํารวจปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานตามแนวทางดังกล่าว (แสดงตามภาคผนวก 19) ซึ่งครอบคลุม
ปัจจัยที่สร้างบรรยากาศในการทํางานและปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจในการทํางานและนําผลการสํารวจมาวิเคราะห์
จัดลําดับความสําคัญและกําหนดปัจจัยที่มีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร โดยแยกระดับและ
ประเภทของบุคลากร เพื่อให้เกิดการปรับปรุงที่สอดคล้องและเหมาะสมกับคุณภาพชีวติ การทํางานของบุคลากร
แต่ละประเภท โดยมีกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นไปที่ Happy Heart และ Happy Soul รวมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานทั้งที่เป็นด้านกายภาพและด้านสังคมซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรเพื่อ
ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งาน และดํ า เนิ น การครอบคลุ ม ไปถึ ง การจั ด สวั ส ดิ ก ารที่ สํ า นั ก งานได้ มี ก าร
ดําเนินการอยู่แล้ว แต่เพิ่มเติมในส่วนที่เป็นความต้องการของบุคลากรแต่ละประเภทให้มากขึ้น
สําหรับการวัดระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรภายในสํานักงาน ได้มีการประยุกต์ใช้
เครื่องมือสํารวจคุณ ภาพชีวิตการทํางานที่เป็นมาตรฐาน เช่น Happinometer, Happy Workplace Index
และได้กําหนดตัวชี้วัดสําคัญเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการดําเนินการด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทํางาน
ได้แก่ ค่าเฉลี่ยของจํานวนวันในการมาปฏิบัติงานของบุคลากร,ค่าเฉลี่ยของจํานวนวันในการขาดราชการ (ป่วย/
สาย), อัตราการโอนย้ายของบุคลากรระหว่างปีงบประมาณ การวัดความสุขระดับบุคคลและระดับองค์กรเพื่อ
นํามาปรับปรุงและยกระดับการดําเนินงานด้านคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรภายในสํานักงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. การจัดการกระบวนการ
5.1 กระบวนการที่สร้างคุณค่า
ก. กระบวนการที่สร้างคุณค่า
สํ า นั ก งานกํ า หนดกระบวนการสร้ า งคุ ณ ค่ า โดยผู้ บ ริ ห ารและเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ เกี่ ย วข้ อ งซึ่ ง เป็ น
ผู้รับผิดชอบกระบวนการของทุกสํานัก ได้ร่วมกันประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภารกิจตามอํานาจหน้าที่
และนํายุทธศาสตร์ พันธกิจ ข้อมูลความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกําหนดเป็นกระบวนการ
โดยทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์อยู่เสมอ และส่งมอบให้สํานักผู้รับผิดชอบนําไปสู่การ
ปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ดังแผนภาพที่ 3
แผนภาพที่ 3 กําหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่าของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
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ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบกระบวนการ ใช้ข้อมูลความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ข้อกฎหมาย และข้อมูลสําคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันจัดทําข้อกําหนดที่สําคัญ โดยให้บุคลากร
ดํ า เนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผล การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ข องผู้ ป ฏิ บั ติ แ ละทบทวนผล
การดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการสร้างคุณค่า ดังตารางที่ 13
ตารางที่ 13 แสดงข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการที่สร้างคุณค่า

ผู้รับผิดชอบกระบวนการได้ประชุมทําความเข้าใจร่วมกันเพื่อพิจารณาออกแบบกระบวนการ
สร้างคุ ณ ค่ าด้ วยการนํ าข้อ กํ าหนดที่ สํ าคั ญ และปั จจัย เกี่ ยวกับ องค์ค วามรู้แ ละเทคโนโลยี ใหม่ ๆ ที่ ทั น สมั ย
ขั้น ตอน ระยะเวลาการปฏิ บั ติ งาน การควบคุ ม ค่าใช้ จ่าย ปั จ จั ยเรื่อ งประสิท ธิ ภ าพและประสิท ธิผ ล มาใช้
ประกอบการออกแบบให้ ก ารปฏิ บั ติ งานมี ม าตรฐาน สื่ อ สารและถ่ า ยทอดให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ส ามารถดํ าเนิ น การ
ตอบสนองความต้ อ งการของผู้ รับ บริก ารและผู้ มี ส่ว นได้ ส่วนเสีย ตลอดจนการให้ ค วามสํ าคั ญ และอํ านวย
ความสะดวกแก่หน่วยงานอื่นที่ปฏิบัติงานร่วมกันในทุกรอบของการออกแบบกระบวนการ
สํา นั ก งานดํ าเนิ น การตามกระบวนการสร้างคุ ณ ค่ า โดยจั ด ทํ ามาตรฐานการปฏิ บั ติ ข องทุ ก
กระบวนการเป็ น คู่มื อ การปฏิ บั ติ งานที่ แ สดงรายละเอีย ดขั้ นตอนการดํ าเนิ น งาน (Work Flow) มาตรฐาน
คุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล กําหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาที่ใช้ดําเนินการ แสดงแบบฟอร์มและ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบกระบวนการแต่ละสํานักได้สื่อสารแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติในช่องทาง intranet
e-office และรูปเล่มคู่มือที่สมบูรณ์ ได้มีการถ่ายทอดด้วยการประชุมชี้แจง อธิบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ผู้บังคับบัญชา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงกระบวนการได้ตามความ
ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสม่ําเสมอ
การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนเพื่อให้ผลการดําเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สํานักงานมีแนวทางและวิธีการปรับปรุง ดังแผนภาพที่ 4
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แผนภาพที่ 4 แนวทางและวิธีการปรับปรุงกระบวนการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ความต้องการของสมาชิกวุฒิสภา
คณะกรรมาธิการและประชาชน
ยุทธศาสตร์ พันธกิจ/ข้อกําหนดด้านกฎหมาย

-ความรูแ้ ละเทคโนโลยีใหม่ๆ
-ขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติงาน
-การควบคุมค่าใช้จ่าย
-ปัจจัยเรือ่ งประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
ในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

การขับเคลื่อนองค์กรและผลักดันโดยผูบ้ ริหาร
-ประชุมผู้เกี่ยวข้อง

การปรับปรุงกระบวนการ

-แลกเปลี่ยนเรียนรู้
-ระดมความคิดเห็น
-วิเคราะห์ผลดําเนินการที่ผ่านมา
-ระบุข้อกําหนดที่สําคัญ

จัดทําคู่มอื มาตรฐานกระบวนการสือ่ สารแก่ผู้ปฏิบัติงาน
ถ่ายทอดด้วยการอธิบายและสอนงาน

การปฏิบัติและติดตามประเมินผล

การดํ า เนิ น การตามแนวทางและวิ ธี ก ารปรั บ ปรุ ง กระบวนการ ดั ง แผนภาพที่ 6 ปั จ จุ บั น
สํานักงานได้นํามาใช้กับ การพั ฒ นา / ปรับปรุงกระบวนการปฏิ บั ติงานในหมวดอื่น ๆ ด้วย เช่น การพัฒ นา
ปรับปรุงกระบวนการให้บริการในหมวด 3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กล่าวคือ
การจัดทําแนวทางปฏิบัติของบุคลากรในการให้บริการ ขั้นตอนและมาตรฐานการให้บริการของศูนย์บริการ
Call Center วุฒิ สภา ได้มีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ มีการนํ าปัจจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการ
ปรับปรุงกระบวนการ ตลอดจนมีการเผยแพร่แนวทางและวิธีการแก่ผู้เกี่ยวข้อง การจัดทําเป็นคู่มือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน และดําเนินการติดตามประเมินผล (แสดงตามภาคผนวก 20)
อนึ่ง การจัดการกระบวนการของสํานักงาน ผู้บริหารได้ให้ความสําคัญและมุ่งมั่นตอบสนองต่อ
ความต้ องการของผู้รับ บริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย โดยกําหนดกระบวนการสร้างคุณ ค่าที่สอดคล้ องกั บ
ทิศทางการนําองค์กร ให้สําเร็จตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ ยกตัวอย่างได้ดังนี้
การจัดการกระบวนการด้านความรับผิดชอบงานด้านวิชาการและธุรการของวุฒิสภา ดังตารางที่ 14
ตารางที่ 14 การจัดการกระบวนการด้านความรับผิดชอบงานด้านวิชาการและธุรการของวุฒิสภา
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การจัดการกระบวนการเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ดังตารางที่ 15
ตารางที่ 15 การจัดการกระบวนการเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

การจัดการกระบวนการด้านการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังตารางที่ 16
ตารางที่ 16 การจัดการกระบวนการด้านการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

นอกจากนี้ สํานักงานยังได้มีการทบทวนออกแบบกระบวนการและปฏิบัติตามขั้นตอนอย่าง
เป็นระบบ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาด การทํางานซ้ํา และ
เกิดความสูญเสีย ทั้งนี้ จะช่วยให้สามารถลดต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ทดสอบ หรือประเมิน
กระบวนการ
5.2 กระบวนการสนับสนุน
ก. กระบวนการสนับสนุน
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมกันประชุมพิจารณาคัดเลือกกระบวนการสนับสนุน
ที่สําคัญ ได้แก่ 1.กระบวนการด้านการคลังและงบประมาณ 2.กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การแปลง
สู่แผนปฏิบัติราชการและการติดตามประเมินผล และ 3.กระบวนการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
กระบวนการสนับสนุนดังกล่าวมีการกําหนดข้อกําหนดที่สําคัญ ตัวชี้วัดและนําปัจจัยสําคัญ
ที่เกี่ยวข้องมาประกอบการออกแบบกระบวนการ มีการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน และวิธีการนําไปปฏิบัติ
เช่นเดียวกับกระบวนการสร้างคุณค่า ซึ่งสํานักผู้รับผิดชอบได้ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการสนับสนุน
ต่างๆ ให้สอดรับกับความต้องการภายในและสนับสนุนภารกิจหลักตามกระบวนการสร้างคุณ ค่าให้สามารถ
สนองตอบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ
1. กระบวนการด้านการคลังและงบประมาณที่มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยพัฒนา
การปฏิบั ติงานด้วยการจัดทําฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ เรียกว่า “ระบบบริหารการเงินการคลังสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา” (Fiscal Automation System) เป็นการจัดทําระบบข้อมูลการสืบค้นที่ลดขั้นตอนให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
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2. กระบวนการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการแก่ผู้ร้องขอที่ลดระยะเวลา
การให้ บ ริ ก ารจาก 15 วั น เหลื อ 7 วั น เป็ น การเพิ่ ม ความสะดวกในการให้ บ ริ ก ารแก่ ส มาชิ ก วุ ฒิ ส ภา
คณะกรรมาธิการ หน่วยงานและข้าราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนั้น สํานักงานยังกําหนดให้มีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบ
ต่อการดําเนินงาน ซึ่งเป็นการบริหารความต่อเนื่องของกระบวนการและเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเพื่อให้
สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา คณะกรรมาธิ ก าร ประชาชนและผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในวงงานรั ฐ สภามี ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ อ
การดําเนินการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้จัดทําแผนบริหารความต่อเนื่องของสํานักงาน เพื่อเป็น
แนวทางการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัยหรือการมุ่งร้าย
ต่อองค์กร ได้มีการสื่อสารแนวปฏิบัติให้บุคลากรทราบอย่างทั่วถึงซึ่งจะทําให้กระบวนการสร้างที่คุณค่าและ
กระบวนการสนั บ สนุ น สามารถกลั บ มาดํ าเนิ น การได้ อ ย่างปกติ หรือ ตามระดั บ การให้ บ ริก ารที่ กําหนดใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม อันจะช่วยลดระดับความสูญเสียและความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

