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ส่วนที่ 3
การนําองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม
(การดําเนินการที่โดดเด่น)
1. การนําองค์กร
ก. การกําหนดทิศทางขององค์กร
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของวุฒิสภาให้สามารถ
แสดงบทบาทเป็ น องค์ กรหลั กที่ ป ระชาชนให้ ความเชื่อ ถือ ในการทํ าหน้ าที่ ต ามบทบั ญ ญั ติ ของรัฐธรรมนู ญ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นกลางทางการเมือง การดําเนินงานขององค์กร ผู้บริหารกําหนดกรอบทิศทาง
การดํ า เนิ น งานในระยะยาว 5 ปี เพื่ อ กํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ เป้ า ประสงค์ และค่ า นิ ย มหลั ก ภายใต้
แผนยุ ท ธศาสตร์ สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา ฉบั บ ที่ 3 พ.ศ. 2555 – 2559 โดยผู้ บ ริ ห ารได้ ร่ ว มระดม
ความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหารทุกคน และบุคลากรซึ่งเป็น
ผู้แทนจากสํานักต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกันอันจะนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
ดังนี้
ครั้ ง ที่ 1 สั ม มนาผู้ บ ริ ห าร เพื่ อ กํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และเป้ า ประสงค์ ข องสํ า นั ก งาน
เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายน 2553 ณ ธัญญเทวี เฮลท์ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดปทุมธานี
ครั้งที่ 2 สัมมนาผู้บริหาร ผู้อํานวยการกลุ่มงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม
2553 ณ อาคารสุขประพฤติ และวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมการ์เด้น คลิฟ รีสอร์ม แอนด์สปา
พัทยา จังหวัดชลบุรี (แสดงตามภาคผนวก 21) โดยมีปัจจัยสําคัญที่ผู้บริหารใช้วิเคราะห์ เพื่อกําหนดทิศทาง
ขององค์กร ประกอบด้วย
1. รับฟังนโยบาย ข้อคิดเห็นต่างๆ และข้อเสนอแนะ ความต้องการ ความคาดหวังจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกสมาชิกวุฒิสภา
2. รวบรวมความต้องการ ความคาดหวัง ผ่านช่องทางการรับฟั ง และเรียนรู้ค วามต้องการ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การรับฟังผ่านผู้บริหารโดยตรง Call Center
Internet บุคลากร การสํารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ วิทยุ/โทรทัศน์รัฐสภา คณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการวุฒิสภา และกิจกรรมต่างๆ
3. ผลจากการสํารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. ผลจากการระดมสมองจากกลุ่มเป้าหมายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ปัจจัย
ภายใน และวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วยจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจํากัดของสํานักงาน
5. กรอบรัฐธรรมนูญ กฎ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักธรรมาภิบาล
6. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
7. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8. ศักยภาพของบุคลากร
9. ลักษณะและปริมาณงานในปัจจุบัน และการคาดการณ์ในอนาคต
จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องตามหลัก SWOT Analysis ผลการวิเคราะห์สํานักงาน จัดอยู่
ในตําแหน่งจุดอ่อนและมีโอกาส องค์กรจะต้องเน้นความน่าเชื่อถือและสร้างการยอมรับจากพันธมิตร แนวร่วม
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นําไปสู่การเป็น “องค์กรธรรมาภิบาล” (Corporate Governance) ซึ่งบทบาทใหม่ดังกล่าว

28
นําไปสู่การกําหนดเป็นวิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน
โดยมีเป้าประสงค์ที่จะพัฒนาการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการของสํานักงานให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีความทันสมัย เชื่อถือได้ และตรง
ตามความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อสนับสนุนภารกิจ
ในวงงานนิติบัญญัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังแผนภาพที่ 5
แผนภาพที่ 5 แสดงการกําหนดทิศทางขององค์กร
วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและ
พันธกิจ (Mission)

1. สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านนิติบัญญัติ
2. พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ
3. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน

เป้าประสงค์หลัก
1. พัฒนาการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการของสํานักงานฯ
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารให้มี
ความทันสมัย เชื่อถือได้ และตรงตามความต้องการของ
ผูร้ ับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงาน

ค่านิยมหลัก : ยืดหยัดในสิ่งที่ถกต้อง ม่งผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ โปร่งใส สจริต การทํางานเป็นทีม ไม่เลือกปฏิบัติ

ถ่ายทอด
สื่อสาร
บุคลากรทุกระดับ

ผู้รับบริการ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้บริหารสื่อสาร สร้างความเข้าใจ และมีส่วนร่วมสนับสนุนผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการถ่ายทอด
ทิศทางขององค์กรให้เหมาะสมกับบุคลากรแต่ละระดับ ให้บุคลากรรับรู้ และสามารถนําไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุ
วิสัยทั ศน์ตามที่กําหนดไว้ โดยการกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารแบบสองทาง Two – Way Communication
เพื่อให้บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็น และซักถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน เช่น การสื่อสาร
ผ่านการประชุมผู้บริหาร การประชุมสํานัก กลุ่มงานในสํานัก การประชุมชี้แจงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
แผนปฏิ บัติราชการประจําปี การหารือ/สั่งการ/มอบหมายงานอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ Web
board สนทนาผู้บริหาร กําหนดเป็นหัวข้อในการอบรม/สัมมนา นอกจากนี้ ได้ส่ือสารผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่
ระบบ E – Office เอกสารเผยแพร่/แผ่นพับ/คู่มือการปฏิบัติงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์ ผ่านทาง Intranet และ
เว็ บ ไซต์ http://www.senate.go.th ของสํ า นั ก งานและเผยแพร่ ผ่ า นศู น ย์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของสํ า นั ก งาน
ผู้บริหารยังได้ผลักดันให้หน่วยงานภายในสังกัดสํานักงานนําไปสู่การปฏิบัติในรูปแบบโครงการ/ กิจกรรม ตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปี และกําหนดให้มีการติดตามประเมินผลผ่านระบบรายงานและติดตามผลการ
ปฏิ บัติ งานตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจํ า ปี ข องสํ านั ก นโยบายและแผน เป็ น ประจํ าทุ ก เดื อน (แสดงตาม
ภาคผนวก 22) หากมี ป ระเด็ น ปั ญ หาอุ ป สรรคที่ ส่ ง ผลกระทบในการบรรลุ ผ ลสํ า เร็จ ของการดํ า เนิ น งาน
ให้นําเรื่องเข้าที่ประชุมผู้บริหารเพื่อหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน นอกจากนี้ หลังจากที่สํานักงานได้รับการ
รับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 เพื่อให้เกิด
การขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าประสงค์ตามวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงพัฒนา
จากผลการตรวจรั บ รองการผ่ านเกณฑ์ คุ ณ ภาพการบริห ารจั ด การภาครัฐ ระดั บ พื้ น ฐาน จึ ง ได้ จั ด ทํ าแผน
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ยุทธศาสตร์สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง) และได้ประกาศใช้เมื่อ
วันที่ 26 สิงหาคม 2556 เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดําเนินงาน การจัดทําแผนงบประมาณรายจ่ายประจําปี
และการติดตามการประเมินผลของสํานักงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ เมื่อสถานการณ์บ้านเมืองได้เปลี่ยนแปลงไป ตามความท้าทายด้านพันธกิจที่กําหนด
ไว้ในลักษณะสําคัญขององค์กร เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เข้ายึดและควบคุมอํานาจการปกครอง
ประเทศเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช 2557 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ซึ่งกําหนดให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
และคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีหนังสือด่วนมากที่ ต่อ คสช(สลธ)/
1724 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2557 เรื่อง การมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และ
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มอบหมายให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ สํานักงาน
เลขาธิ ก ารสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ดั ง นั้ น สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภาจึ ง ได้ ดํ า เนิ น การในเรื่ อ งต่ า งๆ
ตามนโยบายของประธานสภานิ ติ บั ญ ญั ติ รองประธานสภานิ ติ บั ญ ญั ติ คนที่ ห นึ่ ง และรองประธานสภา
นิตบิ ัญญัติ คนที่สอง ใน 5 ประการ คือ
1. ปรับทิศทางขององค์กรเพื่อรองรับภารกิจสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2. ร่วมแก้ไขปัญหาของชาติ และปฏิรูปประเทศไทย
3. ผู้บริห ารจะเกษี ยณจํานวนมาก ควรเร่งรัดพั ฒ นาและสร้างผู้สืบทอดตําแหน่ง โดยจะไม่
เข้าไปแทรกแซง
4. ในราชการฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องพิจารณากําลังหลักขององค์กร โดยเร่งพัฒนานักกฎหมาย
นิติบัญญัติและนักวิชาการนิติบัญญัติ
5. ขอให้พิจารณาเรื่องขวัญกําลังใจข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง เพื่อช่วยขับเคลื่อนองค์กร
และเพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า บุ ค ลากรรั บ รู้ แ ละเข้ า ใจทิ ศ ทางการทํ า งานของสํ า นั ก งาน ผู้ บ ริ ห าร
ได้มอบหมายให้คณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working team) หมวด 1 การนําองค์กร
ดําเนินการสํารวจการรับรู้ เข้าใจ ทิศทางการทํางาน และการปฏิบัติตามทิศทางของสํานักงานฯ ผ่านระบบ
แบบสอบถามอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยในปี 2556 ผลการสํ ารวจภาพรวม การรับ รู้ทิ ศ ทางการนํ าองค์ ก รของ
สํานักงานฯ คิดเป็นร้อยละ 87.17 ดังตารางที่ 17
ตารางที่ 17 แสดงร้อยละการรับรู้ เข้าใจทิศทางการนําองค์กร
ประเด็น
การรับรู้ เข้าใจทิศทางการนําองค์กร
การปฏิบัติตามทิศทางการนําองค์กร
ร้อยละโดยรวม

ร้อยละ
75.39
98.95
87.17

ทั้งนี้ เพื่อนําผลจากการสํารวจมาปรับปรุง พัฒนาวิธีการสื่อสาร และช่องทางการสื่อสาร ให้มี
ความหลากหลายเข้าถึงบุคลากรทุกระดับต่อไป
บทบาทการนําองค์กรของผู้บริหารที่ใช้ในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญ ได้แก่ การสื่อสาร การถ่ายทอด
เพื่ อ นํ าไปปฏิ บั ติ รวมถึ งโครงสร้าง กลไก การตั ด สิ น ใจ การเลือ กสรร การพั ฒ นาผู้ นํา และผู้ บั งคั บบั ญ ชา
ตลอดจนการเสริมสร้างค่านิยม ทิศทาง และความคาดหวังด้านผลการดําเนินการผ่านบทบาทการนําองค์กร
ในด้านต่างๆ ดังนี้
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1. บทบาทด้านการสนับสนุนงานวิชาการ โดยการสนับสนุนและเสริมสร้างความรู้ในวงงานนิติ
บัญ ญั ติ การสัมมนาทางวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒ นาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมาย
แก่บุ คลากรสํานั กงานเลขาธิการวุฒิ ส ภา การพั ฒ นาสมรรถนะเฉพาะงานของบุค ลากร การจัดทํ าเอกสาร
วิชาการเพื่ อ สนั บ สนุ น การดํ าเนิ นงานของวุฒิ สภา การนํ าเสนอผลงานวิจั ยสู่ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ของวุฒิ สภา
การเผยแพร่ผ ลงานการวิจั ย ของวุฒิ ส ภา และนํ าเสนอผลงานวิ จั ยร่ วมกั บ คณะกรรมการวิจั ย การพั ฒ นา
ระบบงานวิชาการให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (แสดงตามภาคผนวก 22)
2. บทบาทด้านการบริหารจัดการ
2.1 ส่งเสริมให้มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ เลขาธิการได้มีการมอบหมายให้ที่ปรึกษา
และรองเลขาธิการดูแลรับผิดชอบงานแบบ Cluster เพื่อกระจายอํานาจการตัดสินใจ ทําให้เกิดความคล่องตัว
ในการปฏิ บั ติ ง านโดยการมอบอํ า นาจการบริห ารในด้ า นต่ า งๆ โดยมี คํ า สั่ ง มอบหมายงานที่ ชั ด เจน และ
กําหนดให้มีการรายงานผลการดําเนินงานเป็นรายไตรมาส รวมถึงมีการดําเนินการทบทวนการมอบหมายการ
ปฏิบัติราชการ เพื่อความเหมาะสม โดยจัดทําเป็นคําสั่ง และแจ้งเวียนให้บุคลากรของสํานักงานฯ ทราบ
2.2 ส่ งเสริม การทํ างานเป็ น ที ม โดยการจั ด ตั้ งคณะกรรมการ/คณะทํ างานตามภารกิ จ
(Agenda Base) แบบข้ามสายงาน (Cross Functional) ให้มีการทํางานร่วมกันเป็นทีมที่มาจากหลายสํานัก
เพื่อขับเคลื่อน คิด ริเริ่มสร้างสรรค์ ร่วมระดมความคิดเห็น และเพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ให้สามารถ
ตัดสินใจได้อย่างทันท่วงที
3. บทบาทด้านการสร้างบรรยากาศการทํางาน ได้แก่
3.1 สภาพแวดล้ อมในการทํ างาน โดยผู้ บ ริห ารส่ งเสริม สนั บ สนุ น ให้ ห น่ วยงานภายใน
จั ด เตรี ย มสถานที่ ในการปฏิ บั ติ ง านให้ ส ะอาด ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ และปลอดภั ย ต่ อ ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของ
ผู้ปฏิบัติงานให้เกิดสภาพแวดล้อมการทํางานที่เหมาะสม เตรียมการเพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือเหตุร้ายอื่นๆ ที่ทํา
ให้บุคลากรได้รับอันตรายจากการปฏิบัติงานโดยจัดให้มีการฝึกอบรม ได้แก่ การฝึกซ้อมป้องกันภัยระงับอัคคีภัย
แผนสํ า รองฉุ ก เฉิ น กรณี เกิ ด อุ ท กภั ย และแผ่ น ดิ น ไหว กิ จ กรรม 5 ส และวุ ฒิ ส ภารั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ให้
ผู้ ปฏิ บั ติงานได้ มีความรู้เกี่ ย วกับ เรื่อ งดั งกล่ าวตามแผนสํารองฉุก เฉิ น เพื่ อป้ องกั น ผลกระทบต่ อการจัดการ
กระบวนการของสํานั กงาน จั ดเตรียมอุป กรณ์ ในการปฏิ บัติ งานอย่างครบถ้วนสมบู รณ์ ได้ แก่ ห้อ งทํางาน
ห้องประชุม โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะ ฯลฯ ให้เหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดหา
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว งที่ ช่ ว ยสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านที่ เพี ย งพอ ซึ่ ง ปั จ จุ บั น บุ ค ลากร
มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 คน/เครื่อง ด้านสุขภาพร่างกาย ได้จัดให้มีโปรแกรมการตรวจสุขภาพประจําปี เพื่อดูแล
รักษาสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน
3.2 การสร้างความพึงพอใจ และความสุขในการทํางานให้แก่บุคลากร
ผู้บริหารให้ความสําคัญในเรื่องการสร้างความพึงพอใจและความผาสุกในการทํางาน
ให้ แก่ บุคลากร ได้ มอบหมายให้ค ณะกรรมการสร้างเสริมและพั ฒ นาคุณ ภาพชี วิตการทํางานของบุ คลากร
จัดทําแผนสร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร โดยการสํารวจปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ
ชีวิตการทํางานตามแนวทางของ สสส. ซึ่งครอบคลุมปัจจัยที่สร้างบรรยากาศในการทํางานและปัจจัยที่สร้าง
แรงจูงใจในการทํางาน และนําผลการสํารวจมาวิเคราะห์จัดลําดับความสําคัญและกําหนดปัจจัยที่มีผลต่อระดับ
คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ างานของบุ ค ลากร โดยแยกระดั บ และประเภทของบุ ค ลากร เพื่ อ ให้ เกิ ด การปรั บ ปรุ ง
ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรแต่ละประเภท กลยุทธ์เพื่อใช้ในการยกระดับ
คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งาน ได้ แ ก่ การส่ งเสริ ม สุ ข ภาพร่ า งกาย การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพจิ ต และพลั ง ทางปั ญ ญา
การส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒ นาตน การเสริมสร้างครอบครัวมีสุข การเสริมสร้างรายได้และการออม
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การเสริ ม สร้ างสภาพแวดล้ อมและบรรยากาศในการทํ างาน การสร้า งความภาคภู มิ ใจและเป็ น ส่ วนหนึ่ ง
ของสังคม และยังครอบคลุมไปถึงการจัดสวัสดิการที่สํานักงาน ได้มีการดําเนินการอยู่แล้ว แต่เพิ่มเติมในส่วนที่
เป็นความต้องการของบุคลากรให้มากขึ้น
4. สนั บ สนุ น การจั ด โครงการ/กิ จ กรรมที่ เป็ น การกระชั บ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู้ บ ริ ห าร
กับบุคลากร การทํากิจกรรมร่วมกันทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ที่สํานักงานจัดให้มีขึ้น ได้แก่ โครงการ
กีฬาสานสัมพันธ์ของสํานักงานเป็นประจําทุกปี การจัดให้มีโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทํางาน
หั วข้ อ “การสั มมนาเพื่ อเสริ มสร้างความสัมพั น ธ์ในการปฏิ บั ติ งาน 18 สํานั ก ” และจั ด กิ จ กรรมวั น สํ าคั ญ
ทางศาสนา เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา เป็นต้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและ
บุคลากร เพื่อลดช่องว่างระหว่างผู้บริหารและบุคลากร
5. สร้างบรรยากาศการทํางานที่เอื้อต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จัดให้มีแผนการจัดการ
ความรู้ การจั ด กิ จ กรรมการแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ ต่ างๆ พร้ อ มทั้ งเปิ ด โอกาสให้ บุ ค ลากรได้ มีส่ วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ เช่น โครงการพัฒนาองค์ความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อ
การผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
และสื่อสารประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรทุกระดับ การจัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ KM Day โดยการจัดนิทรรศการ
เพื่ อนําเสนอองค์ความรู้ การบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้ โดยดําเนิ นการมาตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึ ง
ปัจจุบัน โดยผู้บริหารกําหนดนโยบายและส่งเสริมให้แต่ละสํานักดําเนินกิจกรรมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
ให้เหมาะสมกับบริบทและศักยภาพของบุคลากรภายในสํานัก เช่น การประชุมภายในสํานัก การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดเก็บความรู้ในรูปแบบเอกสาร การจัดตั้งทีมงานข้ามสายงาน ชุมชนนักปฏิบัติ
การสอนงาน การสับเปลี่ยนงาน การจัดเวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ e-learning เป็นต้น
6. สนับสนุนการนําระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารมาใช้ในสํานักงาน เพื่อให้สามารถรองรับ
ภารกิ จ หลั ก ของสํ า นั ก งาน เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล สารสนเทศและข่ า วสารอย่ า งถู ก ต้ อ ง รวดเร็ ว ตรงตาม
ความต้องการของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภา ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการให้บริการและการสนับสนุนการดําเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย
6.1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับภารกิจด้านงานสํานักงาน (Back Office) ระบบ
สํานั ก งานอั ตโนมั ติ เช่ น การรับ ส่ งหนั งสื อราชการผ่ านระบบสารบั ญ อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ระบบการลา ระบบ
บุคลากร ระบบการลงเวลาปฏิบัติงาน ระบบการจองห้องประชุม การจองยานพาหนะ ฯลฯ
6.2 ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศรองรับ ภารกิ จ ด้ านการประชุ ม เช่น ระบบสารสนเทศ
การประชุ มระบบจดรายงานการประชุมสภา ระบบสื่อสารบนบั ลลังก์วุฒิ สภา ระบบถ่ายทอดการประชุม
วุฒิสภาผ่านทางอินเทอร์เน็ต การแจ้งข้อมูลข่าวสาร นัดประชุมผ่าน Line Group ของสมาชิกวุฒิสภา และ
ผู้บริหาร การใช้ QR Cord สําหรับการเข้าถึงเอกสารการประชุมวุฒิสภา ผ่านทาง Smartphone ฯลฯ และ
Mobile Application ต่างๆ เช่น App. Senate Channel / App. รัฐธรรมนูญ ปี 2550 / App. ข้อมูลการประชุม
6.3 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนด้านนิติบัญ ญั ติ เช่น ระบบสารสนเทศจัดเก็บ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา (e – Book และ e – Book Shelf) ระบบสารสนเทศ
นิ ติ บั ญ ญั ติ ระบบสารสนเทศญั ต ติ ระบบสารสนเทศกระทู้ ถ าม ระบบสารสนเทศสรรหาแต่ ง ตั้ ง ระบบ
สารสนเทศถอดถอน ระบบสารสนเทศรับเรื่องราวร้องทุกข์ ฯลฯ
6.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนด้านอื่นๆ เช่น Weblog สมาชิกวุฒิสภา ระบบ
การทํ าบัตรแสดงตนสําหรับบุคคลในวงงานวุฒิ สภารูปแบบใหม่ ระบบผ่าน เข้า – ออกห้ องรับรองสมาชิก
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วุฒิสภา โดยใช้ Key Card การจัดตั้งศูนย์บริการอุปกรณ์สารสนเทศ (IT Services) เปิดบริการให้คําปรึกษา
แก่สมาชิกวุฒิสภา ผู้ช่วยดําเนินงาน ผู้ติดตาม คณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการ ข้าราชการ บุคลากรในวงงาน
6.5 อุปกรณ์อํานวยความสะดวก ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับข้าราชการ 1 คนต่อ 1 เครื่อง
มี Printer Multifunction Scanner ส่วนกลางของแต่ละสํานัก หรือกลุ่มงาน แล้วแต่ความจําเป็นในการร้องขอ
ของผู้ใช้งาน เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส (iPad) ให้บริการสําหรับสมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหาร
และหน่ วยงานที่ส นั บสนุ นงานประชุ มของวุฒิ ส ภา เช่น สํานั กการประชุม สํ านักกรรมาธิการ 1, 2 และ 3
อุปกรณ์อื่นๆ เช่น ระบบทีวีภายใน (MATV) ของสํานักงานฯ ติดตั้งระบบจอภาพเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารวุฒิสภา
ติดตั้งจอภาพแสดงข้อมูลการประชุมของห้องประชุมคณะกรรมาธิการทุกห้อง ณ อาคารรัฐสภา 2 การติดตั้ง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มีห้องควบคุมระบบบริหารระบบเครือข่ายระหว่าง
อาคารรัฐสภา 2 และอาคารสุขประพฤติ
7. มอบนโยบายให้ บุ ค ลากรทุ กระดั บทํ างานอย่ างถู ก ต้ อ งตามกฎระเบี ยบ โดยมี เป้ าหมาย
เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และให้มีการแจ้งเวียนกฎ ระเบียบใหม่ๆ
ให้แก่บุคลากรทุกระดับทราบ กฎระเบียบที่จําเป็นต้องรู้ และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ทั้งที่เป็นหนังสือแจ้งเวียน
เผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง website และการจัดให้มีการชี้แจง/บรรยาย/ฝึกอบรม เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์
ตลอดจนวิ ธี ก ารบริ ห ารงานบุ ค คลตามกฎหมายใหม่ อั น จะทํ าให้ บุ ค ลากรเกิ ด ความเข้ า ใจ และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้ดําเนินการจัดประชุมชี้แจงจํานวน 2 ครั้ง และ
จัดสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่สมาชิกวุฒิสภา จํานวน 1 ครั้ง รวมเป็น 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 หั วข้ อ กฎ ก.ร. ว่าด้ วยการย้ าย การโอน หรือการเลื่ อนข้ าราชการรัฐสภาสามั ญ
พ.ศ. 2556 และหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขที่ ก.ร. กําหนด ให้แก่ผู้บริหาร จํานวน 32 คน
ครั้งที่ 2 หัวข้อ กฎ ก.ร. ว่าด้วยการเลื่อนข้าราชการรัฐสภาสามัญตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่ ก.ร. กําหนด ให้แก่ข้าราชการในตําแหน่งประเภทวิชาการ จํานวน 303 คน และข้าราชการ
ในตําแหน่งประเภททั่วไป จํานวน 178 คน ที่มีคุณสมบัติและอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้น
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับสูงขึ้น
ครั้งที่ 3 จัดสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่สมาชิกวุฒิสภา เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง (ชุดปี พ.ศ. 2557) เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ
สําหรับสมาชิกวุฒิสภา การทําหน้าที่ในการประชุมวุฒิสภา การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อ
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ ในการ
สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในฐานะสมาชิกวุฒิสภา
นอกจากนี้ ได้ จั ด ให้ มี ก ารประกาศเสี ย งตามสายเพื่ อ ปลุ ก จิ ต สํ า นึ ก ด้ า นคุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมแก่บุคลากรของสํานักงานฯ อย่างสม่ําเสมอ
8. สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
โดยการสนับสนุนทุนการศึกษา การส่งบุคลากรไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก การส่งบุคลากรไปศึกษาดูงาน
ทั้งในและต่างประเทศ และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้แก่บุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ขององค์กร การจัดกิจกรรมยกย่องบุคลากรที่ยึดมั่นและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา โดย
การมอบเกียรติบัตร เข็มและโล่เชิดชูเกียรติ มีการจัดกิจกรรมค่ายปิดเทอมหรรษา เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ
ให้กับบุคลากรของสํานักงานฯ ในช่วงปิดภาคเรียน
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ข. การกํากับดูแลตนเองที่ดี
1. ความรับผิดชอบด้านการเงิน
ผู้บริหารมอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริหารการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับ
จั ด สรรให้ เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล คุ้ ม ค่ า และประหยั ด เป็ น ไปตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของวุฒิสภาและสํานักงานฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้
และได้แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสํานักงานฯ เพื่อติดตาม
ผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสํานัก
งบประมาณ และการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รวมทั้งติดตามปัญหา อุปสรรค
ต่างๆ เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กําหนด และได้มีการปรับปรุง
ระเบียบรัฐสภาที่เกี่ยวข้องกับการงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน ได้แก่
- ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
- ระเบี ยบรั ฐสภาว่ าด้ วยการเบิ กจ่ ายเงิ นจากคลั ง การเก็ บรั กษาเงิ นและการนํ าเงิ นส่ งคลั ง
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2557
- ระเบี ยบรั ฐสภาว่ าด้ วยการการเบิ กค่ าใช้ จ่ ายในการบริ หารงานของส่ วนราชการรั ฐสภา
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
- ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2555
- ระเบี ยบรั ฐสภาว่ าด้ วยเบี้ ยประชุ มกรรมการ พ.ศ. 2554 และที่ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บที่ 2)
พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556
สําหรับใช้ในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และเพื่อให้บุคลากรของสํานักงานฯ มีความรู้ ความเข้าใจ
และถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง จึงได้จัดโครงการสัมมนา เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ และรับฟังข้อเสนอแนะจาก
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนําไปปรับปรุงระเบียบให้มีความเหมาะสมเพิ่มขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557
นอกจากนี้ ได้ ป ลู กจิ ตสํ านึ ก ที่ ดี ให้ บุ ค ลากรตระหนั ก ถึ งการทํ างานอย่างซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริต
และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยยึดมั่นปฏิบัติตนให้อยู่ในหลักคุณธรรม มีความซื่อตรง ไม่คดโกง ปฏิบัติ
หน้าที่อย่างตรงไปตรงมา และจัดให้มีการยกย่องบุคลากรที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในด้านต่างๆ ตามที่
กํ า หนดไว้ ใ นประมวลจริ ย ธรรม โดยในปี พ.ศ. 2556 ได้ มี ก ารมอบใบประกาศนี ย บั ต รแก่ ข้ า ราชการ
ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นบุคคลตัวอย่างในด้านความซื่อสัตย์ สุจริต จํานวน 2 ราย และในด้านความเสียสละ
จํานวน 1 ราย
2. ระบบการควบคุมภายในที่ดี
เพื่อก่อให้เกิดความเชื่อถือได้ของรายงานการเงิน และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบั งคับ ที่ เกี่ ยวข้ อง โดยกําหนดให้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติ ดตามและจัด ทํ ารายงานการประเมิ น ผล
การควบคุมภายในของสํานักงานฯ เพื่อติดตามประเมินผลรายงานความเห็นและข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งจัดทํา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และตามแนวทางการ
จัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายในเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่ น ดิ น ตามระยะเวลาที่ กํ าหนด ที่ ค รอบคลุ มการดํ าเนิ น งานทั้ ง 10 ด้ านที่ สํ าคั ญ คื อ ด้ า นงานประชุ ม
ด้านวิชาการและข้อมูล ด้านการต่างประเทศ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ด้านระบบการเงิน ด้านระบบบัญชี ด้านระบบงบประมาณ และด้านระบบพัสดุ
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โดยมอบหมายให้กลุ่มตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบประเมินระบบการควบคุมภายใน
เพื่อให้การดําเนินงานของสํานักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล สิ้นเปลือง และมี
ข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ซึ่ งการควบคุ มภายในเป็ น กระบวนการที่ แ ทรกหรือแฝงอยู่ ในการดํ าเนิ น งานตามปกติ และอย่ างต่ อ เนื่ อ ง
เป็นกระบวนการที่จัดให้มีขึ้นในลักษณะที่เป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินงาน ซึ่งผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ
ต่างมีบทบาทที่สําคัญในการจัดทําให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และเหมาะสม ตลอดจนมีหน้าที่รับผิดชอบ
ต่อการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนด ทั้งยังเป็นการป้องกันการทุจริตได้อีกทางหนึ่ง
3. การนําระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในสํานักงาน
ผู้บริหารได้มีนโยบายให้นําระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ โดยผู้บริหารได้กําหนดนโยบาย
เป้าหมาย มาตรการและแผนปฏิบัติการในแต่ละปี ที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์และพันธกิจของสํานักงาน
ให้ครอบคลุมทุกด้าน ประกอบด้วย
3.1 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
3.2 ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล/ความโปร่งใส
3.3 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.4 ความเสี่ยงด้านกระบวนการ
เพื่ อ ให้ สํ านั ก ต่ างๆ ดํ าเนิ น การแก้ ไข/ลด/หลีก เลี่ย งต่อ ความเสี่ย งที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น พร้อ มทั้ ง
มอบหมายให้ สํ า นั ก นโยบายและแผนเป็ น หน่ ว ยงานผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก ในการติ ด ตามและประเมิ น ผล
การดําเนินงานตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการ เสนอต่อผู้บริหาร
นอกจากนี้ ได้ จั ด ทํ า แผนบริ ห ารความเสี่ ย งตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล มาตรฐาน COSO
(Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) โครงการที่ สํ า คั ญ ตามประเด็ น
ยุทธศาสตร์ของสํานักงาน โดยการประสานกับสํานักที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับการคัดเลือกมาจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยง โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกโครงการ ดังนี้ 1) เป็นโครงการที่สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์ 2) เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสูงสุดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ในแต่ละปี
และ 3) เป็นโครงการที่ดําเนินการเพื่อให้สํานักงานฯ สามารถบรรลุเป้าประสงค์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์
4. มุ่งเน้นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในส่วนของหลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency)
ผู้บริหารได้นําหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมากําหนดแนวทางการดําเนินงาน เพื่อให้
การปฏิบัติราชการมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จําเป็นและเชื่อถือได้
มีการวางระบบให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปโดยง่าย การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปฏิ บั ติ ร าชการ การเผยแพร่ผ ลการปฏิ บั ติ ง านและผลการประเมิ น ตนเองต่ อ สาธารณะ การใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ
อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม มุ่งประโยชน์ส่วนรวมไม่เลือกปฏิบัติ โดยส่งเสริมให้นําเรื่องโปร่งใสมาใช้ในองค์กร
อย่างจริงจั ง กํ าหนดเป็ นตั วชี้วัดตามคํ ารับ รองการปฏิ บั ติ ราชการ มิติ ที่ 2 มิติ ด้านคุ ณ ภาพ การให้ บริการ
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส มาตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 โดยได้ดําเนินการดังนี้
4.1 ประกาศนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ให้บุคลากรของ
สํานักงานทุกคนทราบและถือปฏิบัติ
4.2 แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการตามมาตรฐานความโปร่งใส
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4.3 จั ด ประชุ ม ชี้ แ จง ทํ า ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ เกณฑ์ ม าตรฐานความโปร่ ง ใส แนวทาง
การดําเนินงานตามเกณฑ์ฯ
4.4 กําหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบนโยบายแต่ละด้าน
พร้ อ มทั้ ง จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ เป็ น แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการสร้ า งความโปร่ ง ใส
ของสํานักงาน จัดทํารายงานการประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส และแผนสร้าง
ความโปร่งใสของสํานักงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ 5 ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 ได้ดําเนินการทบทวนนโยบาย และมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา และชี้แจง
ทํ าความเข้ าใจเกี่ ยวกั บ รายละเอี ย ด มาตรฐานความโปร่งใส เกณฑ์ ม าตรฐานความโปร่ งใส แนวทางการ
ดําเนิ นงานตามเกณฑ์ ให้ แก่ ข้าราชการของสํานั กงาน ได้รับ ทราบและเข้าใจ ซึ่งเป็นการดําเนิ นการอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งล่าสุด สํานักงานได้ออกมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบอีกด้วย
ค. การทบทวนผลการดําเนินการของสํานักงาน
แนวทางการทบทวนผลการดํ าเนิ น งานของผู้ บ ริห าร เพื่ อ นํ าผลการทบทวนมาประเมิ น ผล
ความสําเร็จขององค์กร และความสามารถในการตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงขององค์กร ดังตารางที่ 18
ตารางที่ 18 แสดงการทบทวนผลการดําเนินการของสํานักงาน
การนําผลการประเมิน/ทบทวนมา
ใช้ในการประเมินความสามารถใน
การทบทวนผลการดําเนินการ
การตอบสนองความต้องการ
ที่เปลี่ยนแปลงไปขององค์กร
- ใช้เวทีการประชุมต่างๆ ได้แก่การประชุมผู้บริหาร การประชุม - นําผลการทบทวนมา
- ในกรณีที่การดําเนินงาน
คณะกรรมาธิการ/คณะทํางาน เพื่อประชุมปรึกษาหารือ
เทียบเคียงกับเป้าหมาย/
ไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย/
รับทราบความก้าวหน้าของการดําเนินการ หรือที่ได้มกี าร
แผนงาน ถ้าเป็นไปตาม
แผนงานทีก่ ําหนดก็มีการทบทวน
มอบหมายไว้
เป้าหมาย/แผนงาน แสดงว่า ปรับแผนกลยุทธ์ ปรับค่า
- ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตามแผน
ประสบผลสําเร็จ หากไม่
เป้าหมาย ปรับกลไกการทํางาน
และตามตัวชี้วัดทีก่ ําหนด ทั้งในส่วนของโครงการตามแผนปฏิบัติ เป็นไปตาม เป้าหมายต้อง หรือเร่งรัดการดําเนินงาน
ราชการประจําปี และตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคใน - มีการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ประจําปี พร้อมทัง้ จัดทํารายงานผลการดําเนินการเสนอผู้บริหาร การดําเนินงาน และหาแนว อย่างสม่ําเสมอ เพือ่ รองรับ
ทราบ ทุกรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
ทางการแก้ไขปัญหาต่อไป
ปรับปรุงการดําเนินงานได้เท่าทัน
- การประชุมระดับสํานัก ซึ่งเป็นการประชุมระหว่าง
กับการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้อํานวยการสํานัก ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน และการประชุม
สถานการณ์ทงั้ ภายในและ
ภายในกลุ่มงาน เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าของการ
ภายนอกประเทศ
ดําเนินการเป็นระยะๆ
นําผลการประเมินมา
ทบทวนมาประเมินผล
ความสําเร็จขององค์กร

ตัวชี้วัดที่สําคัญที่ผู้บริหารทบทวนเป็นประจํา
สํานั ก งานมีก ารคัด เลื อกตั วชี้ วัด ที่ สํ าคั ญ และมี น้ําหนั กที่ จะส่ งผลให้ อ งค์กรบรรลุเป้ าหมาย
เชิงพันธกิจ ยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ ซึ่งคัดเลือกมาจากแผนปฏิบัติราชการประจําปี และตัวชี้วัดจากแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ และมีการจัดลําดับความสําคัญของตัวชี้วัดที่จะนํามาประเมินผล โดยนําแนวทางในการ
เลือกโครงการเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์องค์กรของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่มโพธิ์ จากคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาเป็นแนวทางในการคัดเลือกและจัดลําดับความสําคัญของตัวชี้วัด
โดยตัวชี้วัดที่กําหนดครอบคลุมทั้ง 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังตารางที่ 19
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ตารางที่ 19 แสดงตัวชี้วัดที่สาํ คัญที่ใช้ในการทบทวน แผนการติดตาม และวิธีการนําผลการทบทวนไปปรับปรุง
วิธีการนําผลการทบทวนไปปรับปรุง
และนําไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
รวมถึงผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. สนับสนุนการทํางานในด้านนิติบัญญัติ
- การติดตามและประเมินผล
- นําผลการดําเนินงานที่ผ่านมาพิจารณา
เป้าหมาย จํานวน 60 เรื่อง (แผนการใช้จ่ายงบประมาณ)
ความสําเร็จของตัวชี้วัด มีการติดตาม ทบทวนค่าเป้าหมาย เพื่อนําไป
2. สนับสนุนการทํางานของคณะกรรมาธิการ
และประเมินผลผ่านโครงการและงาน กําหนดค่าเป้าหมายให้เหมาะสม
จํานวน 2,480 เรื่อง (แผนการใช้จ่ายงบประมาณ)
ประจํา สํานักนโยบายและแผนและ - พิจารณาตัวชี้วัดให้ครอบคลุม
3. ร้อยละ 90 ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนา สํานักการคลังและงบประมาณ
ทุกภารกิจหลักและประเด็นยุทธศาสตร์
บุคลากร
โดยสํานักนโยบายและแผน
- นําไปพิจารณากําหนดตัวชี้วัด
4. ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนา ดําเนินการรวบรวมและรายงานผล ให้ครอบคลุมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
บุคลากรมีสมรรถนะตามที่กําหนด
การดําเนินการต่อผูบ้ ริหาร และ
- ถ่ายทอดตัวชี้วัดดังกล่าวลงสู่ระดับ
5. ร้อยละ 75 ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามามีส่วนร่วม รายงานเข้าระบบ รายงานการ
บุคลากรผ่านระบบการประเมินผลการ
ในโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ (แผนปฏิบัติราชการ)
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ปฏิบัติราชการ (PMS)
6. ความขัดข้องในการให้บริการของระบบเทคโนโลยี
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
สารสนเทศ (Down time)
http://kpi2557.pariliament.go.th
ไม่เกิน 48 ชม./ปี (แผนปฏิบัติราชการ)
ตัวชี้วัดที่สําคัญที่ใช้ในการทบทวน

แผนการติดตาม

สํานักงานมีการติดตามผลการดําเนินงานและนําผลการดําเนินงานมาทบทวนตัวชี้วัดดังกล่าว
โดยมีการกําหนดค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรเป็นสําคัญ อีกทั้ง
มีการถ่ายทอดนําไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งใช้เป็นโอกาสในการปรับปรุง
องค์กรอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
1. กํ า หนดตั ว ชี้ วั ด มาประเมิ น ความสํ า เร็ จ ในการบรรลุ เป้ า หมายตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีที่เป็นตัวชี้วัดที่สําคัญและมีน้ําหนักที่จะส่งผลให้องค์กรบรรลุเป้าหมายเชิงพันธกิจ ยุทธศาสตร์ และ
วิสัยทัศน์ ขอความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการและถ่ายทอดเป้าหมายให้สํานักต่างๆ ดําเนินการ
2. ปรับปรุงแผนการดําเนินงาน
3. ปรับปรุงค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้มีความเหมาะสม
4. แจ้งเวียนให้สํานักที่รับผิดชอบตัวชี้วัดรับทราบ
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน รายงานผลต่อหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีการกํากับ ตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลขึ้นไปเป็นลําดับชั้น ตลอดจนกําหนดกรอบการดําเนินงานของปีงบประมาณถัดไป ดังตารางที่ 20
ตารางที่ 20 แสดงวิธีการประเมินผลงานของผู้บริหาร
ผู้บริหาร

วิธีการประเมิน

1. เลขาธิการวุฒิสภา
2. ที่ปรึกษาฯ
3. รองเลขาธิการวุฒิสภา
4. ผู้อํานวยการสํานัก

1. ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) โดยการถ่ายทอด
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายจากระดับองค์กร สู่ระดับบุคคล
ถ่ายทอดค่าเป้าหมายจากเลขาธิการวุฒิสภา ลงสู่บุคลากรแต่
ละคนในองค์กร โดยที่มาของตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ประกอบด้วยนโยบายของประธานวุฒิสภา และรองประธาน
วุฒิสภา นโยบายของเลขาธิการวุฒิสภา แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี และคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีของสํานักงาน
2. การประเมินสมรรถนะทางการบริหาร 6 ด้าน ได้แก่
ด้านสภาวะผู้นํา ด้านวิสัยทัศน์ ด้านการวางกลยุทธ์ภาครัฐ
ด้านศักยภาพเพื่อนําการเปลีย่ นแปลง ด้านการควบคุมตนเอง
ด้านการสอนงาน และด้านการมอบหมายงาน

นําผลการประเมินไปปรับปรุง
ระบบการนําองค์กร
ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
- ส่งบุคลากรไปพัฒนาความรู้ ทักษะได้อย่างเหมาะสม
ตามแผนพัฒนารายบุคคล
- ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานในระดับบุคคล
- ยกย่องชมเชย และการให้รางวัลสิ่งจูงใจ เพื่อให้
บุคลากรมีขวัญ และกําลังใจ
ทั้งนี้ ในส่วนของการถ่ายทอดค่าเป้าหมายลงไปยัง
สํานักต่างๆ ทั้งในส่วนของงานโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ และคํารับรองการปฏิบัติราชการ รวมทั้ง
งานมอบหมายอื่นๆ หากทําไม่ได้ตามเป้าหมายที่วาง
ไว้ จักได้นําไปแก้ไขปรับปรุงในเรื่องการนําองค์กรของ
ผู้บริหารต่อไป
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นอกจากนี้ ผู้บริหารของสํานักงานได้ดําเนินการพัฒนาองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง โดยการนําระบบ
การพัฒนาคุณ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใช้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยผู้บริหารเป็นผู้นํา
ขับเคลื่อนองค์กรสู่ทิศทางที่กําหนด ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ ผู้บริหารให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียครอบคลุมทุกกลุ่ม นําความคาดหวัง ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมา
เป็นข้อมูลในการกําหนดทิศทางขององค์กร และทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับ
ที่ 3 พ.ศ. 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง) โดยนํานโยบายของประธานวุฒิสภา นโยบายของเลขาธิการวุฒิสภา
ผลการศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกวุฒิสภาต่อการให้บริการของสํานักงาน และสรุปผลการตรวจรับรองการ
ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานเป็นกรอบในการทบทวน และได้ประกาศใช้เมื่อวันที่
26 สิงหาคม 2556 จากนั้นนําประเด็นยุทธศาสตร์มาจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลากร ตั้งแต่การสรรหาบุคลากรให้เหมาะกับลักษณะของงานที่
กําหนด การพัฒนาบุคลากร การหาสมรรถนะ (Competency) การวางแผนกําหนดเส้นทางความก้าวหน้า
พร้อมกับวางแผนสืบทอดตําแหน่งผู้บริหาร และการสร้างแรงจูงใจในการทํางาน ทั้งนี้ การพัฒนาบุคลากรก็
เพื่อให้บุคลากรแต่ละคนมีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละ
กิจกรรมในทุกงาน เมื่อบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพสูงขึ้น มีการพัฒนากระบวนการทํางานที่ชัดเจน
รัดกุม จะนําไปสู่ผลลัพธ์ของงานที่ดีขึ้น
2. ความรับผิดชอบต่อสังคม
ก. ความรับผิดชอบต่อสังคม
ผู้บริหารได้ตระหนักถึงผลกระทบทางลบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามพันธกิจ และ
อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของสํานักงานที่มีต่อสังคม จึงได้ดําเนินการศึกษา และคาดการณ์ผลกระทบทางลบ
และกําหนดมาตรการในการป้องกันมิให้เกิดขึ้น
ปัจจัยสําคัญที่นํามาวิเคราะห์ เพื่อกําหนดมาตรการป้องกันผลกระทบทางลบ ได้แก่
1. พันธกิจของสํานักงาน
2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 / รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
3. ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551
4. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 /
ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557
5. ระเบียบวุฒิสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาคําร้อง
ขอให้ถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550
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โดยมีกระบวนการจัดการผลกระทบทางลบทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อสังคม ดังแผนภาพที่ 6
แผนภาพที่ 6 แสดงกระบวนการจัดการผลกระทบทางลบทีเ่ กิดขึ้นต่อสังคม

ก่อนการดําเนินการ

กระบวนการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม






วิเคราะห์ คาดการณ์
ผลกระทบจากการ
ดําเนินงานตามพันธกิจ
และอํานาจหน้าที่ของ
สํานักงานฯ

ความเป็นไปได้
ผลการทบทวน
ความเสี่ยง
โอกาสที่จะเกิดขึ้น
เหตุการณ์เชิงลบ เชิงบวก และการจัดการ

หลังการดําเนินการ

ระหว่างการดําเนินการ

ไม่มี
ผลกระทบทางลบ
ต่อสังคม
ดําเนิน
โครงการตาม
แผนงาน
ติดตาม
ประเมินผล

จัดทํามาตรการป้องกัน
ผลกระทบทางลบ

ดําเนินการ
ตามมาตรการ
เกิด

ผลกระทบทางลบ
ต่อสังคม
ไม่เกิด
ทบทวน
เรียนรู้
ปรับปรุง

มี

วางมาตรการ
 แก้ไข / ลดความรุนแรง
 เยียวยา
 ป้องกันการเกิดซ้ํา
ประเมิน
 ความรุนแรง
 ผลกระทบ
ค้นหา
 สาเหตุและปัจจัย

จากการพิ จารณา วิเคราะห์ คาดการณ์ ผลกระทบทางลบจากการดํ าเนิ นงานตามพั นธกิจ และ
อํานาจหน้าที่ของสํานักงานฯ ดังกล่าว ได้กําหนดมาตรการในการป้องกันผลกระทบทางลบที่อาจจะเกิดขึ้น
จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้
เรื่องที่ 1 การสนับสนุนงานด้านการตรากฎหมาย
ส่วนหนึ่งของผลกระทบจากการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภาที่อาจส่งผล
ให้ร่างพระราชบัญญัติเกิดข้อผิดพลาดทางเนื้อหา อันจะส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างแท้จริง และกระบวนการตรากฎหมายที่อาจทําให้ร่างพระราชบัญญัติ
ตกทั้งฉบับ อันจะส่งผลให้รัฐบาลขาดเครื่องมือในการบริหารประเทศ และสูญเสียเงินงบประมาณจํานวนมาก
ต่อการตรากฎหมายแต่ละฉบับ ซึ่งผลกระทบดังกล่าวล้วนส่งผลกระทบทางลบต่อสังคมหรือประชาชนโดยรวม
ดังตารางที่ 21
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ตารางที่ 21 แสดงมาตรการป้องกันผลกระทบทางลบจากการสนับสนุนงานด้านการตรากฎหมาย
ประเด็นที่อาจเกิดผลกระทบทางลบ : การสนับสนุนงานด้านการตรากฎหมาย
ประเด็นพิจารณา
มาตรการ
ผู้รับผิดชอบ
1. ความถูกต้องครบถ้วน
มาตรการที่ 1 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
สํานักกรรมาธิการ 1, 2
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด คณะกรรมาธิการวิสามัญ ร่วมปฏิบัติหน้าที่เลขานุการให้แก่ และ 3
คณะกรรมาธิการ ในกรณีศึกษาระหว่างพระราชบัญญัติ
2. ความรวดเร็ว ตามกําหนดเวลา
ล่วงหน้าตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551 ข้อ 136
ที่กฎหมายกําหนด
มาตรการที่ 2 จัดตั้งคณะทํางานตรวจทานร่างพระราชบัญญัติ
ร่วมกันระหว่างสํานักกรรมาธิการ 1, 2 และ 3
มาตรการที่ 3 จัดตั้งคณะกรรมาธิการตรวจพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวุฒิสภา

กระบวนงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา ดังแผนภาพที่ 7
แผนภาพที่ 7 แสดงกระบวนงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา

เรื่องที่ 2 การถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่ง
ส่วนหนึ่งของผลกระทบที่เกิดขึ้นในกระบวนการถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่ง
จากการปฏิบัติงานของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่สนับสนุนภารกิจของประธานวุฒิสภา ในการตรวจสอบ
คําร้องขอของประชาชน จํานวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคําร้อง ดังตารางที่ 22
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ตารางที่ 22 แสดงมาตรการป้องกันผลกระทบทางลบจากการถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่ง
ประเด็นที่อาจเกิดผลกระทบทางลบ : การถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่ง
ประเด็นพิจารณา
มาตรการ
1. ความถูกต้อง
มาตรการที่ 1 บริการให้คําแนะนําแก่ประชาชนก่อนดําเนินการจัดทําคําร้อง
ครบถ้วนตาม
การให้บริการคําแนะนําแก่ประชาชนก่อนดําเนินการจัดทําคําร้องขอ สามารถดําเนินการให้
หลักเกณฑ์ที่กฎหมาย คําแนะนําได้ในวันที่ผู้ริเริ่มรวบรวมรายชื่อมาแสดงตนต่อประธานวุฒิสภา ดังนี้
กําหนด
- จัดทําแผนภาพ Flow Chart กระบวนการสนับสนุนงานด้านการควบคุมและตรวจสอบ
การบริหารราชการแผ่นดิน : การถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่ง ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ
2. ความรวดเร็ว
ออกจากตําแหน่ง
ตามกําหนดเวลา
- จัดเตรียมข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องไว้ให้บริการประชาชน
ที่กฎหมายกําหนด
- จัดเตรียมแผนภูมิกระบวนการถอดถอนไว้บริการประชาชน
- จัดเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน ในการจัดทําคําร้องขอให้ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด
มาตรการที่ 2 จัดทําคู่มือการตรวจสอบคําร้องขอ
การจัดทําคู่มือการตรวจสอบคําร้องขอ เพื่อให้บุคลากรมีหน้าที่ตรวจสอบคําร้องขอได้ใช้
ศึกษาเป็นแนวทางในการตรวจสอบและวินิจฉัยคําร้องขอ ทั้งนี้ เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน
มาตรการที่ 3 ฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่มีหน้าที่ตรวจสอบคําร้องขอก่อนดําเนินการตรวจสอบ
คําร้องขอของประชาชนทุกเรื่อง จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และแนวทาง
ในการตรวจสอบคําร้องขอแก่บุคลากรที่มหี น้าที่ตรวจสอบคําร้องขอ ทั้งนี้ เพื่อให้การตรวจสอบ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ผู้รับผิดชอบ
- สํานักกํากับและ
ตรวจสอบ
- สํานักการประชุม

การถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ ออกจากตําแหน่ง ดังแผนภาพที่ 8
แผนภาพที่ 8 แสดงการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ ออกจากตําแหน่ง
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ข. การดําเนินงานอย่างมีจริยธรรม
คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) กําหนดให้มีประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา เพื่อให้
ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในส่วนราชการสังกัดรัฐสภายึดถือปฏิบัติ และบัญญัติให้มีหมวดกลไก
และระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมโดย ข้อ 19 (2) กําหนดให้คุ้มครองและประกันความเป็นอิสระและ
เที่ยงธรรมของกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของส่วนราชการ ข้อ 19 (3) คุ้มครองข้าราชการรัฐสภา
ซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อย่างตรงไปตรงมา มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น
ผู้บริหารได้ตระหนักและให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการที่จะปลูกจิตสํานึกให้บุคลากรทุกคน
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ธํารงไว้ซ่งึ ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ มุ่งมั่น สร้างความเลื่อมใส ศรัทธา ให้ได้รับ
ความเชื่อถือยกย่องจากบุคคลทั่วไป กําหนดแผนปฏิบัติการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา โดยเน้น
สร้ างการมี ส่ ว นร่ ว มของส่ วนของบุ ค ลากรเพื่ อ ให้ เกิ ด ความร่ ว มมื อ อย่ า งเต็ ม ใจในการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต น
ตามประมวลจริยธรรมที่กําหนด
ผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างและสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบไม่มี
ข้อยกเว้น เช่น การเข้าปฏิ บัติราชการตามเวลาราชการ ความโปร่งใสในการให้ตรวจสอบโดยเปิ ดช่องทาง
ให้บุคลากรสอบถามถึงความสงสัยในประเด็นต่างๆ เช่น ช่องทางเว็บบอร์ดผู้บริห าร ผู้บริหารเป็นต้นแบบ
ในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมโดยพร้อมเพรียง สร้างแรงจูงใจ โดยให้กําหนดรางวัล
ประกาศ ยกย่อง บุ ค ลากรผู้ยึ ดมั่ นและปฏิ บั ติตามประมวลจริยธรรมข้ าราชการรัฐสภา และได้ จั ดทํ าคู่มือ
การดํ าเนิ น การตามแนวทางปฏิ บั ติ ข้ อ 19 (2) และ (3) ว่าด้วยความคุ้ ม ครองและประกั น ความเป็ น อิ ส ระ
และเที่ยงธรรมของกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของส่วนราชการและการคุ้มครองข้าราชการรัฐสภา
ซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา ดังแผนภาพที่ 9
แผนภาพที่ 9 แสดงขั้นตอนการรับและพิจารณารายงานกรณีที่มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
ของส่วนราชการรัฐสภา
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แนวทางการพัฒนาข้าราชการผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ข้อ 24
เพื่อนําองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลตามวิสัยทัศน์ที่ได้กําหนดไว้ ดังแผนภาพที่ 10
แผนภาพที่ 10 แสดงแผนภู มิ แ นวทางการพั ฒ นาบุ ค ลากรผู้ ฝ่ า ฝื น หรือ ผู้ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรม
ข้าราชการรัฐสภา

ค. การให้การสนับสนุนต่อชุมชนที่สําคัญ
ถึงแม้ว่าสํานักงานจะเป็นองค์กรราชการฝ่ายนิติบัญญัติที่สนับสนุนงานของการตรากฎหมาย
และควบคุ ม การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ซึ่งไม่ มี ห น้ าที่ ในการไปดํ าเนิ น การใดๆ โดยตรง แต่ จ ะเป็ น ผู้ ค อย
ตรวจสอบการทํางานของฝ่ายบริหารหรือกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ ว่าได้ดําเนินการโดยถูกต้องและเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนหรือไม่ เพียงใด
อย่างไรก็ตามผู้บริหารให้ความสําคัญในการดําเนินการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้
ร่วมกับชุมชนในการสร้างจิตสํานึก สนับสนุนให้บุคลากรมีจิตสาธารณะ การส่งเสริมให้เข้าร่วมในการช่วยเหลือ
สังคมตามความสนใจ เช่น การทํ านุ บํ ารุงพุ ท ธศาสนาในชุ มชนบริเวณใกล้เคีย งที่ สํ านั ก งานตั้ งอยู่ บริเวณ
วัดสะพานสูง เขตบางซื่อ การจัดงานวัน เด็กแห่ งชาติ โดยเปิดโอกาสให้กลุ่มเด็กทั่วไป เด็กพิการทางสมอง
เด็ ก พิ ก ารทางสายตา และให้ ผู้ ป กครองและเด็ ก ๆ ได้ เข้ ามาร่ วมในกิ จ กรรมร่วมกั บ สํ า นั ก งาน เพื่ อ ให้ เกิ ด
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ล่าสุดในปี 2557 ได้มีโครงการร่วมกับสํานักงานกองทุนส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยการ
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จัดกิจกรรมคนสภาร่วมใจให้สังคม หรือโครงการสร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปี 2557 – 2559 เป็นต้น
สํานักงานได้ดําเนินการสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่สําคัญ ดังตารางที่ 23
ตารางที่ 23 แสดงวิธีการเลือกชุมชน ชุมชนที่สําคัญ วิธีดําเนินการกิจกรรมที่สนับสนุนชุมชม การมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารและบุคลากร
วิธีการเลือก
ชุมชนที่สําคัญ

ชุมชนที่สําคัญ

1. ชุมชนที่อยู่
1.1 วัดสะพานสูง
บริเวณใกล้เคียง
ที่สํานักงานตั้งอยู่
(รัศมี 1 กม.)
1.2 ชุมชมรอบบริเวณวัด

2. กิจกรรม
สาธารณะ
ประโยชน์
ที่ชุมชนและ
สํานักงาน
เห็นชอบร่วมกัน

วิธีดําเนินการ กิจกรรมที่สนับสนุนชุมชน

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
และบุคลากร

1.1 สนับสนุนเก้าอี้ในศาลาวัดเพื่อให้วัดมีเก้าอี้สําหรับ
บริการประชาชนในบริเวณรอบวัด สามารถเข้ารับฟัง
ธรรมะหรือจัดกิจกรรมร่วมกับวัดได้สะดวกขึ้น
1.2 ประกอบด้วย
1.2.1 กิจกรรมสอนธรรมะเด็กและเยาวชนรอบ
บริเวณวัดด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน เช่น
สมุด ดินสอ เพื่อใช้ในการสอนธรรมะ
1.2.2 กิจกรรมวันเด็กเพื่อสร้างขวัญกําลังใจให้แก่
เด็กในชุมชน เป็นประจําทุกปี
1.2.3 จัดให้มีการทําบุญตักบาตร ณ บริเวณ
หน้าอาคารสุขประพฤติ ในโอกาสวันสําคัญ โดยมี
ประชาชนบริเวณใกล้เคียงมาทําบุญตักบาตรร่วมกัน

- ในการจัดกิจกรรม มีการแจ้ง
เวียนและปิดประกาศให้ทราบ
โดยทั่วกัน

2.1 โรงเรียนในโครงการ
กองทุนการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียน
ในต่างจังหวัดที่ยัง
ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน
หรืออาคารสถานที่
เสื่อมโทรม

2.1 ประกอบด้วย
2.1.1 การสนับสนุนด้านกายภาพ เช่น
- การสร้างลานเอนกประสงค์ หรือ
ลานธรรมให้แก่ ร.ร. โกรกฟ้า จ. ลพบุรี
- นําเครือ่ งคอมพิวเตอร์และจัดอบรม
อ่านวันละ 10 นาที มอบซีดีและหนังสือ 100 เล่ม
ให้แก่โรงเรียนใน จ. เพชรบุรี จํานวน 8 โรงเรียน และ
โรงเรียนใน จ. กาญจนบุรี จํานวน 2 โรงเรียน

- ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมที่จดั ขึ้นอย่างพร้อมเพรียง
และต่อเนื่อง ถือเป็นการเสริมสร้าง
ความรัก ความสามัคคี ได้ทํา
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน

2.2 ชุมชนที่ต้องการ
อนุรกั ษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม

2.2 ป่าชายเลนบ้านคลองโคน จ. สมุทรสงคราม

- ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมที่จดั ขึ้นอย่างพร้อมเพรียง
และต่อเนื่อง
- เยาวชน และประชาชนในชุมชน
บริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม
กับสํานักงาน

- ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากร
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้อ 3 ข้าราชการรัฐสภา ต้อง
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ในเรื่องการนํา
ปณิธานของพระองค์มาสืบสาน
และลงมือกระทําให้เป็นรูปธรรม

ตลอดระยะเวลาที่ ผ่ า นมาผู้ บ ริ ห ารเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ใ นการนํ า ระบบการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐมาใช้ในการพัฒ นาสํานักงาน โดยให้การสนับสนุน พร้อมเป็นแรงกระตุ้นที่สําคัญ
ทั้งด้านการนําองค์กร การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล และการจัดการกระบวนการ
ในปี 2557 หลังจากการทบทวนและประเมินผลการดําเนินงานที่ผ่านมา ผู้บริหารจึงได้เห็นชอบ
ให้ มี ก ารเร่ ง รั ด ดํ า เนิ น การ และสร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจไปพร้ อ มกั น โดยได้ ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ
เพื่อกลั่นกรองการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยมีองค์ประกอบจากหัวหน้า
คณะทํางาน เลขานุการทุกหมวด และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อช่วยวิเคราะห์ ส่งเสริม และสนับสนุนภารกิจ
ให้การพัฒนาองค์กรมีความเชื่อมโยง สอดประสานและบรรลุผลอย่างบูรณาการ

